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OBECNÁ ÁST BOZP
0. ÚVODNÍ INFORMACE
Ke školení:
Školitelem je „Koordinátor BOZP“, tzn. „ íslušný zam stnanec
ekává se znalost právních p edpis v oblasti BOZP

EZ“ pro oblast BOZP

Pro ?
Stále ešíme pracovní úrazy dodavatel
– smrtelné nevyjímaje
Zjiš ujeme na Vaší stran opakující se
nedostatky v BOZP, v ízení prací, v
používání IK, pozitivní nálezy na alkohol
atd.

Vývoj úrazovosti EZ, a.s. – dodavatelé
(2012- 2017)
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2016
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Zásady správného chování
Vstupy, vjezdy do areálu EZ

1.

Identifikace osob, vozidel
Doprava v areálech EZ
Pohyb po komunikacích
Ostraha areál

EZ,

Systém kontrol
Zakázané innosti v EZ
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1. ZÁSADY SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ
VSTUPY DO AREÁLU – TRVALÝ VSTUP

IK pro Vedoucí práce
a Odpov dné osoby

Režim trvalého vstupu osob – Identifika ní karta (IK) pro vstup
osob
Oprav uje k samostatnému pohybu v areálu bez doprovodu
Oprav uje k provád ní prací v areálu EZ
Získáte na základ vypln né „Žádosti o IK“
Na každé lokalit musíte podat samostatnou žádost o IK

ílohou Žádosti o vydání IK musí být doklad o školení:
u Odpov dných osob (OO) nebo Vedoucích práce (VP) – kopie „Potvrzení o
školení“
u ostatních zam stnanc smluvních partner (SP) – „Záznam o provedeném

IK pro ostatní
zam stnance

školení“
Vedoucí pracovník

EZ p íslušné lokality schvaluje a podepisuje Žádost o IK.

Nezapome te, že OO je povinna vyškolit ostatní zam stnance ve stejném rozsahu, jako byla sama školena.
Formulá Záznamu ze školení EZ_FO_1022 - viz www.cez.cz/pravidla-chovani
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1. ZÁSADY SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ
VSTUPY DO AREÁLU – NÁVŠT VY
Režim vstupu návšt vy – identifika ní karta pro návšt vu
Získáte na základ seznámení se s Návšt vním ádem lokality
a IK obdržíte od odpov dného pracovníka EVD
Po dobu návšt vy, musí být p ítomna osoba, kterou navšt vujete - ta musí mít
režim trvalého vstupu dle bodu 1.
V režimu návšt v není povolen vstup zam stnanc smluvního partnera pro
provád ní pracovní innosti. Návšt vní kartu obdrží pouze osoby v rámci kontroly,
revizní innosti na nevýrobním za ízení, konzultace, projek ní práce apod. bez
významných bezpe nostních rizik. Nebo p i bezodkladném odstra ování poruchy,
havárie nebo mimo ádné události. Pohyb osob v režimu návšt v je povolen pouze
za stálého doprovodu vedoucího práce, odpov dného zam stnance smluvního
partnera nebo navštíveného zam stnance EZ.

Práce na výrobním a technologickém za ízení je na identifika ní kartu pro
návšt vy ZAKÁZÁNÁ
4

Interní

1. ZÁSADY SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ
VSTUPY DO AREÁLU – IDENTIFIKACE OSOB, IK
Zásady použití identifika ních karet:
Jsou nep enosné - nesmí být p ovány osobám, kterým nebyly vydány
Mají omezenou platnost (blokace na termín provedení zakázky; 2 roky = konec platnosti)
Pokud jsou údaje na IK ne itelné - musí být vym
na
Ztráta nebo nefunk nost karty –
musí být neprodlen po zjišt ní nahlášena zástupci EZ
Ing. Michal PETR, michal.petr@cez.cz, tel. 601 318 171
Zákaz
kopírovat IK

IK musí mít
každá osoba
u sebe

Smluvní partner vybaví své
zam stnance
edepsanými OOPP

Neoprávn né použití identifika ní karty jinou osobou, než které byla vydána, lze ukon it platnost
karty a uplatnit smluvní sankci ve výši 10.000,- K
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1. ZÁSADY SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ
VJEZDY DO AREÁLU – TRVALÝ VJEZD
Režim jednorázového vjezdu vozidel
Má omezenou platnost, na dobu nezbytn nutnou pro naložení a
vyložení nákladu
Umožn n na vrátnici, po dohod s odpov dným zástupcem EVD
ed vpušt ním prob hne Pou ení idi e o p ípadných rizicích a
vozidlo bude vpušt no pouze v doprovodu vedoucího práce,
odpov dného zam stnance smluvního partnera nebo
navštíveného zam stnance EZ
Režim trvalého vjezdu vozidel
Získáte na základ vypln né Žádosti a souhlas ud luje
odpov dný vedoucí dané lokality EVD
Podmín no vlastnictvím IK pro trvalý vstup idi e
Oprav uje k vjezdu a parkování vozidel v areálu bez doprovodu
V jednotlivých lokalitách mohou být odlišnosti v systému povolení k vjezdu do areálu – seznamte se se specifiky
lokalit na www.cez.cz/pravidla-chovani
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1. ZÁSADY SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ
VJEZDY DO AREÁLU – ZÁSADY VJEZDU VOZIDEL
Zásady pro vjezd vozidel:
na dovážený/vyvážený materiál musíte mít doklad (seznam nebo propustku)
EZ provádí kontroly vozidel, dováženého/vyváženého materiálu
vozidla musí být v ádném technickém stavu, nezne išt né, s registra ní zna kou
z vozidel nebudou unikat provozní kapaliny.
v areálu EVD je zákaz provád ní oprav motorových vozidel
Za sklem není
umíst n kontakt
na idi e

Veškerá vozidla smluvních partner uvnit
areálu EZ, musí mít na viditelném míst
(za elním sklem) kontakt na idi e, tzn.:
Telefonní spojení
Firma
íjmení idi e

Vozidlo, které nespl uje výše uvedené požadavky, nebude vpušt no do areálu EZ.
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1. ZÁSADY SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ
DOPRAVA V AREÁLECH EZ - PRAVIDLA
Areály

EZ jsou soukromým pozemkem

Platí obecn závazné právní p edpisy o provozu na pozemních komunikacích
Platí místní dopravn bezpe nostní zna ení (svislé, vodorovné zna ení apod.)
Nejvyšší dovolená rychlost je ozna ena dopravní zna kou u vjezdu do areálu
nep esahuje 30 km/hod. (odlišnosti lokalit)
Nejvyšší dovolená rychlost pro motorové vozíky je 10 km/hod.
Uvnit uzav ených prostor (strojovny, apod.) platí
max. povolená rychlost 5 km/hod.
Každá lokalita EVD má sv j vlastní dopravní ád.
Chodci:
ednostn užívají komunikace pro p ší (chodníky)
i ch zi po komunikacích pro vozidla se pohybují vlevo ve sm ru ch ze
Provoz jízdních kol:
je povolen pouze, povoluje-li ho Dopravní ád lokality
každá lokalita m že mít odlišné požadavky
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EZ,

1. ZÁSADY SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ
DOPRAVA V AREÁLECH EZ – ODSTAVOVÁNÍ VOZIDEL
V lokalit elektrárny je parkování motorových vozidel
povoleno pouze na p edem domluveném míst s
odpov dným pracovníkem EVD.
Je zakázáno parkovat
mimo domluvená a vyhrazená místa tzn., platí povinnost
udržovat volné p íjezdové komunikace a nástupní
plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný
ístup k nouzovým východ m, k rozvodným za ízením
elektrické energie, k uzáv m vody, topení
a produktovod m, k v cným prost edk m PO a
k ru nímu ovládání požárn bezpe nostních za ízení,
na vstupech do kabelových kanál , hlavních vjezdech
do objekt , p ed požárn bezpe nostními za ízeními
jako nap . nadzemními hydranty, požárními žeb íky.

9

Interní

1. ZÁSADY SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ
POHYB PO KOMUNIKACÍCH
ZÁSADY:
idržujte se zábradlí, madla
Nevynechávejte žádné schody
Pozor na první a poslední schod
nujte pozornost p edevším sestupu

ZÁKAZY:
Ne

te dokumenty!

Ne

te a nepište na mobilním telefonu!

Nep ekonávejte zábradlí!

Nejdelší neschopnost v EZ si v r. 2016 vyžádal úraz p i ch zi ze schod – 338 dní.
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1. ZÁSADY SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ
POU ÍVÁNÍ EB ÍK
ZÁSADY:
nujte zvýšenou
pozornost došlápnutí z
posledního stupn
Neseskakujte
Vždy elem k žeb íku
Max. váha b emene
enášeného po žeb íku
je 15 kg

r. 2016

2 úrazy p i sestupu z
posledního stupn žeb íku
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1. ZÁSADY SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ
POU ÍVÁNÍ VÝTAH
Na elektrárnách jsou provozovány výtahy, k jejichž obsluze není t eba zvláštní
oprávn ní, ale i výtahy, kde je jejich obsluhu pot eba p edem proškolit.
Zam stnanc m smluvních partner je zakázáno používat výtahy, k jejichž
obsluze je pot eba zvláštní školení do doby jeho absolvování.

Výtahy, které neslouží k evakuaci osob nesmí být používány p i vyhlášení požárního poplachu.
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1. ZÁSADY SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ
OSTRAHA AREÁL
Areály

EZ st eží bezpe nostní agentura

Plní vybrané úkony související s:
Ostrahou objekt
Kontrolou totožnosti osob
Kontrolou vnášených/vynášených, dovážených/vyvážených materiál
Kontrolou na alkohol a jiné návykové látky

Areály

EZ jsou monitorovány kamerovými systémy v souladu s platnými právními p edpisy.

Monitorovány jsou zejména:
vstupy a vjezdy do areál
výrobní prostory (strojovny, dozorny, atd.)
venkovní prostory kolem oplocení areál a páte ní komunikace
13
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1. ZÁSADY SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ
ZAKÁZANÉ INNOSTI - ALKOHOL
V areálech EZ KE je mimo jiné zakázáno:
Držení, vnášení nebo požívání alkoholických nápoj
nebo jiných návykových látek a vstup pod jejich vlivem
Sankce 25.000,- K , p i opakování až 120.000,- K

Klasická energetika

2015

2016

2017

Pozitivní dechové
zkoušky

32

12

8

485 000 K

235 000 K

90 000 K

Sankce uložené
dodavatel m
Po et dech. Zkoušek
provedených KOO
BOZP

Pozitivní dechové zkoušky
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0

Od 1.1.2015 zavedena namátková kontrola na alkohol na všech
vrátnicích KE

2015

2016

Zam stnanci zhotovitel jsou povinni podrobit se na pokyn p íslušných zam stnanc
zkoušce na p ítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek.
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2017

EZ

1. ZÁSADY SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ
ZAKÁZANÉ INNOSTI - OSTATNÍ
V areálech EZ KE je mimo jiné zakázáno:
Kou ení mimo vyhrazená místa (sankce 5.000,- K )
Práce bez prac. p íkazu nebo bez p edání pracovišt /staveništ
(sankce 20.000,- K )
Porušení zákazu vstupu nepovolaných osob
et žování, zm ny nebo úpravy konstrukcí a staveb bez v domí
EZ
Držení/užívání st elné nebo jiné zbran , st eliva, výbušniny

Další zákazy jsou stanoveny místními podmínkami, jsou ozna eny p íslušnými bezp. zna kami.
15
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Mimo ádné události

2.

16

ešení MU
Pracovní úrazy

Interní

2. MIMO ÁDNÉ UDÁLOSTI
HLÁŠENÍ UDÁLOSTÍ V OBLASTI BOZP A FO
Mimo ádné události (MU) jsou:
Poškození zdraví – pracovní úrazy
Škody na majetku, Dopravní nehoda
Dojde-li k události:
Využíváte poskytnuté kontaktní údaje - viz „školení specifik dané lokality “
Každá MU musí být ohlášena neprodlen bez zbyte ných odklad
zam stnanci EZ (viz Pravidla chování)

íslušnému

Pracovní úraz musí být ohlášen
Koordinátorovi BOZP lokality

V n kterých objektech (nap . podzemní prostory), není signál mobilních
operátor , p ed zahájením prací si prov a zajisti možnost p ivolat pomoc.
17
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2. MIMO ÁDNÉ UDÁLOSTI
PRACOVNÍ ÚRAZY
Dodavatel zajiš uje prost edky pro ešení událostí
(lékárni ky, telekomunika ní za ízení, školení svých zam stnanc )

Objasn ní p

in a okolností provádí dodavatel, u kterého k úrazu došlo

Dodavatel sepisuje záznamy o úrazu a odesílá je orgán m a institucím

EZ si vyhrazuje právo ú astnit se šet ení pracovních úraz
18
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Koordinace BOZP

3.
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Koordinace BOZP na pracovišti, smluvní
ujednání
Dohody o koordinaci bezpe nostních
opat ení

Interní

3. KOORDINACE BOZP
ZÁKON . 262/2006 SB.
Pracují-li na jednom pracovišti zam stnanci více zam stnavatel , pak jsou
zam stnavatelé povinni:
Spolupracovat v otázkách BOZP
Koordinovat své innosti tak, aby byli chrán ni také zam stnanci jiných zam stnavatel
Písemn se informovat o rizicích a opat eních (uvést v PP do ostatních sd lení):
EZ

Rizika a opat ení sd lujeme v tomto školení
Rizika a opat ení budou sou ástí p edání PP

Rizika a opat ení p edá p ed zapo etím práce na PP
VP dodavatele p íslušnému zam stnanci EZ
Rizika a opat ení sd luje dále VP ozna ením pracovišt

dodavatel

Smluvní partner v souvislosti s tím:
Ozna uje rizika na pracovištích (tabulkou „PRACOVIŠT ZHOTOVITELE“)
ádn nakládá (vypl uje) s „Pracovním p íkazem“

Koordina ní opat ení jsou upravena smluvn . Rozhodujícím okamžikem je p edání a p evzetí
pracovišt /staveništ . Pokud nedojde mezi vedoucími práce ke shod , jsou povinni se obrátit na p íslušného VPÚ
(vedoucí provozního úseku).
„Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 101 odst. 3 zákoníku práce v p ípad , kdy na jednom pracovišti budou plnit
úkoly zam stnanci dvou a více zam stnavatel , bude EZ, a. s. koordinovat provád ní opat ení k ochran bezpe nosti a
zdraví zam stnanc a postupy k jejich zajišt ní do okamžiku p evzetí pracovišt vedoucím práce. Od okamžiku p evzetí
pracovišt bude koordinaci bezpe nostních opat ení zajiš ovat Vedoucí práce“.
20

Interní

3. KOORDINACE BOZP NA STAVENIŠTI
ZÁKON . 309/2006 SB.
Týká se:

Nových staveb
Rekonstrukcí nebo demolicí

Udržovacích prací

Pokud EZ zadává stavbu spl ující kritéria z. .309/2006 Sb.:
Ur uje Koordinátora BOZP na staveništi - zpravidla koordinátor BOZP lokality
Zajiš uje odeslání Oznámení o zahájení prací na OIP - provádí zam stnanec EZ
Zajiš uje Plán BOZP na staveništi - dodavatel je smluvn zavázán k jeho zpracování
Smluvní partner je v souvislosti s tím povinen:
Poskytnout informace ve form vypln ného „Dotazníku zhotovitele“ (viz www.cez.cz)
edložit Plán BOZP na staveništi (pokud je povinen jej zpracovat dle SOD - p edkládá jej
íslušnému zam stnanci

EZ – viz www.cez.cz)

Poskytovat sou innost koordinátorovi BOZP na staveništi (poskytuje informace, p edkládá
rizika a opat ení, p edkládá pracovní postupy atd.)

astnit se kontrolních dn Koordinátora BOZP na staveništi (pov uje odpov dné osoby k
asti na kontrolních dnech)
Nepln ní nebo nedoložení povinností v souvislosti s koordinací BOZP dle
smluvní sankce ve výši 30.000 K .
21
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EZ_SD_0039

Základní požadavky na BOZP u dodavatel

4.
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Vybavení osob OOPP
Odborná a zdravotní zp sobilost
Stav stroj a za ízení, kontroly, revize, provozní
dokumentace

Interní

4. PO ADAVKY BOZP U DODAVATEL
VYBAVENÍ OSOB OOPP
Smluvní partner vybavuje své zam stnance OOPP
podle druhu innosti, kterou vykonávají
v souladu s požadavky EZ (viz EZ_SD_0039 www.cez.cz)
Smluvní partner kontroluje a zajiš uje používání OOPP svými zam stnanci
Základní požadavky na vybavení osob OOPP:

Další požadavky na používání OOPP
(zpravidla podle innosti nebo místa výkonu):

Nepln ní povinností p i poskytování OOPP dle p ílohy
20.000 K .
23
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EZ_SD_0039 sankce do výše

4. PO ADAVKY BOZP U DODAVATEL
VYBAVENÍ OSOB OOPP

Správn použito:
ochranná p ilba
prac. od v
chráni e sluchu

Nepoužito:
zajišt ní proti pádu
z výšky

24
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4. PO ADAVKY BOZP U DODAVATEL
ZP SOBILOSTI OSOB
Odborná zp sobilost:
Práce smí vykonávat pouze zam stnanci s p íslušnou odbornou zp sobilostí
(svá , práce ve výškách, vaza , je ábník, elektro atd.)
Toto musí být doložitelné záznamem ze školení, pr kazem
ípadn osv
ením o odborné zp sobilosti.

Zdravotní zp sobilost:
Práce smí vykonávat pouze zam stnanci zdravotn zp sobilí
(nap íklad práce ve výškách, obsluha tlakových nádob, je ábník atd.)
Toto musí být doložitelné nap . léka ským posudkem.

Nepln ní nebo nedoložení odborné nebo zdravotní zp sobilosti dle
smluvní sankce ve výši do 20.000 K .
25
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EZ_SD_0039

4. PO ADAVKY BOZP U DODAVATEL
STROJE A ZA ÍZENÍ
Stroje a za ízení, revize a kontroly
Smluvní partner nesmí p ipustit používání stroj a za ízení:
V nevyhovujícím technickém stavu (musí být bez vad a nedostatk )
Bez pot ebných revizí a kontrol
Bez p íslušné provozní dokumentace (návody, MPP apod.)
Používání za ízení nebo ná adí k nevhodným ú el m
Toto musí být doložitelné provozními deníky, revizními zprávami apod.
Revizím a kontrolám podléhají ná adí a výrobní prost edky, zejména:
Elektrická za ízení v etn el. spot ebi

, el. ru ního ná adí a prodl. kabel

Je áby a zdvihadla, vázací prost edky (ocelová lana, textilní lana, et zy)
Plynová za ízení
Tlaková za ízení
Nepln ní nebo nedoložení povinností p i provozování stroj a za ízení dle
EZ_SD_0039 smluvní sankce ve výši 20.000 K .
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4. PO ADAVKY BOZP U DODAVATEL
STROJE A ZA ÍZENÍ

27
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Zajišt ní BOZP p i práci ve výškách

5.
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Významná rizika – výškové objekty, je ábové dráhy,
hrazení a vyhrazování
Základní požadavky BOZP
Používání do asných stavebních konstrukcí (lešení)
Používání OOPP
Žeb íky

Interní

5. PRÁCE VE VÝŠKÁCH
VÁŠ P ÍSTUP K RIZIKU PÁDU
Nedbáte o svou vlastní bezpe nost, výsledkem
jsou vážné i smrtelné úrazy
EPC, 2014, pád z
je ábové dráhy,
žká poran ní
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5. PRÁCE VE VÝŠKÁCH
SMRTELNÝ ÚRAZ – VÝŠKOVÉ OBJEKTY
Zábradlí, které
postižený p ekonal

Zákaz pohybovat se
blíže než 1,5 m k:
okraji st echy
ke sv tlík m
Místo propadnutí

Místo propadnutí

Za blíže nezjišt ných okolností postižený p ekonal
zábradlí a p i manipulaci s kabelem propadl
sv tlíkem ve st eše. Výška pádu cca 20,5 m.
Postižený dopadl na betonovou plochu.
ivolaná RZS konstatovala okamžitou smrt.
ina – pohyb osoby za zábradlím bez zajišt ní
proti pádu.

Místo dopadu
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5. PRÁCE VE VÝŠKÁCH
VÁŠ P ÍSTUP K RIZIKU PÁDU
Vytvá íte nebezpe í nám i dalším osobám !

Veškeré otvory v podlahách musí být neprodlen zakryty
(pevné, únosné kryty zajišt né proti posunutí)
Místa s rizikem pádu musí být ohrazena 1,5 m od hrany
(nebo pevné zábradlí)
31
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5. PRÁCE VE VÝŠKÁCH
VÝZNAMNÁ RIZIKA – VÝŠKOVÉ OBJEKTY
Výškové objekty – hrozí pád z velké výšky
Týká se všech provozovaných elektráren zejména:
Ploché st echy objekt , koruna hráze, vtokové a výtokové objekty
Opat ení: Dodržovat zákaz vstupu na tyto objekty bez pracovního p íkazu,
i práci používat OOPP proti pádu.
Po plochých st echách se pohybovat po vymezených koridorech.
Vtokový a výtokový
objekt

Ploché st echy

Hráze

Zákaz pohybovat se
blíže než 1,5 m k:
okraji st echy
ke sv tlík m
32
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5. PRÁCE VE VÝŠKÁCH
VÝZNAMNÁ RIZIKA – JE ÁBOVÉ DRÁHY
Je ábové dráhy – hrozí pád z velké výšky
Týká se všech provozovaných elektráren zejména:
objekty strojovny
Opat ení: Dodržovat zákaz neoprávn ného vstupu na je ábové dráhy, p i
práci používat OOPP proti pádu

Dodržujte
zákaz vstupu
nepovolaných
osob

Je ábová dráha - strojovna
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ístup na je ábovou dráhu
Interní

5. PRÁCE VE VÝŠKÁCH
VÝZNAMNÁ RIZIKA - HRAZENÍ A VYHRAZOVÁNÍ
Rizika p i t chto pracích jsou vysoká.
Používá se je ábová technika, p emis ují se t žké technologické prvky, dochází k
pojezdu je ábu se zav šeným b emenem.
Odstra ují se bezpe nostní a ochranné prvky podlah = vysoké riziko pádu
pracovníka do otev ených prohlubní.

Opat ení:
zajistit pádové hrany zábranou proti pádu,
používat OOPP pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou,
udržovat po ádek na pracovišti.
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5. PRÁCE VE VÝŠKÁCH
VÝZNAMNÁ RIZIKA - HRAZENÍ A VYHRAZOVÁNÍ
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5. PRÁCE VE VÝŠKÁCH
VÝZNAMNÁ RIZIKA - HRAZENÍ A VYHRAZOVÁNÍ

i manipulaci s t žkými b emeny je t eba
dbát na po ádek na pracovišti – AUTO?

Uklizené pracovišt p i manipulaci

Pracovníci odstra ují podlahu a

s t žkými b emeny.

NEJSOU zajišt ni proti pádu, chybí OOPP!

Pracovišt NEZAJIŠT NO

Pracovníci odstra ují podlahu a
NEJSOU zajišt ni proti pádu, chybí OOPP!
36

Dob e zajišt né pracovišt - ZÁBRANA
Interní

zábranou proti pádu!

5. PRÁCE VE VÝŠKÁCH
ZÁKLADNÍ PO ADAVKY BOZP
Smluvní partner odpovídá za BOZP p i práci ve výškách!
Práce ve výšce jsou:
Práce, kdy jsou zam stnanci vystaveni riziku pádu z
výšky nebo do hloubky (propadnutím, sesutím,
ícením), hrozí-li pád z výšky v tší než 1,5 m
(obsluhy za ízení na pracovních plošinách, pohyb a práce na
žeb íku, apod.)

Práce, kdy jsou zam stnanci vystaveni pádu do vody
nebo jiných nebezpe ných látek bez ohledu na výšku
pádu
išt ní eslí na vtokových objektech, práce v blízkosti vodní
hladiny, odb r vzork , apod.)
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NV .362/2005 Sb.,

5. PRÁCE VE VÝŠKÁCH
ZÁKLADNÍ PO ADAVKY BOZP
Práce ve výškách (zejména rozsah používání OOPP a ur ení kotvících bod ) se provádí:
1) Podle písemných pracovních postup
- tzn. existuje pracovní postup nebo
MPP popisující zp sob provedení prací
ve výšce zejména ur ení kotvících
bod a rozsahu používaných OOPP

2) Na základ prokazatelných pokyn k
provedení práce v etn stanovení
kotvících bod a rozsahu používaných
OOPP osobou odborn zp sobilou
pov enou zam stnavatelem

Zachycovací postroj

edpokladem pro práci ve výšce je:
Zdravotní zp sobilost
Odborná zp sobilost
Porušení pravidel m že mít tragické následky
38
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5. PRÁCE VE VÝŠKÁCH
ZÁKLADNÍ PO ADAVKY BOZP
Používané prost edky osobního zajišt ní musí být:
v ádném nepoškozeném stavu !!!
ur eny v pracovním postupu
certifikovány
zam stnancem p ed každým použitím zkontrolovány !!!
Musí umož ovat bezpe né provedení prací
Ozna ení
karabiny
EN 362
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5. PRÁCE VE VÝŠKÁCH
LEŠENÍ - MONTÁ E / DEMONTÁ E
Lešení musí být postaveno s ohledem na p edpokládané innosti
- požadavky stanovuje objednatel.

Montáže, demontáže lešení:
Osobn ídí odborn zp sobilá osoba smluvního partnera
pov ená k této innosti
Musí být k dispozici technická dokumentace
(návody, statické posudky, SN atd.)
i zakládání na konstrukcích (nap . ocelových), musí být k
dispozici statický posudek této konstrukce
Nezapome na základní požadavky p i práci ve výškách:

OOPP proti pádu
Vybaven,
Vyhovující pov trnostní situace
ale nezajišt
Bezpe ný transport materiálu do výšky a z výšky
Zajišt ní p edm
proti pádu z výšky (po celou dobu, proti
sklouznutí nebo shození)
NV 362/2005 Sb., P íloha ást VII. Do asné stavební konstrukce
SN 73 8101 - Lešení - spole ná ustanovení
SN 73 8107 - Trubková lešení
SN 73 8102 - Pojízdná a voln stojící lešení
SN 73 8106 - Ochranné a záchytné konstrukce
40
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n

5. PRÁCE VE VÝŠKÁCH
LEŠENÍ - P EDÁNÍ, OZNA ENÍ A KONTROLA
edání lešení mezi uživatelem a realizátorem lešení:
Až po ádném a úplném provedení a na základ prohlídky
Musí být protokolárn (nap . stavební deník, identifika ní
tabulka, protokol)
Kontrola lešení:
Lešení musí být odborn prohlíženo 1x za m síc – provádí realizátor lešení
(interval se zkracuje na 14 dní u lešení vystavených ú ink m mechanického
kmitání, pojízdných a zav šených)
Vedoucí práce provádí kontrolu p ed každým použitím.

Práce na lešení mohou být zahájeny až po ádném dokon ení a po protokolárním p edání/p evzetí.

Není-li lešení p ipraveno k používání (nap . b hem montáže, demontáže nebo p estavby), musí být
vstup na tato lešení zamezen vhodnými zábranami (odstran ny žeb íky) a ozna en bezpe nostními
zákazovými zna kami.
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5. PRÁCE VE VÝŠKÁCH
OZNA ENÍ LEŠENÍ
Ozna ení lešení:
edané lešení musí být ozna eno identifika ní
tabulkou (viz formulá v Pravidlech chování)
Musí být ozna ena nosnost, provozovatel,
zp sob použití
Pozn. Identifika ní tabulka lešení m že být využita jako
doklad o p edání a p evzetí a k zaznamenávání kontrol
lešení.

Ozna ení lešení
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5. PRÁCE VE VÝŠKÁCH
LEŠENÍ - ZAKLÁDÁNÍ
Lešení musí být založeno na dostate
únosném terénu nebo na
konstrukci (únosnost konstrukce musí být staticky prokázána)
Nosné sou ásti lešení musí být zajišt ny proti podklouznutí
(p ipevn ním k základové ploše nebo jiným zp sobem, zajiš ujícím stabilitu lešení)

Základem trubkového lešení je „nánožka“
(umož uje pevné spojení s podložkou a zabezpe uje patu sloupku proti posunutí)

Zákaz zakládat lešení na parovodech nebo na zábradlí!
Založeno
na parovodu!

43

Únosná
konstrukce?

Nestabilní
podklad!

Interní

Nánožka lešení

5. PRÁCE VE VÝŠKÁCH
LEŠENÍ - OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ
Lešení musí být vybaveno ochranným zábradlím:
na vn jších okrajích pracovních podlah (od výšky
pracovní podlahy více než 1,5 m)
na vnit ních okrajích pracovních podlah
iléhá-li lešení k otev eným otvor m ve st nách stavby
je-li ší ka volné mezery mezi podlahou a p ilehlou st nou
tší než 0,25 m.
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Chybí zábradlí

5. PRÁCE VE VÝŠKÁCH
LEŠENÍ – P ÍSTUPY, PODLAHY
Lešení musí mít bezpe né:
ístupy – pevné a stabilní žeb íky nebo jiný bezpe ný zp sob
Podlahy – bez otvor a nerovností, se zarážkou u podlahy o výšce min 15 cm

Otvor 1x1 m
uprost ed podlahy

ádn provedený
žeb íkový výstup
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5. PRÁCE VE VÝŠKÁCH
POU ÍVÁNÍ OOPP PROTI PÁDU NA LEŠENÍ
Kdy musí být použity OOPP proti pádu na lešení:
i montáži, demontáži lešení
(používají zam stnanci realizátora lešení)
Když lešení vykazuje odchylky od SN a existuje riziko pádu z
výšky, do hloubky, propadnutí
(používá každý uživatel lešení, v tomto p ípad musí být lešení
ozna eno p íkazovou tabulkou „Použij postroj“)
V p ípad , kdy p i pracovní innosti musí být p ekonáváno
zábradlí lešení
(jedná se obecn o zakázanou innost, nicmén pokud nelze jinak,
je tato innost p ípustná za dodržení podmínek BOZP p i práci ve
výškách dle NV . 362/2005 Sb.)
Pokud je nutné používat OOPP proti pádu,
požadujte po realizátorovi lešení, aby Vám ur il
kotvící body na lešení.

Zakázáno pro kotvení
- zábradlí má otev ený konec (hrozí sklouznutí karabiny)
- chybí lešená ská spojka (není dostate ná únosnost)
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5. PRÁCE VE VÝŠKÁCH
EB ÍKY
Nezapomínejte na žeb íky:
Za rok 2016 – 2 úrazy p i používání žeb ík
Musí být v ádném stavu
Respektujte NV .362/2005 Sb.

i práci na žeb íku nad 5 m musíte
používat OOPP proti pádu
Nezapomínejte na žeb íky na
lávkách a plošinách !
Výška pádu se podstatn zv tšuje…
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Systém ízení prací v

6.

48

EZ

Povolování prací v areálech EZ
edávání a p ebírání pracoviš , jejich
ohrani ení a ozna ování
Pracovní p íkazy, zajiš ování za ízení,
zajiš ovací p íkazy (B, BS), kniha zajišt ní nn
Oznamování zahájení, p erušení a ukon ení
prací

Interní

6. SYSTÉM ÍZENÍ PRACÍ V EZ
VEDOUCÍ PRÁCE
Povinnosti VP:
Po dobu prací je p ítomen v míst realizace
má dostate ný p ehled o osobách a provád ných innostech
že mít na sebe vystaveno více úPP
je osobn p ítomen na pracovišti nebo je schopen se dostavit na pracovišt neprodlen
Nem že-li být v míst realizace, jmenuje z p ítomných svého zástupce
zástupce VP se uvádí zápisem do úPP – kolonka „Ostatní“
musí být uvedena jména a podpisy obou, uveden datum a as
zástupce musí být dostate
pou en VP o svých povinnostech a odpov dnostech a o
podstatných skute nostech souvisejících s vykonávanou inností
zástupce musí mít spojení na VP, který se bude schopen neprodlen dostavit
je-li to na dobu max. 2 hod., zástupce VP nemusí mít kvalifikaci VP
je-li to na dobu delší než 2 hod., zástupce musí mít kvalifikaci VP
(mj. proškolení EZ). Tento zástupce je pak novým vedoucím práce.

Pokud opouštíš jako VP pracovišt , musí tam z stat n kdo, kdo
komunikuje esky nebo slovensky.
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6. SYSTÉM ÍZENÍ PRACÍ V EZ
PODKLADY - PRACOVNÍ P ÍKAZ
Povolení práce v areálech EZ:
Práci smí smluvní partner provád t pouze na základ
Pracovního p íkazu (PP)
PP musí být na pracovišti k dispozici
PP vystavuje p íslušný zam stnanec EZ
PP musí být podepsán p edávajícím zam stnancem
EZ a p ebírajícím zam stnancem dodavatele
Nesmí být provád ny práce bez PP

Pozn.:
Smlouva m že upravovat podmínky pro zahájení prací odlišn
(nap . smlouva na provozování za ízení)
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6. SYSTÉM ÍZENÍ PRACÍ V EZ
PODKLADY - PRACOVNÍ P ÍKAZ
Pracovní p íkaz:
Obsahuje údaje o zp sobu zajišt ní
pracoviš nebo za ízení (vyplní
ípravá nebo doplní p edávající za
EZ)
Obsahuje prohlášení osob (vedoucího
práce)
Obsahuje údaje o p edání a p evzetí
pracovišt (vyplní p edávající za EZ a
Vedoucí práce za sml. part.)
Obsahuje ostatní sd lení (pov ení
zástupce, informace o rizicích,
ukon ení platnosti zajiš ovacího
íkazu, p edaná napojovací místa
energií apod.- vypl uje VP nebo další
osoby pokud mají pot ebu sd lit
podstatné skute nosti)
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6. SYSTÉM ÍZENÍ PRACÍ V EZ
PODKLADY - PRACOVNÍ P ÍKAZ
Pracovní p íkaz:
Obsahuje povinnou p ílohu - Pou ení pracovní skupiny p ed zahájením práce
Za její vypln ní odpovídá Vedoucí práce
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6. SYSTÉM ÍZENÍ PRACÍ V EZ
PODKLADY - PRACOVNÍ P ÍKAZ
íklady z praxe

Není uveden
zajiš ovací p íkaz na
práci, kdy je
provád no zajišt ní

Pokud není nutné zajišt ní, rad ji si toto nech stvrdit p edávajícím za
53
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EZ

6. SYSTÉM ÍZENÍ PRACÍ V EZ
PODKLADY - PRACOVNÍ P ÍKAZ
íklady z praxe

Chybí as p edání

Chybí jméno a
podpis p edávajícího

Vedoucí práce, který
je podepsán na PP,
nebyl na pracovišti
ítomen, v kolonce
Ostatní není uvedena
zm na VP
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6. SYSTÉM ÍZENÍ PRACÍ V EZ
PODKLADY - PRACOVNÍ P ÍKAZ
íklady z praxe:

Není iteln uveden
název firmy
Nejsou podepsány
osoby, které jsou v
dob provád ní
prací na pracovišti

Není uvedena zm na VP
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6. SYSTÉM ÍZENÍ PRACÍ V EZ
PODKLADY - PRACOVNÍ P ÍKAZ
Další nedostatky:
Kopírování PP v rozporu s pravidly na lokalit (kopírovat lze jen ve výjime ných
ípadech, s p edem stanovenými pravidly – nelze však p edávat pracovišt na
kopii, kopie musí být ozna ena „KOPIE“)
PP nejsou na pracovišti k dispozici
i p erušení práce nejsou PP ponechávány u vedoucího p íslušného provozního
úseku (v souladu s pravidly na lokalit )
Je provád n zásah do za ízení (nap . demontáže izolací nebo kryt ) za ú elem
„obhlídky místa“ bez PP
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6. SYSTÉM ÍZENÍ PRACÍ V EZ
PODKLADY - OSTATNÍ
Na pracovišti musí být k dispozici:
Pracovní p íkaz
Zajiš ovací p íkazy („B“, „BS“)
Pracovní (technologické) postupy – musí mít vždy vazbu na danou práci, na danou
lokalitu
Návody k obsluze
Bezpe nostní listy CHLaS (Chemické látky a sm si)

Dokumenty jsou na pracovišti v p im ené mí e
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6. SYSTÉM ÍZENÍ PRACÍ V EZ
EDÁVÁNÍ PRACOVIŠ
ebírání a p edávání pracoviš :
evzetí a p edání pracovišt provádí vedoucí provozního úseku a VP smluvního
partnera
Pracovišt se p edává a p ebírá protokolárn (Pracovním P íkazem)
Pracovišt se p edává a p ebírá uklizené, bez bezpe nostních závad
Sou ástí p edávání pracovišt je informování se o místních rizicích na pracovišti
Je-li vystavován zajiš ovací p íkaz, musí být provedeno p edání / p evzetí na míst
Pozn.: Výjimkou je skute nost, kdy VP odmítne zavedení a stvrdí toto podpisem v úPP, tento postup
však nelze uplatnit v p ípad p ebíraní/p edávání pracovišt elektro, kdy je vystavován „P íkaz B“ )

Smluvní partner odpovídá za bezpe nostní opat ení na jím p evzatých pracovištích prost ednictvím
Vedoucího práce.
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6. SYSTÉM ÍZENÍ PRACÍ V EZ
OZNAMOVÁNÍ PRACÍ
Oznamování zahájení/p erušení/ukon ení prací
Vedoucí práce musí práce na technologickém za ízení
osobn oznámit p íslušnému ídícímu pracovišti (VPÚ).
Zahájení prací (p i p evzetí pracovišt )
erušení prací (na dobu delší než 8 hodin)
Znovuzahájení prací (p erušených)
Ukon ení prací

Seznam p íslušných ídicích pracoviš , kde jsou práce ohlašovány, je uveden v Pravidlech
chování v EZ, KE – P íloha „Seznam P íslušných zam stnanc “. Zpravidla se jedná o Velíny
nebo kancelá e mistr (VPÚ).

Porušení této povinnosti m že mít tragické následky
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6. SYSTÉM ÍZENÍ PRACÍ V EZ
OZNA ENÍ PRACOVIŠ
Ozna ení pracovišt :
Vedoucí práce odpovídá za ozna ení pracovišt p ed zahájením
prací na PP
Ozna uje se každé pracovišt - vazba na PP
Ozna uje se formulá em „PRACOVIŠT ZHOTOVITELE“
Ozna ení až do doby ukon ení prací a p edání zp t provozu

OD ozna ení lze upustit p i spln ní sou asn :
Provádí se jednoduché innosti (m ení, revize, odb r vzork apod.)
innosti nep ekra ují jednu pracovní sm nu a nejsou vytvá ena
rizika v i dalším osobám
Na pracovišti je p ítomný pracovník provád jící pracovní innost
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6. SYSTÉM ÍZENÍ PRACÍ V EZ
VYMEZENÍ PRACOVIŠ
Vymezení pracovišt
dalším osobám

– musí být v p ípad , že vznikají rizika v

i

Vedoucí práce odpovídá za vymezení pracovišt p ed zahájením prací
Vymezuje se páskou, zábranami, etízky apod.
Vymezuje se ze strany možného p ístupu na pracovišt
Vymezení z stává až do doby ukon ení prací a p edání zp t provozu
Vymezení musí být smysluplné a musí být zachovány komunika ní
koridory

OD vymezení lze upustit p i spln ní sou asn :
Provádí se jednoduché innosti (m ení, revize, odb r vzork apod.)
innosti nep ekra ují jednu pracovní sm nu
Na pracovišti je p ítomný pracovník provád jící pracovní innost
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6. SYSTÉM ÍZENÍ PRACÍ V EZ
VYMEZENÍ, OZNA ENÍ PRACOVIŠ
Musí být:
Ozna ení smluvního partnera
(v etn názvu, jména a p íjmení odpov dného
zam stnance a dalších kontaktních osob,
telefonu,) – viz p edepsaná tabulka
Ozna ena rizika etn opat ení
Použito zna
(nap . p íkazy, zákazy apod.)

ení
v souladu s riziky

Pracovišt není
nijak ozna eno
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Chybí
edepsaná tabulka

6. SYSTÉM ÍZENÍ PRACÍ V EZ
SHRNUTÍ
1.

ípravá (smluvní partner nebo EZ)

ipraví a vytiskne PP

2. Vedoucí práce si p evezme PP a jde k VPÚ (nap . velín p íslušného pracovišt )
3. VPÚ (vedoucí provozního úseku) zajistí pracovišt a p edá jej Vedoucímu
práce – toto stvrdí oba dva svými podpisy na PP

4. Vedoucí práce ohrani í a ozna í pracovišt , provede pou ení pracovní skupiny
(toto stvrdí svými podpisy na PP, který je na pracovišti v míst provád ní
prací)

5. Vedoucí práce odpovídá za bezpe né provád ní prací
6. Vedoucí práce osobn oznámí na velín p erušení prací a následn i op tovné
zahájení prací (p i p erušení prací ponechá PP u VPÚ - p ípadn dle zvyklosti
lokality)

7. Vedoucí práce po ukon ení práce zajistí úklid pracovišt a uvedení do
vodního stavu

8. Vedoucí práce osobn ohlásí ukon ení prací a p edá zp t pracovišt VPÚ– toto
stvrdí oba dva svými podpisy na PP
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Základní zásady pro práce na za ízeních –
významná rizika

7.
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Orientace na za ízení
Elektrická za ízení
Strojní, technologická za ízení
Uzav ené nádoby
Ionizující zá ení
Chemické látky
Nebezpe né plyny

Interní

7. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO PRÁCE NA ZA ÍZENÍCH
ORIENTACE NA ZA ÍZENÍ (PRACOVIŠTÍCH)
Významným zdrojem událostí na provozovaných za ízeních je:

Omyl
Neov ení si místa práce
Nerespektování pokyn úPP

-
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Již n kolikrát se stalo zdrojem:
Závažného úrazu
Poškození výrobního za ízení
erušení výroby

ed zahájením prací:
Pokud neznáš pracovišt - nech se zavést VPÚ
P esv
se, že jsi na správném za ízení
Zkontroluj úPP a ozna ení za ízení (nap . kódem „KKS“)
Pokud máš pochybnosti – neza ínej s prací, obra se na VPÚ
Odpovídá Vedoucí práce !!!

Interní

Porušení pravidel
že mít tragické
následky

7. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO PRÁCE NA ZA ÍZENÍCH
ORIENTACE NA ZA ÍZENÍ (PRACOVIŠTÍCH)
-K2

-K5
-K1
-K4

íklad ozna ení
kódu „KKS“

-K3

Sk ín ob hových erpadel

Nepoužití p edepsaných OOPP

Po adí totožných za ízení, nemusí mít postupné íslování…
íklad:
Ob hová erpadla:

Jsou ve skute nosti v po adí:
„3“
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-K1, O -K2, O -K3, O -K4, O -K5

„4“

„1“

„2“

„5“
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7. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO PRÁCE NA ZA ÍZENÍCH
ELEKTRICKÁ ZA ÍZENÍ
Hrozí úraz elektrickým proudem
Popálení el. obloukem
Osln ní el. obloukem
Polytraumatický šok, poškození srdce
Ovlivn ní osob silným elektromagnetickým polem
Pozor, i za ízení, které nevypadá jako elektrické,
že p edstavovat významné elektrické riziko!

Úraz na EOR

67

Interní

7. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO PRÁCE NA ZA ÍZENÍCH
ELEKTRICKÁ ZA ÍZENÍ
Smluvní partner je povinen dodržovat ZÁKAZ:
Manipulace s elektrickým za ízením EZ
Práce a pohybu v blízkosti elektrického za ízení
Práce v ochranném pásmu elektrického vedení
…a to bez p íslušného oprávn ní a povolení p íslušného zam stnance EZ
nebo není-li smlouvou upraveno jinak.
íslušní zam stnanci

EZ viz Pravidla chování

EZ KE

http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/pro-dodavatele.html

Porušení pravidel m že mít tragické následky
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7. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO PRÁCE NA ZA ÍZENÍCH
ELEKTRICKÁ ZA ÍZENÍ
Základní zásady práce na el. za ízení:
Smluvní partner musí doložit p íslušnému zam stnanci EZ doklad o
odborné zp sobilosti svých zam stnanc dle Vyhl. . 50/1978 Sb.
íslušný zam stnanec EZ seznámí vedoucího práce smluvního partnera s
podmínkami na pracovišti a se zp sobem jeho zajišt ní.
Vedoucí práce smluvního partnera seznámí všechny své zam stnance, kte í
se zú astní prací podmínkami na pracovišti a se zp sobem jeho zajišt ní.
Vedoucí práce musí být trvale p ítomen na pracovišti a nesmí jej opustit
ed ukon ením inností.
Vedoucí práce m že opustit pracovišt , až když je toto zajišt no proti vstupu
osob a zajišt no proti nežádoucí manipulaci.
ed pokra ováním v práci se vedoucí práce p esv

í o zajišt ní pracovišt .

Porušení pravidel m že mít tragické následky
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7. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO PRÁCE NA ZA ÍZENÍCH
ELEKTRICKÁ ZA ÍZENÍ
Elektrická za ízení vn a vvn (provozovaná

EZ)

i práci na el. za ízení vn nebo vvn nebo v jejich blízkosti musí
být provedeno zajišt ní a práce provád ná na základ
pracovního p íkazu a zajiš ovacího p íkazu „B“
(vypisuje p ísl. zam stnanec

EZ)

Zajiš ování a odjiš ování pracovišt provád jí zam stnanci EZ
Vznikne-li podez ení, že zajišt ní není zcela v po ádku, musí být
okamžit p erušena práce a zajišt ní zkontrolováno p íslušným
zam stnancem EZ

Zajiš ovací p íkaz „B“ musí být na pracovišti
edání pracovišt musí být provedeno na míst

Porušení pravidel m že mít tragické následky
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7. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO PRÁCE NA ZA ÍZENÍCH
ELEKTRICKÁ ZA ÍZENÍ
Elektrická za ízení a zemní práce
ed zahájením jakýchkoliv zemních prací p edloží smluvní partner
íslušnému zam stnanci EZ p dorys stavby s vyzna ením míst
edpokládané innosti.
íslušný zam stnanec EZ je povinen zajistit vyty ení inženýrských
sítí a stanovit požadavky p i práci v ochranných pásmech t chto sítí a
vydat povolení k provedení t chto prací.

Porušení pravidel m že mít tragické následky
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7. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO PRÁCE NA ZA ÍZENÍCH
STROJNÍ ZA ÍZENÍ
i práci na strojních za ízeních nebo v jejich blízkosti musí být
provedeno zajišt ní a práce provád ná na základ pracovního
íkazu a zajiš ovacího p íkazu „BS“
(vypisuje p ísl. zam stnanec

EZ)

Zajiš ování a odjiš ování pracovišt provád jí zam stnanci EZ
Vznikne-li podez ení, že zajišt ní není zcela v po ádku, musí být
okamžit p erušena práce a zajišt ní zkontrolováno p íslušným
zam stnancem EZ

Zajiš ovací p íkaz „BS“ musí být na pracovišti
edání pracovišt musí být provedeno na míst , pokud je
vedoucím práce požadováno.

Porušení pravidel m že mít tragické následky
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POZOR
STROJNÍ
ZA ÍZENÍ

7. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO PRÁCE NA ZA ÍZENÍCH
STROJNÍ ZA ÍZENÍ – ZDROJE RIZIK
Významným rizikem jsou:
Mechanická rizika (pohyblivé ásti technologie)
Rizika hluku a vibrací (strojovna)
Tepelná rizika (strojovna)
Rizika od tlakové energie (potrubní rozvody)
Chemická rizika (nápln systémových prvk )
Rizika škodlivých plyn (slepá ramena p ivad )

Smluvní partner je povinen dodržovat ZÁKAZ manipulace se strojním za ízením
Bez v domí p íslušného zam stnance EZ
Bez p íslušné kvalifikace

POZOR
STROJNÍ
ZA ÍZENÍ

EZ

Porušení pravidel m že mít tragické následky
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7. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO PRÁCE NA ZA ÍZENÍCH
STROJNÍ ZA ÍZENÍ – MECHANICKÁ RIZIKA
Hrozí zachycení, stržení osob pohyblivými ástmi – hrozí smrtelná poran ní
Týká se všech provozovaných elektráren
Opat ení:
Nep ibližovat se ani jinak nezasahovat do pohyblivých ástí za ízení.
Práce na za ízení i úklidy provád t pouze p i vypnutém, p íp. zajišt ném za ízení.
Veškeré volné ásti od vu musí být upnuty, pozor na dlouhé vlasy, etízky apod.
Dodržovat zákaz demontáže ochranných kryt nezajišt ných za ízení.
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7. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO PRÁCE NA ZA ÍZENÍCH
STROJNÍ ZA ÍZENÍ – VÝZNAMNÝ ZDROJ HLUKU
Rizikový faktor hluku p ekra uje 85 dB – hrozí poškození sluchu
Týká se všech provozovaných elektráren zejména:
Strojovna, Kompresorové stanice, atd.
Opat ení: Respektovat bezpe nostní zna ení, v místech ozna ených
íkazovou tabulkou používat OOPP proti hluku, nezdržovat se zbyte
ohroženém prostoru
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7. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO PRÁCE NA ZA ÍZENÍCH
UZAV ENÉ NÁDOBY A OMEZENÉ VODIVÉ PROSTORY
Omezený vodivý prostor je prostor, sestávající se
evážn z kovových nebo vodivých ástí, uvnit kterého je
osoba v p ímém kontaktu s vodivým okolím, možnost p erušení
tohoto kontaktu je omezená.
v podmínkách našich elektráren jsou to nap íklad prostory
uzav ených nádob (p ivad e, potrubí apod.)
V omezených vodivých prostorech jsou dovolena k napájení
elektrického za ízení pouze tato opat ení:
Pro napájení ru ního ná adí a p enosného za ízení:
SELV (bezpe né malé nap tí) pro napájení ru ních
svítidel.
Elektrickým odd lením, p emž každé jednotlivé
elektrické ru ní ná adí nebo el. za ízení musí být napájeno
z jedné samostatné zásuvky odd lovacího ochranného
transformátoru. Za ízení odd lovacího transformátoru
musí být umíst no mimo ohrožený prostor.
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7. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO PRÁCE NA ZA ÍZENÍCH
UZAV ENÉ NÁDOBY A OMEZENÉ VODIVÉ PROSTORY
Uzav ené nádoby (rizikové faktory)
nedostatek kyslíku
zvýšená koncentrace toxických plyn (souvisejících
s technologií nebo s provád nou prací)
nebezpe í požáru nebo výbuchu
pád z výšky, propadnutí, potopení, zavalení/zasypání
pád materiálu (nálep )
nebezpe í úrazu elektrickým proudem
ostatní mechanická nebezpe í
nebezpe í vyplývající z uzav eného, stísn ného prostoru
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7. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO PRÁCE NA ZA ÍZENÍCH
UZAV ENÉ NÁDOBY A OMEZENÉ VODIVÉ PROSTORY
Opat ení:
ed vstupem do t chto prostor je nutné ádn odv trat,
ípadn prov trat vhán ním vzduchu, zm it ovzduší, v etn
ení množství kyslíku.
Zjistit možnosti výskytu nebezpe ných plyn a jejich
koncentraci. (Platí nejen p ed vstupem, ale i po dobu
provád ní inností.)
Vstup do uzav ených prostor je povolen pouze osobám s
osobnostními p edpoklady k práci v t chto prostorách (z
vodu malých pr lez ).
Zajišt ní proti pádu z výšky a další opat ení k zajišt ní
bezpe né práce, musí být stanoveno v technologickém
postupu.
Požární riziko a nebezpe í výbuchu Zajišt ní za ízení se provádí na

íkaz „S/V“.

íkaz „BS“.

Práce nesmí být provád na osamocen .
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7. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO PRÁCE NA ZA ÍZENÍCH
CHEMICKÉ LÁTKY
Chemické látky – hrozí poškození pokožky, zraku, sliznic
Týká se zejména sklad a laborato í
Opat ení: Respektovat bezpe nostní zna ení, v místech ozna ených
íkazovou tabulkou používat OOPP proti CHLaS, nezdržovat se zbyte
ohroženém prostoru

Chemické látky blíže v bloku OŽP
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7. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO PRÁCE NA ZA ÍZENÍCH
NEBEZPE NÉ PLYNY
Za ízení se zdroji toxických plyn (bahenní plyn)
ívodní a odtokové potrubí
prostory pod úrovní terénu, jímky (bahenní plyn)
Významným rizikem je akutní otrava nebo zadušení.
Smluvní partner je povinen respektovat pokyny k
bezpe né práci:
ed vstupem musí být m ena koncentrace plyn
hem prací je provád no pr
žné m ení
Zam stnanci musí být vybaveni osobními detektory
Vybrané prostory jsou vybaveny zvukovou/sv telnou
signalizací – pokud zazní signál, opus te prostor

Porušení této povinnosti m že mít tragické následky
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7. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO PRÁCE NA ZA ÍZENÍCH
PROVOZOVANÁ ZA ÍZENÍ - OPAT ENÍ
Smluvní partner je povinen:
Koordinovat své innosti v souladu se zp sobem a asem
zajišt ní a odstavení za ízeni
Vzít v úvahu také ohrožení od jiného (sousedního)
provozovaného za ízení
Práce na strojních a technologických za ízeních nesmí být
provád ny bez ádného zajišt ní (nap íklad na vystavený „BS“
íkaz, B p íkaz, kniha zajišt ní nn).
Zajiš ování za ízení:
ípravá úPP žádá v as o zajišt ní pracovišt
(prost ednictvím PASSPORT, PP nebo do stavebního nebo
montážního deníku).
Za ízení zajiš ují p íslušní zam stnanci
zam stnanci)

EZ (provozní

Zajišt ní se provádí fyzicky a je doloženo vystaveným
zajiš ovacím p íkazem
(P íkaz „B“; P íkaz „BS“; „kniha zajišt ní nn“)
Netýká se díl ího odjišt ní a n kterých typ m ení, vždy však po dohod s p íslušným
zam stnancem EZ a v souladu s Pracovním p íkazem
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POKUD JSTE POSLOUCHALI, NAJDETE NEDOSTATKY?
ANEB ŠPATNÁ PRAXE NA EVD – CO JE CHYBN ?
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POKUD JSTE POSLOUCHALI, NAJDETE NEDOSTATKY?
ANEB ŠPATNÁ PRAXE NA EVD – CO JE CHYBN ?
Není zajišt no
používání OOPP
zam stnanci
dodavatele.

Výrobní štítek postroje
není itelný.
Postroj nesmí být použit.
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POKUD JSTE POSLOUCHALI, NAJDETE NEDOSTATKY?
ANEB ŠPATNÁ PRAXE NA EVD – CO JE CHYBN ?
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POKUD JSTE POSLOUCHALI, NAJDETE NEDOSTATKY?
ANEB ŠPATNÁ PRAXE NA EVD – CO JE CHYBN ?

Nezapomínejte zajistit pádové hrany - používejte ochranné zábradlí
,
dodržujte minimálních vzdálenosti 1,5 m od hrany pádu p i použití bezpe nostních pásek ,
používejte OOPP pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou
,
Chráníte p edevším sebe, ale také ostatní pracovníky….
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DOTAZY

PROSTOR PRO DOTAZY
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ZÁV R

KUJI ZA POZORNOST
Martin Soukup
telefon 777 644 055
E-mail: martin.soukup02@cez.cz
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