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Název školení Zaměstnanci zhotovitelských firem 

Kód ZBB 24 

Obor, profese Školení pro zaměstnance zhotovitelských firem 

Cyklus školení Jednorázové 

Osnova: 

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

a) Společnost TAMEH Czech s.r.o. je součástí certifikovaného Integrovaného 
systému řízení (IMS) také systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BS OHSAS 18001:2007). 

b)  Politika Integrovaného systému řízení (IMS) společnosti ArcelorMittal Ostrava 
a.s. (viz platný PřGŘ). 

c)  Přístupové cesty, průchody a přechody na pracoviště, k určené závodní 
jídelně a závodní prodejně, k sociálnímu zařízení, zdravotnímu středisku. 

 Přístupová cesta vede mezi kotlem K11 a novou sociální budovou podél jižní 
stěny budovy Demineralizační stanice, až ke vstupu do budovy. Pracoviště na 
teplárně se nachází v budově teplárny za severním průchodem k TG8. Nejbližší 
závodní jídelna „Rourovna“ je naproti nové sociální budovy. Sociální zařízení je 
společné pro obě pracoviště a nachází se na velínu Demineralizace. Zdravotní 
středisko je před hlavní bránou na poliklinice. 

d) Vymezení pracoviště, na kterém se mohou pohybovat. 

 Jsou to všechny prostory Demineralizace, kde bylo povoleno zodpovědným 
pracovníkem provádět pracovní činnost příslušející zhotoviteli dle „Zápisu o 
předání pracoviště“ nebo SOD. 

e) Rizika možného ohrožení života a zdraví a opatření na ochranu 
před působením těchto rizik. Rizika musí být jednoznačně definována. 

 Na pracovišti Demineralizace jsou níže specifikovaná rizika: 

 V PC na velínu jsou v digitální formě k dispozici bezpečnostní listy všech zde 
používaných chemikálií a dle BPr 46-06, BPr 46-07 a BPr 46-09 se jedná o tyto 
nebezpečné chemické látky a chemické směsi: 
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 Kyselina chlorovodíková Síran železitý Hydroxid sodný 
 Vápno Fosforečnan sodný Siřičitan sodný 
 Optimer PULV 9601 Hydroxid amonný Nalco Stabrex ST 40 
 Nalco Trasar 3DT 449 Nalco Trasar 3DT 199 Nalco 73 100 
 Nalco Ultrion 71 221 Sůl NaCl                                

 Vedoucí prací byli s výše uvedenými BPr 46-06, 46-07, 46-09 a s jednotlivými 
bezpečnostními listy seznámeni, vč. postupu při zasažení chemikálií. 
Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni upozornit obsluhu na jakékoliv poruchy či 
úniky chemikálií nebo médií. V případě nemožnosti dosažení obsluhy (překážky, 
výpary apod.) opustit pracoviště vyznačenými únikovými cestami a oznámit 
obsluze (pokud to nejde jinak) telefonicky tyto skutečnosti na tato čísla:  

  
Velín Demi:    2078  
Mistr R směny:    2228 
Směnový mistr 46 – strojní: 7943 
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Zdroj rizika Popis ohrožení 
Opatření mající vliv na 

Snížení rizika 
- Překážky, nerovnosti v  
 pochůzí cestě, kluzký povrch 
-Pohyb po schodišti 

Pád na rovině, šikmé ploše 
 
OOPP, Pracovní obuv 

- Práce ve výšce, nad volnou 
hloubkou 

Pád z výšky 
Zábradlí, BPo-11 

- Neizolované potrubní rozvody 
páry horké vody, jiných strojních 
zařízení (čerpadla, výměníky 
tepla …) 

- Výron páry, horké vody 
z potrubních rozvodů, jiných 
strojních zařízení (čerpadla, 
výměníky tepla …) 

- Svářečské, pálicí, řezací práce 

Popálení, opaření 

OOPP 

- Práce s ChLaS, výron ChLaS, 
škodlivých výparů z potrubních 
rozvodů, jiných zařízení 
(zásobníky ChLaS, dávkovací 
čerpadla …) 

Poleptání, vdechnutí škodlivých 
výparů 

OOPP, Ochranné obleky, 
Bezpečnostní listy 

- TNS, potrubní rozvody vody páry 
vzduchu, ChLaS, tlakové části 
jiných strojů 

Zasažení výronem energií 
OOPP, Ohraničení pracoviště 

- Práce s vysokozdvižným 
vozíkem, paletizačním vozíkem, 
pohyb po dopravní komunikaci 

- Snížené, zúžené pochůzí profily, 
OK konstrukce 

- Práce s mechanickým, 
pneumatickým nářadím 

- Točivé části strojů 
- Pohyb po jeřábové dráze 
- Pád nebo sesunutí břemene, 
ztráta stability břemene 

- Pád ve výšce a nad volnou 
hloubkou 

Naražení, zachycení, přimáčknutí 

OOPP, Odborná školení, Interní 
předpisy 

- Dotyk s živými části při práci na 
el. zařízení, rozvaděčích, 
přechodových skříní, svorkovnice 

- Práce s ručním elektrickým 
zařízením 

Elektrická energie 

Příkaz „S“ 
 

- Při práci nad volnou hladinou 
kapalného média (jímky, nádrže 
…) 

Utonutí 
Příkaz „S“ 
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f) Postup výroby. 

 Demineralizační stanice slouží k výrobě demineralizované vody pro vysokotlaké 
kotly na teplárně a změkčené vody pro potřeby ArcelorMittal Ostrava a.s. 

g) Zabezpečovací zařízení, jeho významem a funkce. 

 Zaměstnanci zhotovitele byli seznámeni s tím, že v celém areálu ArcelorMittal 
Ostrava a.s. je zakázáno kouření. Dále pak, že před zahájením jakýchkoliv 
svařovacích prací nebo prací s otevřeným plamenem, musí mistr příslušného 
pracoviště posoudit tyto práce, případně vydat příkaz pro práce se zvýšeným 
nebezpečím. Zabezpečovací zařízení jsou podrobně popsána v DTP pro 
Demineralizaci. 

h) Zakázané a nebezpečné manipulace. 

 Veškeré manipulace na zařízení může provádět pouze obsluha Demineralizace. 
Pracovníci zhotovitele nesmí zasahovat do technologie mimo vymezené 
pracoviště. Veškeré postupy je nutno konzultovat s odpovědným pracovníkem 
Demineralizace – mistr R směny a vedoucí strojníci na jednotlivých směnách. 

i) Zákazy a příkazy bezpečnostního charakteru na stanoveném pracovišti. 

 Zákazy a příkazy bezpečnostního charakteru a zvláštní upozornění jsou 
v interních předpisech a DTP umístěném na velínu, kde jsou uvedené 
odvolávky na další předpisy, normy a směrnice. Použití otevřeného ohně platí 
všude, mimo vyhrazená místa. Vstupovat na jeřábovou dráhu je zakázáno. 
Příkaz k použití otevřeného ohně na zařízení Demineralizace může vydávat 
pouze pověřený zaměstnanec – mistr R směny, vedoucí směny. Zaměstnanci 
externích firem byli seznámeni s organizační směrnicí N-3.192 „Požární 
ochrana a prevence závažných havárií“. Pracoviště Demineralizace je vybaveno 
hasicími přístroji. 

j) Ostatní opatření a okolnosti k zajištění bezpečné a zdravotně nezávadné 
práce, vyplývající z požadavků uvedených ve smlouvě. 

 Na pracovišti je třísměnný provoz, takže zaměstnanci zhotovitele jsou povinni 
před zahájením prací nahlásit svůj příchod a po ukončení práce svůj odchod 
vedoucímu strojníkovi na velínu příslušného pracoviště. Zástupce zhotovitele 
provede zápis o počtu zaměstnanců, čase příchodu, odchodu a tel. čísla na 
kterém bude jeden ze zhotovitelů k zastižení do „Knihy příchodů a odchodů“, 
která je uložena na velínu. Vše stvrdí hůlkovým příjmením a podpisem. 
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 Zaměstnanci externích firem, kteří pracují ve dnech pracovního volna a 
pracovního klidu, jsou povinni tuto skutečnost nahlásit předem vedoucímu 
zaměstnanci. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni dodržovat postupy při 
zjištění ekologických havárií a likvidaci jejich následků v ArcelorMittal Energy 
Ostrava s.r.o., dle DTP daného pracoviště, Plánu opatření pro případy 
havarijního zhoršení jakosti vod a Plánu opatření pro případy havárie TAMEH 
Czech s.r.o., se kterým byli seznámeni. 

k) Povinnosti a způsob poskytnutí a zajištění první pomoci při úrazech a 
otravách v TAMEH Czech s.r.o. 

 Pro poskytnutí první pomoci je ve velínu Demineralizace lékárnička 
s vybavením první pomoci. V případě vzniku pracovního úrazu nebo 
skoronehody, je vedoucí prací povinen tuto skutečnost hlásit zodpovědnému 
pracovníkovi pracovitě nebo směnovému mistrovi 46 – strojní (tel.:7943) a nebo 
na dispečink závodu TAMEH Czech s.r.o. (tel.: 7140). 

l) Nejbližší orientační bod záchranné služby – 4/3. 

 Nachází se u sloupu potrubního mostu před vstupem do Demi.  

Číslo telefonu první pomoci:  155 
Číslo telefonu požárního útvaru ArcelorMittal Ostrava a. s.: 150 
Číslo telefonu protiplynové služby: 72 55 
Číslo podnikového dispečinku: 73 33 

 Číslo závodního dispečinku: 71 40 

m) Umístění knihy bezpečnostních závad. 

 Pokud zjistí zaměstnanci zhotovitele nějakou bezpečnostní závadu, musí ji 
nahlásit obsluze demi stanice, který ji zaznamená do systému IMIS a také 
nahlásí vedoucímu zaměstnanci demi stanice. 

n) Požární poplachové směrnice, havarijní a první pomoci. 

 Jsou umístěny u vstupu na velín demi stanice a přímo na velínu demi. Použití 
hasících prostředků  (RHP - ruční hasící přístroj) je nutné ohlásit mistrovi nebo 
ved. strojníkovi demineralizace. 

o) Ustanovení organizační směrnice N-0.121, kapitola 6 (zajišťování 
agregátů). 

 Dodržovat ustanovení organizační směrnice N – 0.121. Každý požadavek na 
odpojení a zapojení je nutno hlásit mistrovi ranní směny nebo ved. strojníkovi 
demineralizace a provést zápis do „Knihy evidence zajišťování energií a 
agregátů“. 
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 Před vstupem do stísněných prostorů, které jsou specifikovány pro dané 
pracoviště, musí být vystavena tzv. „Povolenka“, kterou vystaví mistr nebo jeho 
zástupce a ten vypíše příkaz pro práce ve stísněných prostorech. Jinak nesmí 
do stísněných prostor zaměstnanci zhotovitele vstupovat. 

p) Seznámení se Systémem bezpečné práce v jeřábové dopravě pro dané 
pracoviště. 

q) Seznámení se zákazem požívání alkoholických nápojů a jiných návykových 
látek před a během pracovní doby v celém areálu ArcelorMittal Ostrava a.s. 

r) Povinnost prokazatelně proškolit své zaměstnance a zaměstnance svých 
subdodavatelů z osnovy tohoto školení. 

 Postupem pro izolaci agregátů dle PoŘBč.11 

 Vedoucí a pověření zaměstnanci zhotovitele jsou povinni proškolit své 
zaměstnance s obsahem 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. Zástupce zhotovitele byl rovněž seznámen 
se „Seznamem OOPP“, včetně návodů na použití všech OOPP. 
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Součástí každé osnovy je také příloha s „mapami nebezpečných míst“ kde jsou 
vyznačeny: 

 

a) Prostory s nebezpečím výbuchu 

b) Stísněné prostory 

c) Místa s výskytem plynu 

d) Umístění orientačních bodů 

e) Umístění lékárniček 

f) Místa se zvýšeným rizikem 

 

Doporučeno vyznačit také: 

     - Orientační bod 

           - Umístění lékárničky 

                - Umístění ručního hasicího přístroje 

        - Stísněné prostory 

     

  - Žlutá zóna  
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Školení provádí:
 

Pověřený zaměstnanec žadatele 

Záznam o školení:
 Zápis do záznamového listu osnovy ZBB24/stavební/ 

montážní deník, v případě zaměstnanců AMO do ZBP + zápis 
do záznamového listu osnovy ZBB24 

Platí od: 1.4.2018
 Nahrazuje: Osnovu ZBB 24 z 1. 7. 2016, 

  vydání 4, revize 0 

Zpracoval: 4602 – Zarodňanský Peter 

                     Tel.: 2228 

                      
 

Schválil: 4/ŘBS – Ing. Poláček Aleš 

    Tel.: 6163 

Vydání: 5
 

Revize: 0 
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Tento záznamový list slouží pro pracoviště Osoby pověřené ověřením znalostí z osnovy ZBB24 

TAMEH Czech s.r.o. – 4602 demineralizace 
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