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 V této bakalářské práci je řešena problematika bezpečného odpojení a zajištění 

strojů a zařízení od energií a médií při jejich údržbách či opravách ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava, závod Koksovna. V první části je seznámení se s právními 

požadavky národních zákonných předpisů v České republice a cíly společnosti AMO a. s. 

v oblasti bezpečnosti práce. Další část obsahuje statistiku úrazů ve společnosti, rozbor 

posledních závažných úrazů a zjištěný stav odpojení a zajištění při těchto činnostech. 

V poslední části práce je popis vybraného systému zabezpečení s jeho požadavky na 

zavedení a konkrétní příklady použití daného systému na různých zdrojích energií. 
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1 Úvod 

 Bezpečnost práce bývá stále častěji vyžadovanou prioritou vedením společností. 

I když stav vědy a techniky dosáhl výrazného pokroku, stále se stávají pracovní úrazy 

s tragickými následky při údržbách a opravách ze stejných příčin. A to i navzdory tomu, že 

existují požadavky právních předpisů v České republice a Evropské unii, které vyžadují 

vypnutí a odpojení od zdrojů energií při provádění oprav a údržby. Údržba a opravy 

zařízení jsou vysoce rizikové činnosti, kde je potřeba chránit pracovníky před 

mechanickými, elektrickými a chemickými riziky, a proto musí být prováděna s patřičnou 

ochranou nejen pracovníků údržby, ale i ostatních osob, které se na pracovišti vyskytují. 

Z tohoto důvodu je potřeba věnovat této činnosti náležitou pozornost a navrhnout moderní 

prověřené prostředky k účinnému zajištění strojů a zařízení. 

 Nejedná se však jen o správné zajištění zařízení, ale i o správné označení a odjištění 

při vícenásobném zajištění, ale i o vhodném způsobu komunikace a organizace práce mezi 

dotčenými osobami. Tato technická opatření jdou společně ruku v ruce s ekonomickými 

výsledky a možnostmi organizace. Pokud se organizace zavázaly ve své politice 

k vyhledávání rizik v rámci snižování úrazovosti, je zde ideální prostor ke zlepšení. 

Poněvadž bezpečnostní opatření jsou mezi zaměstnanci nepopulární a jejich ocenění 

nastává až ve chvíli, kdy se pracovníci dozvědí o nehodové události na jiném pracovišti, 

musí se jim dostatečně prezentovat jejich výhody. Změna myšlení lidí v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dlouhodobá záležitost, nejde to změnit pouhými 

nařízeními a proto je nutné nová opatření dostatečně připravit, aby nedocházelo při 

zavádění ke komplikacím. 

 Cílem této práce je popsat požadavky na zavedení zajišťovacích prostředků u strojů 

a zařízení po dobu provádění oprav a údržby od energií a látek, které uvádějí stroje 

do pohybu a zabránit tak vzniku nebezpečných situací v nadnárodní společnosti AM 

Ostrava a. s., závod Koksovna s konkrétními ukázkami použití daného systému na různé 

zdroje energií. 
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2 Právní požadavky v České republice 

 V České republice jsou vyžadovány právní a technické předpisy, které mají 

zajišťovat bezpečnost a ochranu osob při práci. V těchto předpisech jsou již 

harmonizovány požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Mezi 

základní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále jen BOZP, patří 

následující. 

2.1 Zákoník práce 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů uvádí v páté 

části BOZP, Hlava I - Předcházení ohrožení života a zdraví při práci, § 101, odstavec 1,2, 

že: 

 zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 

práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají 

výkonu práce (dále jen "rizika"). 

 péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle 

předešlého bodu nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou 

součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení 

v rozsahu pracovních míst, která zastávají. 

 Jelikož je trend poslední doby snižování počtu kmenových zaměstnanců 

a nahrazování a zajišťování prací v oblasti údržby jinými firmami, je třeba dodržovat 

a uplatňovat uvedený odstavec v Zákoníku práce, §101, odstavec 3 a § 102, odstavec 1,2. 

 plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce 

a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných 

zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění 

opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. 



 

3 

 

 zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

 prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních 

předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření 

zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo 

minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

 Ale nejsou to jen povinnosti zaměstnavatele, ale i povinnosti zaměstnance, kteří 

svojí činností ovlivňují výsledky BOZP. K důležitým odstavcům v Zákoníku práce, 

týkající se povinností zaměstnanců patří následující § 106, odstavec 4, písmeno c, d: 

 dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se 

zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele. 

 dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní 

prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná 

zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu. [1] 

2.2 Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Toto nařízení je 

v souladu s právem v Evropském společenství a je v něm zohledněna směrnice Rady 

89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 

používání pracovního zařízení při práci. V § 3 o minimálních požadavcích na bezpečný 

provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením 

se v  odstavci 2 uvádí: 

 oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení 

odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná 

opatření. [2] 
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2.3 Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, § 4, písmeno c, zaměstnavatelům přikazuje, 

aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musely být: 

 pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. [3] 

2.4 Technické požadavky na strojní zařízení 

 Nařízení vlády č.176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, 

ve znění pozdějších předpisů zapracovává taky příslušné předpisy Evropské unie. Uvádí 

požadavky na strojní zařízení, která jsou uváděna na trh nebo do provozu. V příloze číslo 1 

s názvem Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti vztahující se na návrh 

a konstrukci strojních zařízení jsou popsány základní požadavky na ochranu zdraví 

a bezpečnost.  

V sekci Údržba je napsáno následující: 

 musí být možné provádět seřizování, údržbu, opravy, čištění a servis strojního 

zařízení v klidovém stavu. 

 strojní zařízení musí být vybaveno prostředky pro odpojení od všech zdrojů 

energie. Takové prostředky musí být zřetelně označeny. Musí být uzamykatelné, 

pokud by opětovným zapojením mohlo dojít k ohrožení osob. Odpojovací zařízení 

musí být uzamykatelné také v případě, není-li obsluha schopna z kteréhokoli místa, 

kam má přístup, kontrolovat, zda je přívod energie stále odpojen. 

 po odpojení přívodu energie musí být umožněno bez ohrožení osob bezpečně 

uvolnit energii zbylou nebo akumulovanou v obvodech strojního zařízení. [4] 

2.5 Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení 

 I tato Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení č. 48/1982 Sb., ve znění 
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pozdějších předpisů se dotýká daného problému. V třetím oddíle lisování a stříhání, § 71 – 

společné ustanovení, odstavec 7, je uvedeno že: 

 Přepínací zařízení pojistky z činné polohy do vypnuté nebo naopak musí být 

uzamykatelné. 

 V jedenácte části nazvané Elektrická zařízení, § 194 – Společná ustanovení, 

odstavec 6 se taky píše o nežádoucím zapojení: 

 Elektrická zařízení uváděná do provozu po částech musí mít nehotové části zařízení 

spolehlivě odpojeny a zabezpečeny proti nežádoucímu zapojení, popřípadě musí 

být jinak zajištěny, aby ve stavu pod napětím nedošlo k ohrožení osob. [5] 

 Po přečtení jenom tohoto malého výpisu z předpisů, se zdá být nemožné, aby 

docházelo k úrazům. Ale jak víme ze statistik a vlastních zkušeností, není tomu tak. Jenom 

samostatné předpisy k zabránění vzniku úrazů nestačí, ale je potřeba jejich vyžadování 

od vedoucích pracovníků a dodržování pracovníky vykonávající tyto činnosti. 

3 ArcelorMittal  

 Nadnárodní společnost ArcelorMittal vznikla v roce 2006 sloučením společností 

Mittal Steel Company a Arcelor. Tím vznikl největší výrobce oceli na světě s podílem 

okolo 6% světové produkce. Své podniky má v šedesáti zemích na čtyřech kontinentech 

a zaměstnává zhruba 232 000 zaměstnanců. Zároveň podniká v těžebním průmyslu, těžbou 

železné rudy a uhlí. [6] 

3.1 Historie ArcelorMittal Ostrava a. s. 

 Historie tohoto ostravského podniku začala v roce 1942, kdy Vítkovické železárny 

začaly se stavbou svého jižního závodu. Po událostech v letech 1947 – 1948 se rozhodlo, 

o vytvoření hutnického komplexu. V poslední den roku 1951 došlo k osamostatnění pod 

novým názvem Nová huť Klementa Gottwalda. Hlavní části komplexu byly dány 

do provozu v období 1951 – 1958. V dalších obdobích probíhalo rozšiřování kapacit pro 

produkci základních surovin, jako jsou surové železo, ocel a koks. V letech 1967 -1985 
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probíhaly modernizace výrobních zařízení. Po revolučních změnách v roce 1989 došlo 

k úpravě názvu na Nová Huť. I v těchto obdobích se zavádějí nové technologie s nižší 

energetickou náročností. V roce 2003 byla huť prodána v privatizaci a do roku 2007 

postupně prošla se jmény ISPAT Nová Huť, Mittal Steel Ostrava a konečným názvem 

ArcelorMittal Ostrava a. s. Před rokem 1989 pracovalo v podniku přes 24 000 

zaměstnanců. K roku 2013 činil tento stav s dceřinými společnostmi přes 7500 

zaměstnanců. [7] 

4 Určené cíle BOZP v AMO  

 Protože se jedná o nadnárodní společnost, tak zásadní rozhodnutí se dějí v sídle 

společnosti v Lucemburku, kde hlavní filozofií je vyrábět bezpečné, udržitelné oceli. 

Přitom, hlavní prioritou je bezpečnost a cílem je být nejbezpečnější ocelí na světě. Tyto 

rozhodnutí jsou pak uplatňována v jednotlivých pobočkách, aby byly dodrženy celkové 

standardy společnosti. Mezi hlavní programy patří Journey to zero – Cesta k nulové 

pracovní úrazovosti, který zastřešuje generální ředitel Lakshmi Mittal. Spočívá v zapojení 

a dodržování politiky všech zaměstnanců na všech úrovních. To platí i pro externí 

pracovníky a dodavatele. [6] Další program je Shared vigilance – Vzájemná ostražitost. 

Tento program je směřován k zaměstnancům a hlavním heslem je: „Moje bezpečnost závisí 

v prvé řadě na mně, a pokud uvidím, že někomu jinému hrozí nebezpečí, okamžitě ho na 

toto nebezpečí upozorním!“ 

 Dalším významným nástrojem pro zvyšování úrovně bezpečnosti jsou tzv. 

ArcelorMittal bezpečnostní standardy. Tyto se snaží pokrýt oblast nejrizikovějších činností 

v hutnictví a nastavit pro ně jednotná pravidla. Standard AM 001 - „izolace“ popisuje 

základní principy blokování, kdy je potřeba zařízení zajistit, o jaké energie se jedná, postup 

blokování a krátkodobého zapnutí. Jsou zde i uvedeny typy ventilů a zaslepovacích přírub 

pro spolehlivé zajištění médií. Standard obsahuje i otázky, které mají sloužit jako pomůcka 

před zahájením prací. [7]. 
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5 Statistika úrazů 

 Podle firemní statistiky (Obrázek 1) z období let 2008 – 2013 se stalo v nadnárodní 

skupině ArcelorMittal 146 smrtelných pracovních úrazů (dále PÚ), které byly rozčleněny 

do 8 kategorií. Přes 19 procent všech smrtelných úrazů připadá pro činnost izolace, kdy 

bylo špatné nebo nedostatečné zabezpečení strojů a zařízení při opravách, údržbě 

a podobných činnostech, spojených s technickým zařízením. Slovem izolace zařízení se 

rozumí dané místo na zařízení, které je zcela považováno za izolované od okolních přívodů 

energií a látek. 

 

Obrázek 1 -  Smrtelné PÚ ve skupině AM 

Protože příčina nezabezpečení strojních zařízení např. při údržbě, související se 

vznikem smrtelných pracovních úrazů se drží neustále na jednom z předních míst statistiky 

smrtelných úrazů v korporaci, je nutno se této činnosti ještě více věnovat a zavést nové 

a účinnější postupy a metody (tzv. izolace). U externích firem nejsou příčiny úrazu 

rozděleny do jednotlivých kategorií dle statistických značek, proto je výsledné číslo vyšší. 

I tak důvodem vysoké úrazovosti u externích firem může být neznalost prostředí, menší 

celková kvalita školení a jeho četnost, menší zkušeností na daných zařízeních a tím větší 

možnost vzniku nepředvídatelných událostí. 
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 Na obrázku 2 je znázorněno procentuální rozdělení smrtelných úrazů v korporaci 

AM za období 2008 - 2013. 

 

Obrázek 2 - Procentuální rozdělení smrtelných PÚ ve skupině AM 

 Tato procentuální statistika korporace přímo odpovídá statistice EU (obrázek 3), 

kdy 15 až 20% všech smrtelných úrazů, které se stanou v jednotlivých zemích EU 

na pracovištích, souvisí s údržbou průmyslových zařízení. Dále statistika uvádí, že v této 

kategorii se přihodí 31 % případů kvůli neexistenci postupů zajištění zařízení jako je 

lockout/tagout. [8], [9] 
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Obrázek 3 - Počet smrtelných úrazů související s operacemi údržby  

 I když na závodě Koksovna nejsou evidovány žádné smrtelné pracovní úrazy a ani 

skoronehody, kdy příčina byla nedostatečné odpojení a zajištění zařízení, přesto je 

z důvodu prevence na základě statistiky AM doporučeno, tyto bezpečnostní opatření 

zavést. 

6 Rozbor posledních závažných úrazů 

 K názorným příkladům může posloužit i pracovní úraz z června roku 2014, který se 

stal v hlavní rozvodně jih AMO a.s. Zkrácený popis děje před úrazem vypadal následovně. 

Při provádění primárních zkoušek ochran, bylo provedeno jednofázové provozní 

zkratování a zajištění kobky. V průběhu zkoušek dostal postižený pokyn vedoucím směny 

k provedení odjištění kobky. Postižený příkaz špatně vyhodnotil a místo odjištění kobky 

šel provést celkové odzkratování kobky. Rozhodl se provést zcela jiný zásah, než mu bylo 

přikázáno. Zaměnil odjištění a odzkratování. Pro úplnost, odjištění se provádí v 2 patře a 

odzkratování se provádí v 1 patře. Při provádění odzkratování, utrpěl postižený shodou 

okolností jenom popálení dlaně a předloktí pravé ruky. Zaměstnanec absolvoval všechny 

předepsané školení v řádných termínech a splňoval všechny předepsané kvalifikační 
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požadavky na výkon této práce. Jednalo se o mimořádnou provozní manipulací, 

prováděnou max. 1 krát ročně. I když pracovní úraz si nevyžádal pracovní absenci, mohl 

skončit s daleko tragičtějšími následky. Na obrázku 4 je místo, kde mělo dojít k odjištění 

kobky. 

 

 

Obrázek 4 - Místo odjištění kobky 

Na následujících fotkách (obrázky 5,6,7) je místo, kde došlo k odzkratování a popálení 

zraněného. Již z fotografií je patrno, že se jedná zcela o jiný zásah a v jiném místě. 

  

 Obrázek 5 - Místo úrazu a umístění lan zkratovací soupravy 
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 Obrázek 6 - Místo úrazu a demontáž prvního lana zkratovací soupravy 

  

 Obrázek 7 - Demontáž druhého lana zkratovací soupravy a místo úrazu 

 V tomto případě se jednalo o správné odpojení a zajištění, ale chybou v komunikaci 

a nepochopením příkazu došlo k nesprávnému zapojení. Proto jedno z hlavních opatření 
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bylo, provádět také tyto činnosti jen při odpojení zařízení, v tomto případě bylo navrženo 

vhodné zabezpečení  - použitím LOTO prvku. 

 Další pracovní úraz se stal při strojní údržbě, kdy zaměstnanec prováděl při 

odstavené trati kontrolu válcovacích stolic. Při kontrole stolic zjistil spadlou hadici chladící 

vody z průběžné trubky (obrázek 8). Při nasazování hadice levou rukou došlo ke ztrátě 

stability. Při tomto pohybu se chtěl zaměstnanec instinktivně chytit pevného bodu. V té 

chvíli však došlo ke vtažení rukavice pravé ruky mezi rotující válce a následnému 

částečnému vtažení ruky. Zaměstnanec ruku svépomoci vyprostil z prostoru válců 

a vyhledal první pomoc. 

 

Obrázek 8 - Válcovací stolice s vyznačenou nasazenou hadicí  

 Na závodě Koksovna je evidován smrtelný úraz z roku 2012, kdy vlivem uzavření 

jiného šoupáku nastal přetlak v řádu koksového plynu a výbuch v kondenzační jímce. 

Výbuch zranil členy delegace, kteří byli shodou okolností na technické prohlídce. Jeden 

člen návštěvy v nemocnici po měsíci zemřel. V tomto případě byl nedostatečně označen 

uzavírací šoupák. K provedení bezchybné izolace zařízení je potřeba i dostatečné označení 
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uzavíracích a odpojovacích prvků. Mezi nápravné opatření, které byly realizovány, bylo 

označení uzavíracích armatur. 

 Je evidentní, že se pracovní úrazy dějí jak pracovníkům údržby elektrických 

zařízení, tak pracovníkům strojní údržby a i okolním osobám, které se v blízkosti zařízení 

nacházejí. 

 Do systému odměňování zaměstnanců se promítají i dosažené výsledky v oblasti 

úrazovosti. Proto i vedení závodu Koksovna má motivační zapojení do této preventivní 

oblasti a nebrání tomu, aby byly využity vyčleněné finanční prostředky na ověřený systém, 

který prokazatelně snižuje úrazovost. 

7 Vyhledání a vyhodnocení rizik při odpojení a zajištění 

 Pro pracovníky údržby pracujících na závodě Koksovna, provoz Velkokapacitní 

baterie č. 11 (VKB 11), jsou možné zdroje úrazů při špatné nebo nedostatečné izolaci 

energie a média, uvedené v následujících tabulkách s možným ohrožením (Tabulka 1,2). 

Tabulka 1 - Přehled energií a možných ohrožení 

Energie Ohrožení 

Elektrická energie Úraz elektrickým proudem, popálení, 

náhle roztočení točivých částí strojů, 

Hydraulická energie Výstřik kapalin pod tlakem, pád 

pohyblivých částí strojů následkem ztráty 

tlaku 

Potenciální energie Přimáčknutí, rozdrcení, pád předmětů a 

osob, střih, pohmoždění 

Kinetická energie Vtažení, zachycení, střih, pohmoždění 
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Tabulka 2 - Přehled médií a možných ohrožení 

Médium Ohrožení 

Čpavková voda 

Výstřik čpavkové vody pod tlakem, 

opaření horkou čpavkovou vodou, 

poleptání pokožky a sliznice čpavkovou 

vodou. Vdechnutí výparu. 

Provozní a užitková 

voda 
Výstřik vody pod tlakem, úlek 

Stlačený vzduch 
Únik stlačeného vzduchu, úlek, zasažení 

očí a vdechnutí rozvířeného prachu 

Pára Opaření pokožky 

 Tyto energie a média se v daných zařízeních mohou vyskytovat samostatně nebo 

v různých kombinacích. 

8 Současný stav zajištění na AMO - Koksovna 

 I když je v organizaci vypracovaný podnikový standard týkající se dané 

problematiky tzv. izolace, nejsou ještě všechna pracoviště těmito jistícími prvky vybaveny. 

Tak je tomu i v závodě Koksovna, provoz VKB 11. 

 Současný stav při opravách a údržbě na Koksovně VKB11 funguje následovně. Při 

zjištění poruchy je informován pracovník údržby, který na místě vyhodnotí poruchu. 

Vyplní kartu v Knize karet předání a převzetí agregátů / místa práce při poruchách a 

haváriích a tu nechá podepsat určeným pracovníkem. Ten zajistí stroj proti 

neočekávanému spuštění odpojením od elektrických a hydraulických zdrojů energií. Toto 

odpojení je provedeno v příslušné rozvodně a označeno informační tabulkou. Jak 

elektrorozvodna, tak rozvodna hydrauliky je opatřena zámkem. Klíče k rozvodnám mají 

pracovníci příslušné údržby, kteří mají za povinnost dodržovat uzamčení rozvoden. 

Ke zvýšení přehlednosti odpojených a zajištěných strojů a zařízení byla zřízena Kniha 

zajištění agregátů. Při zjištění závady na rozvodech provozních médií (pára, čpavková 

voda, provozní voda) uzavře nejbližší možný ventil pověřený pracovník. 
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 Rizika stávajícího způsobu odpojování jsou v neuzamčení rozvodny nebo 

v přístupu jiných pracovníků, kteří vlastní klíč a mohou obnovit přívod energií.  

Tato situace může nastat: 

 pracovník neznalý situace obnoví dodávky energie za účelem použití k jiné činnosti 

v dobrém úmyslu 

 chyby v komunikaci  

 špatně zadaný pokyn nebo špatné porozumění pokynu 

Při odpojení provozních médií v potrubí nebyl způsob zajištění zatím stanoven. 

 Pokud chce společnost AMO a. s. plnit stanovené cíle v BOZP a dosahovat lepších 

výsledků, je zde ideální prostor k zavedení bezpečné metody pro větší bezpečnost 

pracovníků údržby a ostatních osob. 

9 Princip vybraného systému 

 Zvolený systém Lockout / Tagout (Uzamknout a Označit) zkráceně LOTO je od 

americké společnosti Brady Corporation. Firma s více jak stoletou tradicí se od roku 1914 

také věnuje výrobě a prodeji produktů, které pomáhají zvýšit zabezpečení technických 

strojů a zařízení. Má více než 6400 zaměstnanců s pobočkami na pěti kontinentech. Jejich 

výrobky se používají v oblastech výroby, elektroniky, stavebnictví, letectví a dalších 

odvětvích. Své zastoupení pro Střední a Východní Evropu má v Bratislavě. [10]. 

 Další vhodně zvolenou firmou pro doplnění specifických uzamčení je americká 

firma Master Lock. Její historie začala v roce 1921 a po celou dobu se hlavně věnuje 

výrobě visacích zámků a bezpečnostních produktů. Patří mezi uznávané největší světové 

výrobce a prodejce visacích zámků, kteří svými inovacemi nastavují celosvětové standardy 

v této oblasti. [11] 

 Systém LOTO není v Evropské unii ještě v předpisech vyžadován, ale v USA je již 

vyžadován normou OSHA 1910.147, kde ji vyžaduje americký úřad pro bezpečnost 
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a ochranu zdraví při práci. Zavedením tohoto systému v USA došlo ke snížení úrazovosti 

během provádění oprav a údržby. 

Systém LOTO se skládá ze dvou základních kroků: 

 Lockout – Uzamknout 

 První krok Lockout spočívá v umístění speciálního uzávěru a visacího zámku 

 na místo, které je kritické pro uvolnění zdroje energie a to takovým 

 způsobem, aby: 

• Zamezilo nežádoucí manipulaci se zdrojem energie, která by mohla vést 

ke zranění, usmrcení nebo škodě na majetku. 

• Informovalo ostatní uživatele, že na zařízení probíhá oprava nebo údržba 

a zařízení je z tohoto důvodu odpojeno a není funkční. 

 

 Tagout – Označit 

 Druhým krokem procedury je označení uzávěru visačkou. Visačka informuje 

 ostatní uživatele, že na zařízení probíhá oprava nebo údržba a zařízení je z tohoto 

 důvodu odpojeno a není funkční. Na visačku lze zapsat, kdo a kdy odpojení 

 provedl, termín dokončení práce na zařízení a další potřebné informace. Na zadní 

 straně visačky může být umístěn text s popisem kroků, které musí obsluha provést 

 před zapojením zařízení. Podpisem na visačce je tak potvrzeno, že dané kroky byly 

 provedeny. [12] 

 Těmito dvěma kroky lze snížit rizika, kde se hlavně využívá elektrické   

hydraulické energie k pohonu strojů nebo zabránění výskytu provozních médií. Tento 

systém jednoznačně identifikuje možná rizika v pracovním prostředí a jeho zavedení slouží 

v prevenci před úrazy a eliminování chyb. [12] 
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10 Požadavky na systém 

K úspěchu zavedení celého systému je zapotřebí splnit níže vypsané požadavky: 

 plán zavedení LOTO systému a časový harmonogram 

 určení týmu zodpovědných pracovníků 

 vypracování auditu bezpečnosti 

 identifikaci míst, kde bude systém LOTO využíván 

 vypracování interních předpisů LOTO 

 kalkulace a obstarání zamykacích prvků pro podnikový systém LOTO 

 testování Lockout/Tagout procedur v praxi 

 školení pracovníků 

 implementace systému a kontrola jeho používání [12] 

 Organizace, která se rozhodne na základě prevence rizik na svém pracovišti zavést 

proceduru LOTO, by měla začít u sestavení kompetentního týmu, který systém zavede. 

Protože celý systém je časově a finančně náročný, tak by měla mít za cíl, že proceduru 

LOTO chce zavést jako opravdu celkový systém k zajištění prevence rizik. Její částečně 

zavedení totiž ztrácí efektivitu a smysl. 

 Je samozřejmé, že k zdárnému zavedení systému LOTO je vhodné použit metody 

SMART, kdy vytvořený tým pracovníků bude mít jasně stanovené povinnosti, pravomoce 

a odpovědnost s časovým harmonogramem. Další nezbytností je identifikace 

nebezpečných zdrojů energie a zkontrolování funkčnosti prvků, kterými bude stroj nebo 

zařízení odpojeno a způsoby k uvolnění nahromaděné energie. Nutná je hlavně kontrola 

ventilů a šoupáků. U elektrických zařízení je nutná kontrola vypínačů a jističů, zda jsou 

vhodné k uzamčení. Následující krok je označení jednotlivých prvků pro odpojení 

jedinečnou značkou.  

Po té následuje vypracování interních předpisů a pokynů. Pracovní instrukce musí 

být vypracované pro každé zařízení na základě analýzy rizik. Tyto instrukce obsahují 

činnosti a místa pro odpojení, způsob a postup jak je agregát odpojován. Dále obsahují 

popis izolačního bodu, identifikační značku energetického zdroje, určení LOTO prvku 
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nebo způsobu zajištění. Mohou obsahovat upozornění na prvky zařízení, které zůstávají 

připojeny během zajištění a určení, kde může dojít k akumulaci energie a popis jak tuto 

energii uvolnit. Další informace může být o způsobu ověření, že je agregát správně 

odpojen a zajištěn.  

Objednání a dodání dostatečného druhu a počtu uzávěrů je předpokladem 

k testování a školení pracovníků. Tím jsou splněny základní požadavky k zavedení 

systému a pak už jenom následuje kontrola používání v praxi. 

 Samozřejmě, že odpojení a zajištění není nutné provádět při každé činnosti. Pro 

běžné činnosti, pro které je zařízení určeno a má funkční bezpečnostní kryty a zařízení a je 

používáno podle příslušných bezpečnostních pokynů, není nutné používat odpojení 

a zajištění od energií. Dále pak u elektrických zařízení s vidlicí a přívodním kabelem, je-li 

vidlice vytažená ze zásuvky a je pod stálým dohledem požadované osoby a není přítomna 

žádná další energie. 

 Na druhou stranu jsou činnosti, kdy je potřeba chránit pracovníky obsluhy a údržby 

a odpojení a zajištění je vyžadováno. Mezi tyto činnosti patří: 

 Výstavba  

 Instalace  

 Nastavování 

 Seřizování  

 Inspekční činnosti 

 Modifikace  

 Mazání  

 Přestavování / výměna částí agregátů 

 Čištění  

 Odsun šrotu 

 Opravy a rekonstrukce 
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K těmto činnostem patří ještě situace, kdy: 

 – Ochranné zařízení je nefunkční nebo demontováno 

 – Bezpečnostní prvek chybí nebo je odpojen  

 – Pracovník musí vstoupit do ohroženého prostoru 

 Pro výše uvedené činnosti a situace je třeba připomenout, že bezpečnostní kryty, 

blokace a tlačítka nouzového vypnutí nejsou určeny k odpojení a zajištění a nesmí být 

použity pro účely odpojení a zajištění. 

Zjištěné nedostatky: 

 Při kontrole zařízení byly zjištěny nedostatky, které je nutné odstranit, aby mohl být 

zaveden systém LOTO. 

 Nedostatečné označení z hlediska funkcí u jednotlivých vypínacích prvků, zvláště 

se to týká uzavíracích armatur pro různá média. Jedná se buď o nečitelné, nebo 

chybějící štítky. 

 Nutná výměna stávajících vypínačů. Nelze uzamknou vybraným systémem. 

Návrhy na opatření a odstranění zjištěných nedostatků: 

 U elektrických zařízení byly přidány značky pro označení jednotlivých vypínacích 

uzlů.  

 Vypínače, které nešly uzamknout LOTO prvkem, byly nahrazeny.  

 Pro šoupáky a ventily, které slouží k izolaci jednotlivých větví potrubí, byly 

vyrobeny a připevněny štítky (obrázek 9,10). Na štítku je název daného provozu, 

zkratka vedeného média a číslo izolačního bodu. Například zkratka VKB 11/ ČV/ 

65 znamená provoz VKB 11, médium čpavková voda a číslo izolačního bodu 65. 

K rychlejší identifikaci potřebného ventilu byly jednotlivé ventily vyfotografovány 

a vytvořena tabulka s názvem a číslem potřebného ventilu a fotografií. Tabulka je 

umístěna v místní počítačové síti, aby mohla být přístupná z různých míst, která 

jsou vybavena PC technikou. 
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Obrázek 9 -  Štítky pro identifikaci ventilů a šoupáků 

10.1 Jednotlivé kroky při izolaci energie 

 Před popisem jednotlivé kroky odpojení a zajištění, je třeba si vysvětlit a sjednotit 

jednotlivé termíny, které se používají při této činnosti. 

 Odpojení a zajištění / Izolace 

 

 Dočasné nebo trvalé uvedení části nebo celého zařízení do stavu nulové energie 

a bezpečného odvedení nebezpečných látek. Toto zajištění se týká i potencionální 

energie, kdy je zařízení odpojeno v jiné než nulové poloze a hrozí sjetí nebo spuštění 

zařízení. 

 Pokyn o postupu izolace 

 

 Pokyn o postupu izolace je psaný dokument, který popisuje soubor předem 

stanovených kroků, které by měly být provedeny k uvedení agregátů a jeho částí 

do bezpečně odstaveného a zajištěného stavu a zabránění uvolnění nashromážděné 

energie tak, aby se ochránila bezpečnost osob při zásazích do těchto agregátů. 

 

 Zdroje energií 

 

Může být samostatně nebo v jakékoliv kombinaci z těchto zdrojů: 
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Nebezpečná energie:  

• Elektrická, pneumatická, hydraulická, akumulovaná (např. pružiny, 

baterie), potenciální (na základě pozice), tepelná (horká voda, pára), 

radiace. 

Nebezpečné látky: 

• Plyny, páry, tekutiny, prach s nebezpečím poranění nebo nemoci, 

tzn. toxické, žíravé, zápalné. 

 Prvky pro odpojení energií (izolační bod nebo vypínací prvek) 

 

Odpojovací prvky lze rozdělit na ty, které fyzicky brání přenosu energie a na ty, 

které nedovolují k uvolnění energie, zejména potenciální. 

 

Prvky, které brání k přenosu energie: 

• ventily, zarážky, záslepky, odpojovače, pojistkové odpínače apod. 

 

Prvky, které nedovolují k uvolnění energie: 

• podpěry, zarážky, vzpěry a podobné mechanické zábrany. 

 

Na prvky zabraňující přenosu energie lze aplikovat zámky s klíčem a tím zabránit 

nechtěnému zapnutí přívodu energie k agregátu. Tlačítka, přepínače a jiné elektrické 

ovládací prvky nejsou vypínacími prvky, pokud nejsou k tomuto účelu navrženy a nejdou 

uzamknout zámkem, například STOP tlačítko. 

 

 LOTO prvek 

 Mechanická bariéra, která při použití brání pohybu (otevření / zavření) izolačního 

bodu. Jedná se o uzávěry pro mechanická a elektrická rizika a různé typy visacích zámků 

a příslušenství. Uzávěry pro mechanická rizika znemožňují mechanický pohyb ventilů, 

kulových ventilů a dalších uzavíracích prvků (obrázek 10,11,12). Jsou vyráběny v různých 

průměrech, výškách a barvách. Různé barevné provedení lze použit pro rozpoznání, zda je 

ventil otevřen či uzavřen nebo pro určení profese, která uzávěr nasadila. 
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Uzávěry pro mechanická rizika: 

 

Obrázek 10 - Univerzální uzávěr ventilů 

 

Obrázek 11 - Uzávěr ventilu 

 

 

Obrázek 12 - Nastavitelný uzávěr ventilů 

 

 

 

 

 

Uzávěry pro elektrická rizika: 

 Uzávěry pro elektrická rizika mechanicky zabraňují zapnutí přívodu elektrické 

energie nebo spuštění zařízení. Rovněž jsou vyráběny různé druhy pro různé typy jističů až 

po uzávěr elektrické zástrčky (Obrázek 13,14,15,16). 
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Obrázek 13 - Univerzální uzávěr vícepólových jističů 

 

Obrázek 14 -  Uzávěr 480–600 V jističe 

 

Obrázek 15 - Uzávěr pojistek se speciálním klíčem 

 

Obrázek 16 - Uzávěr jističů 

 

Víceúčelové kabelové uzávěry: 

 Kabelové uzávěry (Obrázek 17,18) jdou použít na uzamčení ventilů, rozpojených 

spínačů atd. Jsou vyráběna s vodivým nebo nevodivým lankem a lze na ně uzamknout až 

šest zámků. Odolávají různým chemikáliím a vysokým teplotám. V podstatě nahrazují 

způsob uzamčení řetězem. 
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Obrázek 17 - Mini kabelový uzávěr 

 

Obrázek 18 - Víceúčelový kabelový uzávěr 

 

Visací zámky: 

Visací zámky (Obrázek 19) jsou provedeny z různých materiálů, barevných 

rozlišení, velikostí třmenů a různými možnostmi klíčů k otevírání. Různých barevných 

provedení zámků lze využít k snadné identifikaci, která část pracovníků uzamčení 

provedla. Například žlutá barva obsluha, červená barva strojní údržba a zelená barva 

elektro – údržba. 

    

    Obrázek 19 - Různé druhy visacích zámků 
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 Bezpečnostní tabulky a visačky 

 

 Jsou to bezpečnostní značení, která jsou umístěná v blízkosti zajištěného izolačního 

bodu. Slouží k upozornění, že agregáty jsou odpojeny a zajištěny a nesmí být s nimi 

manipulováno, dokud nebudou odstraněna. Tabulky mohou být: 

 

• Výstražné - „Pozor, na zařízení se pracuje“, „Pozor - nahoře se pracuje“ 

• Zákazové - „Nezapínej“, „Neodpojuj“ 

 

 Tato upozornění musí být respektována. Visačky jsou spojeny se zámky plastovou 

sponou. Visačka navíc nese informace o osobě, která provedla zajištění. 

 

 Zodpovědnosti pracovníků zúčastněných při izolaci 

 

 Každý pracovník, podílející se na izolaci musí garantovat, že je odpojení a zajištění 

prováděno dle nastavených pravidel. Všechny osoby, pracující na zajištěném agregátu 

musí zkontrolovat, že jsou agregáty zajištěny. 

 

 Zúčastnění pracovníci (všichni, kdo se podílejí na izolaci)  

 Osoba, jejíž pracovní náplň je používat agregáty v zajištěném stavu, nebo pracovat 

na jeho údržbě nebo jiných spojených činnostech (čištění, seřizování). Mezi tyto osoby 

patří: 

• Žadatel - Osoba, která požaduje odpojení a zajištění agregátu. 

• Zhotovitel - Osoba, která fyzicky provede kroky pro uvedení agregátu 

do bezpečného stavu. 

• Koordinátor izolace - Osoba řídící všechny informace a činnosti spojené 

s odpojováním a zajišťováním. Tato osoba zajišťuje předávání informací 

mezi všemi zúčastněnými složkami a kontroluje prováděné práce. Tato role 

může být předávána z osoby na osoby, nikdy však nesmí být pro jeden 

agregát více osob v jednom čase. 
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 Po seznámení se s termíny si popišme jednotlivé kroky izolace, jak jdou 

v postupném pořadí (Obrázek 20). 

Kroky izolace: 

 Požadavek 

 Odpojení 

 Zajištění 

 Ověření 

 Uzamčení  

 Označení 

 Odjištění zapojení zařízení do provozu 

 Vyzkoušení zařízení 

 

Obrázek 20 - Vývojový diagram kroků izolace 

10.1.1 Požadavek 

 Žadatel požádá o odpojení a zajištění agregátu záznamem do knihy zajišťování 

(dále jen „KZ“) nebo do jiné pracovní povolenky. Koordinátor nebo zhotovitel reaguje 

na tento požadavek svým podpisem v KZ. Koordinátor rozhodne, zdali provede izolaci 

 

Požadavek Odpojení Zajištění 

Uzamčení 
Je vše v 

 pořádku? 

Ověření 

Označení 

- 

+ 

Započetí prací 
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sám, nebo provedením pověří zhotovitele (např. údržbu). Vždy musí být dbáno toho, aby 

všichni zúčastnění byli podepsání v KZ. Zhotovitel dle vypracovaného schématu zařízení 

určí místa, uzly které je nutné odpojit a toto také zanese do KZ. Žadatel musí být uvedený 

v „Seznamu oprávněných osob“. Zhotovitel musí být dostatečně kompetentní a proškolený. 

10.1.2 Odpojení 

 Identifikují se všechny energetické zdroje vstupujících do agregátu. Zahrnou se 

také rizika a nebezpečné látky v okolí zajišťovaného agregátu, např. rozvody energií 

v místě prací, riziko udušení, popálení, poleptání. Identifikují se všechny izolační body 

(kulový ventil, spínač). Informují se příslušní pracovníci o odstavení zařízení, kterých se 

toto odstavení týká. Zhotovitel zajistí vypnutí všech potřebných zdrojů energií a odvedení 

těch zdrojů energií, které mohou zůstat akumulované. Uvolnění nahromaděné energie nebo 

látek musí probíhat do bezpečného prostoru. Je nutné se ujistit, že všechny pohybující části 

agregátu se opravdu zastavily. Nesmí se stát, že zajištěním agregátu se aktivovala jiná 

nebezpečí. 

10.1.3 Zajištění 

 Všechny izolační body musí být jasně označeny a identifikovány. Osoba, 

provádějící zajišťování se vybaví takovým počtem LOTO prvků a zámků, kolik je 

zapotřebí podle pracovního pokynu. Zároveň provede zajištění regulačními prvky. Před 

ověřením se musí ujistit, že nemůže dojít k svévolnému zpětnému zavedení energie. 

10.1.4 Ověření 

 Poté, co byl agregát odpojen, zajištěn a uzamčen je nutné otestovat vhodnými 

nástroji, zda opravdu došlo k odvedení energií (tlak, napětí). Kontrola se provádí také tak, 

že se ovládacími prvky testuje, zda agregát reaguje, či ne. Ověření by měla provádět vždy 

osoba, která zajišťování provádí Tato osoba, musí mít příslušnou odbornost a musí znát 

technologii a činnost agregátu. 
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Příklady ověření: 

 Měření napětí, dotykem zkoušečky, poté dotykem na živé části před zraky 

osoby, které je agregát předáván, měření koncentrace plynu, 

 indikace tlaku na tlakoměrech, 

 zmáčknutí všech tlačítek START 

 vizuální kontrola (rozpojení přírub, vsazená záslepka, mechanické zajištění) 

10.1.5 Uzamčení  

 Všechny zdroje energií – izolační body musí být uzamčeny. Uzamčení se provede 

pomocí daného uzávěru a visacího zámku.  

Když je agregát zajišťován více osobami, je možné použít některou z petlic 

(obrázek 21, 22) nebo svůj zámek uzamknout na box (obrázek 23). Petlice umožní 

zamknutí až šesti zámků. Na box lze uzamknout až 14 zámků a je taky vhodný použit při 

střídání směn, kdy klíč od uzamčeného zařízení se vloží do boxu a pracovníci uzamknou 

své zámky na box. 

 

Obrázek 21 - Kovová petlice pro šest zámků 

 

Obrázek 22 - Nylonová petlice pro šest zámků
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Obrázek 23 - Skupinový uzamykatelný box 

V předpisech pro postup lockout/tagout se musí rovněž stanovit postup pro případ, 

kdy na údržbě stroje pracuje současně několik lidí. Rovněž musí být zpracovány instrukce 

při nástupu další směny nebo v případech, kdy jsou na práce povoláni pracovníci z jiných 

společností, a také to, jak o postupech LOTO informovat všechny zaměstnance. 

10.1.6 Označení 

 Zámky musí být opatřeny identifikací osoby nebo musí být přiložen osobní štítek. 

Povinné údaje jsou: Jméno (popř. případně pracovní skupina) a tel. číslo. Pro zvýšení 

stupně bezpečnosti se také některé izolační body ještě navíc označují výstražnými 

a zákazovými tabulkami „Pozor na zařízení se pracuje“ nebo „Nezapínej“ apod. 

 Pokud na měřených místech není žádná zbytková energie a všechny předešlé kroky 

jsou správně vykonány, může dát osoba, která zařízení zajišťuje souhlas žadateli k zahájení 

prací. Tento souhlas je opět nutné provést písemně a to formou zápisu do KZ. Ukončení 

prací je nutné opět zaznamenat formou požadavku o zapojení do KZ. 

10.1.7 Odjištění a zapojení zařízení do provozu 

 Pro odjištění a zapojení zařízení do provozu je potřeba postupovat podle 

následujících kroků v  pořadí: 

 Upozorněte všechny zúčastněné osoby. 

 Odstranit z pracoviště přebytečné věci (nářadí, náhradní díly apod.). 

 Zkontrolovat agregáty, zda nedošlo k jejich poškození. 
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 Obnovit funkci mechanických bezpečnostních prvků agregátů před odstraněním 

LOTO prvků (bezpečnostní kryty apod.). 

 Ověřit po odstranění LOTO prvků funkčnost bezpečnostních prvků závislých na 

přívodu energií (např. blokovávaní ovládacích prvků, zařízení nouzového zastavení 

apod.). 

 Provést závěrečnou vizuální prohlídku pracoviště, kdy pracoviště musí být čisté 

a v nebezpečném prostoru se nenachází žádné osoby. 

 Stanovená a proškolená osoba teprve po splnění všech předešlých podmínek 

provede zapojení agregátu. 

10.1.8 Vyzkoušení zařízení, krátkodobé zapojení 

 Je – li potřeba z důvodů vyzkoušení nebo provedení funkčních zkoušek zapojit 

některé částí zařízení na nezbytně nutnou dobu, musí být zaznamenány v pracovní 

povolence a musí jej podepsat zástupci všech zúčastněných skupin. Bez těchto opatření 

nesmí dojít k znovu zapojení agregátu. Postup je následující: 

 Všechny na pracovišti musí opustit nebezpečný prostor. 

 Všechny osobní zámky musí být odstraněny. 

 Koordinátor (nebo jím stanovená osoba) zkontroluje, zda na pracovišti 

nezůstaly žádné osoby, nebo nářadí. 

 Po provedení funkčních zkoušek, se musí všechno opět odpojit a zajistit. 

 Osobní zámky se znovu instalují. 

 Práce se započnou teprve po kontrole a povolení od koordinátora 

10.2 Pravidla pro používání zámků a klíčů 

 K bezpečné funkčnosti celého systému je nezbytné dodržovat pravidla pro 

používání zámků a klíčů. Bude-li toto pravidlo porušeno, např. neuzamčením, ponecháním 

klíče v zámku, celý systém se stává nebezpečným. 
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 Zodpovědnosti pracovníků zúčastněných při izolaci 

• Každý pracovník zúčastněný při izolaci musí garantovat, že je odpojení 

a zajištění prováděno dle nastavených pravidel.  

• Všechny osoby, pracující na zajištěném agregátu musí zkontrolovat, že jsou 

agregáty zajištěny. 

 Zapomenuté zámky 

 Důležité je, aby byl zpracován pokyn nadřízeným pracovníkem, kdy na zdroji 

energie zůstal bezdůvodně zapomenutý zámek. Proto je důležité, aby byly uzamčené 

zámky označeny a napomohly tak k identifikaci osoby, která zámek na stroj umístila, pro 

případ, kdy se na zámek zapomene a je potřeba, aby byl odstraněn. Zásadní je kontaktovat 

osobu, která zámek na zdroj umístila. 

 Pro správné fungování a bezproblémové použití systému LOTO v podniku je zcela 

nezbytné vypracovat komplexní dokumentaci, která jasně určí úkoly jednotlivých osob 

používajících LOTO prvky, způsob používání klíčů, zamykání, označování a evidenci 

uzamčení. 

11 Využití vybraného systému 

 K názornému příkladu odpojení a zajištěné s využitím vybraných prvků pro různé 

druhy energií na závodě Koksovna jsem si vybral zametací zařízení na vodícím stroji. Toto 

zařízení se používá každou směnu a vlivem častého používání s kombinací koksového 

prachu je zapotřebí provádět častější údržby a opravy. K chodu tohoto zařízení se požívá 

elektrické a hydraulické energie. Přehled energií s možným nebezpečím je v tabulce 3. 
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Tabulka 3 - Přehled ohrožujících energií na vodícím voze 

Energie Ohrožení 
Navržený způsob 

zajištění 
Použitý prvek 

Elektrická 

energie 

Úraz elektrickým proudem, 

popálení, náhle roztočení 

točivých částí strojů 

Zajištění pojistek 

Loto prvkem   

Uzávěr jističů 

Hydraulická 

energie 

Výstřik kapalin pod tlakem, 

pád pohyblivých částí 

strojů následkem ztráty 

tlaku 

Zajištěním 

konektoru 

hydrauliky + 

odpojení v nulové 

poloze 

Univerzální 

kabelový uzávěr 

Potenciální 

energie 

Přimáčknutí, rozdrcení, 

pád předmětů a osob, 

střih, pohmoždění 

Uvést do nulové 

polohy  
Zarážky, vzpěry 

Kinetická 

energie 

Vtažení, zachycení, střih, 

pohmoždění 

Kombinace 

předešlých 

zajištění 

Uzávěry + zarážky, 

vzpěry 

 Zametací zařízení (obrázek 24) se při opravě zajišťuje předáním informací 

strojníkovi o nepoužíváním zařízení a vytažením patronové pojistky v elektrorozvodně 

s umístěním upozorňující cedulky. Doba trvání opravy se pohybuje podle náročnosti 

provedení od několika hodin až do několika týdnů, kdy se čeká na výrobu nových dílů. 

Dané zajištění je nedostatečné, z důvodů možnosti výměny strojníka při změně směny 

a nepředání informace o  opravě zařízení.  

Další nedostatek je zapojení pojistky osobou, která má přístup do rozvodny.  
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  Obrázek 24 - Zametací zařízení vodícího vozu 

 Na obrázku 25,26 je uzamčení pojistkové hlavice a znemožnění tak vložení 

pojistkové patrony. Obrátek 27 ukazuje uzamčení jističe miniaturní uzávěrem jističů., který 

zabraňuje zapnutí jističe. 

 

 

Obrázek 25 - Pojistky v rozvodové skříni vodícího 

vozu 

 

Obrázek 26 - Detail uzamčení patronových pojistek 
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  Obrázek 27 - Uzamčený jistič 

Zařízení, které využívají k pohonu hydraulickou energií, se provádí buď 

elektrickým odpojení hydraulických čerpadel, nebo odpojením a uzamčením daného 

konektoru od potřebné části zařízení (Obrázek 28,29). 

  

 Obrázek 28 - Hydraulický rozvaděč se zapojenými konektory 
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 Obrázek 29 - Vytažené a zajištěné konektory kabelovým uzávěrem 

Návrh technických a organizačních opatření: 

 Navrhuji obnovení označení jednotlivých pojistek a jističů z hlediska jejich funkce 

a návrh vhodného LOTO prvku na uzamčení a označení. 

Další technická opatření:  

 Navrhuji instalaci bočního krytu, zabraňujícího kontaktu s ozubeným kolem 

a přístupem do nebezpečného prostoru z boční strany při provozování zametacího zařízení. 

 V současné době při zavádění tohoto systému se využívá seznam izolačních bodů, 

které jsou uvedeny v tabulkách v papírové podobě. Pracovník vyhledává příslušné zařízení 

a k němu příslušnou část zařízení a daný izolační bod. 

Návrh organizačního opatření 

 Ke zdokonalení celého systému navrhuji výhledové řešení nahrazení papírového 

seznamu, kdy vytvořeným programem, který pomocí rozklikávacího menu zařízení tzv. 

stromu (Obrázek 30), vyhledá dané zařízení a určí příslušný izolační bod. 
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Obrázek 30 - Ukázka stromu zařízení 
 

11.1 Zajištění médií 

 Parní injektáž slouží k bezkouřového obsazení koksovacích komor. Princip využití 

parní injektáže je následující. Pára puštěna do stoupačky sebou strhává do předlohy 

vznikající surový koksárenský plyn, což vede k zlepšení pracovního prostředí na stropě 

baterie a snížení požárního nebezpečí. Využívá se při každém plnění koksovací komory 

a plnění komor bez parní injektáže, je závažné porušení technologických předpisů. 

Odstavování páry se děje při opravách parních ventilů nebo rozvodů páry na volně 

přístupných ventilech bez mechanického zajištění, označeno tabulkou. U špatného zajištění 

páry jsou možná ohrožení vypsána v tabulce. 

parní injektáže, Neprovedení parní injektáže, je závažné porušení technologických 

předpisů, z důvodu vzniku požáru a znečišťování životního prostředí. Odstavení páry se 

děje při opravách parních ventilů nebo rozvodů páry na volně přístupných ventilech bez 

mechanického zajištění, pouze označením pomocí tabulky. Při nedokonalém zajištění 

může dojít k následujícím ohrožením (tabulka 4). 

Tabulka 4 - Možná ohrožení párou 

Médium Ohrožení 
Navržený způsob 

zajištění 
Požitý prvek 

Pára 
Opaření pokožky, 

úlek 

Použití Loto prvku na 

ventil páry Kabelový nebo 

ventilový uzávěr 
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Obrázek 31 - Přívod páry s vyznačeným parním 

ventilem do injektáže 

 

Obrázek 32 - Volně přístupný šoupák páry 

 

 

 

Obrázek 33 - Použití víceúčelového kabelového 

uzávěru na ventilu páry 

 

Obrázek 34 - Použití LOTO prvku na ventilu páry 

 

12  Informování zaměstnanců s opatřeními 

 Pro dobře fungující systém nestačí mít vybavení a vypracované pracovní postupy. 

Je potřeba seznámit zaměstnance s novými opatřeními v oblasti prevence úrazů a vysvětlit 

výhody systému, který chrání jejich zdraví a životy. V daném podniku je k tomu možné 

využít intranet nebo všem dostupný pravidelně vycházející časopis a informační nástěnky. 

K tomu lze využít připomenutí závažných úrazů, kdy vlivem buď špatného zajištění, 

Parní ventil 
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neúmyslného zapojení - spuštění nebo chybnou komunikací a špatným porozuměním se 

staly závažné úrazy. 

Pro dotčené pracovníky provádějící odpojení a zajištění zařízení je nutné provést 

řádné proškolení a ověření, zda chápou účel zajištění. K důležitým sdělením pro oprávněné 

pracovníky je informace, aby systém LOTO se nesnažili žádným způsobem svévolně 

obcházet, i když dojde k časovému zdržení kvůli provádění izolace, a doba odstavení 

zařízení se tím prodlouží. Pracovníci, na jejichž práci může mít uzávěra vliv, musí vědět, 

že není dovoleno manipulovat se zámky či zařízeními a nesmí je odstranit. Pracovníci, 

kteří potřebují uzamčený stroj uvést do provozu, musí postupovat předepsaným způsobem. 

Povinnosti samozřejmě nemají jenom pracovníci provádějící izolaci, ale i vedoucí 

pracovníci, aby tato opatření vyžadovali a netolerovali jiné jednání, které není ve shodě 

s touto procedurou. K snadnějšímu zavedení procedury je tedy výhodnější seznámit 

zaměstnance s výhodami systému a přesvědčit je o správnosti zavedení. Tato 

informovanost se nejedná jenom pro kmenové zaměstnance, ale musí být zajištěna i pro 

externí pracovníky. 
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13 Závěr  

 Popsáním požadavků a zavedením systému LOTO prvků byly naplněny hlavní cíle 

této bakalářské práce, které se týkaly implementace bezpečného systému zajištění 

odpojených zařízení v závodě AMO – Koksovna. Že se nejedná o jednoduchý proces, ale 

o časově a finančně náročný se ukázalo hned od začátku. Na základě vyhodnocení rizik 

byly určeny nebezpečné energie a média, které mohou ohrožovat zdraví osob a majetek. 

Na těchto zdrojích nebezpečí byly označeny nezaměnitelnou konkrétní značkou uzavírací 

uzly. Byly vytvořeny bezpečnostní pokyny pro dané zařízení, kde jsou uvedeny části 

zařízení, které budou odpojeny, ohrožující druh energie, místo odpojení a označený bod 

odpojení. Dále bylo provedeno vybavení pracovišť LOTO prvky v požadovaném množství 

a seznámení pracovníků s danými prvky a postupy. 

 Díky této práci jsem mohl poznat, jaké jsou možnosti k zabezpečení odstavených 

zařízení, a získal jsem osobní zkušenosti s konkrétními prvky uzamčení. Účastnil jsem se 

distribuce štítku, fotografování a popisů míst rozvodů médií, kde se nacházejí uzavírací 

armatury a zpracovaní bezpečnostních pokynů, která je součástí přílohy. Bylo navrženo 

interaktivní schéma pro jednodušší vyhledání zajišťovacích míst na technických 

zařízeních.  

 Již v průběhu přípravy na zavedení těchto technických opatření jsem zaznamenal 

negativní ohlasy ze strany dotčených pracovníků. Z nabyté zkušenosti vím, že pracovníci 

kritizovali to, s čím ještě neměli zkušenost a co nikdy neviděli. Tady vidím prostor pro 

zlepšení a ponaučení se do dalších situací, kdy je potřeba zvolit vhodnou informovanost 

pracovníků o zaváděném opatření. 

 Očekávání od nových opatření je hlavně zamezení vzniku nebezpečných situací 

a skoronehod, snížení úrazovosti a větší bezpečnost pracovníků údržby a ostatních osob. 

Dalším přínosem pro provoz, potažmo pro závod je, že systém vyžadujeme, aby mohl být 

funkční, mít aktuální plány rozvodů, dostatečné označení přívodních médií a vypínacích 

uzlů, zpracovanou analýzu rizik pro jednotlivá zařízení a funkční izolační prvky, což 

všechno přispívá k zvýšení bezpečnosti práce nejenom při opravách a údržbě. Vytvořené 

metody pro označení zařízení, pracovní postupy a struktura dokumentů lze využít 
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i na dalších zařízeních a pracovištích v ostatních provozech  AM Ostrava a. s. Smyslem 

práce bylo i poukázání na to, že částečné zavedení ztrácí efektivitu a tím i nelze očekávat 

dosažení spolehlivosti systému. 
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Příloha A – Vypracovaný bezpečnostní pokyn  
 
 

10 – Koksovna 
 
Číslo výtisku: 

BPo 1032 - 32 

 

 
Název: Odpojení a zajištění médií na VKB 11 
 

 
 
1 Úvod 
 
Pracovní instrukce stanovuje zásady pro organizaci práce v případě odpojení a 
zajištění médií na VKB 11. Při odpojení a zajištění je nutné dbát ustanovení OSN-
0.121 kap. 6. 
 
 
2 Používaná média a jejich ohrožení 
 

Médium Ohrožení 

Čpavková voda 
Výstřik čpavkové vody pod tlakem, opaření horkou 
čpavkovou vodou, poleptání pokožky a sliznice 
čpavkovou vodou. Vdechnutí výparu. 

Provozní a užitková 
voda 

Výstřik vody pod tlakem, úlek 

Stlačený vzduch Únik stlačeného vzduchu, úlek 

Pára Opaření pokožky 

 
 
3 Pracovní instrukce 
 
3.1 Všeobecné zásady 
 
a) Záznamy o provedení odpojení a zajištění se provádějí VŽDY A U VŠECH 

MEDIÍ do Knihy zajištění. 
b) Zařízení, na kterém se provádí oprava, je nutno vybavit výstražnou cedulkou. 
c) Před započetím prací se musí žadatel o zajištění přesvědčit o správnosti 

odpojení a zajištění 
d) Fotodokumentace ke všem izolačním bodům je uložena na velínu VKB 11 na 

PC u operátora na disku U. 
e) Veškeré zajištění a odpojení izolačních bodů, musí být provedeno pomocí 

Loto prvků-umístěných na velínu VKB 11. 
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3.2 Detailní postup 
 

K
R

O
K

 

ZAŘÍZENÍ MÉDIUM 
MÍSTO 

ODPOJENÍ/UZAVÍRACÍ 
PRVKY 

Izolační 
bod 

1 
Hlavní uzávěr čp. vody pro 

blok A 
čpavková 

voda 
Blok A, most surového 

KP / šoupák 
VKB 

11/ČV/01 

2 
Ostřik čp. vody (2x) do 

potrubí sur. KP 
čpavková 

voda 
Blok A, most surového 

KP / kulový ventil 
VKB 

11/ČV/02 

3 
Přívod čp. vody do polnic a 

na vodní uzávěr předloh 
bloku A 

čpavková 
voda 

Blok A, most surového 

KP / šoupák 
VKB 

11/ČV/03 

4 
Přívodu čp. vody na blok A 

KS 
čpavková 

voda 

Blok A, most surového 

KP / šoupák 
VKB 

11/ČV/04 

5 
Přívod čp. vody na blok A SS 

jih 
čpavková 

voda 
Blok A, SS / šoupák VKB 

11/ČV/05 

6 
Přívod čp. vody na blok A SS 

jih 
čpavková 

voda 
Blok A, SS / šoupák II VKB 

11/ČV/06 

7 Přívod čp. vody do stoupačky 
čpavková 

voda 

Blok A, SS / kulový 

ventil 
VKB 

11/ČV/07 

8 Přívod čp. vody do stoupačky 
čpavková 

voda 
Blok A, SS / příruba 

VKB 
11/ČV/08 

9 
Přívod čp. vody pro blok A 

SS sever 
čpavková 

voda 
Blok A, SS / šoupák 

VKB 
11/ČV/09 

10 
Přívod čp. vody pro blok A 

SS sever 
čpavková 

voda 
Blok A, SS / šoupák II 

VKB 
11/ČV/10 

11 
Přívod čp. vody do polnic a 
vodního uzávěru předlohy 

bloku A, SS 

čpavková 
voda 

Blok A, most sur. KP 
východ / šoupák 

VKB 
11/ČV/11 

12 
Přívod čp. vody do polnice 

SS jih 
čpavková 

voda 
Blok A, SS/ šoupák, 

VKB 
11/ČV/12 
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13 
Přívod čp. vody do polnice 

SS sever 
čpavková 

voda 
Blok A, SS / šoupák, 

VKB 
11/ČV/13 

14 
Přívod čp. vody na vodní 

uzávěr předlohy II + příruby 
čpavková 

voda 
Blok A, SS / šoupák, 

VKB 
11/ČV/14 

15 
Přívod čp. vody na blok A KS 

jih 
čpavková 

voda 
Blok A, KS / šoupák, 

VKB 
11/ČV/16 

16 
Přívod čp. vody na blok A KS 

jih 
čpavková 

voda 
Blok A, KS / šoupák II, 

VKB 
11/ČV/17 

17 
Ukončení potrubí pro přívod 
čp. vody do kolen stoupaček 

jih 

čpavková 
voda 

Blok A, KS / šoupák 
VKB 

11/ČV/18 

18 
Přívod čp. vody na blok A KS 

sever 
čpavková 

voda 
Blok A, KS / šoupák, 

VKB 
11/ČV/19 

19 
Přívod čp. vody na blok A KS 

sever 
čpavková 

voda 
Blok A, KS / šoupák II, 

VKB 
11/ČV/20 

20 
Ukončení potrubí pro přívod 
čp. vody do kolen stoupaček 

sever 

čpavková 
voda 

Blok A, KS / šoupák 
VKB 

11/ČV/21 

21 
Přívod čp. vody na vodní 
uzávěr předlohy +příruby 

čpavková 
voda 

Blok A, KS / šoupák 
VKB 

11/ČV/22 

22 
Přívod čp. vody do polnice 

KS jih 
čpavková 

voda 
Blok A, KS / šoupák, 

VKB 
11/ČV/23 

23 
Přívod čp. vody do polnice 

KS sever 
čpavková 

voda 
Blok A, KS / šoupák, 

VKB 
11/ČV/24 

24 
Odvod čp. vody z polnice KS 

sever 
čpavková 

voda 
Blok A, KS / příruby 

VKB 
11/ČV/25 

25 
Odvod čp. vody z předlohy 

blok A KS 
čpavková 

voda 
Blok A, KS / šoupák 

VKB 
11/ČV/26 

26 
Odvod čp. vody z předlohy 

bl. A, SS 
čpavková 

voda 
Blok A, SS/ šoupák 

VKB 
11/ČV/27 

27 Ostřik potrubí čp. vody bl. A 
čpavková 

voda 
Blok A, měnírna, hutní 

úroveň / šoupák 
VKB 

11/ČV/28 

28 Ostřik potrubí čp. vody bl. A 
čpavková 

voda 
Blok A, měnírna, hutní 

úroveň / šoupák 
VKB 

11/ČV/29 
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29 Ostřik potrubí čp. vody (6x) 
čpavková 

voda 
Blok A energokanál / 

kulový ventil 
VKB 

11/ČV/30 

30 
Hlavní uzávěr odvodu čp. 

vody z bloku A 
čpavková 

voda 

Za cestou naproti 
průchodu bloků A B/ 

šoupák 

VKB 
11/ČV/31 

31 
Hlavní uzávěr přívodu čp. 

vody na blok B 
čpavková 

voda 
Blok B, most sur. KP / 

šoupák 
VKB 

11/ČV/32 

32 Ostřik sur. KP bl. B 
čpavková 

voda 
Blok B, most sur. KP / 

šoupák 
VKB 

11/ČV/33 

33 
Přívodu čp. vody do polnic a 
vodních uzávěrů předloh na 

bl B 

čpavková 
voda 

Blok B, most sur. KP / 
šoupák 

VKB 
11/ČV/34 

34 
Přívodu čp. vody na blok B 

KS 
čpavková 

voda 
Blok B, most sur. KP / 

šoupák 
VKB 

11/ČV35 

35 
Přívod čp. vody na blok B SS 

jih 
čpavková 

voda 
Blok B, SS / šoupák 

VKB 
11/ČV/36 

36 
Přívod čp. vody na blok B SS 

jih 
čpavková 

voda 
Blok B, SS / šoupák II 

VKB 
11/ČV/37 

37 Přívod čp. vody do stoupačky 
čpavková 

voda 
Blok B, SS / kulový 

ventil 
VKB 

11/ČV/38 

38 Přívod čp. vody do stoupačky 
čpavková 

voda 
Blok B, SS / příruba 

VKB 
11/ČV/39 

39 
Ukončení potrubí pro přívod 
čp. vody do kolen stoupaček 

jih 

čpavková 
voda 

Blok B, SS / šoupák 
VKB 

11/ČV/40 

40 
Přívodu čp. vody pro blok B 

SS sever 
čpavková 

voda 
Blok B, SS / šoupák 

VKB 
11/ČV/41 

41 
Přívodu čp. vody pro blok B 

SS sever 
čpavková 

voda 
Blok B, SS / šoupák II 

VKB 
11/ČV/42 

42 
Ukončení potrubí pro přívod 
čp. vody do kolen stoupaček 

sever 

čpavková 
voda 

Blok B, SS/ šoupák 
VKB 

11/ČV/43 

43 
Přívod čp. vody do polnic a 
vodného uzávěru předlohy 

bloku B, SS 

čpavková 
voda 

Blok B, most sur. KP 
východ / šoupák 

VKB 
11/ČV/44 
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4 závěrečná ustanovení  
 
4.1 Tento BPo je závazný a platný pro všechny zaměstnance: 
a) Dílny 103, provozu 103 – Koksárenské baterie, 
b) Střediska 3610, závodu 3 – Elektroúdržba, 
c) Střediska 3913, závodu 3 – Strojní údržba. 
 
4.2 Změnové řízení BPo provádí zpracovatel společně s bezpečnostním 
technikem. Prověrka platnosti tohoto BPo musí být proveden nejméně jednou za 
12 měsíců. 
 
4.3 Originál textu BPo vč. textu jednotlivých revizí je uložen u vydavatele. 
Originál nahrazených vydání nebo částí BPo je u vydavatele uchováván po dobu 2 
let. 
 
4.4 Bezpečnostní pokyn BPo 1032 - 32, vydání 1, nabývá účinnosti dnem 
1. 11. 2014. Kontrolou dodržování tohoto BPo jsou pověřeni a odpovědni 
technolog VKB 11, mistři a předáci dílny 1033, provozu 103. 
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