
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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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    
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 



 

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:     

 
 
 
 
 
 



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    
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 



 

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:     

 
 
 
 
 
 



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:     
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 



 

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:     

 
 
 
 
 
 



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.  

 
 
 
 



 
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.  
 


