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1. Úvod 

Ochrana osob při práci a bezpečnost zaměstnanců je v dnešní době prioritou sociální 

politiky každé země. Bezpečnost práce a ochrana zdraví je nedílnou součástí prosperity 

a dobrého fungování firmy. Předcházení možným pracovním úrazům a nemocem z povolání 

je cílem a politikou každé firmy.  

Bakalářská práce na téma ochrana osob při práci v uzavřených prostorách byla sepsána 

zejména proto, že se jedná o velmi rizikovou a mimořádnou činnost a tato práce by měla 

přispět k řešení této problematiky.  

Protože je práce psaná jako pracovní pomůcka pro ArcelorMittal Tubular Products 

Ostrava a.s., je oficiální terminologie v textu užívána spolu s terminologií používanou ve 

firmě. 

Veškeré informace a materiály k sepsání závěrečné práce byly pořízeny v ArcelorMittal 

Tubular Products Ostrava a.s. se sídlem v Ostravě – Kunčicích. Dále bylo čerpáno z obecně 

závazných předpisů a vyhlášek spojených s tímto tématem.  

Uzavřené prostory jsou prostory, kde může dojít vlivem působení nebezpečných látek 

nebo podmínek v daném prostoru k vážnému poškození zdraví osob v závislosti na 

předvídatelných rizicích. Firma ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. používá svoji 

provozní normu, ve které používá stísněné prostory namísto uzavřených.  

V úvodní části se práce zabývá definicí a příklady uzavřených prostor, dále nebezpečím 

spojeným s prací v uzavřených prostorách.  

Závěr práce koresponduje s obecně platnými právními předpisy. Podkladem k sepsání 

bylo i provedení obecné analýzy pracovních úrazů ve společnosti ArcelorMittal Ostrava. 

Cílem bakalářské práce je návrh bezpečnostních pokynů pro uzavřené prostory, které firma 

bude využívat v praxi. 
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2. Rešerše použitých zdrojů informací 

Při zpracování bakalářské práce se vycházelo hlavně z níže uvedených zdrojů: 

Literární zdroje: 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další související 

zákony. 

Z tohoto právního předpisu bylo čerpáno z části páté – bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci, která definuje povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance, použití 

osobních ochranných pracovních prostředků, povinnosti zaměstnavatele při pracovních 

úrazech. [4] 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci. 

Tento právní předpis upravuje požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jsou 

zde uvedeny rizikové faktory ovlivňující zaměstnance při práci, jejich rozdělení a zjištění. 

Dočteme se i některá opatření proti rizikům, které se objevují při práci. [2] 

BERNATÍK, Aleš. Prevence závažných havárií I. [online]. 1. vyd. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006 [cit. 2012-04-08]. 86 s. ISBN 80-866-3489-

2. 

Tato publikace obsahuje veškeré informace, co se týkají analýzy rizik. Přes úvodní 

informace se dostaneme k popisu jednotlivých metod pro určení rizika. Z této publikace byla 

vybrána analýza What if (dále jen WI), která je nejvíce využívaná v průmyslových podnicích 

a stojí na základech brainstormingu. Tým zaměstnanců, určených k identifikaci rizik si 

pokládá otázku: „Co se stane, když …“ [1] 

Organizační směrnice N-0.121 "Bezpečnost a ochrana zdraví". ArcelorMittal Ostrava 

a.s., Vratimovská 689, Ostrava-Kunčice., 2011. 

Z této směrnice bylo čerpáno ke kapitolám o hodnocení a řízení rizik a o uzavřených 

prostorách. [17] 
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Elektronické zdroje: 

Safety-21 [online]. Most, 2003-2007 [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: http://www.safety-

21.com/index.html 

V tomto měsíčníku, který vycházel od roku 2003 do roku 2007 v pravidelných 

intervalech, byly použity materiály na téma uzavřené prostory. [8] 

Uzavřené prostory. BOZP info [online]. 2002[cit. 2012-04-08]. ISSN 1801-0334. 

Dostupné z:http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-

bozp/citarna/clanky/bezpecnost_prace/uzavr021008.html 

Tento článek se zabývá uzavřenými prostory. V České republice nenalezneme žádnou 

technickou normu, právní předpis ani definici, která se týká řešené problematiky. Jsou pouze 

sepsány podmínky, které definují uzavřený prostor. Dále pak příklady uzavřených prostorů, 

výskyt rizik v uzavřených prostorách a redukci rizik. [11] 

ArcelorMittal [online]. [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: http://www.arcelormittal.com/ 

ostrava/index.html 

Z této internetové stránky se čerpaly základní informace o společnosti a také o dceřiné 

společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. Najdeme zde i sekci bezpečnost 

práce, která je taktéž důležitá pro tuto práci. [5] 
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3. Právní a ostatní předpisy 

Předpisy, které se týkají uzavřených prostorů a pracovních podmínek.  

Dle Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, je povinností 

zaměstnavatele vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení zaměstnanců [4]. 

Zaměstnavatel nesmí nařídit zaměstnanci vykonávat práce, které neodpovídají jeho fyzickým 

a psychickým schopnostem. Dále musí zajistit, aby před zahájením práce měl zaměstnanec 

potřebné informace a pokyny k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zaměstnavatel také zajišťuje povinná školení pro své zaměstnance, která se týkají bezpečnosti 

práce na pracovišti a mají návaznost na případný vznik rizik.  

Zaměstnanec má právo na podání srozumitelných informací o bezpečnosti práce a rizicích 

na pracovišti a dbát bezpečnostních pokynů při práci stanovených firmou. 

Zákon ukládá zaměstnavateli povinnost v rámci prevence rizik dodržet následující postup [4]: 

- omezit vznik rizika, 

- odstranit rizika u zdroje, 

- adaptovat pracovní podmínky potřebám pracovníků s cílem omezit záporné vlivy 

práce na jejich zdraví, 

- nahradit práce, které jsou fyzicky náročné novými technologickými a pracovními 

postupy, 

- inovovat nebezpečné technologie, výrobní prostředky, materiály a suroviny za méně 

nebezpečné se zajištěním větší bezpečnosti, 

- snížit počet zaměstnanců, kteří jsou vystavováni rizikovým faktorům na pracovišti, 

- prevenci rizik provádět s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek 

a působení pracovního prostředí, 

- preferenčně uplatnit prostředky kolektivní ochrany před ochranou individuální, 

- provádět zajištění, která vedou k omezení úniku škodlivin ze zařízení, 

- podávat bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Pokud riziko, které se vyskytuje na pracovišti, není možné snížit nebo úplně odstranit 

prostředky kolektivní ochrany, je nutné, aby zaměstnavatel zajistil zaměstnanci individuální 

ochranu. Pokud i přesto hrozí zaměstnanci riziko, jsou mu poskytnuty osobní ochranné 
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pracovní prostředky. Tyto prostředky chrání zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich 

zdraví a bránit při výkonu práce. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Další právní předpisy, které lze aplikovat pro práce v uzavřených prostorách jsou: 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů. 

Určitou spojitost a dílčí informace ohledně uzavřených prostor můžeme najít v nařízení 

vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, avšak předpis přímo pro bezpečnost a pobyt 

v uzavřených prostorách zde nenalezneme. 

Firma ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (dále jen AMTPO) pro práce 

v uzavřených prostorách používá standardy určené speciálně pro tyto činnosti. Jedná se 

o standard AM bezpečnost ST 002 Stísněné prostory a norma AM 012, která se zabývá 

možným výskytem plynu (viz. Příloha č. 1) [15]. 
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4. ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Historie společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. sahá až do roku 1942, kdy byla ještě 

součástí tehdejší hutní společnosti Vítkovické železárny. Na konci roku 1951 došlo 

k osamostatnění hutního komplexu pod názvem Nová Huť Klementa Gottwalda. V 70. letech 

se hutní výroba modernizovala, výstavbou středojemné válcovny. Po roce 1989 proběhla řada 

změn v řízení firmy. Roku 2003 se Nová huť stala nadnárodní akciovou společností Mittal 

Steel Ostrava, a. s. a z některých podniků se staly přidružené nebo dceřiné společnosti. 

Koncem roku 2006 vznikl světový gigant ArcelorMittal Ostrava, a to sloučením firem 

Arceloru a Mittal Steel.  

V dnešní době je výroba v podniku zaměřena na zpracování surového železa a oceli 

a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. 

Servis a další nutné činnosti si zajišťuje společnost sama [5]. 

4.1. ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 

Je dceřinou společností firmy ArcelorMittal Ostrava a.s. od konce roku 2007. Tato 

společnost je největším výrobcem bezešvých trubek v České republice. Výroba je především 

zaměřena na bezešvé trubky válcové v provedení trubek hladkých, závitových, přírubových 

a olejářských. Za tepla jsou vyráběny svařované trubky se šroubovicovým svarem pro 

plynárenství [19]. 

V podniku je od roku 2007 zaveden systém kvality podle standardu ISO 9001, a také na 

enviromentální systém řízení podle standardu ISO 14001. Firma v letošním roce získala titul 

Bezpečný podnik (viz. Příloha č. 1).  
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5. Analýza a popis uzavřených prostorů 

Definice: 

I když se uzavřenými prostory jako takovými nezabývá žádný obecně platný právní 

předpis ani technická norma v České republice, lze uzavřené prostory identifikovat splněním 

následujících podmínek [11]: 

- uzavřený prostor pro pracovní činnost musí být minimálně tak velký, aby v něm 

zaměstnanec mohl požadované činnosti provádět,  

- uzavřený prostor má zpravidla totožný vstup a výstup,  

- uzavřený prostor není běžným pracovištěm a činnosti v něm prováděné se řídí 

přísnými bezpečnostními pravidly. 

V uzavřených prostorách může dojít vlivem působení nebezpečných látek nebo podmínek 

k vážnému poškození zdraví osob, jedná se o předvídatelná rizika: 

- poškození zdraví při práci, kde hrozí riziko vzniku požáru, 

- intoxikace nebo únik škodlivin nebo chemických látek, 

- přebytek nebo nedostatek kyslíku, 

- možnost opaření při styku s horkou vodou nebo párou, 

- ztráta vědomí při práci v prostředí, kde je zvýšená teplota, 

- udušení v důsledku zasypání sypkým či kusovitým materiálem nebo neschopnost 

dosáhnout dýchatelného prostředí v důsledku zachycení tímto materiálem, 

- poškození zdraví při práci v prostředí s možným výskytem kyselin nebo chemického 

čištění a čištění parou,  

- poškození dýchací soustavy v prostředí se zvýšeným výskytem prachu nebo výskytem 

jiných škodlivin [14]. 
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5.1. Příklady uzavřených prostorů 

Uzavřené prostory jsou specifickým typem prostorů, kde se klade velký důraz na zajištění 

bezpečnosti osob při práci a pohybu v nich. V běžném životě se s nimi můžeme setkat 

kdekoliv. Uvedu výčet těch nejzákladnějších prostorů ve firmě AMTPO a jejich seznam 

(viz. Tabulka č. 1). 

Skladovací nádrže, zásobníky nebo prostory pro skladování, výrobní nádoby, kotle, 

tlakové nádoby, prostory mající charakter nádrží, které mají pouze průlez pro vstup, stropní 

a podlahové plochy, prostory s potrubím a kabely (zejména při zohlednění ochozů). 

Potrubí, čerpadla, kanály, šachty, potrubí, stoky, tunely, prostory pod zařízením/ instalacemi, 

podzemí a obdobní konstrukce [16]. 

Z technologických zařízení hutí lze za uzavřené prostory považovat: 

Kyslíkový konvertor (BOF), elektrická oblouková pec (EAF) apod. a může se v nich 

vyskytovat plyn. 

 



9 

 

Tabulka 1- Seznam uzavřených prostor [12] 

Legenda: Typ: A – Zásobníky  Způsob zamykání:  Dveře, Brána, Speciální klíč, Bez uzamčení, 

   B - Otevřené jámy     Ostatní (Mříž, Řetízek, Poklop, Kladka)   

   C – Potrubí   Typ povolenky: Příkaz práce se zvýšeným nebezpečím, Kniha předání směn,  

Zajištění agregátu, Karta zajištění agregátu, Kniha úkolů,  

Klíč u předáka, Rozpis prací při odstávce 

 

STŘEDISKO UZAVŘENÉ PROSTORY 
TYP 

PROSTORU 

ZPŮSOB 

ZAMYKÁNÍ 

TYP 

POVOLENKY 

ZAJIŠTĚNÍ 

DRUHOU 

OSOBOU 

RIZIKO 

A
rc

el
o

rM
it

ta
l 

T
u

b
u

la
r 

P
ro

d
u

ct
s 

O
st

ra
v
a

 151 Prostor pod Krokovou pecí A Mříž  Ne Voda, Olej, 

Spaliny 

 Čerpací stanice- vodní hospodářství - 

Zušlechťovna 

A Dveře  Ne Voda 

 Prostor pod lisem- Adjustáž A Mříž Zajištění agregátu Ne Voda 

 Olejový sklep HS a automatiku C Dveře  Ne Olej, Tuk, Voda 

 Karuselová pec A Mříž  Ano Plyn, Teplota 

152 Kanál okujové jímky válcovací tratě C Mříž  Ne Voda 

 Karuselová pec A Mříž  Ne Plyn, Teplota 

 Hlavní kanál válcovací tratě C Mříž  Ne Voda 

 Olejový sklep pod Automatikem C Mříž  Ne Olej, Tuk 

 Olejová nádrž KS A Poklop  Ne Olej, Tuk 

 Hlavní olejová nádrž Redukovny A Poklop  Ne Olej, Tuk 

 Kanál pod rovnačkou MEER C Poklop  Ne Voda, Olej 

 Olejový sklep lisu Demag-Meer - 

1525 

C Mříž  Ne Voda, Olej 

153 Prostor pod trýskacím strojem B Dveře Klíč u předáka Ne Tryskací médium 
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6. Identifikace nebezpečí v uzavřených prostorách 

Musíme brát ohled na možnost výskytu specifických rizik, která jsou hlavním problémem 

uzavřených prostor. Pro každý uzavřený prostor je nutné identifikovat nebezpečí, která jsou 

spojena se vstupem osob do prostoru a prací uvnitř. Je nutné stanovit rizika, vyhodnotit jejich 

velikost a přijmout adekvátní preventivní opatření. Při vlastním hodnocení rizika můžeme 

vycházet i z rizik, které byly identifikovány v jiném uzavřeném prostoru. Dále je nutné 

přihlédnout k selhání lidského činitele a předvídatelným nesprávným pracovním postupům 

pracovníků. Podle statistických údajů dochází nejčastěji k usmrcení osob nebo vážným 

zdravotním problémům v uzavřeném prostoru vlivem špatného stavu vnitřní atmosféry. [8] 

Z tohoto důvodu je nezbytná kontrola a monitoring vnitřního prostředí. 

6.1. Nedostatek nebo přebytek kyslíku 

Právě monitoring ovzduší napomáhá kontrole kyslíku uvnitř uzavřeného prostoru, kdy by 

se měla koncentrace pohybovat v rozmezí od 19.5 do 23.5 obj. %. Při udržení hladiny 

koncentrace v daném rozmezí je pohyb uvnitř prostoru bezpečný. Pakliže hladina klesne nebo 

vzroste (viz. Tabulka č. 2), je v uzavřeném prostoru nedostatek nebo přebytek kyslíku. Tento 

signál upozorňuje zaměstnance na nutnost opuštění uzavřeného prostoru i jeho těsné blízkosti. 

[11]  

V případě nedostatku kyslíku přiložená tabulka ukazuje zdravotní komplikace osob, které 

v nebezpečném uzavřeném prostoru pracují. 

 

Tabulka 2 - Zdravotní komplikace v důsledku přebytku nebo úbytku kyslíku. [8] 

Obj.kyslíku [%] Očekávané důsledky 

20,9 Normální stav 

19,5 Bezpečnostní limit 

17 

První známky hypoxie (nedostatku 

kyslíku), zvýšení objemu dýchaného 

vzduchu, zrychlený tep 
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Příčinou nedostatku kyslíku může být probíhající chemická reakce, která se projevuje 

rozkladem biologických materiálů, které spotřebovávají určité množství kyslíku uvnitř 

uzavřeného prostoru. Příkladem je rezivění, které je oxidačním procesem a součástí je 

pohlcování kyslíku. Nevědomou příčinou je i lidský faktor, kdy se v uzavřeném prostoru 

použije propan-butanový hořák, spalovací motor či proces proplachování dusíkem. 

Naopak při překročení limitu kyslíku, tedy nadbytku v uzavřeném prostoru, zde vzniká 

riziko vzniku požáru nebo dokonce výbuchu. Vyšší koncentrace kyslíku ve vzduchu 

podporují proces hoření rychleji a intenzivněji. 

6.2. Možnost výbuchu, nadýchání se škodlivým dýmem nebo výpary z jiných 

chemických látek 

Použití monitorovacího zařízení, je výhoda ve spojitosti s tímto druhem nebezpečí, a je 

potřeba hlídat hladinu škodlivých látek v daném prostoru. Hořlavé páry a plyny představují 

pro člověka dvojí nebezpečí. Nebezpečí možnosti výbuchu nebo nadýchání se zplodin hoření, 

a to jak uvnitř, tak vně uzavřeného prostoru. Každý hořlavý plyn a pára má stanovenou dolní 

a horní mez výbušnosti (dále jen DMV a HMV), tím se vymezí její rozsah. Koncentrace 

látek je monitorována v % DMV. Překročení o 10 % DMV znamená pro zaměstnance signál 

k opuštění prostoru. [11] Výhodou monitorovacích zařízení je multifunkčnost. Jsou schopny 

monitorovat různé druhy výparů a par.  

16 
Nepravidelné dýchání, ovlivnění správnosti 

úsudku 

14 

Zvýšený vdechovaný objem a zrychlený 

tep, ztráta pozornosti, správného úsudku a 

koordinace 

12,5 
Koncentrace bezprostředně ohrožující život 

a zdraví 

10 
Velmi špatný úsudek a svalová koordinace, 

přerušované dýchání 

6 
Spasmatické dýchání, křečovité pohyby, 

smrt během několika minut 
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Ke vznícení a následnému požáru nedojde, jestliže je koncentrace hořlavých plynů nižší 

než DMV. Obdobně je tomu i u překročení HMV. Když je udržována koncentrace hořlavých 

plynů pod hranicí 10 % DMV, je zde 90 % bezpečnostní rezerva, než je dosažena DMV.  

6.3. Koncentrace toxických látek 

Na toxické látky, které se mohou vyskytovat v uzavřeném prostoru, se musí brát velký 

zřetel. Způsoby výskytu toxických látek v uzavřeném prostoru jsou následující: 

- Z obsahu nebo zbytků obsahu uzavřeného prostoru. 

- Činnostmi nebo materiálem přeneseným dovnitř osobami provádějícími určitou 

činnost. 

- Přirozeným rozkladem materiálů uvnitř uzavřeného prostoru  

Aby byl monitoring toxických látek co nejefektivnější, je nutné předem znát chemické 

škodliviny, které se vyskytují v uzavřeném prostoru. Pokud škodliviny mají původ v daném 

uzavřeném prostoru, je lehké je určit. Komplikovanější je stanovení škodlivin vzniklých 

rozkladem materiálů uvnitř. Jestliže je na uzavřený prostor napojena například kanalizační 

stoka, identifikace je složitější. Stokou se do uzavřeného prostoru může dostat látka, která 

před tím identifikována nebyla.   

Krátkodobý expoziční limit (dále jen NPKL) a přípustný expoziční limit 
1
(dále jen PEL) 

označují přípustné expoziční limity pro některé škodliviny v ovzduší. [8] Stanovují je obecně 

závazné právní předpisy, které jsem uvedla v právních předpisech pro tuto práci. Když limit 

v daném předpisu nenalezneme, je nutné prostudovat jiné chemické látky a jejich předpisy. 

Když není ani tam nenalezena potřebná informace, je nezbytné použít izolační dýchací 

přístroje, dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci. 

Chemické látky působí na člověka různě. Některé látky nemají vliv na okamžité zdravotní 

problémy, ale hromadí se v těle člověka a jejich projevy pocítí později.  

                                                 
1
 PEL – Přípustný expoziční limit – je celosvětově vážený průměr koncentrace plynů, par nebo aerosolů 

v pracovním ovzduší, jimž mohou být podle současného stavu znalostí vystaveni zaměstnanci při osmihodinové 

pracovní době, aniž by u nich došlo k poškození zdraví. 
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6.4. Ostatní nebezpečí hrozící zaměstnanci 

Je nutné problémům, jež mohou nastat, předejít. V těchto případech zejména technickými 

opatřeními před vstupem do uzavřeného prostoru a to řádným vyčištěním, propláchnutím 

apod. Pokud tyto prostředky k odvrácení rizik nejsou dostačující, případně nejsou 

ekonomicky přijatelná, je nutné použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen 

OOPP). Nejčastější nebezpečí, která se vyskytují na pracovišti, byly vyjmenovány výše (viz. 

Kapitola 5). Mezi ostatní nebezpečí řadíme: hluk, strach, zvířata, hmyz a radioaktivitu. 

Přílišný hluk na pracovišti nám sníží použití OOPP pro ochranu sluchu. Ochrana sluchu 

ale zabraňuje dobré komunikaci mezi pracovníky uvnitř a dozorující osobou vně uzavřeného 

prostoru. Rizikový je i strach, který brání pracovníkovi vykonat činnost uvnitř prostoru, hrozí 

tudíž riziko úrazu, při snaze urychleně opustit prostor. Hmyz může píchnout nebo kousnout 

zaměstnance, který je alergik a můžou nastat zdravotní komplikace.  

7. Problematika vstupu do uzavřeného prostoru 

Pro řešení vstupu a práce v uzavřeném prostoru, je důležitý výběr osob. Tyto osoby mají 

za úkol plnit své specifické úkony. Jsou jimi: hlavní koordinátor, dohlížející osoba, dozorující 

osoba, vstupující osoba, nevstupující osoba. Nejdůležitější úlohu mají vstupující a dozorující 

osoby. [8]  

 - Vstupující osoba: je zaměstnanec, který má povinnost vykonat v uzavřeném prostoru 

zadanou práci. Pracovník musí být předem seznámen s pracovním postupem včetně řešení 

BOZP a se všemi nebezpečími, kterým může být vystaven v průběhu práce v uzavřeném 

prostoru i s nebezpečím použití nářadí, které bude při výkonu své práce potřebovat 

a opatřeními ke snížení rizika. Tato osoba by měla za každých okolností být schopna 

komunikace s dozorující osobou. Způsob komunikace musí být předem stanoven a znám 

osobě vstupující i osobě dozorující. V případě nutnosti je nezbytné opustit prostor. 

 - Dozorující osoba: dohlíží na pracovníky, kteří vstoupili do uzavřeného prostoru. Tato 

osoba stojí vždy vně uzavřeného prostoru. Kontroluje pohyb a práci uvnitř prostoru a má 

povinnost hlásit případné změny chování osob nebo důležité skutečnosti, které se odehrávají 

uvnitř. Musí mít přehled o všech přítomných uvnitř prostoru. Má za úkol sledovat dění uvnitř 

a vně prostoru. Dohlíží na to, aby do prostoru nevstoupila nepovolená osoba. Tato osoba také 

s pracovníkem uvnitř komunikuje během pracovní činnosti. Dojde - li k situaci, která 
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vyžaduje opuštění prostoru, vydává pokyn pro únik osob z prostoru, ovládá vnější zařízení 

a popřípadě volá záchranné složky.  

- Dohlížející osoba: je pracovník, který povoluje vstup do uzavřeného prostoru, zajišťuje 

kontrolu bezpečnostních opatření a vydává povolení ke vstupu a činnosti v uzavřeném 

prostoru. 

- Nevstupující osoba: je zaměstnanec, který je informován, jak má uzavřený prostor 

rozpoznat, ale nemá povolení a oprávnění ke vstupu a práci v uzavřeném prostoru. [8] 

7.1. Preventivní opatření   

Pro vstupy, výstupy a vlastní činnost v uzavřených prostorách, musí mít organizace 

vypracován pracovní postup, ve kterém bude řešena bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Tento dokument musí být schválen vedoucím pracovníkem a všichni zúčastnění musí být 

s ním prokazatelně seznámeni.   

Před každým vstupem je nutné, aby skupina osob, která se bude pohybovat v prostoru, 

byla obeznámena s přístupem do uzavřeného prostoru, použitím osobních ochranných 

pracovních pomůcek, vybavením pro práci uvnitř, použití a vyzkoušení osvětlení, větrání 

a komunikace. Musí být také provedeno detailní vyhodnocení analýzy rizik za účelem 

identifikace nebezpečí a specifických podmínek, které je nutné při vstupu sledovat. Pro rychlé 

vyhodnocení má každá firma předem zpracovaný dokument. Přehledný formulář má za cíl, 

stanovit specifické pracovní postupy, které bezpečně zajistí provedené zadané práce. 

Uzavřený prostor se podle nalezených nebezpečí dělí: 

- prostor vyžadující povolení 

- prostor nevyžadující povolení 

7.1.1. Prostor vyžadující povolení 

Tyto prostory vyžadují povolení z důvodu výskytu zvýšeného nebezpečí. Jedná se 

o práce, kde hrozí vysoké riziko úrazu, požáru, výbuchu nebo trvalého poškození zdraví 

pracovníka. Tudíž osoba, která vstupuje do uzavřeného prostoru, musí mít povolení ke 

vstupu. [16] 

Pro umožnění přístupu je nutné vyplnit příkaz pro práce se zvýšeným nebezpečím neboli 

povolení ke vstupu do uzavřeného prostoru (viz. Příloha č. 2). Toto povolení se vypisuje až na 
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konkrétním místě a oprávnění k vyplnění má pouze oprávněná osoba. V povolení se musí 

vyplnit v horní části druh nebezpečí. Příkaz V - nebezpeční výbuchu, Příkaz P – nebezpečí 

požáru, Příkaz S – stísněný prostor (respektive uzavřený, ale firma AMTPO používá název 

stísněný, jak bylo řečeno dříve). Celý formulář je rozdělen do částí A až E. V části A se 

vyplňuje druh pracoviště a pracovního nebezpečí. V části B nalezneme odborná vyjádření 

osob a jejich podpisy. Do části C se zaznamenávají trvalá bezpečnostní opatření. Část 

D slouží pro zaznamenání nařízených bezpečnostních opatření. Do části E se zapisuje celkové 

provedení práce a podpisy všech osob vstupujících do uzavřeného prostoru.  

Vstupující osoba si převezme osobní ochranné pracovní pomůcky, které firma AMTPO 

využívá. Těmi jsou ochranný oděv, ochranná obuv, přilba, ochranné brýle, chrániče sluchu 

a filtrační polomaska. S OOPP musí být zaměstnanec prokazatelně seznámen. Poté může 

vstoupit do uzavřeného prostoru. Jak už bylo zmíněno výše, uzavřené prostory jsou z důvodu 

BOZP uzamčeny. Klíče je možné vyzvednout u oprávněné osoby. Po ukončení pracovního 

úkolu uvnitř se prostor opět uzamkne.  

7.1.2. Prostor nevyžadující povolení 

Tyto typy uzavřených prostorů lze definovat jako prostory, které neobsahují, pokud se 

jedná o atmosférická nebezpečí nebo nemají potenciál obsahovat nebezpečí, která by 

způsobila smrt nebo závažné fyzické ublížení. [14] 
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7.2. Bezpečnostní značení 

Celkové bezpečnostní značení, do kterého řadíme tabulky, značky či bezpečnostní signály 

slouží k rychlému sdělení a pochopení nařízení, příkazu, zákazu či informace o nebezpečném 

prostoru. [10] Pro uzavřené prostory ve firmě AMTPO by měly být použity tyto bezpečnostní 

tabulky. 

 

Výstražné bezpečnostní tabulky 

- Upozorňují na výskyt elektrického zařízení. 

- Tabulka je používána v místech, kde se nachází  

elektrické zařízení nebo kryt elektrického zařízení. 

 

 

 

Požár a hořlavé látky 

- Tato tabulka upozorňuje pracovníky na pracoviště  

se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečí  

vzniku požáru, zákaz kouření a vstupu s plamenem  

a zákaz vstupu nepovolaných osob. 

- Používá se při vstupu do uzavřeného prostoru. 

  

Obr.č.1 - Bezpečnost. tabulka [10] 

 Obr.č. 2- Bezpečnost. tabulka [10] 
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Ostatní nebezpečí a výstrahy 

- Takto je označováno pracoviště s výskytem 

rizikových faktorů. 

- Umísťuje se při vstupu do daného prostoru. 

 

 

 

 

- Upozornění na místo s nedostatečnou průchozí výškou 

a nebezpečí úrazu. 

- Umisťuje se na viditelném místě na pracovišti  

nebo při vstupu do daného prostoru.  

 

 

 

 

- Upozornění na výskyt nedýchatelné atmosféry  

a nebezpečí udušení z nedostatku kyslíku. 

- Při vstupu do daného prostoru. 

 

Obr.č. 3- Bezpečnost. tabulka [10] 

Obr.č. 4- Bezpečnost. tabulka [10] 

Obr.č. 5- Bezpečnost. tabulka [10] 
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Tabulky pro vstup a průchod osob 

- Zákaz vstupu nepovoleným osobám v rámci  

bezpečnosti na pracovišti. 

- Při vstupu do daného prostoru. 

 

 

Osobní ochranné pracovní prostředky 

- Příkaz k použití ochranné přilby, ochranných brýlí, chráničů sluchu, ochranného 

oděvu, ochranné obuvi, ochranných rukavic během pracovní činnosti k vyloučení nebo 

snížení rizika úrazu nebo poranění rukou. 

- Důležité je umístit tabulky na viditelném místě na pracovišti. Také je možno je umístit 

při vstupu do daného prostoru. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 6- Bezpečnost. tabulka [10] 

Obr.č. 7 - Bezpečnost. tabulka [10] 
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8. Statistika pracovních úrazů 

Pracovním úrazem se podle zákoníku práce [4] rozumí, poškození zdraví pracovníka nebo 

úmrtí při vykonávání pracovních úkonů nebo přímé souvislosti s ním. Zaměstnavatel má 

povinnost vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu a musí vést evidenci 

veškerých pracovních úrazů. Příčiny mohou být náhlé, krátkodobé, násilně a neočekávaně. 

[17] Mají charakter mechanický nebo chemický. Došlo k nim v přímém plnění pracovních 

úkonů nebo v souvislosti s nimi. Pracovní úraz může způsobit jak tělesnou, tak psychickou 

újmu. Za pracovní úraz se nepovažuje úraz, který se stal při cestě do zaměstnání a při cestě 

zpět domů. Práce v uzavřených prostorách může zapříčinit taktéž nemoc z povolání.  

Ze šetření pracovních úrazů vyplývá, že téměř z 80 % se na pracovním úraze podílí vliv 

člověka, jeho selhání nebo chybování. 

Pro tuto bakalářskou práci by byla přínosem celková statistika úrazovosti v uzavřených 

prostorách společnosti ArcelorMittal v porovnání s její dceřinou společností AMTPO, ale 

potřebné údaje nejsou k dispozici. 

Před uvedením statistických údajů bude vysvětlena základní terminologie týkající se 

úrazovosti. Klasické rozdělení pracovních úrazů je na evidovaný a registrovaný úraz. Kapitola 

byla doplněna o grafy počtu skoronehod, úrazové četnosti (viz. Graf 1, 2). 

- Evidovaný úraz: drobné poranění, které nevyžaduje pracovní neschopnost delší než 3 dny. 

Úraz se prošetří a zapíše do knihy úrazů. (dle AMTPO jde o úraz neabsenční, který je dělen 

na náhradní práce a ošetření lékařem).   

- Úraz registrovaný: jedná se o poranění, které vyžaduje pracovní neschopnost delší než 

3 dny. Úraz se musí prošetřit a sepsat do dvou pracovních dní. Poté musí být zápis poslán na 

Státní úřad inspekce práce a na zdravotní pojišťovnu postiženého. Dále jednu kopii záznamu 

si ponechá zaměstnavatel a dvě kopie záznamu předá zaměstnanci s posudkem o bolestném 

pro něj a pro pojišťovnu. (dle AMTPO jde o úraz absenční) 

- Drobné poranění: Je na místě ošetřeno pomocí lékárničky. Jde o typický příklad 

evidovaného pracovního úrazu. 

- Skoronehoda: je v podstatě situace, kde mohlo dojít k úrazu nebo nehodě a náhodou k ní 

nedošlo.  Např. se jedná o zakopnutí a následné vyrovnání rovnováhy. Ze statistik vyplývá, že 

na 1 pracovní úraz připadá necelých 300 skoronehod.  
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- Smrtelný úraz: veškerá poškození zdraví zaměstnance, která způsobila smrt po pracovním 

úraze nebo jejichž následkům zaměstnanec podlehl nejpozději do 1 roku. [4] 

- Úrazová četnost: vyjadřuje počet pracovních úrazů vedoucí k pracovní neschopnosti na 

milion odpracovaných hodin v AMTPO. [15]  

Neabsenčních drobných poranění se za poslední 4 roky stalo 48. V roce 2008 nebylo 

evidováno žádné drobné poranění. Všechna poranění byla ošetřena na místě pomocí 

lékárničky, byla prošetřena a sepsána. Z toho 6 poranění se stalo v letošním roce 2012.  

Náhradní práce vykonalo za 5 – ti leté období 10 zaměstnanců. Z toho 1 zaměstnanec 

pracoval na náhradní práci už letos. K ošetření lékařem prozatím nedošlo. 

Zde jsou statistické údaje zobrazené pomocí grafů a tabulek za posledních 5 let.  

Ke skoronehodám neustále dochází a počet hlášení skoronehod roste. Dle statistik se 

každému zaměstnanci stanou za rok 1 – 2 skoronehody. Největší četnost skoronehod byla 

v roce 2011 a to 71 případů. V roce 2012 byly skoronehody zaznamenány od 1. 1. 2012 

dosud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 8 – Graf počtu skoronehod v jednotlivých letech. [14] 
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Úrazová četnost

Graf úrazové četnosti naznačuje celkový počet úrazů, které se staly ve firmě AMTPO za 

1 rok na 1 milion odpracovaných hodin. Číselné údaje se mohou lišit v závislosti na počtu 

hodin. V roce 2009 nebyl evidován žádný absenční úraz, proto je úrazová četnost 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.č. 9 – graf úrazové četnosti 
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9. Návrh opatření na snížení rizika 

Bezpečnostní analýzy rizik jsou nezbytnou součástí dokumentace v každé firmě. [13] 

Poukazují na jevy, které se vyskytují na pracovišti a kterým je člověk schopen mnohdy 

předejít. [3] 

Pro firmu AMTPO byla zpracována tabulka (viz. tabulka č. 3), kde bylo cílem navrhnout 

opatření, která mají vliv na snížení rizika v uzavřených prostorách. Zdroj rizika a popis 

ohrožení byly předem stanovené. Tento seznam obsahuje nejrozšířenější obecná rizika 

vyskytující se v uzavřených prostorách.  

V prvé řadě bylo snahou navrhnout snížení rizika kolektivní ochranou pomocí 

technického opatření. Jde například o zavedení ochranných opatření či náhradou nebezpečné 

látky za méně nebezpečnou. Při posuzování vhodnosti technického opatření, bylo nutné brát 

zřetel na materiálové a finanční prostředky firmy. [1] Nelze-li uplatnit kolektivní technické 

řešení, použijí se individuální řešení, a to OOPP, kdy nelze riziko dostatečně snížit nebo 

vyloučit pomocí technického opatření.  

Definice pojmů: 

- Typ práce: Je-li to možné, seřazujeme činnosti právě podle jejich pravidelnosti, tedy od 

činností rutinních až po činnosti abnormální, vyskytující se opravdu jen ojediněle. Při 

konzultacích se zaměstnanci je nutné zdůraznit, že právě nahodilé (často poruchové) stavy 

jsou z hlediska systematické analýzy rizik velmi důležité, protože právě při těchto činnostech 

vznikají taková ohrožení, která mají často za následek vážná zraněni. [13] 

Typ práce nemá souvislost s dobou trvání expozice. 

R = rutinní   N = normální   A = abnormální 

- Riziko: je vlastnost materiálu, zařízení nebo jevu, která působí nepříznivě na zdraví člověka 

(z hlediska bezpečnosti osob). Tedy jistý potenciál, který má možnost způsobit osobám škodu 

na zdraví bude-li zdroji rizika vystaven. Jedna činnost může vyvolávat i více než jedno ze 

zdrojů rizik. 

- Nebezpečí: Kroky při dané činnosti, které vyvolávají rizika nebo je při nich osoba 

vystavena rizikům vnějším. [13] 
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Tabulka 3 - Návrh opatření ke snížení rizika. [13], [7], [6], [9] 

UZAVŘENÉ PROSTORY 

Typ 

práce 
Riziko Hrozící nebezpečí 

Návrh opatření, která mají vliv na snížení 

rizika 

R 
Nedostatek 

kyslíku  
Udušení Vzduchotechnické zařízení 

R Jedovaté plyny  Intoxikace Vybavení detektory CO a ostatních plynů 

R 
Výskyt mlhy 

nebo dýmu  
Snížení viditelnosti 

Led diodová svítilna (čelovka), ochranná 

přilba 

R 
Usazený 

materiálem  

Zasypání usazeného 

materiálu z 

technologie 

Pravidelná kontrola usazeného materiálu 

před zahájením práce 

R Sypký materiál 
Zasypání sypkým 

materiálem 

Pravidelná kontrola množství sypkého 

materiálu 

R Výbuch, požár 

Vznícení nebo 

vzplanutí hořlavých 

materiálů 

Nehořlavý pracovní oděv 

R Výbuch, požár 

Přítomnost výbušné 

koncentrace v 

kombinaci s 

iniciačním zdrojem 

(např. svařování, 

nepoužití správného 

OOPP nebo nářadí - 

výbušné provedení) 

Vybavení detektory CO a ostatních 

plynů, používat nářadí do výbušného 

prostředí 

R Výbuch, požár 
Použití otevřeného 

ohně (např. kouření) 
Bezpečnostní značení - Zákaz kouření 

R Prach 

Přítomnost prachu v 

ovzduší ve stísněném 

prostou 

Větrací jednotka, Filtrační polomaska 

R 

Tepelné záření 

nebo jiné jevy 

(el. obloukem, 

účinky zkratů, 

přetížení) 

Vysoké teploty z 

důvodu 

nedostatečného 

větrání 

Měření teploty vzduchu kalibrovaným 

teploměrem, Speciální pracovní oděv 

odolávající obrovskému teplu 

R 

Otevřený vstup 

do stísněného 

prostoru  

Pád z výšky nebo do 

hloubky (>1,5) 

Ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, 

sítě, lešení, pracovní plošiny 

R 

Uzavřený 

prostor, stísněné 

podmínky  

Psychická zátěž 
Bezpečnostní přestávka, střídání 

pracovníka 

R 
Organizace 

práce 

Špatná evidence osob 

ve stísněném prostoru 
Povolenky do stísněných prostorů 
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R 

Nedostatek 

přirozeného 

osvětlení  

Snížení viditelnosti Umělé osvětlení 

R 

Vstup do 

stísněného 

prostoru  

Uklouznutí, upadnutí, 

zakopnutí 
Vhodná pracovní obuv 

R 

Nízký strop, 

stěny, 

materiály... 

Naražení Ochranná přilba 
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9.1.  Ukázka uzavřeného prostoru v AMTPO 

Na obrázcích můžete vidět Karuselovou pec Stiefel 4-10, která je řazena mezi uzavřené 

prostory ve firmě. V prostoru karuselové pece jsou sázecí rošty, studená valnice 

s přepravníkem, karuselová pec s příslušenstvím sázecího a vytahovacího stroje, svažným 

roštem s vyhazovačem a teplou valnicí.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr.č. 10- Karuselová pec válcovací tratě Stiefelu 140 mm 

Obr.č. 11- Prostředí uvnitř karuselové pece 
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10.  Bezpečnostní pokyny pro uzavřené prostory 

Pro konkrétní prostor byl vypracován ukázkový bezpečnostní pokyn, který poskytne 

zaměstnancům a externím pracovníkům stěžejní informace o uzavřeném prostoru. 

Bezpečnostní pokyn obsahuje úvodní ustanovení, postup práce v uzavřeném prostoru. Dalším 

bodem je prevence rizik, identifikace nebezpečí, bezpečnostní opatření, a jako poslední byla 

sepsána závěrečná ustanovení. Patřičný dokument spolu s povolením ke vstupu do 

uzavřeného prostoru naleznete v příloze.  

Dále byla sepsána bezpečnostní tabulka s názvem „Uzavřené prostory v AMTPO“, 

z důvodů rychlé orientace, především v možnosti výskytu rizik a hrozících nebezpečí.  
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Tabulka 4 - Uzavřené prostory v AMTPO  pro provoz č. 151 a 153 

 

Uzavřené 

prostory 
Popis prostoru 

Popis činnosti v uzavřeném 

prostoru 

Frekvence 

prováděné 

činnosti 

Rizika Popis ohrožení Specifické pokyny  

Případná 

použití 

OOPP 

Počet 

zam. 

Odpo- 

vědná 

osoba 

151 

Prostor pod 

Krokovou 

pecí 

Prostor umístění krokovacího 

mechanismu krokové pece, včetně 

pohonu. Umístění odtahů spalin do 

komínového systému. 

Kontrola stavu krokovacího 

mechanismu, pohonu. 

Kontrola stavu spodní části 

krokové pece, odtahů spalin 

chlazení válečků. 

Čistění odtahů spalin. 

Mazání strojních částí 

min 1x za 

směnu 

voda, olej, 

spaliny 

Možnost úniků 

vroucí vody a 

spalin, 

nadýchání se 

spalin, 

uklouznutí. 

Je nutné hlídat stav 

krokovacího 

mechanismu a 

krokové pece, 

odtahů spalin. 

Filtrační 

polomaska, 

vhodná 

pracovní 

obuv, 

ucpávky 

zvukovodu 

1 až 

2 

p. 

Melecký 

Čerpací 

stanice - 

vodní 

hospodářství - 

Zušlechťovna 

Prostor čerpadel pro kalící sprchu 

článkové pece. V místnosti jsou 

umístěna 2 čerpadla. Voda je 

čerpána z kalící jímky umístěné 

vedle sklepu čerpadel. 

Kontrola stavu čerpadel, 

potrubí. 

Otevírání a uzavíraní ventilů 

min 1x za 

směnu 
voda 

Zatopení 

čerpadel. 

Je nutné hlídat stav 

hladiny vody v 

kalící jímce. 

Nejsou nutné 1 
p. 

Melecký 

Prostor pod 

lisem- 

Adjustáž 

Jedná se o prostor k přístupu pod 

lis Schloeman a odpadní jímku. 

Opravy na samotném lisu, 

kontrola jímky 

1x za 

směnu 
voda 

Vyplavení 

okolních 

zařízení. 

Je nutné hlídat stav 

jímky 
Nejsou nutné 2 p. Golis 

Olejový sklep 

HS a 

automatiku 

Jedná o prostor s umístěním 

olejové nádrže o objemu   cca 15 

m3, čerpadel, tukových přístrojů a 

chladiče. 

Kontrola výšky hladiny 

oleje. 

Kontrola zatopení sklepu. 

Kontrola a doplnění 

tukových přístrojů. 

Kontrola potrubních rozvodů 

min 2x za 

směnu 

olej, tuk, 

voda 

Možnost úniku 

vody nebo 

oleje, zatopení 

čerpadel nebo 

vyplavení 

nádrže, 

uklouznutí. 

Je nutné hlídat 

výšku hladiny 

oleje, aby nedošlo 

k nasátí vzduchu a 

následné destrukci 

čerpadla. 

Vhodná 

pracovní 

obuv 

2 p. Stibor 

Karuselová 

pec 

Jedná se o prostor pod karuselovou 

pecí St. 4-10". 

Kontrola hořáků. 

Kontrola zatopení žlabu, stav 

nožů. 

Kontrola náhonů. 

Kontrola kolejí a rolek. 

min 2x za 

směnu 

plyn, 

teplota 

Může dojít k 

různým 

druhům 

havárií, 

popálení, úniku 

vody. 

Je nutné hlídat 

poškození žlabu, 

kolejí, nožů atd. 

Pracovní 

oděv 
3 p. Stibor 

153 
Prostor pod 

tryskacím 

strojem 

Jedná se o prostor, kde se 

nacházejí 2 motory s 

převodovkami a elevátory 

dopravující tryskací drť na lopatky 

tryskacího stroje 

Kontrola celistvosti pláště a 

funkčnosti elektrického a 

strojního zařízení 

namátkově 

1x za týden 

nebo při 

poruše 

tryskací 

médium 

Únik média, 

strojní nebo 

elektrické 

poruchy. 

Nutné hlídat 

hladinu média. 

Ochranné 

brýle, 

ochranný 

oděv, 

ochranné 

rukavice 

1 
p. 

Červený 
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Tabulka 5 - Uzavřené prostory v AMTPO  pro provoz č. 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzavřené 

prostory 
Popis prostoru 

Popis činnosti v uzavřeném 

prostoru 

Frekvence 

prováděné 

činnosti 

Rizika Popis ohrožení Specifické pokyny  

Případná 

použití 

OOPP 

Počet 

zam. 

Odpově-

dná osoba 

152 

Kanál okujové 

jímky válcovací 

tratě 

Jedná se o prostor, kde se 

provádí bagrování okují + čistka 

kanálu. 

Bagrování 1x za den                             

Čistka kanálu při dekádách 

1x za 14dní. 

min 1x za 

směnu 

bagrování 

voda 
Používání 

jeřábu 
- Nejsou nutné 

1+3D

O 
p. Blucha 

Karuselová pec Jedná se o prostor pod KP. 
Pravidelná kontrola pecného 

a opravy při DO. 

několikrát za 

směnu 

pochůzka 

pecného,1xza 

14 dní při 

DO 

plyn, 

teplota 

Možnost úniku 

CO, vysoká 

teplota 

Do tohoto prostoru 

vstup jen s 

měřičem CO. 

Filtrační 

polomaska, 

speciální 

ochranný 

oblek 

1 p. Blucha 

Hlavní kanál 

válcovací tratě 

Jedná se o prostor kanálu od KS 

až po okujovou jímku. 

Pravidelná čistka kanálu při 

dekádách. 
1xza 14 dní voda 

Zaplavení 

okolního 

prostoru 

Vstup do prostoru 

jen ve dvou a více 

zaměstnancích. 

Nejsou nutné 
2 a 

více 
p. Blucha 

Olejový sklep 

pod 

Automatikem 

Prostor sklepa je umístěn pod 

kabinou, nachází se zde velká a 

malá nádrž. 

Kontrola prostoru min.2x za 

směnu mazačem tratě. 

kontrola 

1x/sm 
olej, tuk Únik oleje 

Je potřeba denně 

monitorovat, zda 

nedochází k úniku 

maziva a 

aktualizovat stav 

hladiny oleje. 

pracovní 

oděv, 

pracovní 

rukavice 

1 p. Blucha 
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Tabulka 6 - Uzavřené prostory v AMTPO  pro provoz č. 152 

152 

Uzavřené 

prostory 
Popis prostoru 

Popis činnosti v uzavřeném 

prostoru 

Frekvence 

prováděné 

činnosti 

Rizika Popis ohrožení Specifické pokyny  

Případná 

použití 

OOPP 

Počet 

zam. 

Odpověd-

ná osoba 

Olejová nádrž 

KS 

Nádrž se nachází pod hutní úrovní 

v montážním prostoru u stolice 

KS. 

Vstup jen v případě kontroly, 

doplňování či poruchy. 

kontrola 

1x/sm 
olej, tuk únik oleje 

Je potřeba denně 

monitorovat, zda 

nedochází k úniku 

maziva a 

aktualizovat stav 

hladiny oleje. 

Pracovní 

oděv, 

ochranné 

rukavice 

1 p. Blucha 

Hlavní olejová 

nádrž 

Redukovny 

Nádrž se nachází pod hutní úrovní 

HN a PN Redukovny. 

Vstup jen v případě kontroly, 

doplňování či poruchy. 

kontrola 

1x/sm 
olej, tuk únik oleje 

Je potřeba denně 

monitorovat, zda 

nedochází k úniku 

maziva a 

aktualizovat stav 

hladiny oleje. 

Pracovní 

oděv, 

ochranné 

rukavice 

1 p. Blucha 

Kanál pod 

rovnačkou 

MEER 

Jedná se o prostor, kde jsou 

odváděny okuje z trubek při 

rovnání (chlazení) pomoci vody. 

Čištění průchodnosti okružní 

vody. 
1 x měs. voda, olej znečištění vody - Nejsou nutné 0 p. Vyvial 

Olejový sklep 

lisu Demag-

Meer - 1525 

Ve sklepním prostoru jsou 

umístěny čerpadla, motory, 

armatury a zásobníky oleje pro 

hydraulický okruh DM. 

Lis DM už není několik let 

provozován, takže pouze 

činnosti spojené s 

namátkovou kontrolou. 

zde se 

nepracuje 
voda, olej žádné žádné Nejsou nutné 0 p. Vyvial 
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11.   Závěr 

Bakalářská práce je zaměřena na ochranu osob při práci v uzavřených prostorách v areálu 

firmy AMTPO. Cílem práce bylo vypracování bezpečnostního pokynu z hlediska bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v uzavřených prostorách. 

Teoretická část práce zahrnuje právní předpisy, popis uzavřených prostor, možnosti 

výskytu nebezpečí, preventivní opatření a bezpečnostní značení. Z podkladů od firmy 

AMTPO, které jsou stěžejní pro práci, byla do bakalářské práce zahrnuta i statistika 

úrazovosti ve firmě.  

V praktické části byl vypracován návrh na snížení rizika v uzavřených prostorách. Jednalo 

se o nejčastěji vyskytované druhy rizik v rámci celé společnosti ArcelorMittal Ostrava, kterou 

využívá i firma AMTPO. 

Bakalářská práce byla sepsána pro firmu ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., 

která si téma sama navrhla. Tabulku, která vznikla v rámci analýzy nejčastějších rizik 

vyskytovaných ve firmě, nalezne zcela určitě využití, jak ve firmě AMTPO, tak i v celé 

společnosti ArcelorMittal.  

V závěru bakalářské práce byly vypracovány tabulky s názvem „Uzavřené prostory 

v AMTPO“, pod které spadá celkově 14 uzavřených prostorů rozdělených do 3 středisek. 

Tabulky budou bez pochyby přínosem do praxe, jelikož do této doby nic podobného nebylo 

vypracováno. Byly navrhnuty zejména pro pracovníky a externí kontroly, kterým se dostane 

rychlých a přehledných informací o určitém uzavřeném prostoru. 

Cíl bakalářské práce je věnován již zmíněnému bezpečnostnímu pokynu pro uzavřený 

prostor Karuselové pece Stiegel 4-10. Bezpečnostní pokyn obsahuje úvodní ustanovení, 

postup práce v uzavřeném prostoru. Dalším bodem je prevence rizik, identifikace nebezpečí, 

bezpečnostní opatření, a jako poslední byla sepsána závěrečná ustanovení. Bezpečnostní 

pokyn pro Karuselovu pec bude mít využití pro běžný provoz ve firmě. Patřičný dokument 

spolu s povolením ke vstupu do uzavřeného prostoru naleznete v příloze. Veškeré 

bezpečnostní pokyny by měly být vypracovány na všechny uzavřené prostory ve firmě 

AMTPO. 

Také by byla potřeba neustále monitorovat všechny uzavřené prostory ve firmě. 
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13.  Seznam použitých zkratek 

 

AMTPO ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 

BOF  Basic oxygen furnature 

BOZP  Bezpečnost osob a zdraví při práci 

BP  Bezpečnostní pokyn 

DMV  Dolní mez výbušnosti 

EAF  Electric arc furnature 

HMV  Horní mez výbušnosti 

NPKL  Krátkodobý expoziční limit 

OOPP  Osobní ochranné pracovní podmínky 

PEL  Přípustný expoziční limit 

WI  What if 
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Příloha 1: Získané osvědčení a certifikát v oblasti BOZP. 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců je prioritou společnosti číslo jedna. 

Společnost vlastní následující certifikát a osvědčení, které posuzují shodu s požadavky 

v oblasti BOZP: 

1. certifikát OHSAS 18001:2007 z roku 2011 

2. osvědčení bezpečný podnik z roku 2008 
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Příloha 2: Návrh bezpečnostního pokynu pro práce v uzavřeném prostoru. 

 

I. Úvodní ustanovení 

- účel a poslání 

Bezpečnostní pokyn platí pro AMPTO (karuselovou pec). Stanoví v rámci opatření 

k prevenci rizik bezpečné pokyny a zásady pro vstup a práci osob v uzavřených prostorách, 

kde lze předpokládat výskyt chemických vlivů. Tento pokyn stanoví povinnosti jednotlivých 

zaměstnanců. Platí pro všechny pracovníky při výkonu, pracovních a souvisejících činnostech 

i pro externí firmy, provádějící opravy v uzavřeném prostoru.  

 

- vymezení pojmu, definic a zkratek 

Pro účely tohoto BP se za uzavřené prostory (i částečně uzavřené) považují výrobní 

a technologická zařízení, mající povahu uzavřených nádob, jako např. skladovací nádrže pro 

kapalné nebo plynné látky, reaktory, destilační kolony, pračky, varné kotle, plynové 

generátory, pece, zásobníky, sila, bunkry, silniční nebo železniční cisterny, nádrže nebo kádě 

s otevřenou hladinou, studny, hluboké sklepy, vrty, jímky, kanály, podzemní šachty, žumpy, 

kabelové tunely, kolektory, průlezné kanalizační štoly a potrubí velkých rozměrů. 

 

Zkratky: 

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO – požární ochrana 

OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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Středisko: 151 

Bezpečnostní pokyn  

pro práce 

v uzavřených 

prostorech 

 

Název: Karuselová pec Stiefel 4-10“ 



 

- výchozí a související předpisy 

Zákon č. 365/2011 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

HAERS. Frank, Provozní norma: Stísněné prostory. Ostrava, 2007. 

Organizační směrnice N-0.121 "Bezpečnost a ochrana zdraví". ArcelorMittal Ostrava a.s., 

Vratimovská 689, Ostrava-Kunčice., 2011. 

 

- charakteristika prostoru  

Pracovní prostor karuselové pece je vymezen sázecími rošty, studenou valnicí s úhlovým 

přepravníkem, karuselovou pecí s příslušenstvím sázecího a vytahovacího stroje, svažným 

roštem s vyhazovačem a teplou valnicí. Přístupovými cestami ke stanovištím obsluhy 

sázecích roštů a do kabiny karuselové pece jsou průchozí prostor podél koleje č. 80 v příčné 

hale přípravy vsázky, jižní provozní komunikace a příčná podél východní strany pece 

s přechodovým můstkem přes teplou valnici.  

Obsluhu karuselové pece tvoří osádka ve složení pecný, obsluha vytahovacího stroje 

a sazeč materiálu. Jejich funkce jsou vzájemně zastupitelné. Přivolávání členů osádky je 

prováděno píšťalou z kabiny pece. [19] 

 

II. Postup 

- povolení ke vstupu do uzavřeného prostoru 

Všem zaměstnancům je zakázáno vstupovat do uzavřeného prostoru a provádět v něm 

jakékoliv práce. Vstup a práce v uzavřeném prostoru smí být provedeny jen na základě 

písemného povolení, které vydá uživatel uzavřeného prostoru, tj. příslušný vedoucí oddělení 

nebo jím pověřený zástupce (zpravidla mistr), mistrovi nebo jeho pověřenému zástupci 

příslušné údržbářské dílny. V případě externích firem jejich odpovědnému zástupci. Toto 

ustanovení platí pro všechny útvary společnosti, jakož i externí firmy, jejichž zaměstnanci 

budou vstupovat a provádět práce v uzavřeném prostoru 
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- způsobilost zaměstnanců 

Práce v uzavřeném prostoru smějí vykonat pouze zaměstnanci starší 18 - ti let, tělesně 

a duševně způsobilí pro tyto práce. Při jejich výběru musí být respektován jejich zdravotní 

stav s ohledem na případné zákazy prací nebo zdravotní omezení uvedená v posudku lékaře 

závodní preventivní péče. Toto ustanovení platí i pro externí firmy, jejichž zaměstnanci budou 

vstupovat do uzavřeného prostoru. 

 

- zdravotní způsobilost zaměstnanců 

Pracovník vstupující do uzavřených prostor musí být zdravotně způsobilý pro danou 

činnost. Pracovník je povinen podrobit se lékařským preventivním prohlídkám podle pokynu 

vedoucího zaměstnance.  

 

- povinnosti vedoucích zaměstnanců 

Vedoucí zaměstnanci v rámci své odpovědnosti zodpovídají za bezpečnou přípravu 

uzavřeného prostoru ke vstupu osob, řádnou zdravotní způsobilost zaměstnanců, stanovení 

bezpečných podmínek opravy včetně OOPP, jakož i technický stav k práci použitého nářadí 

a pracovních pomůcek  

 

- seznámení zaměstnanců s bezpečnostními opatřeními a pracovním postupem 

    Zaměstnanci, kteří budou vstupovat do uzavřených prostorů, musí být před vstupem 

seznámeni s možným ohrožením chemickými, fyzikálními a mechanickými vlivy, 

s bezpečnostními opatřeními, která je budou před nimi chránit (větrání, ochrana dýchadel, 

ochranné pracovní pomůcky apod.) a příslušným pracovním postupem pro zadanou činnost. 

Dokladem o provedeném seznámení jsou podpisy zaměstnanců v písemném dokladu pro 

vstup, kterým je „Povolení ke vstupu do uzavřeného prostoru a k práci v něm“  

 

- povinnosti zaměstnanců při obsluze strojního zařízení karuselové pece 

Odstavovat technologické úseky sázecího nebo vytahovacího stroje výhradně vypnutím 

ovládacího napětí a uzamčením ovládače - vytažení a uschování nebo předání klíče 

zaměstnanci údržby před: 

  vstupem na technologické rošty včetně jejich přechodů, vyjma přechodu roštu za 

vytahovacím strojem; 
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 přistavením montážních plošin do prostoru pohyblivých částí strojů včetně práce nebo 

kontrolní činnosti z plošin; 

  seřizováním pojezdu strojů z pracovních plošin. 

Přecházet technologický rošt za vytahovacím strojem výhradně po odkulení vytaženého 

sochoru z karuselové pece a zastavení pojezdu vytahovacího stroje, příp. po domluvě s členy 

osádky o zastavení jízdy stroje. Používat při vyhrabávání nístěje karuselové pece hráblo 

s dlouhou rukojetí a stanovené osobní ochranné pracovní prostředky. Informovat 

o poruchových stavech ostatní členy osádky karuselové pece. [19] 

 

- je zakázáno 

Obsluhovat technologická zařízení, s jejichž obsluhou nebyli řádně seznámeni 

a proškoleni a obsluhovat zařízení, jehož obsluhou nebyli pověřeni. Obsluhovat a konat 

jakékoliv práce na elektrickém zařízení a v jejich blízkosti, pokud k tomu nejsou určeni 

a nemají potřebnou kvalifikaci.  

Pracovat na strojích a technologických zařízeních s nefunkčním ochranným nebo 

zabezpečovacím zařízením. 

Vstupovat do prostorů s vyznačeným zákazem vstupu, pokud to nesouvisí s výkonem jeho 

profese (např. výstup na jeřábové dráhy, vstup do rozvoden) nebo procházet místy 

označenými zákazem vstupu. 

 

III.  Prevence rizik, identifikace nebezpečí a bezpečnostní opatření 

- vnitřní atmosféra uzavřeného prostoru 

V prostoru pod Karuselovou pecí se před každým vstupem provádí měření obsahu 

kyslíku, koncentrace toxických plynů a koncentrace hořlavých plynů. 

 

- použití OOPP 

OOPP jsou prostředky, které jsou určeny pro ochranu pracovníka před riziky, která je 

mohou ohrožovat na pracovišti. Jsou určeny k osobnímu užívání na dobu potřebnou k výkonu 

práce, při níž vzniká riziko. Pracovník uzavřeného prostoru je povinen používat ochranný 

oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice, pracovní přilbu a ochranu očí a sluchu. 

V případě naměření vyšší koncentrace škodlivin v ovzduší uzavřeného prostoru, je nutno 

použít respirátory.  
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- ruční přenosné nářadí  

Zaměstnanec je zodpovědný za bezpečný stav nářadí a nástrojů, se kterými pracuje. 

Zaměstnanec je povinen udržovat pořádek na pracovišti, a to tak, aby si další pracovník 

nezpůsobil poranění o nedbale odložené nářadí. Přenosnou svítilnu je pracovním povinen mít, 

pokud se dostane do míst, kam nedosahuje umělé osvětlení. 

 

- Identifikovaná rizika a nebezpečí 

Riziko Nebezpečí 

Tlaku 

Při pohybu sochorů v technologickém toku. 

Nebezpečí pádu balíku/sochorů při manipulaci na 

sázecím roštu. 

Vtažení nebo zachycení 
Pohyblivé části strojů při výrobě nebo sochory 

zajíždějící do agregátů 

Naražení Při pohybu sochorů v technologickém toku 

Odření nebo poškrábání Pohyb po pracovišti, manipulace s nářadím 

Popálení a opaření, jiné zraněním při 

možném kontaktu osob s předměty, 

materiály nebo látkami s extrémně 

vysokou teplotou 

Při obsluhování a kontrole stavu karuselové pece, pří 

vyhrabávání nístějě. Možné přehřátí organismu. 

vznik hluku vedoucí ke ztrátě sluchu Při pohybu po válcovací trati 

Chyby obsluhy Při válcování v ručním režimu 

Vystříknutí kapaliny Chladící vodou při poruchových stavech agregátů 

Sklouznutí, klopýtnutí a pád osob 
Při pohybu okolo výrobních agregátů ( mazání, 

chlazení vodou, atd. ) 

Pád osob při přístupu (nebo 

výstupu/sestupu) na pracovní místo. 

Při přístupu na obslužná místa (např. pod 

karuselovou pec, na ochozí lávky, žebřících, apod.) 

Riziko požáru/výbuchu 

Výbuch v důsledku vytvořené výbušné směsi nebo 

požár způsobený od horkých části pece/otevřeného 

ohně. 

Otrava plynem Při úniku topného plynu nebo spalin 
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IV. Závěrečná ustanovení 

 

- záznam o seznámení s dokumentem 

 

Z á z n a m  o  s e z n á m e n í  s e  s  d o k u m e n t e m  

Datum Jméno a příjmení Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

- kontrola a platnost 

Evidenční znak: BPo 1511-02 Provoz č.: 151 1   

Zpracoval:  Podpis:  

Schválil:  Příjmení:  

Dne:   Podpis:   

Revize:  Platnost od:   
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Příloha 3:  

 PŘÍKAZ PRO PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM  

 PŘÍKAZ V □ PŘÍKAZ P □ PŘÍKAZ S □    
          

 A. PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM     

 A1. Pracoviště:    

    

    

 A2. Podrobný popis pracovního úkolu:    

    

    

    

          

    

 A3. Druh zvýšeného nebezpečí:    

      

      

    

    

      

 B. ODBORNÁ VYJÁDŘENÍ   

 B1.                

                  

                  

 Funkce   Příjmení, jméno   podpis   datum    

 B2.                

                  

                  

 Funkce   Příjmení, 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:           

          

          

          

          

 E.z. 1031/215/63/S       
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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, prášek, hydranty atd.)   

 

  
 

              

                

                

D2. Analýza ovzduší - před začátkem práce     
 

 
 

 -  v průběhu práce - v intervalech   hodin  

               -  trvale     

Sledované látky: CO    přípustná konc. 26 ppm      ppm  

 H2S    přípustná konc. 7,2 ppm      ppm  

 O2      19,5-23,5%        %  

 
Výbušné 
směsi    výbušnost pod 10% DMV       mg/m

3
  

 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:     

                

                

                

D6. Další opatření specifická pro pracoviště:         

 

  
 

              

                

                

        

  Datum vystavení:         

  
Zplnomocněný 
zaměstnanec:         

         (Příjmení, jméno, podpis)  

        

        

Ochrana osob při práci v uzavřených prostorách    Hana Pospíšilová 

 



 

PŘÍKAZ PRO PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM 

PŘÍKAZ V □ PŘÍKAZ P □ PŘÍKAZ S □ 

E. PROVEDENÍ PRÁCE    

E1. Příkaz platí na den:     

E2. Hodina od - do     

E3. Poučení provedl: příjmení, jméno:     

  podpis:     

E4. Analýzu ovzduší provádí: příjmení, jméno:     

  podpis:     

E5. Příkaz převzal a za práci zodpovídá příjmení, jméno:     

  podpis:     

E6. Svářeči (pracovníci provádějící práce)     

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

1. podpis:     

2. podpis:     

3. podpis:     

4. podpis:     

5. podpis:     

6. podpis:     

E7. Požární dohled, dozor nad prací       

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:     

  podpis:     
E10. Práci ukončil - vedoucí práce příjmení, jméno:     

  podpis:     

  hodina     
E11. Pracoviště převzal  příjmení, jméno:     

  podpis:     

 

Čís.:……………./………………/………….. 
list 
č…………… 

Zaměstnanci uvedení v E4 - E9 svým podpisem potvrzují, že byli seznámeni s pracovištěm, s 

hrozícím nebezpečím a způsoby jak nebezpečí předcházet. 

E.z. 1032/215/63/S 

Ochrana osob při práci v uzavřených prostorách    Hana Pospíšilová 


