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1
ROZSAH PLATNOSTI
Tato BI platí pro práci na všech pracovištích SPOLANA a.s. Její porušení může mít za následek postih a uplatnění
náhrady škody, a to i za škody způsobené na zdraví zaměstnanců, dle zákonných předpisů.
Povinnost použití osobních ochranných pracovních prostředků se vztahuje na všechny zaměstnance SPOLANA
a.s. i na další osoby, které vstupují nebo se zdržují z jakýchkoli důvodů v areálu SPOLANA a.s.

2
ZÁSADY BEZPEČNÉ PRÁCE
2.1 Identifikace rizik
Obsluha technologických zařízení, jeho údržba a kontrolní činnost si vyžaduje v mnoha případech pohyb osob
v prostorách, kde hrozí nebezpečí poranění hlavy, očí, těla nebo nohou. Jedná se mimo jiné o:
 riziko mechanického poranění hlavy pádem předmětů nebo naražením hlavy na ostré hrany konstrukcí
a zařízení (různě zúžený profil pro pohyb)
 riziko zasažení očí nebo odkrytých částí těla při všech činnostech a manipulacích s nebezpečnými chemickými
látkami, dále při řezání, broušení, vrtání, sváření, úklidu apod.
 riziko poranění nohou pohybem v členitém terénu, při provádění obslužných nebo kontrolních činností
a manipulací na zařízení, manipulaci s materiálem, řezání, broušení, vrtání, sváření, úklidu apod.
 riziko poškození dýchacích cest působením nebezpečných látek (plyny, prachy, aerosoly atd.).
V Komerční zóně, která slouží převážně ke komerčním účelům (skladování, dílny, pronajaté objekty, administrativní
prostory), je pro osoby riziko významně nižší, nicméně se nevylučuje použití ochrany dle Hodnocení rizik pro
konkrétní oblast.
Pravidelné hodnocení rizik pro výběr osobních ochranných pracovních prostředků se provádí dle SGŘ-23-06
„Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků“.
2.2 Rozčlenění areálu SPOLANA a.s. dle výskytu existujícího rizika
Po posouzení charakteru prováděných činností a jejich rizik pro zaměstnance je areál SPOLANA a.s. rozdělen do
dvou zón. Rozdělení areálu je vymezeno v příloze č.1 SGŘ-01-07 „Propustkový řád“.
 zóna Chemopark – výrobní prostory se zvýšeným rizikem zranění
 zóna Komerční

– ostatní prostory s běžným rizikem zranění

2.3 Značení zón
Hranice zóny „CHEMOPARK“ je vymezena bezpečnostním značením dle přílohy č. 1 SGŘ-01-07 „Propustkový
řád“. Na všech vjezdech do zóny Chemopark je nainstalováno svislé značení dle přílohy č. 1 SGŘ-01-07
„Propustkový řád“ obsahující značky příkazu k používání přilby, brýlí, pracovního oděvu a obuvi.
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3
VYBAVENÍ OOPP – ZAMĚSTNANCI SPOLANA a.s.
3.1 STANDARD PRO PRÁCI A POHYB V ZÓNĚ CHEMOPARK

ZAMĚSTNANCI SPOLANA a.s. JSOU POVINNI TRVALE POUŽÍVAT:
OCHRANNOU PŘILBU
OCHRANNÉ BRÝLE
OCHRANNÝ PRACOVNÍ ODĚV
PRACOVNÍ OBUV
OCHRANOU ÚNIKOVOU MASKU PRO PŘÍPAD EVAKUACE (neslouží na operace definované v odst.
3.3, masku má osoba vždy u sebe). Pokud má zaměstnanec u sebe obličejovou masku pro práci dle odst. 3.3,
nemusí mít ochranou únikovou masku pro případ evakuace.
3.2 STANDARD PRO PRÁCI A POHYB V ZÓNĚ KOMERČNÍ

PRO ZAMĚSTNANCE SPOLANA a.s. stanoví rozsah použití OOPP
ODPOVĚDNÝ ZAMĚSTNANEC KONKRÉTNĚ PRO VYKONÁVANÉ ČINNOSTI
Všechny osoby musí respektovat instalované výstražné bezpečnostní značení
(značky zákazu, výstrahy, příkazu a informativní)
3.3 SPECIÁLNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY
Pokud je pro některé definované operace stanoveno použití speciálních OOPP pro ochranu zraku, sluchu,
obličeje, těla, pokožky nebo dýchacích cest (speciální přilby, brýle, obličejové štíty, obličejové masky, chrániče
sluchu, speciální obuv apod.), musí být vždy použity přednostně (stanoveno např. Bezpečnostní instrukcí místním provozně bezpečnostním předpisem pro pracoviště, provozním řádem nebo doporučením výrobce – tato
podmínka může platit i mimo zónu Chemopark).
 V laboratořích - při manipulaci s chemickými látkami se použití brýlí vyžaduje !
 V ostatních případech použije zaměstnanec k ochraně očí některý z druhů brýlí doporučených v příloze č. 2,
kap.1
 Při jízdě na kole na komunikacích v zóně Chemopark, kdy je povinnost používat cyklistickou ochrannou přilbu
schváleného typu dle BI-00-05, musí být současně používány ochranné brýle.
3.4 VÝJIMKY Z POVINNOSTI POUŽÍVAT OOPP
 Při cestě do zaměstnání a ze zaměstnání (z vrátnice do šatny nebo na pracoviště a zpět, vedené po
meziblokových komunikacích – na vlastním vnitrobloku musí zaměstnanec použít nejkratší cestu po
komunikacích, která nesmí vést nebezpečným prostorem – trasu určí příslušný vedoucí pracovník)
 Při jízdě na kole / koloběžce do zaměstnání a ze zaměstnání na komunikacích v areálu SPOLANA a.s. je
povinnost používat pouze cyklistickou ochrannou přilbu schváleného typu dle BI-00-05.
Ochranná přilba a brýle nemusí být použity při pohybu
 V administrativních budovách, kancelářích, šatnách, hygienických zařízeních, jídelnách
 Při řízení vozidel a jiných strojů, pokud mají kryté kabiny pro řidiče a spolujezdce
 V prostorech všech velínů Výrobně-provozního úseku.
Ochranná přilba nemusí být použita
 Při práci v extrémních polohách (vleže, vkleče, apod.), pokud je zajištěna bezpečnost jiným způsobem.
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Ochranné brýle nemusí být použity
 Při obsluze železniční vlečky, pokud je prováděna v prostoru vymezeném profilem kolejiště nebo souvisí
s posunem vozů, a to pouze v případě, že nejsou prováděny činnosti, kdy prach nebo jiná část může
zasáhnout oči zaměstnance (čištění tlakovým vzduchem, zametání, oplachování tlakovou vodou atd.).
Použití alternativních prostředků ochrany hlavy
 Zaměstnanci Ostrahy podniku mohou při výkonu služby v prostoru zóny Chemopark použít jako alternativní
prostředek ochrany hlavy „Ochrannou čepici stylu baseball“ (se skořepinou odolnou vůči nárazu dle EN812).
Výjimka neplatí pro pohyb v prostoru instalovaných technologií.
 Jako alternativní prostředek ochrany hlavy mohou „Ochrannou čepici stylu baseball“ (se skořepinou odolnou
vůči nárazu dle EN812) použít zaměstnanci obsluhující granulaci kaprolaktamu (závodu KL) ve vymezeném
prostoru:
- hala automatické pytlovací linky a paletizace v 1.p. objektu D261A
- mezisklad palet v 2.p. objektu D261A a část schodiště mezi 1. a 2. patrem propojujícím vymezené prostory.
Ochranná úniková maska pro případ evakuace
 Výjimka z povinnosti mít u sebe únikovou masku v zóně Chemopark platí při cestě do zaměstnání a ze
zaměstnání.

4
POUŽÍVÁNÍ OOPP
4.1 ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ PŘILBY
 Před každým použitím je třeba přilbu důkladně prohlédnout. Při zjištění jakéhokoli poškození skořepiny je nutné
přilbu okamžitě vyřadit. Poškozené části vnitřního vybavení je možno nahradit novými.
 Životnost: na výlisku ochranné přilby je vyznačen měsíc (nebo čtvrtletí) a rok výroby přilby. V návodu výrobce
(dodavatele) je uvedena doba použitelnosti – zpravidla 5 let od data výroby. Po uplynutí této doby je nutno
přilbu vyměnit.
 ! UPOZORNĚNÍ: Přilba, která byla vystavena silnému nárazu, musí být vyřazena z dalšího používání, i když
nejeví známky poškození.
4.2 ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH BRÝLÍ
 Před každým použitím je třeba ochranné brýle důkladně prohlédnout – defektní brýle, poškrábaná skla a brýle
opotřebené dlouhým užíváním je nutné vyměnit.
 V případech, kdy OOPP k ochraně zraku pro zaměstnance (návštěvy) zajišťuje SPOLANA a.s., musí být použit
některý z druhů brýlí doporučených v příloze č. 2 této BI.
 Jiný typ ochrany zraku musí být předem projednán s útvarem HBP – hlavní podmínkou při výběru brýlí je
minimalizace rizika zasažení očí. Musí být zajištěna ochrana zepředu (kompaktní zorník bez otvorů), tvar
zorníku nebo bočnice musí zajistit ochranu z boku.
 Pokud je nutná na pracovním místě kombinace více druhů OOPP (chrániče sluchu apod.), musí být voleny tak,
aby jejich použití obsluhu co nejméně obtěžovalo, a musí být vzájemně slučitelné, za dodržení všech podmínek
ochrany.
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5
VYBAVENÍ OOPP – OSTATNÍ OSOBY
5.1 STANDARD PRO POHYB V ZÓNĚ CHEMOPARK – OSTATNÍ OSOBY
Ostatní osoby (tj. osoby, které nejsou zaměstnanci SPOLANA a.s. – zaměstnanci externích organizací, řidiči a
závozníci vozidel přijíždějících k nakládce/vykládce, návštěvy, exkurze, kontrolní orgány apod.), pokud vstupují/
vjíždějí nebo se zdržují z jakýchkoli důvodů v zóně Chemopark, musí být rovněž vybaveny přiměřenými OOPP
(rozsah minimálně viz následující tabulka).
Vybavení ostatních osob OOPP zajišťuje:
 Pro zaměstnance externích firem: příslušné vybavení a kontrola používání OOPP pro konkrétní pracovní
činnosti – vedoucí pracovník dané firmy (viz SGŘ-26-05, SGŘ-23-06 a Poznámka 3)
 Pro návštěvy, kontrolní orgány apod. – vedoucí pracovník navštíveného útvaru (viz Poznámka 1)
 Pro exkurze – asistentka generálního ředitele
 Pro řidiče a závozníky vozidel přijíždějících k nakládce/vykládce – vedoucí pracovník přepravní firmy + viz
Poznámka 1

OSTATNÍ OSOBY POHYBUJÍCÍ SE V ZÓNĚ CHEMOPARK JSOU POVINNY TRVALE POUŽÍVAT:




OCHRANNOU PŘILBU
OCHRANNÉ BRÝLE
OCHRANNÝ PRACOVNÍ ODĚV NEBO PŘEVLEK PŘES VLASTNÍ ODĚV



PRACOVNÍ OBUV nebo (návštěvy apod.) PEVNOU VLASTNÍ OBUV
OCHRANOU ÚNIKOVOU MASKU PRO PŘÍPAD EVAKUACE

(pro zapůjčení návštěvě je k dispozici u vedoucího příslušného závodu/útvaru)


Masku musí mít všechny osoby u sebe po celou dobu pohybu v zóně Chemopark – bez tohoto vybavení
je vstup do zóny Chemopark zakázán (s výjimkou viz Poznámka 2)
Pokud má osoba speciální obličejovou masku pro práci, nemusí mít ochrannou únikovou masku pro případ
evakuace.
Poznámka 1:
Vedoucí pracovník závodu/útvaru je povinen zajistit:
 Dostatečný počet ochranných přileb (doplněných hygienickou vložkou pod přilbu), ochranných brýlí, převleků
přes vlastní oděv a ochranných únikových masek pro případ evakuace (dle SGŘ-23-06 kap. 5 bod k)).
 Ochranné masky pro případ evakuace pro řidiče a závozníky vozidel, kteří do daného závodu/útvaru přijedou
k nakládce/vykládce – na místě snadno dostupném z každého manipulačního místa zřídit úložiště ochranných
únikových masek, vhodně situované a řádně označené, s přiměřeným počtem masek (přiměřenost zásoby
stanovuje příslušný vedoucí pracovník na základě svých zkušeností).
 Po příjezdu vozidla na dané manipulační místo je obsluha manipulačního místa povinna bezodkladně upozornit
řidiče a závozníky na úložiště ochranných únikových masek pro případ evakuace a možnost vzít si masku
v případě úniku nebezpečné látky.
 Povinnost vedoucího pracovníka závodu/útvaru zajistit ochranné únikové masky se netýká zaměstnanců
externích firem, se kterými má SPOLANA a.s. uzavřenou dlouhodobou smlouvu na výkon činností – tyto osoby
je povinen vybavit jejich zaměstnavatel.
Vedoucí pracovník je povinen zajistit udržování těchto OOPP v čistém nezávadném stavu, zodpovídá za kontrolu
životnosti a za zajištění možnosti vydání náhradních OOPP v případě havárie, nehody apod. v kteroukoliv dobu.
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Poznámka 2:
 Osoby vstupující/vjíždějící do areálu SPOLANA a.s. za účelem nakládky/vykládky či jiné činnosti musí v zóně
Chemopark po výstupu z vozidla použít ochrannou přilbu, ochranné brýle, pracovní oděv a pracovní obuv.
 Ochrannou únikovou masku pro případ evakuace nemusí mít u sebe řidiči a závozníci během cesty
k manipulačnímu místu a zpět (viz Poznámka 1).
 Pokud tyto osoby nejsou řádně vybaveny OOPP od svého zaměstnavatele, zapůjčí jim Ostraha podniku na
vrátnici č. 4 při vstupu/vjezdu do areálu SPOLANA a.s. ochrannou přilbu a ochranné brýle. O zapůjčení OOPP
provede zaměstnanec Ostrahy podniku na vrátnici č. 4 záznam do průvodního dokladu.
 Při výjezdu z areálu SPOLANA a.s. jsou tyto osoby povinny zapůjčené OOPP vrátit neporušené na téže vrátnici.
Zaměstnanec Ostrahy podniku převezme zapůjčené OOPP zpět.
Poznámka 3:
 Vedoucí pracovníci externích firem/organizací vstupujících a působících v areálu SPOLANA a.s. jsou povinni
v souladu se SGŘ-26-05 zajistit vybavení svých zaměstnanců a svých subdodavatelů OOPP ve smyslu obecně
závazných předpisů pro oblast BOZP a kontrolovat používání OOPP.
 Pro řidiče a spolujezdce vozidel, která vjíždí do areálu SPOLANA a.s. za účelem nakládky a vykládky dodávek
a výrobků pro externí organizace působící v areálu SPOLANA a.s., je povinen zajistit vybavení příslušnými
OOPP odpovědný zaměstnanec té externí organizace, pro kterou je manipulace (spedice) vybavována.
5.2 STANDARD PRO POHYB V ZÓNĚ KOMERČNÍ
PRO ZAMĚSTNANCE EXTERNÍCH FIREM stanoví rozsah použití OOPP
ODPOVĚDNÝ ZAMĚSTNANEC DANÉ FIRMY KONKRÉTNĚ PRO VYKONÁVANÉ ČINNOSTI
Všechny osoby musí respektovat instalované výstražné bezpečnostní značení
(značky zákazu, výstrahy, příkazu a informativní)
6
ZNAČENÍ OCHRANNÝCH PŘILEB
6.1
Pracovníci SPOLANA a.s., pro něž platí povinnost používat ochrannou přilbu při pracovním výkonu, musí mít
ochrannou přilbu označenou následujícím způsobem:
- Na levém boku ochranné přilby musí být vyznačeno jméno a příjmení zaměstnance – velikost písma 10 mm.
- Na čelní straně musí být uveden název útvaru SPOLANA a.s. – velikost písma 20 mm.
- Značení se zpravidla provádí nalepením samolepící folie nebo z této folie vyřezaných písmen. Při značení
nesmí být narušena konstrukce skořepiny (nesmí být použito nátěru, rozpouštědel, lepidel apod.)
Za řádné označení ochranných přileb zaměstnanců SPOLANA a.s. zodpovídají vedoucí pracovníci jednotlivých útvarů.
Označení přileb příslušníků HZS se řídí státními předpisy pro jednotky HZS.
Pro snadnou identifikaci osob oprávněných k pohybu v kontrolovaných pásmech musí mít tyto osoby na ochranné
přilbě označení bílým nebo černým pruhem (podrobněji viz MP-12-01); pokud osoba nevstupuje do kontrolovaného
pásma opakovaně, ale vstoupí pouze jednorázově, označení není nutné.
6.2
Pro zaměstnance SPOLANA a.s., kteří musí použít ochrannou přilbu jen dočasně (doprovod návštěvy či exkurze),
jsou na útvaru zajištěny k zapůjčení přilby označené na čelní straně útvarem, na boční straně „Služební“.
Ochranné přilby sloužící k zapůjčení návštěvě, řidiči atp. jsou označeny nápisem „SPOLANA a.s.“ a na boční
straně „Návštěva“.
6.3
Pracovníci externích firem/organizací působící v areálu SPOLANA a.s. na smluvním základě, kteří musejí
v souladu s kap. 3 používat ochrannou přilbu, jsou povinni mít ji označenou shodně s odst. 6.1 s tím, že na přední
straně je uveden název firmy/organizace.
Za řádné označení zodpovídá odpovědná osoba firmy/organizace, s níž má SPOLANA a.s. uzavřen smluvní vztah.
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7
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných
pracovních prostředků a mycích, čisticích a desinfekčních prostředků
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů
BI 00-01 „Základní bezpečnostní instrukce pro zaměstnance“
SGŘ-01-07 „Propustkový řád“
SGŘ-26-05 „Povinnosti externích firem v areálu Spolany“
MP-12-01 „Evidence vstupu do kontrolovaného pásma“
8
VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK
Výklad běžných (často používaných) pojmů a zkratek, které jsou použity v této BI, je součástí databáze ”Podniková
legislativa - nová” v Lotus Notes.
Bezpečnostní instrukce - návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podmínkách SPOLANA a.s., tj.
jak bezpečně vykonávat činnosti na pracovištích, jak si počínat a jednat, aby nedošlo k
ohrožení života a zdraví zaměstnanců nebo k nehodě, havárii, požáru či výbuchu a tím k
zamoření pracovního, životního prostředí nebo k veřejnému ohrožení. Za bezpečnostní
instrukci se považuje i pokyn krátkodobého charakteru k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci vydaný ke splnění konkrétního úkolu zaměstnancům jejich přímým nadřízeným
HBP

- hygiena a bezpečnost práce

OOPP

- osobní ochranné pracovní prostředky

Zóna Chemopark - část areálu SPOLANA a.s. vymezená pro chemickou výrobu; je vyznačena svislým značením
doplněným příkazovými značkami k používání ochrany hlavy, očí, těla a nohou (dle NV
č.11/2002 Sb.).
Zóna Komerční

- část areálu SPOLANA a.s., která slouží převážně ke komerčním účelům (skladování, dílny,
pronajaté objekty, administrativní prostory) představující pro zaměstnance riziko významně nižší.

9
SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ S BEZPEČNOSTNÍMI INSTRUKCEMI
Povinností vedoucích pracovníků všech útvarů je zajistit průkazné seznámení podřízených zaměstnanců s touto
revizí BI a následně ve smyslu SGŘ-23-08. O proškolení provedou zápis do karty „B“ bezpečnosti práce.
10
EVIDENCE A DLOUHODOBÉ ULOŽENÍ
Ústřední evidenci a dlouhodobé uložení originálů této BI (včetně již zrušených revizí BI), podkladů k jejímu
zpracování a ke schvalovacímu řízení zajišťuje pověřený zaměstnanec útvaru HBP.
Vedoucí pracovník vytváří řízené kopie pro potřeby řízeného útvaru a zajišťuje jejich evidenci.
11
SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č.1 – Doporučené typy OOPP pro ochranu dýchacích cest – Únikové masky pro případ evakuace
Příloha č.2 – Doporučené typy OOPP pro ochranu zraku
12
ROZDĚLOVNÍK
Tato BI je šířena podnikovým útvarům v elektronické podobě v prostředí Lotus Notes a externím firmám na
internetových stránkách SPOLANA a.s. (http://www.spolana.cz/v pohledu „Služby a areál / Legislativa“).
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