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Název školení
 Zaměstnanci zhotovitelských firem a zaměstnanci s pohyblivým 

výkonem práce 

Kód ZBB 24 – 46/12-13 zauhlování, odsíření teplárny. 

Obor, profese 
Školení pro zaměstnance zhotovitelských firem, zaměstnanci 
TAMEH Czech s.r.o. a AMO a.s. s pohyblivým výkonem práce 

Cyklus školení 3 roky 

Pracoviště zauhlování, odsíření teplárny TAMEH Czech s.r.o. 

Délka školení Minimálně 90 min 

 
 
Osnova: 
 
Před zahájením prací zaměstnanců zhotovitelských firem zajistí žadatel provedení školení 
bezpečnosti práce v rozsahu seznámení s: 

 
a) Přístupové cesty, průchody a přechody až na své pracoviště, k určené závodní jídelně 

a závodní prodejně, sociálním zařízením, zdravotnímu středisku. 
 

Přístupová cesta na zauhlování - silnice 4/33 od hlavní silnice 1/1 Hloubkové, nebo odbočkou 
ze silnice 1/1 Hloubková po silnici 1/37 podél skladu olejů AMO a.s. a odbočkou na silnici 4/33 b 
podél chladicích věží až k sociální budově provozu 46. Pak od sociální budovy provozu 46 
směrem ke skládkám paliva, podél zdi jižní skládky na výklopník, po stranách jsou vstupy na 
venkovní skládky. Přístup na plošinu + 28 m kotelny k pásům U5-U10, U27-U29 je po severním 
a jižním schodišti budovy kotelny, po dopravních mostech U26 a mostu č. 2 (pásy U3, U4) 
z přesýpací stanice nebo pomocí výtahů na kotelně. Přístup na přesýpací věž kotle K14 a dále 
pásy 1A-1B a 2A-2B schodištěm z venkovní hutní úrovně, schodištěm v kotli K14, schodištěm 
z plošiny + 24 m kotelny u kotle K3, případně výtahem na kotel K14.    
Přístup na odsíření – odbočka ze silnice 1/1 Hloubková na plochu před budovou s bočním 
vstupem a místem plnění vápna o plnicí hubice odsunu produktů a odbočkou na silnici 4/33 
k vratům do přízemí budovy.  
Nejbližší závodní jídelna AMTPO je cca 200 m od hlavní brány AMO a.s.  
Sociální zařízení (muži) se nachází na výklopníku zauhlování, (ženy) mají ve staré sociální 
budově provozu 46. Zdravotní středisko je před hlavní branou na poliklinice.  
 
b) Vymezení pracoviště, na kterém se mohou zaměstnanci pohybovat. 
 
Jsou to všechny prostory, kde bylo povoleno zodpovědným pracovníkem TAMEH Czech s.r.o. 
provádět pracovní činnost příslušející zhotoviteli dle „Zápisu o předání pracoviště“ nebo 
zajištěním pracoviště se stanovenými opatřeními příp. zápisem do SMD. V případě 
potřeby bude upřesněno pochůzkou.  
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c) Rizika možného ohrožení života a zdraví, opatření na ochranu před působením rizik. 
 
Za nebezpečná místa na zauhlování se považují ta, ve kterých vyžadují práce se zvýšeným 
nebezpečím (např. svařování, pálení, broušení, práce s nebezpečím požáru nebo výbuchu a ve 
stísněných prostorách apod.) vystavení „Povolení pro práce se zvýšeným nebezpečím“, dále 
jsou to: prostor vedle sociální budovy provozu 46 (velký pohyb dopravních prostředků pro odvoz 
popílku a strusky a vagónů s uhlím směřujících do a z rozmrazovny, dovoz uhlí nákladními 
auty), prostor výklopníku a hlubinného zásobníku, kde probíhá posun vagónů během vykládky a 
při přistavování a odtahování vagónů železniční dopravou. Dalšími nebezpečnými místy jsou 
venkovní skládky energetického paliva, přípojka koksárenského plynu, strojovna rozmrazovny a 
rozmrazovací haly během zimního období a budova kotelny v průběhu plynových akcí. Na 
odsíření to jsou místa plnění vápna a hydrátu do sil, plnící hubice odvozu produktu a prostor 
pod výsypkami z redlerů pod absorbéry, kde se nakládá s bagy s produkterm.    
Na zauhlování jsou klasifikována běžná rizika, vyjma pádu na šikmých plochách při obsluze, 
úklidu a opravách šikmých pásů U 1 – 4, U26, S2, 1A-1B, 2A-2B. 
Spouštění dopravních pásů je ohlašováno zvukovou signalizací pomocí sirény nebo 
houkačky a výstražných světel – osoby jsou povinny toto respektovat, odstoupit od 
dopravního pásu a vyvarovat se jakýkoliv činností, které by mohly ohrozit chod pásů.     
 

Nebezpečí Ohrožení Opatření, která mají 
vliv na snížení rizika 

Nebezpečí tlaku - vymrštění  vykládka vagónů, nahromadění 
energie uvnitř otevíracího 
mechanismu vagónu 

OOPP, Pracovní  

postup dle Návodu k 
provádění nakládky a 

vykládky  (příloha č. 5) 

Vtažení nebo zachycení Transportní zařízení, posun bez 
lokomotivy 

OOPP, Postup dle  

MPP 46/12/18-96 Příloha 
č. 6, MPoŘ 46/12/07-94 
Příloha č. 7 

Naražení Technologie, hrany OK OOPP 

Odření, poškrábání O materiál, bedny, hrany OK OOPP 

Popálení a opaření Svařování a pálení plynem, 
svařování el. obloukem, rozvody 
topení a páry 

OOPP 

Nebezpeční kontaktu nebo 
vdechnutí škodlivých kapalin, 
mlh, par a prachů 

Provozovaná technologie vč. 
plynových zař. 

OOPP, vymezení 
pohybu 

Nebezpečí požáru nebo výbuchu Provozovaná technologie OOPP, požární hlídky, 
   hasící přístroje, 
   P příkaz 

Poškození zdraví horkým nebo 
studeným pracovním prostředím 

Práce ve venkovním prostředí, ve 
stísněných prostorách 

Studené / teplé  
   nápoje, bezpečnostní 
   přestávky v práci 

Pád na rovině, na šikmé ploše a 
do hloubky 

Venkovní plochy, pracoviště únik 
oleje, šikmé pásy, schodiště, skl. 
zařízení sypkých hmot hmot a při 
čištění bočních výsypných klapek 
žel. vozů v blízkosti vibračních roštů 

OOPP, označování  
   prvního schodu 
   schodišťového 
   ramene 
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Nebezpečí Ohrožení Opatření, která mají 
vliv na snížení rizika 

Dotyk osob s živými el. částmi, 
trolejí 

Pohyb a práce na jeřábových 
drahách 

Pravidelné kontroly el. 
trolejí 

Zachycení, přimáčknutí, přejetí 
jeřábem 

Optická a akustická 
signalizace pohybu 
jeřábu 

Pád z výšky Osobní jištění proti 
pádu do hloubky 

Zasypání Nánosy, olepy a klenby 
v zásobnících sypkých hmot, 
netěsnost ve výsypkách, hradítku 
nebo uzávěrech 

OOPP, vizuální 
kontrola  

Nebezpečí střetu vozidla 
s osobami 

Ohrožení osob pohybujících 
se na pracovišti 

Povinnost vozidel mít 
zapnutá světla, 
omezení rychlosti 
dopravním značením, 
přístupové cesty pro 
pěší 

 
Ochranné pomůcky a opatření 
 
Ochranná přílba, podbradní řemínek (pásek), pracovní obuv W, rukavice pětiprsté, pracovní 
oblek keprový s OH impregnací, čepice nebo kukla pod přilbu, pětiprsté rukavice, respirátor, 
kapesní svítilna, ochranné brýle.  
 
d)  Nebezpečná prostředí, škodliviny a ochrana proti nim. 
 

Na velínu zauhlování jsou umístěny bezpečnostní listy nebezpečných chemických látek a 
přípravků používaných na zauhlování, obsahující R a S věty. Vedoucí prací byli s jednotlivými 
listy seznámeni. Budou-li při práci používat jiné nebezpečné a chemické látky a přípravky, jsou 
povinni být seznámeni s BL těchto látek a mít připraven postup nebo látky v případě ohrožení 
zdraví svých pracovníků.  
Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni upozornit obsluhu na jakékoli poruchy či úniky plynů, v 
případě nemožnosti dosažení obsluhy (překážky, výpary atd.) opustit pracoviště vyznačenými 
únikovými cestami a oznámit obsluze (nelze li jinak) telefonicky tyto skutečnosti dle kap k). 
  

Bezpečnostní listy pro NCHLaP: umístěné na velínu zauhlování a tučně odsíření 

Koksárenský plyn Arva Syntol HD 265 

Vysokopecní plyn Fridex stabil Benzín automobilový 

Acetylén Email syntetický Toluen 

Kyslík stlačený a kapalný Aceton Petrolej 

Motorová nafta Ředidlo do nátěrových hmot Sigapren50 

ADBlue   

Vápno Hydrát vápenný  

Bezpečnostní pravidla : o BOZP a ochraně životního prostředí při práci s NCHLaP 

BPr 46-01  Rozmrazovna zauhlování - koksárenský plyn 

BPr 46-04  Dílna buldozerů – benzín automobilový 

BPr B2 – 04 Ředidlo 6006 
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   Nebezpečí Ohrožení 

Opatření, 
která mají vliv na 

snížení rizika 

Prach 
nefibrogenní 

Skladovací zařízení sypkých hmot – sila, 
zásobníky strusky, 

mechanická a pneumatická doprava 
popílku, 

odprášení kotlů, odsíření  

OOPP, vymezení pohybu  

Prach 
fibrogenní 

Přesýpací stanice zauhlovacích cest, 
dopravní pásy, plošina + 28 m, zásobníky 

surového paliva kotlů, vzorkovna 

OOPP, vymezení pohybu 

Hluk a vibrace Provoz zemních strojů OOPP, pracovní přestávky 

Hluk Výklopník OOPP 
 

e)  Veškeré zabezpečovací zařízení, jeho význam a funkce. 
 
Provoz pásové dopravy podléhá základním pravidlům: spuštění předchází, výstražným 
znamením, sirénou nebo houkačkou, uvědomit zaměstnance, kteří se mohou nacházet 
v blízkosti pásů. Chod dopravníku lze vypnout tlačítkem TOTAL STOP, umístěným na 
ovládacích skříňkách nebo zatažením za bezpečnostní lanka, natažená podél dopravníků. 
Chod některých pásů je osazen hlídači pohybu nebo vybočení, přesypy jsou vybaveny 
hlídačem zavalení. Další zabezpečovací zařízení jsou popsána podrobně u jednotlivých 
zařízení - viz. místní provozní řády a DTP umístěné na jednotlivých obslužných místech 
zauhlování. 
 

f) Zákazy a příkazy bezpečnostního charakteru na pracovišti a ostatní opatření a 
okolnosti k zajištění bezpečné a zdravotně nezávadné práce, vyplývající z požadavků 
uvedených ve smlouvě; zakázané a nebezpečné manipulace. 
 
Zákaz manipulace na zařízení v provozu - viz. místní provozní řády a DTP umístěné na 
jednotlivých.obslužných místech zauhlování. Veškeré nutné manipulace na zařízení může 
provádět pouze zaměstnanec zauhlování, příp. zámečník nebo elektrikář nebo pověřený a 
prozkoušený pracovník externí firmy. Pracovníci zhotovitele nesmí zasahovat do technologie 
mimo vymezená pracoviště. Veškeré postupy je nutno konzultovat s odpovědnými pracovníky 
zauhlování. 
 
Zákazy a příkazy bezpečnostního charakteru a zvláštní upozornění jsou v místních provozních 
řádech umístěných na jednotlivých obslužných místech zauhlování a odsíření, kde jsou 
uvedené odvolávky na další předpisy, normy a směrnice. Je nutné respektovat výstražné 
tabulky. Vstupovat na jeřábovou dráhu je zakázáno. 
 
Příkaz pro práce se zvýšeným nebezpečím může vystavit mistr zauhlování nebo vrchní strojník 
odsunu odpadů, v době jejich nepřítomnosti vedoucí směny strojního provozu teplárny. 
Zaměstnanci externích firem musí být seznámeni s organizační směrnicí  N-3.192  v  rozsahu  
přílohy  č.10. 
 

g)  Nejbližší orientační bod záchranné služby první pomoci 
 
Bod 4/5 je u vstupu do jižního vchodu (vzdálenějšího od silnice Hloubkové) sociální budovy 
provozu 46. Další body jsou 4/4 v blízkosti komína 220 m, 4/3 vedle kotle K11, orientační bod 
odsíření je 6/2. Havarijní plán první pomoci je vyvěšen na velínech zauhlování, odsíření a všech 
důležitých místech.   
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h) Prostory s nebezpečím výbuchu v konkrétních místech a s podmínkami předcházení 

vzniku výbušné atmosféry dle Dokumentace o ochraně před výbuchem;   
 
Stanovení prostor z pohledu neb. výskytu topných plynů v souladu se standard. AM012. 
 
Definice nebezpečných prostor 

 
Prostor, kde v případě mimořádných situací nebo při technologických procesech může dojít ke 
zvýšené koncentraci topných plynů v ovzduší. Nejnebezpečnější složkou těchto plynů je CO. 
Z tohoto pohledu jsou stanoveny a označeny ohrožené prostory. Zároveň jsou stanovena 
následující pravidla pro vstup do těchto prostor.  

 
Pravidla pro vstup do prostoru s nebezpečím výskytu plynu 
 
Červená tabulka (zóna) – vstup s dýchacím přístrojem v pohotovostní poloze a detektorem 
plynu CO.  
Práce mohou provádět min. 2 zaměstnanci, kteří jsou povinni svojí přítomnost zaevidovat před 
započetím práce (např. obsluha nahlášením činnosti na určené pracoviště, externí firma nebo 
údržba zápisem v knize předání – název firmy, počet pracovníků, vedoucí práce, činnost, 
kontaktní osoba). Platí zde také zákaz exkurzí. 
 
Touto zónou je v areálu TAMEH Czech s.r.o. označena červenou tabulkou a nápisem: „ZÁKAZ 
VSTUPU BEZ  DÝCHACÍHO PŘÍSTROJE A DETEKTORU PLYNU“ 
„PROSTOR S NEBEZPEČÍM VÝSKYTU PLYNU“ budova rozmrazovny (rozmrazovací haly) 
na zauhlování. 
Mimo topnou sezonu, je – li koksárenský plyn zaslepený a hlavní vrata otevřená, je možno 
vstoupit jen se zapnutým detektorem plynu a před započetím práce zaevidovat svou přítomnost 
na velínu zauhlování.  
    
Žlutá tabulka (zóna) – vstup s detektorem plynu CO.  
Práce mohou provádět min. 2 zaměstnanci, kteří jsou povinni svojí přítomnost zaevidovat před 
započetím práce (např. obsluha nahlášením činnosti na určené pracoviště, externí firma nebo 
údržba zápisem v knize předání – název firmy, počet pracovníků, vedoucí práce, činnost, 
kontaktní osoba). Platí zde také zákaz exkurzí. 
Touto zónou jsou v areálu TAMEH Czech s.r.o. označena žlutou tabulkou s nápisem: „ZÁKAZ 
VSTUPU BEZ DETEKTORU PLYNU PROSTOR S NEBEZPEČÍM VÝSKYTU PLYNU“ -  
místnost strojovny rozmrazovny na střeše rozmrazovny.  
 
Ostatní prostory – dle podmínek a předpisů daného pracoviště 
 

i) Požadavky na nářadí, nástroje a OOPP používané v prostorech s nebezpečím výbuchu 
plynů, par a prachů dle BPo – 12. 

 

j) Vyhrazené prostory pro kouření  
 

V celém areálu společnosti AMO a.s. a TAMEH Czech s.r.o. je kouření zakázáno, včetně 
elektronických cigaret.   
 

 
 
 



ZBB 24 – 46/12-13, vyd. 8 
str. 6 z 13 

k) Režim vstupu a jeho ohlašování 
 
Zahájení a ukončení prací hlásí vedoucí prací obsluze velínu nebo předáku zauhlování, „Kniha 
evidence odchodů a příchodů zaměstnanců cizích firem“ je umístěna na velínu zauhlování a 
odsíření. Vedoucí prací zaměstnanců externích firem nebo údržby, které pracují ve dnech 
pracovního volna a pracovního klidu, jsou povinni tuto skutečnost nahlásit předem vedoucímu 
zaměstnanci zauhlování. 
Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni dodržovat postupy při zjištění ekologických havárií a 
likvidaci jejich následků v TAMEH Czech s.r.o. s. dle PŘ daného pracoviště. 
V případě vzniku pracovního úrazu jsou vedoucí prací toto povinni hlásit zodpovědnému 
pracovníku zauhlování, vedoucímu směny strojního provozu, rovněž hlásit bezpečnostnímu 
techniku – 724416894 
 
 
l) Povinnost zajistit si doplnění informací z osnovy ZBB24 o aktuální informace týkající 

se bezpečnosti práce (probíhající opravy, odstávky, místa s dočasně zvýšeným 
nebezpečím atp.). 

 

m) Povinností a způsob poskytnutí a zajištění první pomoci při úrazech a otravách  
      v TAMEH Czech s.r.o. a ArcelorMittal Ostrava a.s.; 
 
Pro poskytnutí první pomoci jsou na velínu zauhlování a odsíření lékárničky s vybavením první 
pomoci. V případě oznámení dispečinkem nebo při jiném zjištění poruchy nebo havárie na 
plynovém zařízení s následným únikem plynu obsahujícího oxid uhelnatý (koksárenský plyn v 
rozmrazovně) v  rozsahu, který překračuje hranice prostoru (ohrožení pracoviště), je nutno se 
řídit pokyny zodpovědných pracovníků zauhlování - 
 
mistr zauhlování ing. Knebl, tel. 5821, 724 777 492, vrchní strojník odsunu odpadů p. 
Pospíšil tel. 5821, 725 834 380, předáci na směnách tel. 7340, 606 771 193, velín 
zauhlování tel. 7565, 2216, 724 777 496, velín odsíření tel. 5711, 720747453 
 
viz. příloha č.1 
 
    
n)  Požární poplachové směrnice, Havarijní a první pomoc (Rescue) 

 

Číslo telefonu první pomoci je 155. 

Číslo telefonu Hasičského záchranného sboru ArcelorMittal Ostrava a.s. je 150. 

Číslo telefonu dispečinku společnosti TAMEH Czech s.r.o. je 7140 (606774375) a dispečinku 
AMO a.s. 7333. 

 

o) Další specifické požadavky závodu 
 
Kniha bezpečnostních závad - povinnost provádět (při zjištění bezpečnostních závad) do 
ní zápisy; je umístěna v místnosti předáka zauhlování  

 
Podmínky provádění některých činností na zauhlování, uvedených v kap. o)  
Součástí předání pracoviště k vykonávání těchto činností je předání tučně vyznačených 
bezpečnostních předpisů, vedoucí pracovnici mají povinnost prokazatelně seznámit své 
zaměstnance a zaměstnance svých subdodavatelů z těchto předpisů 
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Vykládka vozů na TAMEH Czech s.r.o.: 
 
- zaměstnanci externí firmy po přistavení soupravy (vagónů) s energetickým uhlím na 

výklopník nebo hlubinný zásobník provádí dopravní manipulace při klopení uhlí – posun bez 
lokomotivy potahovacím zařízením – vrátky nebo lokomotivou v souladu s  MPoŘ 46/12/07 – 
94, Provádění posunu železničních vozů při vykládce paliva na koleji č. 454 a 455 na 
zauhlování teplárny, nebo ve spolupráci s dopr. závodem řízení posunu s lokomotivou  

- provádějí vlastní klopení uhlí dle druhů na výklopníku a hlubinném zásobníku dle pokynů 
určených pracovníků závodu TAMEH, provoz skl. zař. výklopníku a hlubinného zás. je 
uveden v MPP-46/12/22-98, Provoz skladovacího zařízení sypkých hmot – výklopníku, 
hlub. zásobníku a zemních jímek zauhlování teplárny, dále zde platí BPo 4612 – 01, 
Bezpečnostní pokyny při práci u vykládky vagónů a na zemních jímkách zauhlování 
teplárny 

- uvolňování paliva na výklopníku a hlubinném zásobníku za použití stlačeného vzduchu 
trubkami na hadicích a na zemních jímkách ručním nářadím, provoz vibračních roštů je dle 
DTP 46/12/04-95 Provozování vibračních roštů na výklopníku a zemních jímkách 
zauhlování teplárny  

- odběr vzorků paliva při vykládce na výklopníku hlubinného zásobníku a ze zemních jímek 
dle TP v případě nečinnosti, z různého důvodu, vzorkovacích linek na pásech U1, U2  

- obsluha vibračního střásadla vagónů pro uvolňování paliva z vagónů dle provozních pokynů 
- čištění klopených železničních vozů za účelem minimalizace zbytků uhlí v nich (provádí se 

stlačeným vzduchem) nebo vibračním střásadlem, v případě zjištění nedostatečného 
vyčištění železničních vozů tyto dočistit  

- zajištění soupravy prázdných vozů po vykládce a vyčištění 
- odstraňování nežádoucích materiálů, zachycovaných při klopení nebo hrnutí na roštech 

(ukládání materiálů na určeném místě). Udržování roštů v čistém stavu.  
- uklízení kolejí č. 454, 455 a 456 -  manipulační kolejiště zauhlování TAMEH, a kolejí č. 457 a 

457 A po rozmrazovnu včetně zimního období. 
- zajištění úklidu v prostorách výklopníku, hlubinného zásobníku a zemních jímek 
- obsluha transportního zařízení při dopravě paliva z výklopníků a (hlubinného zásobníku) 

propelerů P17,18,(20) a pásů U17,18,(U20) a předání paliva na pásy U1, U2 dle obsluha 
transportního zařízení při dopravě paliva ze zemních jímek - propelerů P15,16 a pásů 
U15,16 a předání paliva na pásy U1, U2 MPP-46/12/18-97 Provoz transportního zařízení 
pro dopravu energetického paliva na zauhlování teplárny 

- spolupráce při hrnutí uhlí buldozery k roštům zemních jímek na skládkách  - signalizace 
světlem, BPo 4612 – 03 Bezpečnostní pokyny při práci pro strojníka dozerů a úpravu 
skládek zemními stroji na zauhlování teplárny 

- odstraňování zmrzlého uhlí a balvanů z roštů výklopníku, hlubinného zásobníku a zemních 
jímek skládek, DTP 46/12/04-95 Provozování vibračních roštů na výklopníku a zemních 
jímkách zauhlování teplárny 

- zhotovitel plní body v ranních a odpoledních směnách, ve výjimečných případech i nočních 
směnách (zvýšený přísun vozů) 

- kontrola zařízení vykládky a zemních jímek. V případě zjištěných poruch, jiných závad a 
nedostatků, tyto neprodleně řešit s určeným pracovníkem TAMEH a spolupracovat při jejich 
odstranění s pracovníky údržby nebo externí firmy 

 
Provádění úklidu dle NV 406/2004 Sb. 
 
Posouzení prašnosti v prostorech zauhlování řeší DOPV 46/ 12 /1-06 – Dokumentace o 
ochraně před výbuchem 
U surového paliva, které se v současnosti převážně používá na provoze 46 – teplárna 
nedochází vzhledem k vlastnostem, zejména granulometrické složení a vlhkost, k rozviřování 
uhelného prachu v míře vytvářející nebezpečnou výbušnou koncentraci. 
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Ve vytipovaných prostorech provozu zauhlování a kotelny TAMEH Czech, s.r.o. bylo provedeno 
měření úrovně sedimentující a polétavé prašnosti. Výsledkem měření prašnosti jsou protokoly, 
uvedeny v DOPV, na jejichž základě je stanovena a dodržována v prostorech zauhlování 
periodicita úklidu. 
 
Prováděním pravidelného úklidu v prostorech, kde dochází k prášení, se zamezuje vzniku 
nebezpečných vrstev prachu, které jsou schopny šířit požár nebo jejíchž rozvířením by mohla 
vzniknout nebezpečná výbušná koncentrace. 
 
Provádět pravidelný úklid v prostorech zauhlování dle intervalů stanovených protokoly tak, aby 
nevznikaly nebezpečné vrstvy prachu a zásadně je nutno vyloučit ofukování prachu, 
 
Další vybraná doporučení: 
- veškeré kovové prvky v rámci prevence musí být vzájemně pospojovány a uzemněny, tyto 

spoje a uzemnění musí být pravidelně kontrolovány a v případě poškození opraveny či 
vyměněny, 

- dopravní pásy a ostatní zařízení instalovaná na dopravních pásech musí být kontrolována a 
udržována tak, aby byla zajištěna maximální provozuschopnost a bezpečnost tohoto 
zařízení dle dokumentace výrobce, 

- veškeré zdroje úniku prachu na technologii dopravy paliva je nutno řádně utěsnit tak, aby 
nedocházelo k výronu prachu do okolních prostorů a tvorbě vrstev prachu, 

- jestliže se objeví nadměrná prašnost je nutno technologii dopravy neprodleně odstavit a 
odstranit zdroje prášení, 

- před zahájením údržbářských prací nebo oprav na zařízeních dopravy paliva je nutno 
odstranit zbytky surového paliva popř. uhelného prachu ze zařízení nebo okolních prostor, 
při uvolnění většího množství prachu z důvodu provozní poruchy je nutno co nejrychleji 
odstranit usazený prach, s opravářskými či údržbářskými pracemi se smí začít až tehdy, 
když se provozovatel nebo jím zmocněná osoba přesvědčí, že požadovaná bezpečnostní 
opatření byla realizována a že jsou účinná, účinnost opatření je nutno v průběhu 
prováděných prací kontrolovat, vyskytne-li se v průběhu prací údržby nebo opravy z 
nepředvídatelných důvodů vrstva, hromada nebo nánosy uhlí či prachu je nutno práce 
okamžitě přerušit a toto odstranit, - je nutné aby všichni zúčastnění zaměstnanci byli 
srozumitelně informováni o tom, jak se mají v takovéto situaci chovat, 
toto vše je uvedeno v BPo 4612 - 06 Zajištění pracoviště zauhlování pro práce se zvýšeným 
nebezpečím  

- provozovatel, nebo jím zplnomocněná osoba smí odvolat stanovená bezpečnostní opatření 
až tehdy, až jsou práce údržby nebo opravy dokončeny a až nehrozí již žádné nebezpečí, 

- pokud nelze odstranit prach se zařízení odsátím pomocí vhodného průmyslového vysavače, 
lze v nevyhnutelných případech použít ometení zařízení metlami, zaměstnanci průběžně 
kontrolují zvíření prachu v místě prací. 

 
Využívání centrálního průmyslového vysavače 
 
Na technologii pro zauhlování kotle K14 a na dalších místech kotelny je instalován centrální 
průmyslový vysavač, který budou využívat pracovníci provádějící úklid, na základě platné 
Dokumentace o ochraně před výbuchem nebo dle potřeby. Užívání zařízení bude po 
seznámení s technologií, návodem k užívání, bezpečnostními a místními předpisy pro obsluhu 
zařízení, a povinností hlásit poruchy a odchylky od běžného stavu a spolupracovat při jejich 
řešení. 
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Skopávání skladovacích zařízení sypkých hmot a další výškové práce. 
 
Provoz skladovacích zařízení sypkých hmot doprovází nepříznivé stavy, kdy se v zásobníku 
vyskytne materiál horších parametrů, extrémně jemný, vlhký, z většími kusy, které dají 
vzniknout omezení toku, nebo další nepříznivé jevy v zásobnících, např. vznik nálepů na 
stěnách a v okolí vyprazdňovacích otvorů, závalů, kleneb, komínů apod.   
Posouzení řešení těchto stavů je buď uvedeno v místním provozním předpisu daného zařízení, 
případně u složitějších stavů na základě vyjádření dalších odborných útvarů a stanovení dalších 
dodatečných opatření. 
Pro provádění prací v skladovacích zařízeních sypkých hmot – zásobníků je v prvé řadě zajistit 
vstup do zásobníku, a ten z důvodu bezpečnosti omezit jen na nejnutnější potřebu za účelem 
provedení vnitřní prohlídky, čištění (skopávání) nebo oprav. 
 
Podmínkou pro vstup je vystavení těchto dokumentů: 
- „povolení pro vstup do zásobníku sypkých hmot (příloha)“ a splnění podmínek dle 

technologického postupu. Povolení vystavuje mistr zauhlování nebo jeho zástupce, v době 
jeho nepřítomnosti směnový strojní.   

- „příkaz pro práce se zvýšeným nebezpečím“ pro práce ve stísněném prostoru se 
stanovenými opatření, které je nutné provést před zahájením prací a dodržovat během 
provádění prací. Povolení vystavuje mistr zauhlování nebo jeho zástupce, v době jeho 
nepřítomnosti směnový strojní. 

- záznam povolení práce ve výškách. Provádí mistr zauhlování nebo jeho zástupce do knihy, 
uložené u mistra zauhlování. Stanovují se v něm bezpečné pracovní postupy k provádění 
výškových prací – stanovená opatření, kotvící body, prostředky osobního jištění a speciální 
zařízení používaná při výškových pracích.  

 
Za splnění stanovených opatření za provoz zodpovídá mistrem nebo směnovým inženýrem 
pověřený zaměstnanec. Při čištění nebo opravách, u kterých byly vykázány vyšší koncentrace 
škodlivin, musí být přítomen mistr zauhlování a na směnách vedoucí směny strojního provozu.  
Při ostatních opravách je zásobník předán koordinátorovi prací nebo odborné firmě předávacím 
protokolem nebo zápisem do montážního deníku. Uvede se zde postup předání, opatření před 
odstavením, školení pracovníků a další dohody.              
 
Pracovních činnosti na komínu 120 m odsíření včetně ochozu 
 
Před zahájením pracovních činností na komínu 120 m včetně ochozu, musí firma odpovědná za 
práce, zabezpečit okolí paty komína dle NV.362/2005 Sb. 
Ve vzdálenosti minimálně 12 m od paty komína 120 m, se nesmí vyskytovat žádný dopravní 
prostředek a prostor musí být zabezpečen proti pohybu osob, které nejsou součástí dané 
pracovní činnosti a pro kterou je prostor zabezpečen.  
O zahájení jakékoliv pracovní činnosti na komínu 120 m, musí zhotovitel písemně informovat 
vedení provozu 46 a to nejpozději 48 hodin před zahájením prací. 
 
p) Integrovaným systémem řízení jakosti, ekologie, bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a prevence závažných havárií (viz. příloha č. 4 – TAMEH č. 2/2019 „IMS – 
Integrovaný systém řízení“);  
 
q)  Postup výroby 
 
Zauhlování zajišťuje přísun, vykládku, vzorkování energ. paliva, skladování na venkovních 
skládkách, zavážení zásobníků surového uhlí, odsun produktů spalování - popílku a strusky 
z teplárny – viz. místní provozní řády a DTP, umístěné na jednotlivých místech zauhlování. 
Odsíření snižuje obsah oxidů síry ve spalinách produkovaných na teplárně TAMEH Czech s.r.o. 
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r)  Zakázané a nebezpečné manipulace 
 
Zákaz manipulace na zařízení v provozu - viz. místní provozní řády a DTP, umístěné na 
jednotlivých obslužných místech zauhlování, případně ne velínech zauhlování, odsíření a u 
předáka zauhlování. Veškeré nutné manipulace na zařízení může provádět pouze zaměstnanec 
zauhlování, odsíření, příp. zámečník nebo elektrikář nebo pověřený a prozkoušený pracovník 
externí firmy. Pracovníci zhotovitele nesmí zasahovat do technologie mimo vymezená 
pracoviště. Veškeré postupy je nutno konzultovat s odpovědnými pracovníky zauhlování, viz 
odstavec m) 
 
s)  Konkrétní umístění lékárničky a hasicích přístrojů na pracovišti 
 
Pro poskytnutí první pomoci jsou na velínech zauhlování a odsíření lékárničky s vybavením 
první pomoci. V případě oznámení dispečinkem nebo při jiném zjištění poruchy nebo havárie na 
plynovém zařízení s následným únikem plynu obsahujícího oxid uhelnatý (koksárenský plyn v 
rozmrazovně) v rozsahu, který překračuje hranice prostoru (ohrožení pracoviště), je nutno se 
řídit pokyny zodpovědných pracovníků zauhlování –  
 
mistr zauhlování ing. Knebl, tel. 5821, 724 777 492, vrchní strojník odsunu odpadů p. 
Pospíšil tel. 5821, 725 834 380, předáci na směnách tel. 7340, 606 771 193, velín 
zauhlování tel. 7565, 2216, 724 777 496, velín odsíření tel. 5711, 720 747 453 
 
Hasicí přístroje na zauhlování a odsíření jsou umístěny na všech důležitých místech např. 
velínech, pracovních plošinách apod.   
 
t)  Číslo telefonu protiplynové služby ArcelorMittal Ostrava a.s. je 7255. 
 
u) Zákaz používání alkoholických nápojů a jiných návykových látek před a během 

pracovní doby v celém areálu ArcelorMittal Ostrava a.s.;  
 
Zaměstnanci jsou povinni nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na 
pracovištích v pracovní době i mimo tato pracoviště a nevstupovat pod jejich vlivem na 
pracoviště zaměstnavatele. Zaměstnanec je povinen do práce přijít v práceschopném stavu. 
 
v)  Postup pro izolaci agregátů dle PoŘBč 11, viz příloha č. 2 (zajišťování agregátů); 
 
Dodržovat ustanovení organizační směrnice N – 0.121. Vyžadují-li tyto práce zajištění el. 
agregátů po el. stránce a dále požadavky na odpojení a zapojení pro funkční zkoušky je nutno 
hlásit předáku na směnách nebo mistru zauhlování nebo jeho zástupci. Ti poté postupují dle 
pracovních instrukcí k zajišťování technologických celků a podle druhu energií (média) 
provedou sami zajištění nebo pořádají provozní zámečníky a elektrikáře o provedení těchto 
zajištění. Záznamy o požadavcích na zajištění (kdo požaduje, důvod, kdo zajistil, způsob 
zajištění, odjišťování pro funkční zkoušky) se zaznamenávají do „Knihy odjištění a zajištění 
agregátů“, jež je uložena na velínech zauhlování a odsíření.     
 
w) Systém bezpečné práce v jeřábové dopravě na zauhlování; 
 
Vstupovat na jeřábovou dráhu skládkového stroje je zakázáno bez předchozí tel. domluvy 
obsluhy skl. stroje a osoby vstupující na skl. stroj. Obsluha je povinna zastavit pojezd stroje a 
vyčkat příchodu osoby do kabiny pro upřesnění dalšího postupu prací. Zaměstnanci, jejichž 
výkon činnosti vyplývající z požadavků uvedených ve smlouvě, vyžaduje vstup na jeřábové 
dráhy, jeřáby nebo vykonávat činnosti vazače, jeřábníka musí být prokazatelně seznámení 
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odpovědnou osobou žadatele se systémem bezpečné práce v jeřábové dopravě pro provoz: 
DTP 4612/19-97 Provoz skládkového stroje na severní skládce paliva zauhlování. 
 
x)  Povinnost prokazatelně proškolit své zaměstnance a zaměstnance svých 

subdodavatelů z osnovy tohoto školení; 
 
Vedoucí a pověření zaměstnanci zhotovitele jsou povinni proškolit své zaměstnance s osnovou 
tohoto školení a dalšími souvisejícími předpisy zde uvedenými, včetně zaměstnanců 
subdodavatelů a nově příchozích v průběhu prací. Zhotovitel byl pochůzkou seznámen s riziky 
na místě prací a vymezením pracoviště. Dále s umístěním RHP a rovněž se všemi 
skutečnostmi a místy, které byly obsahem tohoto školení. 
Použití hasících prostředků (PHP - přenosný hasicí přístroj) je nutné ohlásit předáku 
zauhlování. 
Zodpovědný zaměstnanec zhotovitele je zodpovědný za proškolení všech zaměstnanců v 
souladu s organizační směrnicí bezp. práce ZBB 24, včetně zaměstnanců dalších firem, 
se kterými má zhotovitel uzavřenou platnou smlouvu. Toto proškolení může na žádost 
zhotovitele provést mistr zauhlování nebo jeho zástupce. 

 

y)  Požadavkem na předložení seznamu vlastních chemikálií (např. automobil. benzín     
     v kanystrech, barvy, apod.), které bude zhotovitel pro svoji činnost v areálu    
     ArcelorMittal Ostrava a.s. používat (dovážet), a odeslání tohoto seznamu    
     pověřené osobě oddělení B2, a případně předložení bezpečnostních pravidel. 
 

Zaměstnanec AMO, TAMEH, údržby, nebo externí firmy podpisem do záznamového listu 
osnovy ZBB24, že byl proškolen z osnovy ZBB24. 

Po proškolení zaměstnance AMO, TAMEH z osnovy ZBB24 provede pověřený zaměstnanec 
zápis do zápisníku bezpečnosti práce. 

Po proškolení pověřeného zaměstnance externího zhotovitele, předá lektor prokazatelným 
způsobem pověřenému zaměstnanci zhotovitele kopii této osnovy. Pověřený zaměstnanec 
zhotovitele podpisem do záznamového listu osnovy ZBB24 potvrdí, že byl proškolen z osnovy 
ZBB24. Následně prokazatelně proškolí své podřízené (dodavatele, subdodavatele atp.), kteří 
podpisem do záznamového listu osnovy ZBB24 nebo montážního/stavebního deníku potvrdí, že 
byli proškoleni z osnovy ZBB24. 
 
  Vzor záznamu do ZBP, rubrika „Školení z bezpečnostních předpisů (vstupní 
  na pracovišti“) 
 

Dne: 1.10.2017 prověřen ze znalosti osnovy ZBB24 pro  
pracoviště: teplárna 
Ověření znalostí provedl: Karel Vzor 

Podpis: …………………. 
 

Součástí osnovy ZBB 24 je také příloha s „mapami nebezpečných míst“ kde jsou vyznačeny: 

a) Prostory s nebezpečím výbuchu     d)  Umístění orientačních bodů 
b) Stísněné prostory         e)  Umístění lékárniček 
c) Místa s výskytem plynu        f)   Místa se zvýšeným rizikem 
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Doporučené značení v mapkách:     

    - orientační bod                                    - stísněné prostory 

         - umístění lékárničky                          

                      - umístění ručního hasicího přístroje              - žlutá zón

Tento záznamový list slouží pro pracoviště Osoby pověřené ověřením znalostí z osnovy ZBB24 

Teplárna (objekt kotelny a strojovny) Ing. František Flinta 
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Příloha č. 4  Instrukční list TAMEH č. 2/2019 

 

Instrukční list TAMEH č. 2/2019 

 

IMS – Integrovaný systém řízení 

Instrukce k seznámení 

a) nových zaměstnanců TAMEH, 

b) dalších osob, jejichž práce je řízena organizací (tzn. zaměstnanců externích 
poskytovatelů pracujících v areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.) s integrovaným 
systém řízení kvality, ekologie, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hospodaření s 
energií a prevence závažných havárií. 

 
 

1 Úvod 

TAMEH Czech s.r.o. (TAMEH), ArcelorMittal Ostrava a.s. (AMO), ArcelorMittal Tubular 
Products Ostrava a.s. (AMTPO), ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o. 
(AMDS CR), ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. (AMEPO), ArcelorMittal 
Technotron s.r.o. (AMT) mají zaveden společný integrovaný systém řízení kvality, ekologie, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systém managementu energií a prevence závažných 
havárií (IMS), založený na plnění požadavků:  

a) EN ISO 9001 – Systémy managementu kvality;  

b) EN ISO 14001 – Systémy environmentálního managementu;  

c) ISO 45001 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (náhrada 
OHSAS 18001:2007);  

d) EN ISO 50001 – Systémy managementu hospodaření s energií;  

e) zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi.  

2 Tento instrukční materiál podává základní informace: 

a) o vymezení, účelu a Cílech IMS;  

b) o hlavních záměrech TAMEH vyjádřených v Politice IMS;  

c) pro zvýšení povědomí zaměstnanců TAMEH a dalších osob, jejichž práce je řízena 
organizací, o IMS;  

d) o povinnostech stanovených interními pravidly společnosti TAMEH, jejichž dodržování se 
vztahuje jak na zaměstnance TAMEH, tak na další osoby, jejichž práce je řízena organizací.  

3 Účelem IMS je zajistit: 

a) standardní podmínky ve výrobě a omezit působení nahodilých vlivů;  

b) technologickou a bezpečnostní způsobilost výrobních zařízení, odbornou způsobilost osob, 
jejichž práce je řízena organizací;  



 

c) dodržování stanovených zásad a dokumentovaných postupů;  

d) zajistit porozumění potřebám a očekávání zainteresovaných stran;  

e) požadovanou kvalitu produktů a služeb, stabilitu dodávek, splňujících požadavky zákazníků;  

f) plnění závazných požadavků v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, hospodaření s energií a prevence závažných havárií;  

g) optimální hospodaření s energetickými médii, snižování finanční a energetické náročnosti;  

h) snižování dopadů naší činnosti, výrobků a služeb na ŽP;  

i) zvyšování úrovně ochrany zdraví při práci a pracovního prostředí;  

j) identifikování problémových oblastí, určení příčin, realizování nápravných opatření;  

k) v rámci plánování zvažování rizik a příležitostí a přijímání opatření k jejich řešení.  

4 Vymezení IMS/ povědomí o IMS: 

a) IMS je uplatněn u všech procesů a činností zabezpečovaných v TAMEH.  

b) IMS se vztahuje na všechny zaměstnance TAMEH a na další osoby, jejichž práce je řízena 
TAMEH.  

c) Odpovědnost za integrovaný systém má ředitel společnosti TAMEH. Ten jmenuje 
představitele vedení a svěřuje mu pravomoci k rozhodování a řízení v dané oblasti.  

d) Koordinaci společného postupu společností TAMEH, AMO a DS při udržování, kontrole  
a zlepšování IMS zajišťuje Rada IMS a Pracovní skupiny IMS, řízené PV IMS jednotlivých 
společností a závodů AMO. 

5 Hlavní záměry a závazky  

Vedení společnosti TAMEH pro oblasti systému řízení kvality, ekologie, bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci, managementu hospodaření s energií a prevence závažných havárií 
jsou vyjádřeny v dokumentu PřŘS 20xx/xx Úkoly a programy k naplnění Cílů TAMEH Czech 
s.r.o. pro rok 20xx, platném v daném roce.  

Kvalita výrobků a služeb, ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví 
zaměstnanců, hospodaření s energií a požární ochrana a prevence závažných havárií patří k 
nejvyšším prioritám společnosti. Neustálým zlepšováním se zavazujeme zejména:  

a) zvyšovat spokojenost zákazníků a dalších zainteresovaných stran s kvalitou poskytovaných 
výrobků, procesů a služeb;  

b) rozšiřovat nabídku sortimentu výrobků dle požadavků zákazníků za dodržení požadované 
kvality;  

c) předcházet znečištění a snižovat negativní vlivy naší činnosti na životní prostředí;  

d) předcházet možnosti vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní 
vliv na zdraví zaměstnanců, životní prostředí a majetek;  

e) zvyšovat úroveň ochrany zdraví a pracovního prostředí;  

f) minimalizovat počet pracovních úrazů, nemoci z povolání, nehod a havárií;  

g) snižovat finanční náročnost v oblasti hospodaření s energií;  

h) komunikovat a spolupracovat s místní správou, veřejností a zákazníky s cílem podávat 
objektivní informace o vlivech a. s. na životní prostředí a bezpečnost občanů.  

i) motivovat zaměstnance a zvyšovat jejich povědomí, odborné znalosti a dovednosti  
v oblasti zabezpečování kvality, ochrany životního prostředí, hospodaření s energií, bezpečnosti 
práce a prevence závažných havárií.  

 



 

Od zaměstnanců se očekává:  

a) odpovědný přístup k plnění všech stanovených úkolů;  

b) dodržování dokumentovaných postupů a předpisů firmy;  

c) aktivní přístup k růstu osobní kvalifikace a kompetencí;  

d) hledání možností zlepšování kvality, ochrany ŽP, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
snižování energetické náročnosti v rámci svých pracovišť.  

6 Seznámení  

Noví kmenoví zaměstnanci TAMEH a další osoby, jejichž práce je řízena organizací, jsou tímto 
IL seznámeni se skutečností, že organizace, pro kterou pracují, má zaveden IMS  
a stanoveny cíle, kterých chce dosáhnout. Musí si být vědomi skutečnosti, že jejich činnost je 
součástí procesů vedoucích k dosažení těchto cílů a spokojenosti zákazníků a dalších 
zainteresovaných stran. 

V praxi to znamená, že v rámci vstupního školení jsou zaměstnanci poučeni o povinnostech ve 
vztahu k dodržování jak obecně platných interních pravidel TAMEH, (u zaměstnanců externích 
poskytovatelů v rozsahu stanoveném v Obchodní smlouvě uzavřené mezi žadatelem - TAMEH 
a zhotovitelem služby), tak i předpisů platných pro zabezpečování činnosti na daném pracovišti.  

7 Rozsah vstupního školení 

7.1  Noví zaměstnanci TAMEH a zaměstnanci externích poskytovatelů, pracující na 
dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr  

a) Osnova školení bezpečnosti práce ZBB 08 (včetně specifikací vztahujících sek danému 
pracovišti);  

b) Instrukční list TAMEH 2/2019 – IMS.  

 

7.2 Zaměstnanci externích poskytovatelů pracujících na smlouvu o dílo:  

a) Seznámení zaměstnanců externích poskytovatelů s povinností dodržovat interní pravidla 
TAMEH v oblastech BOZP, požární ochrany, hospodaření s energií, ekologie, ostrahy, 
povolování vstupu a práce na vyhrazených technických zařízeních podle přílohy platné 
Obchodní smlouvy při povolování vstupu.  

b) Školení Bezpečnosti práce podle osnovy ZBB 24 pro zodpovědné zaměstnance zhotovitele.  

c) Školení o PO a PZH pro vedoucí zaměstnance zhotovitele. Vedoucí zaměstnanci zhotovitele 
pak prokazatelně před zahájením prací proškolí své zaměstnance a sub-dodavatele o PO a 
PZH dle osnovy školení BP 0400.  

d) Školení o požadavcích a povinnostech zaměstnanců externích poskytovatelů dodržovat 
interní pravidla podniku v oblasti ochrany životního prostředí, platná pro dané pracoviště,  
o postupech při vzniku havárie nebo ohrožení životního prostředí.  

e) Informace o požadavcích a povinnostech zaměstnanců externích poskytovatelů dodržovat 
interní pravidla podniku při poskytování služeb z hlediska IMS v rozsahu tohoto školícího 
materiálu.  



 

 

8 Povinnosti zaměstnanců TAMEH a zaměstnanců externích poskytovatelů 

Zaměstnanci TAMEH a zaměstnanci externích poskytovatelů jsou při zabezpečování činností v 
oblasti IMS povinni dodržovat:  

a) interní pravidla TAMEH pro oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, hospodaření s energií, ostrahy, povolování vstupu a práce na vyhrazených 
technických zařízeních, u zaměstnanců externích poskytovatelů podle přílohy platné Obchodní 
smlouvy, se kterými jste seznámeni při vstupním školení;  

b) pracovní instrukce, technologické předpisy, pracovní a kontrolní postupy apod., vztahující se 
k zabezpečování činností na daném pracovišti;  

c) zásady pro plnění požadavků v oblasti ochrany životního prostředí na daném pracovišti, např. 
pro třídění a ukládání odpadů apod.;  

d) pravidla pro používání monitorovacího a měřícího zařízení s platnou dobou kalibrace;  

e) zásady pro používání informačních a komunikačních prostředků a technologií, včetně zásad 
pro nakládání s důvěrnými informacemi, u zaměstnanců externích poskytovatelů  
v rozsahu stanoveném v Obchodní smlouvě;  

f) pracovní postupy pro značení, manipulaci (správné použití manipulačních a přepravních 
prostředků), skladování materiálů, polotovarů a výrobků v celém výrobním procesu tak, aby 
nedošlo k poškození, záměně nebo znehodnocení materiálů a výrobků;  

g) zákazy a příkazy bezpečnostního charakteru na stanoveném pracovišti, včetně povinnosti 
používat předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky;  

h) v případě zjištění jakýchkoliv nedostatků na pracovišti, znemožňujících plnění úkolů  
v souladu se zásadami stanovenými v IMS, jsou povinni se obracet na nadřízené vedoucí 
zaměstnance za účelem sjednání nápravy. 

9 Zodpovědnost za prokazatelné proškolení nových zaměstnanců TAMEH a 
zaměstnanců externích poskytovatelů:  

a) seznámení nových zaměstnanců TAMEH s Instrukčním listem zajistí přímí nadřízení  
a vedoucí zaměstnanci formou vyslání zaměstnance na úvodní adaptační školení organizované 
útvarem J, případně proškolením zaměstnance se záznamem do Knihy instruktáží;  

b) seznámení zaměstnanců externích poskytovatelů s Instrukčním listem provedou vedoucí 
zaměstnanci externí firmy, příp. po dohodě vedoucí zaměstnanci daného pracoviště TAMEH, 
včetně zajištění písemného záznamu o školení.  

 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: 4/TP - Ing. Petr Bayer 
 
Předkládá: 4/TP - Ing. Roman Růžička 
 
Schválil:  4/ŘSB - Ing. Petr Baranek 
 
Dne: 30. 4. 2019 
 



 

 

 
Příloha č. 5 - Návod k provádění nakládky a vykládky vozů řady Falls (dělená vykládka). Příloha 
č. 8 Předpisu pro obsluhu železničních nákladních vozů Vp4 (OKD Doprava)  
 
 

ČÁST TŘETÍ 

ZAKÁZANÉ MANIPULACE A BEZPEČNOST PRÁCE 

PŘI OBSLUZE VOZU 
 

80. Obsluhu smí provádět pouze osoba prokazatelně poučená ve smyslu tohoto Návodu. 

81. V průběhu vyprazdňování nebo při jakékoliv manipulaci s vyklápěcím mechanizmem nesmí být v 

blízkosti bočních klapek a mechanizmu vyklápění jiná osoba než zaměstnanec provádějící vykládku. 

Tento zaměstnanec se před započetím vykládky musí přesvědčit, že v blízkosti klapek žádná jiná 

osoba není. 

82. Ruční otevírací páku je zakázáno používat jako páčidlo a obecně k jiným účelům, než jak je 

stanoveno v tomto Návodu. Ruční otevírací páka musí být periodicky 1x ročně kontrolována. Za 

dodržení lhůty kontroly zodpovídá vedoucí místa vykládky, vlastní kontrolu zajišťuje 01V. 

83. Prodlužovací nástavec není dovoleno používat při otevírání vozu. 

84. Je zakázáno odklápět západku pomocné rohatky (poz. 8, obr. 3) u uzavřeného vozu, je-li ruční 

otevírací páka nasunuta na čtyřhran (poz. 7, obr. 3) hřídele ručního ovládání. 

85. Při čištění vozu z prostoru mezi klapkami a skříní vozu je nutno klapky v otevřené poloze zajistit 

proti samovolnému uzavření. 

86. Při otevřených klapkách je zakázáno s vozem pohybovat. Výjimky jsou možné pouze při posunu v 

rámci vlastní vykládky vozu. Tato manipulace však musí být popsána v PŘ. 

87. Nevystupovat na žebřík vozu pod trakčním vedením. 

88. Neprovádět násilné otevírání a zavírání vozu. Je-li mechanizmus otevírání vozu nebo některá jeho 

část poškozena nebo deformována je zakázáno provádět ložné manupilace. Nelze-li vůz otevřít nebo 

správně a dostatečně zavřít z důvodu technické závady, je to důvod k jeho vyřazení z provozu. 

Správné uzavření vozu je nutno zkontrolovat před každou nakládkou a po každé vykládce. 

89. Při nerespektování pokynů uvedených v tomto návodu může dojít ke vzniku úrazu nebo poškození 

vozu. 

90. Při vykládce je nutno kontrolovat, zda nedochází k zasypávání kolejnice vykládaným substrátem - 

nebezpečí vykolejení. 

91. Je zakázáno do ozubeného převodu mechanizmu vyklápění vsunovat jakékoliv předměty. 

92. - 99. Neobsazeno 

 
UPOZORNĚNÍ 

Zaměstnanec je povinen si při manipulaci s vozem nebo jeho částmi počínat tak 
obezřetně, aby svým jednáním nezpůsobil újmu na zdraví nebo majetku sobě nebo 

jiným osobám. 

 
 

ČÁST ČTVRTÁ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

100. Výjimky z tohoto Návodu je oprávněn povolovat ředitel PO 01 

101. Vůz musí být po vykládce čistý a správně zavřený. 

102. - 109. Neobsazeno 
 
 
 



 

 

Příloha č. 6 – Povinnosti obsluhy dle MPP 46/12/18-96 

    
5 Popis všech provozních stavů 
 
Rozjíždění zvolené dopravní cesty transportního zařízení se zásadně provádí od 
posledního pásu k prvnímu, při zachování posloupnosti vzájemných blokací. Obsluhy 
propelerů, pásů od jímek, skládkového stroje, přesýpací stanice i plošiny +28 m 
spolupracují při rozjíždění pásů a mohou spouštět zařízení až po prokazatelném zjištění 
chodu zařízení následujícího (zejména při provozu v debloku), domluva se děje 
prostřednictvím telefonních přístrojů napojených na telefonní ústřednu velínu zauhlování.               
Při ukončení provozu je sled opačný, pásy se zastavují od počátku do konce.  
 
Povinnosti obsluhy 
 
- při spouštění a zastavení dopravního zařízení používat určené ovládače včetně 

nouzových vypínačů 
- kontrolu zařízení za chodu provádět  z bezpečné vzdálenosti, aby nemohlo dojít 

k zachycení zaměstnance, a není-li toto možné, může být kontrola provedena jen, je-li 
zařízení v klidu a zabezpečeno proti spuštění. 

- před opětovným spuštěním dopravního zařízení, které bylo mimo provoz z důvodu 
nouzového nebo náhodného zastavení, se musí obsluha přesvědčit: 

  a) zda byla odstraněna příčina nouzového nebo náhodného zastavení 
  b) zda se nenacházejí v blízkosti zařízení jiné osoby 
  c) zda nejsou na zařízení předměty, které by mohly po spuštění způsobit škodu na 
    zařízení 
  d) zda na zařízení není umístěna výstražná tabulka „Na zařízení se pracuje“ nebo  
    obdobné varování 
- v případě zvukové signalizace pro uvedení pásu do pohybu okamžitě ukončit pracovní 

činnost a vzdálit se do bezpečné vzdálenosti 
 
 
Příloha č. 7 - Výtah z MPoŘ Provádění posunu železničních vozů při vykládce paliva na 

koleji č. 454 zauhlování teplárny 

 

2.8  Posun vozů 
 
Pro potahování vrátkem č. 1 na koleji č. 454 se přistavuje souprava o 14 až 17 vozech;   
Pro potahování vrátkem č. 2 na koleji č. 455 se přistavuje souprava o max. 8 vozech  
 

- skupina vozů se zajistí proti ujetí utažením ruční brzdy prvního vozu a položením jedné 
zarážky pod první nápravu od obvodu Cihelna (z jižní strany). 
 
Zarážka je odstraňovaná dopravními zaměstnanci až při odsunu vozů. 
 
Před povolením obsluhy koleje č. 454 kolejovou dopravou musí vedoucí posunu bez 
lokomotivy (příp. výše uvedení zaměstnanci) zajistit: 
 
- aby byly splněny podmínky zabezpečení vykládacího místa dle bodu 2.9.,aby se v 

koleji nebo v její těsné blízkosti nezdržovali zaměstnanci; 
- aby od koleje bylo odstraněno veškeré zařízení zasahující do průjezdného profilu 

koleje. 



 

 
Dříve, než se zahájí posun, zjistí vedoucí posunu bez lokomotivy osobní pochůzkou, zda 
zamýšlenému posunu nestojí nic v cestě. Dále, zda jsou od pojížděné koleje odstraněna 
vozidla a jiná zařízení, zasahující do průjezdného profilu koleje (auta, těžké zemní stroje, 
lana vrátků apod.). Kromě toho se vedoucí posunu postará, aby o zamýšlených pohybech 
byli informováni ostatní zaměstnanci, pracující u koleje, na které se bude posunovat. 
Po skončení posunu se skupina vozů zajistí proti ujetí utažením ruční brzdy prvního vozu 
a položením jedné zarážky pod první nápravu od obvodu Cihelna (z jižní strany). 
 
 
2.9  Zabezpečení vykládacího místa  
 
Je využit systém signalizace a vzájemného blokování technologického zařízení se 
signalizací pro povolení přísunu a odsunu vozů na koleji č. 454. Signalizace je umístěna 
na šedě natřeném stožáru, vpravo od koleje 454, 20 m jižně kabiny bývalého 
posunovacího zařízení. Signalizaci tvoří zelené a červené světlo. Svítí-li červené světlo – 
„Obsluha zakázána“ - technologické zařízení je v činnosti. Zelené světlo „Obsluha 
dovolena“.   
 
Při zavěšování a vyvěšování háku lana u vozu je třeba dbát zvýšené opatrnosti.  
 
Osoba, která provádí vykládku vagónu, upozorní před otevřením vozu hlasitým zvoláním 
„Pozor“ všechny zaměstnance v blízkosti vykládacího místa o vyložení vozu. Při klopení 
vozů se nesmí v prostorech vedle bočních dveří vozů a roštů pohybovat žádné osoby.  

 

ZÁKLADNÍ STAV: 
 
- napájení vrátků je zablokováno 
- na návěstidle svítí Zelené světlo „Obsluha dovolena“ – v případě poruchy nebo 

nesplněním kterékoliv výše uvedené podmínky se rozsvítí červené světlo – „Obsluha 
zakázána“  

 
POHYB VRÁTKU JE ZABLOKOVÁN: 
 
- lze obsluhovat ostatní prvky      
 
ZELENÉ SVĚTLO: 
 
- pohyb vrátků je zablokován 
  
ČERVENÉ SVĚTLO: 
 
-   tento stav umožňuje posun posunovacím zařízením  
 
 


