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Příloha ko ple í úloh  



                 Kvalifikační úloha : Bezpečná práce v plynárenství    
Seznam Osobních ochranných pracovních pomůcek pro obor Plynárenství        

 

1. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu hlavy a lebky 

Ochranné přilby: 
a) práce na staveništi, 
b) práce spojené s montáží , údržbou a opravami na velkém potrubí v kotelnách , 
c) práce spojené s údržbou a opravami v jámách a výkopech ,  
d) práce v blízkosti zdvihacích zařízení a jeřábů . 

2. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu nohou 

 Ochranná obuv s podešvemi, které nejsou odolné proti proražení, proříznutí: 
a) práce na  velkých potrubích a  kotelnách , 

b) práce při přestavbách a údržbářské práce,  
c) dlouhodobá práce ve stoje.  

3. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu zraku nebo obličeje 

Ochranné brýle, obličejové štíty nebo stínítka:  
a) svářecí , brousící a rozbrušovací práce, sekání 
b) práce s odoranty  a žíravými čistícími prostředky, 

4. Práce a činností, které vyžadují ochranu dýchacích orgánů 

Ochranné prostředky dýchacích orgánů: 
 izolační přístroje 

 filtrační přístroje  

5. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu sluchu 

Chrániče sluchu: 
a) práce při  obrábění kovů,  
c) práce s kompresory a pneumatickými sbíječkami a kladivy,  

6. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu těla, paží a rukou 

6.1 Ochranné oděvy: 
a) poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím  

b) chránící před chemickými látkami 
6.2 Ohnivzdorné ochranné oděvy: 

a) svařování   
6.4 Kožené zástěry: 

a) svařečské práce,  
6.6 Rukavice: 

a) svařování, 
b) manipulace s předměty s ostrými hranami - s výjimkou strojů, kde je nebezpečí, že 
budou rukavice zachyceny, 

c) práce při zpracování barev a materiálů k nanášení 
d) práce s ropnými produkty 

7. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu před nepříznivým počasím  
práce ve venkovním prostředí v deštivém a chladném počasí. 

8. Práce a činnosti, které vyžadují použití výstražných oděvů 

práce při nichž je zapotřebí, aby zaměstnanci byli zřetelně viditelní 
 

 

 

 


