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Do práce na kole

KVĚTEN

50 LET 	 Čulíková Lenka
					

11. ročník tradiční akce Do práce na kole se uskutečnil
od 1. do 31. května 2021. Už v loňském roce byly sportovní
aktivity rozšířeny o domácí cvičení, vycházky nebo
bezmotorové cesty na nákup. Organizátoři soutěže tak
dávají možnost zapojit se do soutěže i těm, kteří z důvodu
pandemické situace nedocházejí do práce. Výzvu každoročně
pořádá spolek AutoMat.

tech. pracovník laboratoře
Gajdoš Pavel

	 jeřábník-střídač

ČERVEN
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Cílem akce je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě
používali jízdní kolo, koloběžku nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy
včetně běhu a chůze. Letošní akce vyzývala pomocí pravidelného pohybu udržet
si fyzickou i psychickou pohodu a posílit zdraví a dobrou náladu.
Zaměstnanci Prechezy se do výzvy zapojují již osmý rok. Letos se do soutěže
přihlásilo 13 týmů a aktivně soutěžilo 47 našich kolegyň a kolegů. Je to o tři
týmy a 11 cyklistů více než v loňském ročníku. Výsledky květnových cyklojízd,
procházek a běhů jsou vyhodnocovány v několika kategoriích. A jak to dopadlo?
V kategorii Týmová pravidelnost 2021 Olomouc se nejlépe umístily týmy TurboŠneci se 100% pravidelností, druzí a třetí byly Steinergruppe a Labholky s 97%
pravidelností. Nejvýkonnějším cyklistou v Precheze v soutěži Zelené kilometry
byl Jiří Bágar z týmu Planners Team, který skončil v olomoucké soutěži jako
osmý s 1544,1 km naježděnými v květnu.
Podrobnější výsledky najdete na webu:
dpnk.dopracenakole.cz/souteze/vysledky/olomouc/.
Alena Okáčová
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Bezpečnostně technické služby

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou
Problematika bezpečného pohybu ve výškách je starší než
lidstvo samo. Ještě v době, než člověk s konečnou platností
slezl ze stromu na zem, rozhodla evoluce, že člověka křídly
nevybaví a že ani dopadnout na všechny čtyři, jako to umí
kočky, není pro nás to nejlepší.

zařízení. Jedním z typických zařízení,
které se už z principu vyskytují jen ve
výšce, jsou mostové jeřáby. Zvláště
údržba těchto jeřábů je nejvíce ohrožena pádem z výšky proto, že se občas
někdo musí fyzicky dostat na místa jako
jsou pojezdová kola, kolejnice, nárazníky, koncové vypínače, kotvení, zemnění,
elektrické rozvody, snímače atd.
V našem podniku se nedávno objevily
nové prvky sloužící k zajištění bezpečnosti při pohybu právě na jeřábových
drahách PREGIPS I, PREGIPS II a středové větvi jeřábové dráhy TB.
Riziku pádu z výšky v těchto místech
je už možné zabránit použitím osobních ochranných prostředků tím, že se
pracovník připoutá k nově nainstalovanému průběžnému kotevnímu lanku,
které je nataženo v celé délce dráhy. Je
však nutné mít při tom na sobě bezpečnostní postroj a připoutat se jisti-

cím lanem s tlumičem pádu. Nasazení
celotělového zachycovacího postroje
není ve skutečnosti o moc složitější,
než si obléknout kabát a zapnout kal-

hoty. Postroj se doslova obléká jako
třeba kabát nebo košile. Jen knoflíky
jsou nahrazeny přezkami a dlouhé
šosy tvoří popruhy pro obejmutí no-

Aktuality z ochrany
životního prostředí,
řízení kvality
a bezpečnosti práce:
duben a květen 2021

Ve dnech 11.–14. května 2021 navštívil
Prechezu tříčlenný auditorský tým Bureau Veritas Certification CZ za účelem provedení systémových auditů.
V první řadě šlo o recertifikační audit
systému řízení kvality (dle ISO 9001)
a systému environmentálního řízení
(dle ISO 14001). To bylo spojeno s kontrolním auditem systému řízení energetiky (dle ISO 50001) a systému řízení bezpečnosti práce (dle ISO 45001).
Systémový audit proběhl tradičním
způsobem – auditorský tým nejprve

prověřil základní systémovou dokumentaci a pak provedl návštěvu jednotlivých vnitropodnikových útvarů,
aby zjistil stav naplňování systémových
požadavků v každodenní praxi společnosti. V pátek 14. května proběhlo závěrečné jednání, na kterém se zástupci
Prechezy dozvěděli, že auditorský tým
neshledal žádné neshody vůči požadavkům ověřovaných systémů, což ve
svém důsledku znamenalo, že mohl
doporučit vydání nových certifikátů
pro systém řízení kvality a systém en-

vironmentálního řízení s platností na
další 3 roky, a současně potvrdil platnost dříve vydaných certifikátů pro
systém bezpečnosti práce a energetického managementu. V neposlední
řadě auditoři navrhli společnosti určité
náměty na další zlepšování dotčených
systémů, kterými se bude vedení v dalším období zabývat.

Foto: Shutterstock

Každý z nás se někdy dostal do situace,
kdy měl strach, že může spadnout, zřítit se z výšky, nebo se propadnout do
hloubky. Strach z výšek je více či méně
dán pudem sebezáchovy a přežití.
Někoho láká touha riskovat, dostat se
výš, či hlouběji na místa, kde se nikdo
běžně nedostane a pud sebezáchovy
dokáže ovládnout. Jiného strach z výšky paralyzuje už na třetí příčce štaflí.
I v zaměstnání se velmi často pohybujeme v nějakých výškách. Často si
to vůbec neuvědomujeme proto, že
máme kolem sebe zábradlí, které nás
bezpečně dělí od rizika pádu do hlubiny, nebo že se nad námi navždy zavře
hladina nádrže s kyselinou. V podniku
je však stále mnoho míst, kde zábradlí
na plošině není a být ani nemůže. Běžně se do těchto míst vůbec nechodí,
ale občas je tam nutný zásah člověka,
typicky při odstraňování poruchy na

--------------V měsících dubnu a květnu 2021 pokračovalo v Precheze samotestová-

hou místo nohavic. Správně nasazený
postroj nijak výrazně neomezuje v pohybu a zajišťuje jistý krok bez zaváhání
a strachu. Takto vybaven a jištěn proti
pádu by měl být obecně každý, komu
hrozí pád z výšky větší než 1,5 m. Tato
výška je stanovena Nařízením vlády
362/2005 Sb. a nařizuje zaměstnavateli
povinnost zajistit ochranu proti pádu.
Totéž platí do puntíku, ten, kdo leze
po žebříku, nemusí mít vůbec kliku.
Při práci na žebříku ve výšce větší než
5 m, se také musíme jistit proti pádu.
Na žebříku se při tom nesmí provádět
náročné práce, při nichž se nemůžeme
alespoň jednou rukou stále přidržovat
žebříku. Kdo někdy třeba na zahradě
prořezával strom řetězovou pilou, tak
určitě chápe logiku tohoto předpisu.
Každý, kdo přijde do práce, tak nějak
bez přemýšlení počítá s tím, že z práce zase odejde, a to nejlépe po svých.
Nikdo pravděpodobně nestojí o dramatickou záchranu hasičů s výškovou
technikou a odvozem z pracoviště záchrankou s nejistým návratem domů,
v lepším případě třeba za pár neděl.
Richard Tomeček

ní zaměstnanců na přítomnost viru
SARS-CoV-2.
Ve smyslu vládního nařízení probíhalo
testování v týdenní periodě prostřednictvím antigenních sad zajištěných
zaměstnavatelem. Od Velikonoc do 28.
května 2021 bylo provedeno celkem
3674 testů, z nichž čtyři byly s pozitivním výsledkem. Dotčení zaměstnanci
následně opustili pracoviště a byli testováni PCR testem na oficiálním odběrovém místě za účelem potvrzení či
vyvrácení nálezu z antigenního testu.

