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Anotace  
 

Grabacki, J. Bezpečnost práce ve stísněných prostorech. Ostrava: VŠB – TU Ostrava FBI, 
2011.  

Bakalářská práce se týká bezpečnosti práce ve stísněných prostorech společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a. s. 

V úvodu bakalářské práce jsou rozebrány definice stísněných prostor dle zahraniční 

literatury, právních předpisů a společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Nejdříve byla 

identifikována rizika stísněných prostor, která se vyskytují v prostorách společnosti. Poté 

byly identifikovány konkrétní stísněné prostory nacházející se ve společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s. a následně navržena opatření stísněných prostor a vstupů do nich.  

Klíčová slova: stísněné prostory, bezpečnost práce, osobní ochranné pracovní prostředky 

 
Annotation 
 

Grabacki, J. Safety work in confined spaces. Ostrava: VŠB – TU Ostrava FBI, 2011.  

The thesis involves the safety work in confined spaces of ArcelorMittal Ostrava a.s.  

The beginning of the thesis discusses the definition of confined space according to foreign 

literature, law and ArcelorMittal Ostrava a.s. itself. First of all, the risks, occuring in the 

Company's premises in confined spaces, was identified. By the following identification of 

the specific confined spaces, located in ArcelorMittal a.s., was necessary to propose the 

proper pracautions and entry.  

Key words: confined spaces, safety work, personal protective equipment 
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1 Úvod 
 

Současná doba si vyžaduje věnovat mimo jiné velkou pozornost bezpečnosti práce, 

jejíž nedílnou součástí je prevence. V této souvislosti je možno bezpečnost práce rozdělit 

podle jednotlivých oborů. Její posuzování a hodnocení práce patří k důležitým činnostem 

rozhodovacího a řídícího procesu na všech úrovních. 

V bakalářské práci jsou definovány stísněné prostory podle zahraničních legislativ, 

právních předpisů a společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Dále jsou v ní charakterizovány 

stísněné prostory a definovaná rizika, která se ve stísněných prostorech nacházejí a  

způsoby jejich omezení.  

Teoretický výklad je doložen konkrétním příkladem stísněných prostor, které se 

nacházejí v dceřinné společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. – Rourovna, 

se sídlem v Ostravě – Kunčicích, ulice Vratimovská č. p. 689, PSČ 707 02.  

Materiály pro klasifikaci stísněných prostor jsou čerpány z podkladů poskytnutých 

společností ArcelorMittal Ostrava a.s. a z obecně závazných předpisů a vyhlášek.  

Cílem mé bakalářské práce je definovat stísněné prostory v souladu se zahraniční 

legislativou a navrhnout řešení vstupů osob do stísněných prostor. 
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2 Rozbor pojmů a definic stísněných prostor 
 
Definice stísněných prostor podle společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. zní:  

• 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. [1] 

 

Definice stísněných prostor podle IACS ((Integrated Administration of Control System) 

zní: 

• stísněný prostor je uzavřený prostor, který má některou z těchto vlastností – 

omezené otvory pro vstup a výstup, nepříznivé přirozené prostředí a není určen pro 

nepřetržitý pobyt pracovníka. [2] 

 

Definice stísněných prostor podle CCOHS (Canadian Centre for Occupational Health and 

Safety) zní: 

• stísněný prostor je částečně nebo zcela uzavřený prostor, který není určen pro 

dlouhodobou práci, má omezený vstup a výstup z hlediska jeho umístění a 

velikosti a může způsobovat riziko pro pracovníky. [3] 

 

Vlastní návrh definice stísněných prostor: 

• jedná se o prostor, který je částečně nebo zcela uzavřený s jedním vstupem a 

výstupem, a který z důvodu výskytu znečišťujícího média není vhodný pro 

dlouhotrvající pobyt pracovníka. 

 

Oprávněnou osobou je osoba, která: 

• může posoudit pravděpodobnost vzniku anebo už  přítomnou nebezpečnou 

atmosféru ve stísněných prostorech. Má na to dostatečné teoretické znalosti a 

praktické zkušenosti. [2] 
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3 Charakteristika stísněných prostor 

Termín jako je stísněný prostor, česká legislativa nezná. A tak jsou tyto prostory 

označované jako uzavřené prostory. Dále už budou uzavřené prostory označované jako 

stísněné. Stísněné prostory jsou hlavním problémem při zajišťování bezpečnosti osob při 

práci v nich. Na pracovištích se s nimi setkáváme téměř všude. Jedná se o nádrže, sila, 

jímky, pece, kotle, potrubí, kanalizace, technologická zařízení, kolony a zásobníky 

sypkých hmot. Výčet není úplný, protože zde patří ještě další prostory. [4] 

 

Obrázek 1 Příklady stísněných prostor jako jsou kanály, zásobníky a otevřené jámy 

           

Stísněnými prostory se nezabývá žádný obecně závazný právní předpis ani 

technická norma, takže lze identifikovat tyto prostory podle těchto podmínek:  

• stísněný prostor je dost veliký na to, aby do něho mohl vstoupit člověk, 

• z stísněného prostoru jsou jen omezené možnosti úniku a za běžného provozu je do 

nich vstup zakázán, 

• stísněný prostor není navržen pro stálý pobyt osob. [4]  

3.1 Rizika stísněných prostor 
 

Hlavními problémy, které se vyskytují ve stísněných prostorech, jsou rizika, která 

se jinde nevyskytují a umocnění některých rizik, která se nacházejí mimo stísněné 

prostory. Je nutné vědět, že rizika ve stísněných prostorech nemusí být vždy patrná 

pouhým pohledem před vstupní otvor. Jeden z hlavních důvodů je nedostatečné varování 

před nimi. V případě vstupu osob do stísněného prostoru je důležité jištění, protože i kdyby 

se nic v danou chvíli nestalo, neznamená to, že se nic nestane při dalším vstupu.  
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K nejhorším případům v těchto prostorech dochází při špatném stavu vnitřní 

atmosféry. Nejčastěji to bývá při nedostatku nebo přebytku kyslíku, při vzniku hořlavé, 

výbušné nebo toxické atmosféry. 

Těmto problémům je nutné se vyvarovat především technickými opatřeními před 

vstupem do stísněného prostoru, a to vyčištěním, propláchnutím, anebo inertizací. Také by 

se mělo do prostor instalovat větrací zařízení. V případě, že tato technická opatření nejsou 

dostatečná, je nutno používat osobní ochranné pracovní prostředky.  

Problémům s vnitřní atmosférou by se mělo také předcházet efektivním 

monitoringem vnitřního ovzduší, neboť téměř do každého prostoru lze instalovat zařízení 

monitorující koncentraci kyslíku. Optimální koncentrace O2 je od 19,5 % do 23,5 %. 

Atmosféra s nedostatkem nebo přebytkem kyslíku je signálem k opuštění stísněného 

prostoru. 

V prostorách, kde nejde vyloučit riziko vzniku hořlavých plynů a par, je důležitě  

monitorovat jejich koncentraci v procentech dolní meze výbušnosti. Při překročení 10 % 

dolní meze výbušnosti by měl signál hlásiče upozornit na nutnost evakuace osob ze 

stísněného prostoru. Výhodou těchto přístrojů je skutečnost, že dokážou monitorovat různé 

druhy hořlavých plynů a par.  

Větší komplikace nastávají při měření koncentrací toxických škodlivin, které 

nemusejí být hořlavé. Při tomto měření je důležité znát škodlivinu, která se může 

vyskytnout ve stísněném prostoru, aby bylo zřejmé, jaký přístroj má být použit. Existují 

také stísněné prostory, kde nejde přesně odhadnout, s jakou látkou se pracovníci mohou 

setkat.  

Nebezpečná atmosféra není jediným problémem uzavřených prostor. Svou roli 

mohou sehrát rizika vyplývající z obsahu stísněného prostoru, například rizika elektrická, 

rizika spojená s vnitřním uspořádáním, s vlastní činností ve stísněném prostoru, s tvarem a 

sklonem stísněného prostoru, biologická rizika, vnější rizika a mnoho dalších. [4] 
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3.2 Omezení rizik stísněných prostor 
 

Důležitým momentem před zahájením vstupu a práce ve stísněných prostorech je 

výběr pracovníků. Před každým vstupem je nutné seznámit celou skupinu s postupem při 

vstupu, pobytu a výstupu, s použitím ochranných pomůcek a vybavením pro práci uvnitř, s     

použitím a vyzkoušením osvětlovacích, větracích, komunikačních a záchranných zařízení, 

stejně jako s reakcí vstupujících a dozorujících osob při vyhlášení stavu nouze. V případě 

nouzové situace nesmí dozorující osoba vstoupit do stísněného prostoru za účelem 

záchrany osob uvnitř, pokud není jištěna zvenku další osobou. 

K eliminaci nebo omezení rizik ve stísněných prostorech je nutná dobrá příprava. Je 

důležité vést evidenci těchto prostor, s uvedením nejzávažnějších rizik, jejich lokalizace, 

nejlepší místo vstupů, důvody vstupů a místa zajištění. Součástí této evidence je také 

informace, jestli se do stísněných prostor může vstupovat s písemným povolením nebo bez 

něj. Tato povolení by měla obsahovat podmínky vstupu a práce uvnitř.  

Nejlepším způsobem redukce rizik ve stísněných prostorech je změna dispozice 

prostoru v rámci technických možností tak, aby nadále už nebyl stísněným. Jde například o 

montáž trvalého osvětlení, instalaci větrání s předepsanou výměnou vzduchu za hodinu 

společně s osazením vhodného vstupního otvoru a pevného schodiště. Existuje i druhá, 

jednodušší možnost, kdy se omezí počet nutných vstupů do těchto prostor, zkrátí doba 

pobytu osob uvnitř na nutné minimum a omezí se množství osob uvnitř na nejnižší nutný 

počet.  

Velice důležité je sestavit plán pro stav nouze a s tímto plánem seznámit 

pracovníky, kteří budou ve stísněných prostorech pracovat. Nouzový plán musí stanovit 

podmínky, při kterých je nutné stav nouze vyhlásit. Jako příklad pro vyhlášení stavu nouze 

může být i porucha na monitorovacím zařízení vnitřní atmosféry. Pokud budou dodržena 

všechna základní pravidla, jako metoda reakce na nouzový stav bude stačit únik osob 

ze stísněného prostoru. Dojde-li k závažnějším problémům, případně postižení osob uvnitř, 

přicházejí na řadu složitější metody, mezi které patří vytažení osob anebo záchranná akce. 

Tu provádí odborníci s příslušnými zkušenostmi a  prostředky, se kterými jsou schopni tuto 

akci provést. V České republice to jsou profesionální hasičské záchranné jednotky podniků 

nebo okresů.  
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Prevencí osudných událostí by se měl především zabývat již konstruktér při 

navrhování technických a technologických zařízení, které lze považovat za stísněné 

prostory. Vše by mělo směřovat k eliminaci potřeby vstupu osob do jejich nitra. [4] 
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4 Ochrana zdraví a odborná způsobilost při práci ve 
stísněných prostorech 

 
Přidělování osobních ochranných pracovních prostředků vyplývá z ustanovení        

§ 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Dle uvedeného 

ustanovení je zaměstnavatel povinen poskytovat pracovní oděv a obuv, pokud oděv a obuv 

podléhá mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, dále je 

udržovat v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání. Dále je povinen poskytovat 

mycí, čistící a desinfekční prostředky. Přidělování osobních ochranných pracovních 

prostředků k určitým rizikům se řídí podle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

Podle § 103 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen nepřipustit, aby zaměstnanec 

vykonával zakázané práce a práce, pro které nemá potřebné schopnosti a zdravotní 

způsobilost. 

Zaměstnavatel je povinen podle § 103 zákoníku práce zajistit zaměstnancům 

školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Školení zaměstnavatel zajišťuje při nástupu do práce, při změně pracovního zařazení a 

druhu práce, dále při zavedení nové technologie a při zavedení nových pracovních postupů. 

[5], [6]  
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5 ArcelorMittal Ostrava a.s. 
 

V roce 1942 započaly Vítkovické železárny s výstavbou svého jižního závodu 

v Kunčicích. Mezi rokem 1947 - 1948 bylo rozhodnuto o výstavbě hutního kombinátu, 

toho času ještě jako součást Vítkovických železáren. K osamocení došlo dne 31. prosince 

1951, a tak vznikla Nová Huť Klementa Gottwalda, národní podnik.  

První etapa existence podniku byla v rozmezí let 1951- 1958. Celý kombinát tvořilo 

pět koksárenských baterií, dvě vysoké pece včetně licího stroje, čtyři siemens-martinské a 

pět hlubinných pecí, blokovna, válcovna trub, slévárna šedé litiny a část elektrárny včetně 

vodohospodářství.  

V další etapě její existence, a to od roku 1958 do roku 1961 se rozšiřovaly kapacity 

pro produkci základních surovin jako je koks, surové železo a ocel. Dále se stavěly závody, 

které tyto suroviny zpracovávaly. Dále byla zprovozněna válcovací trať a linka na výrobu 

osobních, nákladních a traktorových kol. Počet koksárenských baterií stoupl o čtyři, 

přibyly dvě vysoké pece a pět sklopných pecí pro výrobu oceli. Byla postavena také nová 

blokovna, pásové tratě P-250 a P-800, kontidrátová trať, zařízení na výrobu trubek, 

kyslíkárna a jiné.  

V letech 1967 - 1985 se zmodernizovaly martinské pece na pece tandemové. Také 

se investovalo do výstavby středojemné válcovny umístěné v jižní části závodu, centrální 

kyslíkárny a velkokapacitní koksárenské baterie.  

V roce 1989 došlo ke změně názvu Nové Huti Klementa Gottwalda na Nová Huť, 

státní podnik. Došlo také ke změnám technologických postupů, a to od odlévání oceli do 

ingotů na plynulé odlévání oceli.  

V letech 1993 - 1999 byly připojeny zařízení pro plynulé odlévání oceli. Tato 

změna přinesla větší výtěžnost oceli a v podstatě nižší energetickou náročnost. Významnou 

událostí byla také výstavba válcovny na výrobu širokého, za tepla válcovaného pásu, která 

nahradila dvě zastaralé tratě a jejíž komplex je označován pásová minihuť.  

Koncem ledna roku 2003 nastal zlom , když Lakshmi Mittal koupil v rámci 

privatizace Novou Huť a zhruba v polovině dubna vznikla ISPAT Nová Huť, a. s.  

Koncem roku 2004 se opět změnil název, tentokrát na Mittal Steel Ostrava, a. s. 

JÄKL Karviná, a. s., Nová Huť Zábřeh, a. s. nebo Vysoké pece Ostrava, a. s. se staly 

v rámci privatizace přidruženými, anebo dceřinnými podniky.  
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Koncem června roku 2006 se Arcelor sloučil s Mittal Steelem a vznikl světový 

gigant. Kvůli tomuto se změnil název ostravské společnosti na ArcelorMittal Ostrava. 

Vyděděné společnosti se v roce 2007 zpátky připojily k mateřské společnosti. 

Společnost Arcelor Mittal Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik. Produkce je 

tvořena výrobou koksu a koksochemických výrobků, surového železa, dlouhých výrobků, 

plochých výrobků a strojírenských výrobků. Tato společnost má dceřinné společnosti, 

například ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. vyrábějící energetická média, ArcelorMittal 

Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o. zajišťující činnosti související s výrobou 

dlouhých a plochých výrobků za studena a ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., 

která vyrábí bezešvé a spirálově svařované trubky a trubkové výrobky, ArcelorMittal 

Tubular Products Karviná a.s. a ArcelorMittal Frýdek- Místek a.s. [7] 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je akciovou společností a nachází se 

v Ostravě – Kunčicích na ulici Vratimovská č. p. 689 s PSČ 707 02.  

Arcelor Mittal a.s. je rozdělen na tyto závody: 

• koksovna, 

• vysoké pece, 

• ocelárna, 

• válcovny, 

• strojírny a slévárny, 

• údržba, 

• ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o.,  

• doprava. [8] 
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6 Identifikace stísněných prostor 
 

Jak bylo řečeno výše, stísněné prostory jsou částečně uzavřené, nebo zcela 

uzavřené prostory, které mají jednu nebo více z těchto vlastností: 

• byly označeny jako stísněné prostory během vyhodnocování rizik, 

• nejsou navrhovány, anebo zamýšleny jako pracoviště, 

• mohou mít omezený vstup nebo výstup, 

• obsahují nebezpečnou atmosféru, 

• neobsahují bezpečné množství kyslíku, 

• mohou způsobit uvěznění nebo zaplavení. 

Dělení stísněných prostor podle druhů, i když tento výčet není úplný, je tento: 

• zásobníky, procesní nádoby, bojlery, tlakové nádoby, oddělení připomínající 

nádrže, kde ke vstupu slouží pouze průlez, místa u stropů a u podlahy, 

• místa s otevřeným vrchem jakými jsou jámy nebo usazovací jámy nebo výkopy, 

jejichž hloubka je min. 1,5 m, 

• potrubí, čerpadla, kanály, šachty, vodovody, odpady, tunely, sklepy, suterény a 

obdobné konstrukce. 

 

Ve stísněných prostorech se také vyskytují látky, které jsou pro pracovníka 

z hlediska zdraví nebezpečné. Mohou to být jakékoliv látky jako je prach, pára, mlha, dým, 

plyn, ale také mohou obsahovat jiné látky v pevném nebo kapalném skupenství. 

Pokud tedy chtějí pracovníci vstoupit do stísněného prostoru za účelem práce, jedná 

se o situaci, kdy celé tělo, horní část těla, anebo jenom hlava jsou uvnitř. Nicméně 

záměrem není to, abychom bránili osobě při tom, kdy vsunuje ruku nebo celou paži držící 

testovací nástroj nebo sondu do stísněného prostoru, jelikož je toto součástí procesu 

vyhodnocování, a to za předpokladu, že je tento postup řádně schválen. [11] 
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6.1 Vybrané stísněné prostory společnosti ArcelorMittal a.s. 
 

Zadání bakalářské práce bylo vybráno samotnou společností ArcelorMittal Ostrava 

a.s. K řešení byly vybrány níže uvedené stísněné prostory: 

• prostor pod krokovou pecí, 

• kanál pod rovnačkou Meer, 

• čerpací stanice – vodní hospodářství, 

• olejový sklep lisu Demag – Meer, 

• karuselová pec, 

• prostor pod tryskacím strojem. 

 

Znečišťujícími látkami v prostoru pod krokovou pecí, olejovým sklepem lisu 

Demag – Meer a kanálem pod rovnačkou Meer jsou voda a olej, v prostoru karuselové 

pece jsou to plyn a teplota a v prostoru pod tryskacím strojem prach.  

Oleje, které se nachází v prostorech jsou hydraulické. Nebezpečí nastává při úniku, 

proto je nutné zamezit styku s kůží a očima vhodnými ochrannými prostředky. Prach, který 

se vyskytuje v prostorech, je zčásti koksárenský a zčásti z kovových částeček. Nebezpečí 

nastává při úklidu, kdy může dojít ke vdechnutí. Další látkou je směsný plyn, který se 

používá v karuselové peci a obsahuje hlavně oxid uhelnatý a oxid uhličitý, dusík, vodík a 

metan, a proto v případě úniku je nutné vzít si vhodné dýchací prostředky. Směsný plyn 

má charakteristický zápach po naftalénu.    
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6.1.1 Prostor pod krokovou pecí 

 

 
Obrázek 2 Prostor pod krokovou pecí 

 
Tento prostor se nachází pod úrovní podlahy jako většina ostatních stísněných 

prostor. Do prostoru se jde po rovném schodišti. Proti vstupu nepovolaným osobám je 

vstup zajištěn mříží. Za ní se nachází menší místnost o rozměrech asi 2 x 2 x 2 m. Tato část 

je oddělena od větší části malým otvorem o výšce 1,2 m a šířce 0,5 m jak lze vidět na 

obrázku 2.  
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Obrázek 3 Pohyblivé rameno krokové pece 

 

Za ním se nachází podstatně větší prostor o rozměrech asi 8 x 5 x 3 m. Prostor je 

klasifikován jako stísněný z důvodu špatného pohybu uvnitř, a také kvůli pohyblivému 

ramenu, které se při práci pohybuje všemi směry. Toto rameno je znázorněno na obrázku 

3. Dalšími nebezpečími je zde výskyt znečišťujících látek. V tomhle případě se jedná o 

vodu a oleje. Tento prostor slouží pro údržbu, opravu a kontrolu.  
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6.1.2 Čerpací stanice – vodní hospodářství 

 

 
Obrázek 4 Vodní čerpadla 

 
Do tohoto prostoru také vede dlouhé rovné schodiště. Proti vstupu nepovolaným 

osobám je zajištěn zamčenými dveřmi. Je asi 6 m dlouhý, 4 m široký a 3 m vysoký. 

Nachází se zde vodní čerpadla a potrubí k vedení vody jak můžeme vidět na obrázku 4. 

Znečišťující látkou je zde voda. 
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6.1.3 Kanál pod rovnačkou Meer 

 

 
Obrázek 5 Část kanálu pod rovnačkou Meer 

 
K prostoru vede opět rovné schodiště. Dovnitř se jde přes mříž. Rozměry tohoto 

stísněného prostoru jsou cca 6 m x 4 m x 2 m. Výškové nebezpečí je zvýrazněno žluto 

černým zabarvením nosné konstrukce, jak vidíme na obrázku 5. Nachází se zde pracovní 

nářadí a vodní čerpadlo, které čerpá vodu do velkého zásobníku. Odtud je voda tlačena do 

vodního lisu, kde se zkouší netěsnost trubek vodním tlakem. Nachází se zde i  potrubí, ve 

kterém je hydraulický olej. Znečišťujícími látkami jsou voda a olej. Tento zásobník a vodní 

čerpadlo je zobrazeno na obrázcích 6 a 7. 
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Obrázek 6 Zásobník na vodu 

 
 

 
Obrázek 7 Vodní čerpadlo 
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6.1.4 Olejový sklep lisu Demag – Meer  

 

 
Obrázek 8 Olejová čerpadla 

 
Jedná se o velký prostor, do kterého se jde po dlouhém schodišti. Proti vstupu je 

zajištěn mříží. Rozměry prostoru jsou cca 10 m x 6 m x 3 m. Uvnitř se nachází mnoho 

olejových čerpadel, jak můžeme vidět na obrázku 8. Kromě čerpadel jsou zde i hydraulické 

stroje viz obrázek 9 a zásobník na olej o objemu asi 8000 l, který je označen zelenou 

šipkou na obrázku 10. Znečišťující látkou jsou zde olej a voda.  
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Obrázek 9 Hydraulický stroj 

 
 

 
Obrázek 10 Zásobník na oleje 
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6.1.5 Karuselová pec 

 

 
Obrázek 11 Prostor pod karuselovou pecí 

 
Do prostoru pod karuselovou pec vede malé schodiště. Proti vstupu nepovolaným 

osobám je prostor zajištěn mříží. Za mříží se nachází dvě kruhové chodby, jejichž středem 

je malá místnost, která je ukázána na obrázku 11 červenou šipkou. Tyto dvě kruhové 

chodby jsou asi 1 m široké a 1,8 m vysoké. Odděluje je stěna o tloušťce asi půl metru, 

která je na obrázku označena zelenými šipkami. Vnitřní místnost a kruhové chodby slouží 

k údržbě. Na obrázku 11 jde vidět průchod přes chodby do vnitřní místnosti.  

Znečišťujícími látkami jsou plyn a teplota.  
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6.1.6 Prostor pod tryskacím strojem 

 

 
Obrázek 12 Mříž kryjící prostor pod tryskacím strojem 

 
Jedná se o prostor pod úrovní podlahy. Proti vstupu je zajištěn mříží, která slouží 

jako poklop. Ten je zobrazen na obrázku 12. Do prostoru se vstupuje po žebříku, který se 

nachází pod mříží. Pod tryskacím strojem se nachází dlouhé chodby, které jsou 

zpřístupněny pouze pro opravu, údržbu, nebo kontrolu. Znečišťující látkou je prach. 
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7 Návrh opatření pro stísněné prostory 
 

Stísněné prostory představují určitá rizika ohrožení zdraví, kterým je nutno pomocí 

opatření zabránit. Může to být vliv znečišťujícího média jako například únik plynů a 

spalin, nebo samotným zařízením, a to popálením o jeho strojní součásti.  

V prostoru pod krokovou pecí je možnost nebezpečí úniku koksárenského plynu a  

jeho spalin z důvodu netěsností potrubního systému nebo při havárii. Proto je nutné 

používat dýchací přístroje nebo masky s filtry proti plynům. Další možností je instalování 

větracího zařízení. Koksárenský plyn obsahuje oxid uhelnatý a oxid uhličitý a je 

klasifikován jako toxický při vdechování. Dalším prostorem je karuselová pec, kde 

hrozí únik směsného plynu a jeho spalin také z důvodu netěsností potrubní systému a při 

havárii. I v tomto prostoru je žádoucí používat dýchací přístroje a masky proti plynům. 

Směsný plyn má podobné vlastnosti jako koksárenský. Oba tyto plyny mají 

charakteristický zápach po naftalénu. Dalším rizikem je popálení o strojní části zařízení 

pod karuselovou pecí, a proto je nutné použití pracovních prostředků proti žáru, nebo 

v případě možnosti použít snímatelné kryty. V prostoru pod tryskacím strojem se nachází 

prach, proto je vhodné používat prachotěsné oděvy.  

 

7.1 Stanovení způsobu vstupu do stísněných prostor 
 

Pro vstup do stísněného prostoru je důležité vyplnit příkaz pro práce se zvýšeným 

nebezpečím neboli povolenku ( viz Příloha 2, 3 a 4), kde jsou obsaženy veškeré důležité 

informace o stísněném prostoru, o místu vykonání práce a o pracovnících, kteří jí vykonají. 

Povolenka je rozdělena do pěti částí označených velkými hůlkovými písmeny A, B, C, D a 

E. V této kapitole je popsáno, jak by měla povolenka vypadat. Na začátku je třeba označit 

druh nebezpečí, a to příkaz V - nebezpečí výbuchu, příkaz P - nebezpečí požáru a příkaz   

S - stísněný prostor.  

V části A1 Pracoviště se uvede, kde se daný prostor nachází, v části A2 se uvede 

podrobný popis pracovního úkolu a v části A3 druh zvýšeného nebezpečí, a to typ 

znečišťujícího média. 

V části B1 Odborná vyjádření uvádí revizní technici skutečnosti zjištěné na daném 

místě. V B2 tito technici uvedou svoje jména, datum a podpis.  
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V C části se uvádí trvalá bezpečnostní opatření ve formě bezpečnostního předpisu, 

opatření anebo pravidla, které je sepsáno pro opakovanou práci v části A.  

V části D Nařízená bezpečnostní opatření se uvádí druh osobních ochranných 

pracovních prostředků proti popálení, otravě nebo zadušení a potřebné hasící zařízení k 

použití proti požáru nebo výbuchu. Dále je důležité udělat analýzu ovzduší v daném 

prostoru. Pokud existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nebezpečí způsobené 

zářením, hlukem nebo tepelně - vlhkostní zátěži je nutné mít vhodné ochranné pracovní 

prostředky. Uvádí se zde i místo, kam se má uložit svařovací souprava při ukončení 

svařování a další opatření pro pracoviště.  

V části E se uvádí den konání práce, časové rozmezí, jméno pracovníka, který 

provedl analýzu ovzduší na pracovišti, kdo převzal povolenku, případně jména svářečů, 

kdo provedl požární dohled, zplnomocněný zaměstnanec, vedoucí práce, zaměstnanec, 

kterému ohlásili konec práce a pracovník, který pracoviště převzal.   

 

7.2 Návrh obecného pracovního postupu pro stísněné prostory 
 

V této kapitole je uvedený obecný pracovní postup, který je velmi důležitý 

z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Do stísněného prostoru za účelem 

oprav, údržby, kontroly, dále v případě havárie, mohou vstupovat pouze zaměstnanci 

zdravotně a odborně způsobilí.  

Před vstupem do stísněného prostoru je třeba vyplnit příkaz pro práce se zvýšeným 

nebezpečím - povolení vstupu do stísněných prostor (viz kapitola 7.1). Toto povolení se 

vypisuje na stanoveném místě a smí jej vypisovat pouze oprávněná osoba. Po převzetí 

osobních ochranných pracovních prostředků (ochranný oděv, přilba, ochranné brýle a 

chrániče sluchu) vstoupí pracovník do stísněného prostoru. V některých případech se k 

ochraně zdraví při práci používají speciální prostředky, které jsou sepsány 

v bezpečnostních pokynech pro zařízení společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.  

Stísněné prostory jsou z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví uzamčené. Klíče 

mají oprávněné osoby a obsluhy strojních zařízení. Po každém ukončení práce uvnitř se 

prostor uzamyká.  
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Před začátkem prací ve stísněných prostorech je důležité zkontrolovat stav ovzduší 

- nahromadění nebezpečné koncentrace plynů a par vzniklých samotným pracovním 

procesem, nebo úniků z potrubních systémů. Pokud se v prostoru vyskytne nebezpečná 

koncentrace, je potřeba začít s nuceným větráním, kdy se vhání do prostoru vzduch. 

V tomto případě se musí zamezit vstupu neoprávněným osobám do prostoru a jeho okolí 

z důvodu nebezpečí nadýchání uniklého plynu. 

Dochází-li ve stísněném prostoru k úniku látek z potrubí nebo zásobníků, je třeba 

celé zařízení vypnout, aby nedošlo k větším škodám a umístit informační tabule o 

probíhajících opravách na ovládací panel. Při menších požárech se používají hasící 

přístroje, dojde-li k nezvladatelnému požáru je nutné zavolat požární útvar.   

 

7.2.1 Pracovní postupy pro dané stísněné prostory 

Prostor pod Krokovou pecí – Oprava a údržba 

1) Před vstupem do stísněného prostoru vyplnit příkaz pro práce se zvýšeným 

nebezpečím. 

2) Vzít potřebné osobní ochranné pracovní prostředky podle bezpečnostních pokynů. 

3) Obstarat klíč, nebo oprávněnou osobu, která stísněný prostor zpřístupní. 

4) Opravy a údržby mohou vykonávat pouze zaměstnanci s osvědčením pro plynové 

zařízení. 

5) Před vstupem je třeba udělat analýzu ovzduší. Při nebezpečných koncentracích 

začít s nuceným větráním. 

6) Zamezit ostatním zaměstnancům přístup do prostoru a jeho okolí. 

7) Po skončení práce zamknout stísněný prostor. 

8) Předat pracoviště oprávněné osobě. 

 

Prostor pod Krokovou pecí – Havárie 

1) Před vstupem do stísněného prostoru vyplnit příkaz pro práce se zvýšeným 

nebezpečím. 

2) Vzít potřebné osobní ochranné pracovní prostředky podle bezpečnostních pokynů. 

3) Obstarat klíč, nebo oprávněnou osobu, která zpřístupní stísněný prostor. 

4) Vstupovat mohou jenom osoby s osvědčením pro plynové zařízení. 
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5) Před vstupem udělat analýzu ovzduší. V případě nebezpečných koncentrací začít 

s nuceným větráním. Únik plynu z pece lze zpozorovat pouhým čichem, má 

charakteristický zápach po naftalénu. 

6) Zamezit ostatním zaměstnancům přístup k prostoru a jeho okolí. 

7) Při nutnosti svařování, nebo výměny části potrubí je třeba přerušit dodávku plynu. 

8) V případě požáru uhasit hasícími přístroji, dojde-li k většího požáru zavolat požární 

útvar. 

9) Po skončení prací zamknout stísněný prostor. 

10) Pracoviště předat oprávněné osobě. 

 

 

Čerpací stanice – vodní hosp. – Oprava a údržba 

1) Před vstupem do stísněného prostoru vyplnit příkaz pro práce se zvýšeným 

nebezpečím. 

2) Vzít potřebné osobní ochranné pracovní prostředky podle bezpečnostních pokynů. 

3) Obstarat klíč, nebo oprávněnou osobu, která stísněný prostor zpřístupní. 

4) Opravu a údržbu mohou vykonávat pouze proškolené osoby. 

5) Před vstupem udělat analýzu ovzduší, jestli nedochází k hromadění nebezpečných 

par a plynů. 

6) Při nutnosti svařování, nebo výměně potrubního systému a čerpadel, je nutné 

vypnout zařízení. 

7) Po skončení práce zamknout stísněný prostor.  

8) Předat pracoviště oprávněné osobě. 

 

Čerpací stanice – vodní hospodářství – Havárie  

1) Před vstupem do stísněného prostoru vyplnit příkaz pro práce se zvýšeným 

nebezpečím. 

2) Vzít potřebné osobní ochranné pracovní prostředky podle bezpečnostních pokynů. 

V případě havárie vzít jiné prostředky, jako je ochranná holínková obuv do 

mokrého a znečištěného prostředí. 

3) Obstarat klíč, nebo oprávněnou osobu, která zpřístupní stísněný prostor. 

4) Před vstupem udělat analýzu ovzduší kvůli hromadění nebezpečných koncentrací 

par a plynů. V případě výskytu začít s nuceným větráním. 
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5) V případě jakéhokoliv poškození čerpadel, nebo potrubních systémů je třeba 

vypnout zařízení.  

6) Po skončení prací zamknout stísněný prostor.  

7) Pracoviště předat oprávněné osobě. 

 

 

Kanál pod rovnačkou Meer – Oprava a údržba  

1) Před vstupem do stísněného prostoru vyplnit příkaz pro práce se zvýšeným 

nebezpečím. 

2) Vzít potřebné osobní ochranné pracovní prostředky podle bezpečnostních pokynů.  

3) Obstarat klíč, nebo oprávněnou osobu, která stísněný prostor zpřístupní. 

4) Do prostoru mohou vstupovat pouze oprávněné osoby. 

5) Před vstupem udělat analýzu ovzduší kvůli hromadění nebezpečných koncentrací 

plynů a par vniklých pří pracovních procesech. V případě vzniku je třeba začít 

s nuceným větráním. 

6) Zamezit vstupu ostatních zaměstnanců do prostoru a jeho okolí.  

7) Při úniku hydraulického oleje z trubek vypnout zařízení a na vyteklý olej nasypat 

piliny, nebo VAPEX. Nasáklý VAPEX se dává do pytlů a odváží na sběrné místo. 

8) Při výměně vodního čerpadla, nebo jeho opravy či údržby, je nutné také vypnout 

zařízení.   

9) Po skončení práce zamknout stísněný prostor a klíč vrátit oprávněné osobě. 

10) Předat pracoviště oprávněné osobě. 

 

Kanál pod rovnačkou Meer – Havárie  

1) Před vstupem do stísněného prostoru vyplnit příkaz pro práce se zvýšeným 

nebezpečím. 

2) Vzít potřebné osobní ochranné pracovní prostředky podle bezpečnostních pokynů.  

3) Obstarat klíč, nebo oprávněnou osobu, která zpřístupní stísněný prostor. 

4) Do prostoru mohou vstupovat pouze oprávněné osoby. 

5) Před vstupem udělat analýzu atmosféry kvůli hromadění nebezpečných koncentrací 

plynů a par vznikajících pří pracovních procesech. V případě vzniku je třeba začít 

s nuceným větráním. 

6) Zamezit vstupu ostatním zaměstnancům do prostoru a jeho okolí. 
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7) Při úniku hydraulického oleje je nutné vypnout zařízení a na olej nasypat piliny, 

nebo VAPEX. Ten se pak sbírá do pytlů a odváží na sběrné místo. 

8) V případě požáru použít hasící přístroje, dojde-li v většímu požáru je třeba povolat 

požární útvar. 

9) Po skončení prací zamknout stísněný prostor a klíč předat oprávněné osobě. 

10) Pracoviště předat oprávněné osobě. 

 

 

Olejový sklep lisu Demag – Meer – Oprava a údržba  

1) Před vstupem do stísněného prostoru vyplnit příkaz pro práce se zvýšeným 

nebezpečím. 

2) Vzít potřebné osobní ochranné pracovní prostředky podle bezpečnostních pokynů. 

3) Klíč k prostoru má obsluha lisu. 

4) Před vstupem do prostoru udělat analýzu ovzduší kvůli hromadění nebezpečných 

koncentrací par a plynů vznikajících při pracovních procesech.  

5) V případě vzniku takových koncentrací je třeba začít s nuceným větráním. 

6) Do prostoru smí vstupovat pouze oprávněná osoba.  

7) Zamezit vstupu do prostoru a jeho okolí ostatním zaměstnancům. 

8) V případě oprav a údržby je nutné vypnout zařízení. 

9) Po skončení práce zamknout stísněný prostor a klíč vrátit obsluze.  

10) Předat pracoviště oprávněné osobě. 

 

Olejový sklep lisu Demag – Meer – Havárie   

1) Před vstupem do stísněného prostoru vyplnit příkaz pro práce se zvýšeným 

nebezpečím, 

2) Vzít potřebné osobní ochranné pracovní prostředky podle bezpečnostních pokynů.  

3) Klíč k prostoru má obsluha lisu. 

4) Před vstupem udělat analýzu ovzduší kvůli nahromadění nebezpečných koncentrací 

nahromaděných plynů a par vznikajících při pracovních procesech, a také při úniku 

hydraulického oleje.  

5) Zamezit vstupu ostatním zaměstnancům do prostoru a jeho okolí. 

6) V případě úniku oleje je třeba vypnout zařízení a olej, který vytekl posypat pilinami 

nebo VAPEXEM. Nasáklý VAPEX se sbírá do pytlů a odváží na sběrné místo.  
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7) V případě požáru použít hasící přístroje, dojde-li k většímu požáru, zavolat požární 

útvar.  

8) Po skončení prací zamknout stísněný prostor a klíč předat obsluze. 

9) Pracoviště předat oprávněné osobě. 

 

 

Karuselová pec – Oprava a údržba 

1) Před vstupem do stísněného prostoru vyplnit příkaz pro práce se zvýšeným 

nebezpečím. 

2) Vzít potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou předepsány 

v bezpečnostních pokynech. 

3) Obstarat klíč, nebo oprávněnou osobu, která stísněný prostor zpřístupní. 

4) Opravy a údržby na zařízení mohou provádět pouze zaměstnanci s osvědčením pro 

plynové zařízení. 

5) Před vstupem do prostoru je potřeba udělat analýzu ovzduší, zda neobsahuje 

nebezpečnou atmosféru. Přístroje na měření mají pracovníci k dispozici.  

6) Při naměření nebezpečných koncentrací plynu, nebo spalin je potřeba udělat nucené 

větrání proudícím vzduchem, a to po celou dobu údržby a oprav.  

7) Zamezit dalším pracovníkům se zdržovat v blízkosti prostoru.  

8) Po skončení práce zamknout stísněný prostor, klíč vrátit oprávněné osobě. 

9) Předat pracoviště oprávněné osobě. 

 

Karuselová pec - Havárie 

1) Před vstupem do stísněného prostoru vyplnit příkaz pro práce se zvýšeným 

nebezpečím. 

2) Vzít potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou předepsány 

v bezpečnostních pokynech. Podle druhu havárie, jako je třeba únik plynu je 

důležité si také vzít dýchací přístroje. 

3) Vstup povolen mají pouze zaměstnanci s osvědčením pro plynové zařízení. 

4) Před vstupem je důležité udělat analýzu ovzduší. Při naměření je potřeba nuceného 

větrání po celou dobu zásahu. Únik se dá zpozorovat pouhým čichem, plyn zapáchá 

po naftalénu.  
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5) Zamezit vstupu ostatním zaměstnancům. Pokud to situace vyžaduje, je třeba poslat 

ostatní zaměstnance ven na čerstvý vzduch. 

6) V případě netěsností a úniku plynu natřít potrubí roztokem saponátu s vodou, aby 

se zjistilo místo úniku. To se projeví vznikem bublin.  

7) V případě havarijního úniku plynu se přeruší přívod plynu před místem úniku.  

8) Dojde-li k požáru, je třeba uhasit hasícím přístrojem, v případě většího zavolat 

požární útvar. 

9) Všechny hořlavé látky musí být odstraněny z dosahu prostoru, aby nedošlo 

k rozšíření. 

10) Po skončení zásahu zamknout stísněný prostor a klíč předat oprávněné osobě. 

11) Pracoviště předat oprávněné osobě. 

 

 

Prostor pod tryskacím strojem – Oprava a údržba 

1) Před vstupem do stísněného prostoru vyplnit příkaz pro práce se zvýšeným 

nebezpečím. 

2) Vzít potřebné osobní ochranné pracovní prostředky podle bezpečnostních pokynů.  

3) Před začátkem práce vypnout strojní zařízení. 

4) Umístit tabulku na spouštěcí linku o probíhajících opravách a údržbě na zařízení.  

5) Při čistění filtračních zařízení nosit respirátor, nebezpečí vdechnutí. 

6) Do prostoru mohou vstupovat pouze oprávněné osoby. 

7) Před vstupem udělat analýzu ovzduší v případě hromadění nebezpečných plynů a 

par. 

8) Při opravách a údržbě by měl vždy jeden zaměstnanec zůstat nahoře a v případě 

nehody zavolat pomoc.  

9) Během oprav a údržby zamezit vstupu dalším zaměstnancům. 

10) Po skončení práce zamknout stísněný prostor. 

11) Předat pracoviště oprávněné osobě. 

 

Prostor pod tryskacím strojem - Havárie 

1) Před vstupem do stísněného prostoru vyplnit příkaz pro práce se zvýšeným 

nebezpečím. 

2) Vzít potřebné osobní ochranné pracovní prostředky podle bezpečnostních pokynů.  
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3) Vypnout zařízení před vstupem do prostoru. 

4) Před vstupem udělat analýzu ovzduší. 

5) Může docházet k požáru, nebo výbuchu z důvodu hořlavých látek ve vnitřním 

povrchu trub při pracovním procesu. Také k tomu dochází v případě manipulace 

s otevřeným ohněm v blízkosti zařízení.  

6) V případě požáru uhasit hasícím přístrojem, dojde-li k většímu požáru zavolat 

požární útvar.  

7) Po skončení prací zamknout stísněný prostor. 

8) Pracoviště předat oprávněné osobě. 
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8 Závěr 
 

Cílem bakalářské práce bylo definovat stísněné prostory v souladu se zahraniční 

legislativou a navrhnout řešení vstupů osob do stísněných prostor. Cíl bakalářské práce byl 

splněn. V kapitole 2 jsou definovány stísněné prostory podle zahraniční legislativy a 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Mimo to je uvedena i moje vlastní definice.  

 

V kapitole 3 je charakteristika stísněných prostor, kde je také uvedeno, jaká rizika 

se zde nacházejí a jaký je postup při jejich omezování. Na první pohled je zřejmé, že práce 

(opravy, údržba a kontrola) ve stísněných prostorech je z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví velmi nebezpečná, je při ní nutné dodržovat stanovená bezpečnostní pravidla, 

pracovníci musí být zdravotně i odborně způsobilí (viz kapitola 4).  

 

Samotný přínos bakalářské práce se nachází v kapitolách 6 a 7, kde ze 

shromážděných materiálů vztahujících se k uvedené problematice jsou zpracovány návrhy 

pracovních postupů pro práci v konkrétních stísněných prostorech společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. a současně jsou zde identifikovány stísněné prostory a 

navrhnuty postupy vstupů pracovníků do těchto prostor při běžných pracích nebo haváriích 

(viz příloha 2).  

 

Řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci by mělo vycházet ze systémového 

přístupu managementu velkých podniků. Obecně lze říci, že nedodržování a porušování 

bezpečnostních předpisů vede k častým úrazům na pracovišti a ke škodám na majetku. 

Z toho důvodu je nutné dodržování bezpečnostních předpisů pravidelně kontrolovat 

oprávněnými pracovníky a nedodržování pravidel a nedůslednost postihovat. 
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Příloha 1 
 
Definice stísněného prostoru  podle AM 
 
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:   
a) poškození zdraví při práci s možným vznikem požáru nebo výbuchu; 
b) intoxikací plynem nebo škodlivých dýmů nebo výparů jiných chemických látek; 
c) udušení vlivem nedostatku kyslíku, např. po inertizaci dusíkem apod.; 
d) opaření při práci s možným výskytem páry nebo horké vody; 
e) ztráty vědomí při práci v horkém prostředí; 
f) utopení v zatopeném prostředí nebo v důsledku možného zvýšení hladiny vody 

nebo jiné kapaliny; 
g) udušení v důsledku zasypání sypkým či kusovitým materiálem nebo 

neschopnost dosáhnout dýchatelného prostředí v důsledku zachycení tímto 
materiálem; 

h) poškození zdraví při práci v prostředí s možným výskytem kyselin nebo louhů; 
i) poškození zdraví při chemickém čištění, čištění parou a abrazivním tryskání; 
j) poškození zdraví při práci v prostředí se zvýšeným výskytem prachu nebo 

výskytem jiných škodlivin jakéhokoliv skupenství.  
 
Mezi stísněné prostory s výše uvedenými riziky mohou patřit následující, přičemž 
tento výčet není úplný: 

− kotle, zásobníky, pecní komory, technologické nádrže, bojlery, tlakové nádoby 
apod.;  

− místa s přístupem ze shora jakými jsou sedimentační nádrže, jámy nebo 
výkopy, jejichž hloubka je min. 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;   

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

 
Za vstup do stísněného prostoru považujeme takovou situaci, kdy celé tělo, horní 
část těla nebo hlava osoby je ve stísněném prostoru. Za vstup do stísněného 
prostoru se nepovažuje vsunutí ruky nebo celé paže do prostoru za účelem držení 
indikátoru škodliviny pokud se jedná o proces vyhodnocování oprávněnou osobou, 
za předpokladu, že je tento postup bezpečný a řádně schválen.   
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Příloha 2.1 
Vzor vypisování povolenky pro stísněný prostor – Olejový sklep 
lisu Demag – Meer 
 
PŘÍKAZ PRO PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM 

PŘÍKAZ V □ PŘÍKAZ P □ PŘÍKAZ S  □ 
        
A. PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM    
A1. 
Pracoviště:  Olejový sklep lisu Demag – Meer 
  
  
A2. Podrobný popis pracovního úkolu:   
Oprava netěsnosti na zásobníku s hydraulickým olejem 
  
  
A3. Druh zvýšeného nebezpečí:   
Olej a voda 
  

B. ODBORNÁ VYJÁDŘENÍ  

B1.  Pokles tlaku v hydraulice, pracovní prostor připraven pro opravu 
 
        
  

Funkce   Příjmení, jméno   podpis  Navrátil    datum 18. 02. 2011  

B2.  Jiří Navrátil 
 
  
Funkce   Přijmení, jméno   podpis   datum   

B3.   
  
Funkce   Příjmení, jméno   podpis   datum   

C.TRVALÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ     
Pro opakovanou práci uvedenou v části A je zpracován bezpečnostní předpis 
 - bezpečnostní opatření - bezpečnostní pravidlo 
   Číslo:  XX/2005    
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Čís.:…………/…………../………  list č…………….  

(Závod, středisko/pořadové číslo/rok)      

        

D. NAŘÍZENÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ     

D1. Proti popálení, požáru nebo výbuchu, proti otravě nebo zadušení  

       Hasící zařízení a média ( PHP - voda, pěna, písek směs, hydranty atd.) 
 

   
 Obuv s protiskluznou podrážkou, svařovací kukla 
  
D2. Analýza ovzduší - před začátkem práce     

 

   
-v průběhu práce - 
v intervalech   hodin   

             - trvale     

Sledované látky: CO přípustná konc. 26 ppm  15 ppm 

 H2S přípustná konc. 7,2 ppm   ppm 

 O2 (19,5-23,5%)  20,8 % 

 
Výbušné 
směsi Výbušnost pod 10% DMV  0 %plynu 

 Ostatní (např. teplota prostředí)    

D3. Proti úrazu elektrickým proudem:  

 

   
  
  
D4. Proti záření, hluku a tepelně-vlkostní zátěži: 
 

   
  
  
D5. Místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení svařování 
       a při předávání svářečského pracoviště: 
 Před vstupem do prostoru 
  
Převzal a za opatření zodpovídá Pavel Král     
(nemusí být zpln.prac.)  Král Pavel, ………………… 
    (Příjmení, jméno, podpis) 
D6. Další opatření specifická pro pracoviště: 
 

   
 

   
        

  Datum vystavení:  18. 02. 2011  

  Zplnomocněný zaměstnanec:    

    
(Příjmení, jméno, 

podpis)  

        

        

 
 
 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 
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PŘÍKAZ PRO PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM 

PŘÍKAZ V □ PŘÍKAZ P □ PŘÍKAZ S  □ 
E. PROVEDENÍ PRÁCE    

E1. Příkaz platí na den:  18. 02. 2011   

E2. Hodina od – do  08:00-12:00   

E3. Poučení provedl:   příjmení, jméno:  Jiří Pest   

  podpis:     

E4. Analýzu ovzduší provádí: příjmení, jméno:  Petr Halas   

  podpis:     

E5. Příkaz P/V/S Převzal a za splnění příjmení, jméno:  Petr Sála   

zodpovídá (ne zplnomocněný prac.) podpis:     

E6. Svářeči (pracovníci provádějící práce)     

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

1. Petr Sála     

2. Jan Suk     

3.     

4.     

E7. Požární dohled, dozor nad prací, dohled u SP    

1. příjmení, jméno:    

  podpis:     

2. příjmení, jméno:     

  podpis:     

3. příjmení, jméno:     

  podpis:     
E8. Další zaměstnanci      

1. příjmení, jméno:     

  podpis:     

2. příjmení, jméno:     

  podpis:     

E9. Zplnomocněný zaměstnanec příjmení, jméno:  Jiří Pest   

  podpis:     

E10. Vedoucí práce příjmení, jméno:  Petr Sála   

  podpis:     
E11. Práci ukončil - vedoucí práce příjmení, jméno:  Petr Sála   

  podpis:     

  hodina     

E12. Zaměstnanec, kterému bylo  příjmení, jméno:  Pavel Číž   

    ohlášeno ukončení práce podpis:     
E13. Pracoviště převzal příjmení, jméno:  Pavel Číž   

       podpis:     
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Příloha 2.2    
Vzor vypisování povolenky pro stísněný prostor – Karuselová pec 
 
PŘÍKAZ PRO PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM 

PŘÍKAZ V □ PŘÍKAZ P □ PŘÍKAZ S  □ 
        
A. PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM    
A1. 
Pracoviště:   
 Prostor pod karuselovou pecí 
  
A2. Podrobný popis pracovního úkolu:   
Výměna potrubí – únik plynu 
  
  
A3. Druh zvýšeného nebezpečí:   
Plyn a teplota 
  

B. ODBORNÁ VYJÁDŘENÍ  

B1.  vypnout plyn před místem úniku a provést větrání 
 
        
  

Funkce   Příjmení, jméno   podpis   datum 23. 03. 2011  

B2.  Jiří Navrátil 
 
  

Funkce   Přijmení, jméno   podpis   datum   

B3.   
  

Funkce   Příjmení, jméno   podpis   datum   

C.TRVALÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ     
Pro opakovanou práci uvedenou v části A je zpracován bezpečnostní předpis 
 - bezpečnostní opatření - bezpečnostní pravidlo 
   Číslo: XX/2007    
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Čís.:……………/…………../………  list č…………….  

(Závod, středisko/pořadové číslo/rok)      

        

D. NAŘÍZENÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ     

D1. Proti popálení, požáru nebo výbuchu, proti otravě nebo zadušení  

       Hasící zařízení a média ( PHP - voda, pěna, písek směs, hydranty atd.) 
 

   
 masky s filtry proti plynům 
  
D2. Analýza ovzduší - před začátkem práce     

 

   
-v průběhu práce - 
v intervalech   hodin   

             - trvale     

Sledované látky: CO přípustná konc. 26 ppm  20 ppm 

 H2S přípustná konc. 7,2 ppm   ppm 

 O2 (19,5-23,5%)  19,8 % 

 
Výbušné 
směsi Výbušnost pod 10% DMV   %plynu 

 Ostatní (např. teplota prostředí)  85 
0
 C  

D3. Proti úrazu elektrickým proudem:  

 

   
  
  
D4. Proti záření, hluku a tepelně-vlkostní zátěži: 
 

   
 ochranný oděv proti žáru 
  
D5. Místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení svařování 
       a při předávání svářečského pracoviště: 
   
  
Převzal a za opatření zodpovídá      
(nemusí být zpln.prac.)  Král Pavel…………………… 
    (Příjmení, jméno, podpis) 
D6. Další opatření specifická pro pracoviště: 
 

   
 

   
        

  Datum vystavení:  23. 03. 2011  

  Zplnomocněný zaměstnanec:    

    
(Příjmení, jméno, 

podpis)  

        

        

 
 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 
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PŘÍKAZ PRO PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM 

PŘÍKAZ V □ PŘÍKAZ P □ PŘÍKAZ S  □ 
E. PROVEDENÍ PRÁCE    

E1. Příkaz platí na den:  23. 03. 2011   

E2. Hodina od – do  07:00-10:00   

E3. Poučení provedl: příjmení, jméno:  Jiří Pest   

  podpis:     

E4. Analýzu ovzduší provádí: příjmení, jméno:  Petr Halas   

  podpis:     

E5. Příkaz P/V/S Převzal a za splnění příjmení, jméno:  Jaroslav Malý   

zodpovídá (ne zplnomocněný prac.) podpis:     

E6. Svářeči (pracovníci provádějící práce)     

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

1.     

2.     

3.     

4.     

E7. Požární dohled, dozor nad prací, dohled u SP    

1. příjmení, jméno:    

  podpis:     

2. příjmení, jméno:     

  podpis:     

3. příjmení, jméno:     

  podpis:     
E8. Další zaměstnanci      

1. Dělník příjmení, jméno:  Martin Jetel   

  podpis:     

2. příjmení, jméno:     

  podpis:     

E9. Zplnomocněný zaměstnanec příjmení, jméno:  Jiří Pest   

  podpis:     

E10. Vedoucí práce příjmení, jméno:  Jaroslav Malý   

  podpis:     
E11. Práci ukončil - vedoucí práce příjmení, jméno:  Jaroslav Malý   

  podpis:     

  hodina     

E12. Zaměstnanec, kterému bylo  příjmení, jméno:  Pavel Číž   

    ohlášeno ukončení práce podpis:     
E13. Pracoviště převzal příjmení, jméno:  Pavel Číž   

       podpis:     
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Příloha 2.3    
Vzor pro vypisování povolenky pro stísněný prostor – Prostor pod 
tryskacím strojem 
 

PŘÍKAZ PRO PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM 

PŘÍKAZ V □ PŘÍKAZ P □ PŘÍKAZ S  □ 
        
A. PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM    
A1. 
Pracoviště:   
 Prostor pod tryskacím strojem 
  
A2. Podrobný popis pracovního úkolu:   
Svařování části strojního zařízení  
  
  
A3. Druh zvýšeného nebezpečí:   
Prach 
  

B. ODBORNÁ VYJÁDŘENÍ  

B1.  Provedeno větrání v prostoru 
 
        
  

Funkce   Příjmení, jméno   podpis   datum  16. 04. 2011   

B2.  Boris Tyr  
 
  

Funkce   Přijmení, jméno   podpis   datum   

B3.   
  

Funkce   Příjmení, jméno   podpis   datum   

C.TRVALÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ     
Pro opakovanou práci uvedenou v části A je zpracován bezpečnostní předpis 
 - bezpečnostní opatření - bezpečnostní pravidlo 
   Číslo:     
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Čís.:……………/…………../………  list č…………….  

(Závod, středisko/pořadové číslo/rok)      

        

D. NAŘÍZENÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ     

D1. Proti popálení, požáru nebo výbuchu, proti otravě nebo zadušení  

       Hasící zařízení a média ( PHP - voda, pěna, písek směs, hydranty atd.) 
 

   
 Respirátor proti prachům 
  
D2. Analýza ovzduší - před začátkem práce     

 

   
-v průběhu práce - 
v intervalech   hodin   

             - trvale     

Sledované látky: CO přípustná konc. 26 ppm  14 ppm 

 H2S přípustná konc. 7,2 ppm   ppm 

 O2 (19,5-23,5%)  20,5 % 

 
Výbušné 
směsi Výbušnost pod 10% DMV  0 %plynu 

 Ostatní (např. teplota prostředí)    

D3. Proti úrazu elektrickým proudem:  

 

   
  
  
D4. Proti záření, hluku a tepelně-vlkostní zátěži: 
 

   
  
  
D5. Místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení svařování 
       a při předávání svářečského pracoviště: 
 Před vstupem do prostoru 
  
Převzal a za opatření zodpovídá      
(nemusí být zpln.prac.)  Král Pavel…………………… 
    (Příjmení, jméno, podpis) 
D6. Další opatření specifická pro pracoviště: 
 

   
 

   
        

  Datum vystavení:    

  Zplnomocněný zaměstnanec:    

    
(Příjmení, jméno, 

podpis)  

        

        

 
 
 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 
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PŘÍKAZ PRO PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM 

PŘÍKAZ V □ PŘÍKAZ P □ PŘÍKAZ S  □ 
E. PROVEDENÍ PRÁCE    

E1. Příkaz platí na den:  16. 04. 2011   

E2. Hodina od – do  08:00-13:00   

E3. Poučení provedl: příjmení, jméno:  Jiří Pest   

  podpis:     

E4. Analýzu ovzduší provádí: příjmení, jméno:  Petr Halas   

  podpis:     

E5. Příkaz P/V/S Převzal a za splnění příjmení, jméno:  Petr Sála   

zodpovídá (ne zplnomocněný prac.) podpis:     

E6. Svářeči (pracovníci provádějící práce)     

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

1. Petr Sála     

2. Jan Suk     

3.     

4.     

E7. Požární dohled, dozor nad prací, dohled u SP    

1. příjmení, jméno:    

  podpis:     

2. příjmení, jméno:     

  podpis:     

3. příjmení, jméno:     

  podpis:     
E8. Další zaměstnanci      

1. příjmení, jméno:     

  podpis:     

2. příjmení, jméno:     

  podpis:     

E9. Zplnomocněný zaměstnanec příjmení, jméno:  Jiří Pest   

  podpis:     

E10. Vedoucí práce příjmení, jméno:  Petr Sála   

  podpis:     
E11. Práci ukončil - vedoucí práce příjmení, jméno:  Petr Sála   

  podpis:     

  hodina     

E12. Zaměstnanec, kterému bylo  příjmení, jméno:  Pavel Číž   

    ohlášeno ukončení práce podpis:     
E13. Pracoviště převzal příjmení, jméno:  Pavel Číž   

       podpis:     
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Příloha 3 
 
Provozní normy: Bezpečnost AM 002 – Stísněné prostory 
 
1. Rozsah 
  
 

1.1. Společnosti v rámci skupiny se budou, coby minimum, řídit místními obecnými 
předpisy platnými pro práce ve stísněných prostorách. Tato AM norma bude platit 
tehdy, pokud bude náročnější/přísnější než místní předpisy. 

 
1.2. Stísněné prostory jsou uzavřené nebo částečně uzavřené prostory, které:  

1.2.1. Byly takto označeny během vyhodnocování rizik, popř. během místního 
regulačního procesu, 

1.2.2. nejsou primárně zamýšleny nebo navrhovány coby pracoviště,  
1.2.3. mohou mít omezený vstup nebo výstup, a   

1.2.3.1. obsahují atmosféru, která obsahuje potenciální škodlivé hodnoty 
kontaminujících látek,  

1.2.3.2. nemají bezpečné množství kyslíku, tzn. po čištění dusíkem nebo  
1.2.3.3. mohou způsobit uvěznění nebo zaplavení.  

 
1.3. Mezi stísněné prostory mohou patřit následující, přičemž tento výčet není úplný: 

1.3.1. zásobníky, procesní nádoby, bojlery, tlakové nádoby, oddělení 
připomínající nádrže, kde ke vstupu slouží pouze průlez, místa u stropů a u 
podlahy,  

1.3.2. místa s otevřeným vrchem jakými jsou jámy nebo usazovací jámy nebo 
výkopy, jejichž hloubka je min. 1,5 m,  

1.3.3. potrubí, čerpadla, kanály, šachty, vodovody, odpady, tunely, sklepy, 
suterény a obdobné konstrukce.  

 
1.4. Znečišťující látka je jakýkoliv prach, dým, mlha, pára, plyn nebo jiná látka v 

pevném nebo tekutém skupenství, jejichž přítomnost může poškodit zdraví nebo 
bezpečnost. 

 
1.5. Za vstup do stísněného prostoru považujeme takovou situaci, kdy celé tělo, horní 

část těla nebo hlava osoby je ve stísněném prostoru. Nicméně záměrem není to, 
abychom bránili osobě při tom, kdy vsunuje ruku nebo celou paži držící testovací 
nástroj nebo sondu do stísněného prostoru, jelikož je toto součástí procesu 
vyhodnocování, a to za předpokladu, že je tento postup řádně schválen.  

1.6. Je potřeba využít každou příležitost k tomu, aby byla minimalizována nebezpečí 
spojená se stísněnými prostory s cílem snížit riziko a tento stísněný prostor 
eliminovat. 

 
2. Identifikace  
 

2.1. Stísněné prostory musí být identifikovány a sepsány. U vstupů musí být umístěny 
nápisy, kde bude uvedeno, že před vstupem do tohoto prostoru je potřeba získat 
povolenku.  
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3. Systém povolenek 
 

3.1. Vstup do stísněných prostor smí být povolen pouze na základě písemného 
schválení majícího podobu povolenky, jež bylo vydáno kompetentní osobou, která 
je oprávněna takovéto povolenky vydávat.  

 
3.2. Proces povolování musí zahrnovat následující prvky:  

 
3.2.1. Vyhodnocení rizik, včetně povinnosti, kdy kompetentní osoba vyhodnotí 

následující. Jedná se o množství kyslíku, znečišťujících látek, extrémní 
teploty a koncentraci hořlavých látek, postupy izolace znečišťujících látek a 
ostatních zdrojů energie, potřebu ventilace, požadavky na dýchací přístroje, 
zapsání příchodu a odchodu všech osob vstupujících do stísněných prostor, 
předvedení povolenky, komunikační prostředky, bezpečnostní specifikaci 
zařízení, které bude vzato do stísněných prostor, zátarasy/ohraničení, 
záchranný plán a zařízení, záložní osobu a vyplnění pracovního postupu.  

 

4. Ostatní požadavky  
 

4.1. Všechny osoby, které jsou požádány, aby pracovaly ve stísněných prostorách 
vyžadujících pracovní povolenku nebo aby byly záložními osobami, musí být 
proškoleny a kompetentní toto provádět.  

 
4.2. Musí být vypracovány specifické postupy bezpečné práce pro pracovní činnosti, 

které jsou nebezpečnější, pokud se provádějí ve stísněných prostorách než někde 
jinde. Tyto činnosti by měly zahrnovat horké práce (řezání a svařování), chemické 
čištění, čištění parou a abrazivní tryskání.  

 
4.3. Záložní osoba nebude mít další povinnosti a musí po dobu, kdy jsou zaměstnanci 

ve stísněném prostoru, neustále stát vedle vstupu do stísněného prostoru.  
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 


