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VYNCKE bezpečnostní požadavky k zákazníkovi 

1. ÚVOD 
VYNCKE je váš partner, se kterým udržujete vaši instalaci v optimální pracovní kondici. Naši zkušení 
a motivovaní pracovníci vám chtějí sloužit v bezpečných pracovních podmínkách. Je naším 
závazkem zajistit, že každý náš kolega opustí váš závod ve stejném zdravotním stavu, jako když 
do něj ráno přijel. Proto si dovolíme požádat vás o spolupráci při zajištění potřebných bezpečných 
pracovních podmínek. 

V následujících odstavcích podrobněji vysvětlíme, jaká úroveň vaší podpory je potřebná. 

Nevyplnění těchto požadavků může vést ke zpoždění dodávky prací nebo dokonce k tomu, že 
plánované práce nebudou vůbec zahájeny. 

Náš pověřený servisní pracovník bude zmíněné požadavky kontrolovat ještě před začátkem prací. 

 

2. VYČIŠTĚNÁ INSTALACE 
Všechny části instalace, kde je činnost VYNCKE naplánována, musí být vyčištěny, což znamená, že 
popel, prach nebo různé zbytky paliva musí být odstraněny. Cílem je: 

- náležitě zkontrolovat části instalace před započetím prací 
- provést práce údržby nebo seřízení ve vysoké kvalitě 
- zajistit zdravý vzduch pro naše zaměstnance 
- omezit riziko pádu (např. na rošt) 
- vyloučit riziko úrazu našich zaměstnanců pádem ztvrdlých úsad ze stěn kotle 
- omezit riziko naprášení do očí. 

 

 
Více detailní dokument s jasnými obrázky a vysvětleními lze nalézt ZDE. 

 

Při provádění prací, kdy vzniká teplo (svařování, broušení, řezání – i plazmou atd.), mohou 
odlétající jiskry snadno zapálit hořlavé materiály nebo nahromaděný prach (prach z paliva). Je 
nutno provést před započetím takových prací úklid jako minimum, aby tyto byly započaty 
bezpečně (odstranění hořlavých materiálů, vrstev prachu).  

Je také nutno kontrolovat bezpečnostní situaci na pracovišti několik hodin po ukončení prací, 
protože se doutnající místa mohou stát zdrojem požáru i poté, co tým VYNCKE již opustil pracoviště. 

https://www.vyncke.com/wp-content/uploads/2022/10/BOILER-CLEANING-PROCEDURE-CZ.pdf
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3. ZCHLAZENÝ KOTEL 
Když je zapotřebí vstoupit do vnitřních prostor instalace, musí být kotel zastaven 
v dostatečném předstihu, aby se zajistilo, že teplota uvnitř bude nižší než 40°C. 

 

4. PŘÍSTUP K ZAŘÍZENÍ 
Je nutno zajistit bezpečný přístup k částem zařízení, které se nacházejí v obtížně přístupných 
místech. Pokud není možno obsluhovat tyto části z pochozích lávek nebo instalovaných žebříků, musí 
být zajištěny mobilní zvedací plošiny a lešení. 

 

Žebříky jsou povoleny pouze pro dosažení určitého místa, ale 
nesmí být použit pro provádění prací samotných. 

 

Bezpečný vstup do kotle, na spalovací rošt je také nutností. Pokud zákazník nemá k dispozici vlastní 
řešení, VYNCKE nabízí ke koupi bezpečnou skládací lávku. 

 

   
 

5. ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ 
Pokud bude zapotřebí přemísťovat těžké části, musí být předem zajištěno zvedací zařízení. Takové 
části musí být umístěny do pozice, nebo zdemontovány na zem bezpečným způsobem. 

 

6. ENERGIE 
Voda a elektřina jsou základní média, která musí být na místě prací k dispozici. 

Zdroje umělého osvětlení budou přivezeny VYNCKE. 

Stlačený vzduch je nutný pro určité práce také (např. při svařování nerezových ocelí, OOP vyžadují 
stlačený vzduch). 
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7. OZNAČOVÁNÍ UZAMČENÍM 
Celá instalace musí být odpojena od všech možných zdrojů energií před započetím prací (elektřina, 
hydraulika, voda, stlačený vzduch, pára atd.) 

VYNCKE pracovníci budou dodržovat vaši LOTO proceduru a použijí další zámky na té části 
instalace, kde se budou provádět práce. Každý pracovník VYNCKE přinese svůj vlastní set zámků. 

 

 

8. OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY 
Všichni zaměstnanci VYNCKE jsou vybaveni vlastními prostředky osobní ochrany v průběhu celého 
servisního zásahu. Následující prostředky musí být nošeny (platí i pro všechny ostatní pracovníky, 
vstupující do pracovního prostoru): 

- reflexní vesta 
- pracovní obuv 
- pracovní přilba 

       
Pro práce v uzavřených prostorách si pracovníci VYNCKE přinesou vlastní přenosný přístroj na 
měření hladiny kyslíku. 

Jako zvýšenou ochranu proti prachu budou pracovníci VYNCKE nosit FFP3 respirátor, pokud se 
práce povedou v prostředí se zvýšenou prašností (např. na nebo pod roštem). 

       
 

9. ZÁZEMÍ 
Práce zaměstnanců VYNCKE vyžaduje přístup k sociálním zařízením (toalety, umývárny, šatny….), 
kde se mohou osvěžit a odpočinout si. Upřednostňujeme samostatné prostory, kde si mohou také 
sníst oběd a strávit přestávku. 

V případě, že je zařízení venkovní instalací, tzn. bez budovy kotelny, je zapotřebí umožnit 
pracovníkům VYNKCE pracovat tak, aby byli ochránění před nepříznivým počasím (stany…). 

10. ZACHÁZENÍ S ODPADY 
Veškerý odpad, vzniklý během prací bude roztříděn dle požadavků zákazníka. Ten pak zajistí 
likvidaci odpadu na vlastní náklady a v souladu s místně platnými předpisy. 
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11. KOMUNIKACE S TŘETÍMI STRANAMI 
Komunikace s dalšími účastníky prací ve stejném prostoru zůstává zodpovědností zákazníka. 
Informace o plánování jednotlivých prací, jejich místech a druzích je zapotřebí sdílet s pracovníky 
VYNCKE tak, aby se zabránilo vzniku nečekaných událostí a bezpečnostních rizik. 
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