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OBLAST PLATNOSTI:
 TEUFELBERGER Holding AG
 M. TEUFELBERGER Wels GmbH
 TEUFELBERGER Seil Ges.m.b.H
 TEUFELBERGER Ges.m.b.H
 TEUFELBERGER Service GmbH
 TEUFELBERGER Composite Ges.m.b.H
 TEUFELBERGER Fiber Rope GmbH

ZODPOVĚDNÉ OSOBY PRO:
� Závod Vogelweide: +43 7242 413-0
 p. Eiseman klapka 402, p. Huss klapka 272, 
 p. Gaubinger klapka 227
� Výrobna lan Wels: +43 7242 615-0
 p. Gumpoltsberger klapka 340, p. Neumayr klapka 350
� Výrobna lan St. Aegyd: +43 2768 2207-0
 p. Moderbacher R. klapka 535, p. Moderbacher G. klapka 583

1. VŠEOBECNÉ POKYNY
Zásadně se musí dodržovat všechny v Rakousku platné všeobecné bezpečnostní předpisy a nadto 
všechny úřední předpisy a nařízení.
Mimo zmíněných předpisů je třeba dodržovat interní bezpečnostní předpisy a pokyny příkazce. 
Vzhledem k hrozícím nebezpečím při pracovních činnostech, jsou shora jmenované osoby 
oprávněny, každého při hrubém narušení bezpečnostní předpisů z pracoviště vykázat. Z tohoto 
rezultující vícenáklady je povinnen hradit dodavatel. 

2. BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÉ ŠKOLENÍ
Dodavatel se musí před začátkem svých prací postarat o zaslání tiskopisu „Bezpečnostní 
pokyny pro externí firmy“ firmě TEUFELBERGER, oddělení nákup (Fax + 43 7242413 - 203, 
Email: einkauf@teufelberger.com), který je třeba opatřit právoplatným podpisem.  
Dodavatel je povinnen, se zněním tiskopisu „Bezpečnostní pokyny pro externí firmy“ seznámit své 
pracovníky a ostatní dodavatelské subjekty. O provedení těchto poučení je třeba provést patřičný 
zápis. Pracovníci dodavatele, kteří neovládají německý nebo anglický jazyk, musí mít po celou 
dobu pracovního úkolu k dispozici kontaktní osobu znalou němčiny anebo angličtiny. 
Při výměně pracovníků nebo nasazení dalších pracovních sil je dodavatel zodpovědný za řádné 
provedení bezpečnostního zaškolení a za provedení potřebných zápisů.
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3. POVOLENÍ PRO PROVÁDĚNÍ TEPELNÝCH PRACÍ 
Veškeré práce, se kterými je spojen vývin tepla, smějí být prováděny pouze po předchozím 
písemném souhlasu shora uvedených osob, které vystaví příslušné povolení. Na tomto 
písemném povolení jsou obzvláště uvedeny všechny bezpečnostní podmínky, za kterých lze tyto 
práce provádět. Vedoucí a nadřízené osoby dodavatele jsou povinni, kontrolovat dodržování 
předepsaných bezpečnostních podmínek. Každá těmito pracemi pověřená osoba má povinnost 
a také právo vystavení příslušného povolení vyžadovat. Veškerá zvláštní bezpečnostní opatření 
a případná omezení musí být bezpodmínečně dodržována. Tato povolení je třeba vydávat denně 
(mají platnost max. 1 den).

4. ÚRAZY, POŽÁR, VÝBUCHY 
Při výskytu požáru, výbuchu nebo podobných událostí je v každém případě třeba přes Hlásič 
požáru anebo přes tísňové číslo 122 vyrozumět požární jednotku. Po vyrozumění požárníků je 
třeba vyčkat na místě a provést potřebné navedení záchranného sboru. Každou nehodu musí 
dodavatel bezodkladně oznámit některé shora uvedené zodpovědné osobě dle místa pracovního 
nasazení. Upozorňujeme také na povinnost dodavatele, všechny vzniklé pracovní úrazy nahlásit 
příslušným orgánům Bezpečnosti práce (AUVA). 

5. SILNIČNÍ PROVOZ
V celém areálu podniku platí podmínky Vyhlášky o silničním provozu (StVO). Nejvyšší dovolená 
rychlost ve firemním areálu obnáší 10 km/hod. Při opakovaném překročení povolené rychlosti 
může řidič vozidla dostat zákaz jízdy v podnikovém areálu. Jízda na pozemních komunikacích 
a zdržování se na nich jsou na vlastní nebezpečí. Firma Teufelberger Holding AG a všechny 
její dceřinné firmy nepřebírají ručení za případné škody vzniklé externím osobám v podnikovém 
areálu. Případný zábor nebo uzavírka provozních ploch za účelem provedení nezbytných 
pracovních ůkonů podléhá předchozímu svolení shora uvedených zodpovědných osob. Nadto musí 
být uzavírka komunikace do podrobností prohovořena s vedení stavby nebo montáže. 

6. ZÁKAZ POŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ
V celém provozním areálu zásadně platí zákaz požívání alkoholických nápojů. Donášení 
alkoholických nápojů jakéhokoliv druhu do provozních prostorů je zakázáno. 

7. ZÁKAZ KOUŘENÍ 
Závod Vogelweide:
Ve všech provozních halách je kouření zakázáno. Vyjmuty jsou pouze označené prostory, kde je 
kouření výslovně povoleno.

Výrobna lan Wels a výrobna lan St. Aegyd:
V obou výrobnách lan je kouření mimo označené nekuřáckých prostory povoleno. V kancelářských 
prostorách a místnostech platí absolutní zákaz kouření.  
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8. PRÁCE S OTEVŘENÝM OHNĚM 
Provoz zdrojů s otevřeným plamenem, jako živičné vařiče nebo podobná zařízení, dále sváření, 
řezání, vypalování, broušení, pálení a podobně smějí být prováděny pouze po předchozím 
písemném souhlasu – vydání povolení.

9. PŘÍSTROJE PRO NASTŘELOVÁNÍ SVORNÍKŮ 
Použití těchto přístrojů podléhá výslovnému písemnému svolení shora uvedených osob. Pouzdra a 
patrony je třeba průběžně sbírat a uschovávat na bezpečném místě. 

10. LEŠENÍ, ŽEBŘÍKY, ZÁTARASY, ZÁKLOPY 
Povinností dodavatele je dbát na bezpečný a řádný stav lešení a žebříků před jejich použitím. 

Veškeré bezpečnostní zátarasy (uzavírky, záklopy, zábradlí ap.), které musí z provozních či 
montážních důvodů být dočasně odstraněny, musí být po ukončení pracovních činností uvedeny do 
původního stavu. V průběhu nutných prací musí být dotčená oblast ve vhodné formě zabezpečena. 
Při pracovních činnostech v jízdních dráhách jeřábů je třeba nosit ochrannou přilbu, nadto musí 
být o přítomnosti pracovníků vyrozuměn vedoucí oddělení.

11. VSTUP DO JINÝCH PROVOZNÍCH PROSTORŮ 
Pracovníci dodavatele se smějí pohybovat pouze ve vyhražených prostorách. 

12. MANIPULACE NA PODNIKOVÝCH A PROVOZNÍCH ZAŘÍZENÍCH 
Každá manipulace na podnikových a provozních zařízeních mimo objem dodávky je přísně 
zakázána. 
Napojení na vyhražené zdroje energie případně na další provozní prostředky, jako elektrická 
energie, voda, stlačený vzduch ap., které jsou v majetku společnosti Teufelberger Holding AG 
a jejích rakouských dceřinných společností smí být prováděno pouze na vykázaných odběrných 
místech (rozvaděče elektr. energie, odběrná místa v provozech ap.) 

13. POŘÁDEK A ČISTOTA NA PRACOVIŠTI 
Jedním z podstatných předpokladů pro zajištění bezpečnosti v podniku, je zachování pořádku 
na pracovišti. Pracoviště a jeho okolí je třeba průběžně uklízet. Je-li zaměstnáno na stavbě či 
montážním úkolu více firem, je třeba dbát na pokyny stavebního či montážního dozoru. Pro ssuť, 
odpad a šrot musí dodavatel zajistit a postavit vhodné sběrné kontejnery a vzniklý odpad musí být 
odstraněn dle platných úředních předpisů. 
Barvy, oleje, pohonné látky anebo jiné látky ohrožující vodní zdroje nesmí být odstraňovány přes 
kanalizační či jiné sběrné systémy, rovněž nesmí být vylévány přímo do země. Zbytky těchto 
uvedených látek musí dodavatel vhodným způsobem sbírat a odstraňovat. Jestliže dodavatel 
své povinnosti ohledně pořádku na pracovišti nedodrží, může některá ze shora uvedených osob 
pověřit úklidem pracoviště nebo okolí nějakou třetí stranu a případné náklady musí nést dodavatel 
díla.
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14. Osobní ochranné pomůcky
Níže uvedené základní osobní ochranné pomůcky musí dodavatel dát svým zaměstnancům 
k dispozici a tyto musí být dle údajů firmy Teufelberger Holding AG a všech jejích dceřinných 
společností trvale nošeny případně užívány.
� Vhodný pracovní oblek
� Bezpečnostní obuv typu S2 v závodě Vogelweide, typu S3 v obou výrobnách lan
� Ochranná přilba
� Pracovní rukavice
� Ochranné brýle
� Ochrana sluchu

Dále je třeba používat ochranné prostředky, které jsou uvedeny na Povolení (viz bod 3). Tyto dá k 
dispozici příkazce.

15. ÚNIKOVÉ CESTY
Vyhražené únikové cesty musí být vždy uvolněné. Při nutných změnách únikových cest musí 
dodavatel v jeho vyhraženém pracovním prostoru po dohodě s příslušnou bezpečnostní 
osobou dotčeného prostoru zajistit alternativní únikové cesty a tyto vhodným způsobem také 
označit. Zvláštní pokyny příkazce od firem TEUFELBERGER Ges.m.b.H. / TEUFELBERGER 
Seil Ges.m.b.H. ohledně „Postupu v případě poplachu“ se musí dodržovat. Také je třeba dbát 
zvukových a optických varovných signálů (Hlásič požáru). Při vzniku nebezpečí na pracovišti je 
nutné po vyznačených únikových cestách vyhledat vyznačené sběrné prostory. 

16. PŘÍJEZDOVÉ CESTY PRO HASIČE, PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ 
Příjezdové cesty pro hasiče ke každé provozní budově musí být vždy v dostateční šířce (nejméně 
4 metry, v zatáčkách 5 metrů) volné. 
Přístupy k ručním hasicím přístrojům musí zůstat volné.
Protipožární uzávěry, protipožární dveře: Přísně se zakazuje protipožární dveře nebo jiné 
protipožární uzávěry pomocí klínů nebo jiným manipulačním způsobem omezovat v jejich 
funkčnosti. 

17. ZŘIZOVÁNÍ STAVEBNÍCH PŘÍSTŘEŠKŮ NEBO KONTEJNERŮ 
Stavební přístřešky nebo kontejnery se smí zřizovat pouze po předchozím zvláštním povolení 
některé shora uvedené osoby a to pouze na přesně vymezeném místě.

            Datum                                                Podpis                                              Firma


