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Tato směrnice upravuje požadavky na provádění činností, u nichž hrozí zvýšené
nebezpečí vzniku požáru, v návaznosti na vyhlášku MV č.246/2001 Sb., § 30, odst.1 a 2,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně a v
návaznosti na ČSN OS 0601 a ČSN OS 0630.

1.

2.

l.
2.
3.

4.

l.

Čl. 1
Vymezení činností u nichž hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru
Jedná se o činnosti při jejichž provádění se používá plamene, případně je plamen
vyvíjen v přítomnosti hořlavých látek (nebo v prostorách, kde se může vyskytnout
nebezpečná koncentrace hořlavých plynů, par nebo prachů) nebo při nichž se
vytváří takové množství tepla, jehož působením může dojít ke vznícení přítomných
hořlavých
látek, popř. k výbuchu těchto látek v prostorách, kde se může
vyskytnout jejich nebezpečná koncentrace. Jedná se zejména o sváření, pálení,
řezání a ohřev plamenem a elektrickým
obloukem, svařování a ohřívání
elektrickým odporem pájení a ohřívání benzínovým pájedlem, broušení přenosnými
bruskami, spalování odpadů a jiné rozdělávání ohně, svícení svíčkami, popř.
lampami na hořlavé kapaliny a plyny nebo jiskřícími elektrickými lampami.
Pro provádění činností u nichž hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru (dále jen
"práce se zvýšeným požárním nebezpečím") musí být vystaven "Příkaz pro práce se
zvýšeným požárním nebezpečím".
Čl. 2
Osoby oprávněné vystavit příkaz pro práce se zvýšeným požárním nebezpečím
Vystavit příkaz pro práce se zvýšeným požárním nebezpečím (dále jen "příkaz)
jsou oprávněni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení, popř. i určení
pracovníci zplnomocnění statutárním zástupcem organizace.
V případě, že práce se zvýšeným požárním nebezpečím budou prováděny vlastními
pracovníky, vystaví příkaz pro tyto práce vedoucí pracovník, jehož podřízení
pracovníci budou práce vykonávat.
Pokud práce se zvýšeným požárním nebezpečím budou vykonávat pracovníci jiné
(cizí) firny, musí být zástupci této firmy pracoviště, na kterém práce se zvýšeným
požárním nebezpečím budou prováděny, prokazatelně předáno odpovědným
vedoucím pracovníkem. Jestliže pracoviště není možné prokazatelně předat, zajistí
vystavení příkazu ten vedoucí pracovník na jehož pracovišti (pracovištích) se budou
tyto práce provádět.
V případě provozní nehody (havárie) nebo poruchy technického zařízení vystavuje
příkaz ten pracovník, který zajišťuje bezporuchový chod pracoviště na kterém k
nehodě nebo poruše došlo.
Čl. 3
Příkaz pro práce se zvýšeným požárním nebezpečím
Příkaz musí mít písemnou formu (viz příloha č.l). Platnost příkazu je omezena na
24 hodin ode dne a hodiny zahájení prací. Po uplynutí této doby je nutno vystavit
nový příkaz. Příkazy musí být archivovány nejméně 1 rok od ukončení jejich platnosti
u vedoucího (pověřeného) pracovníka, který příkaz vystavil.
Čl. 4
Povinnosti vedoucího pracovníka, který vystavuje příkaz
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l.

Před vystavením příkazu se musí přesvědčit, že pracovník (pracovníci) provádějící
práce se zvýšeným požárním nebezpečím mají potřebnou kvalifikaci ( např. při sváření
- platný svářečský průkaz)
2.
Před zahájením prací se zvýšeným požárním nebezpečím provede fyzickou kontrolu
místa práce a jeho okolí. Na základě této kontroly vyplní dvojmo formulář příkazu
(viz příloha č.1 ) a stanoví v něm bezpečnostní a protipožární opatření (v návaznosti
na přílohu č.2 této směrnice), požární hlídku při provádění prací (dále jen "stálý
dozor"), požární hlídku po ukončení prací (dále jen "následný dozor") a určí komu
bude nahlášeno ukončení prací. Dále určí pracovníka nebo pracovníky, kteří zajistí
provedení bezpečnostních a protipožárních opatření stanovených v příkazu.
3.
V případě, že byla provedena všechna bezpečnostní a protipožární opatření uvedená
v příkaze, zajistí podepsání příkazu pracovníkem, který bude práce provádět a
pracovníky, kteří budou provádět stálý dozor a následný dozor. Zároveň zajistí nebo
provede prokazatelné seznámení (podepsání do příkazu - strana B) pracovníků , kteří
budou provádět stálý a následný dozor, s jejich povinnostmi. Originál příkazu poté
předá pracovníkovi, který bude práce provádět.
4.
Po skončení prací provede kontrolu místa práce (popř. jím pověřený oprávněný
pracovník, který prokazatelně potvrdil v příkazu převzetí povinností vystavovatele)
a případně stanoví další opatření. Výsledek kontroly zapíše do příkazu jako
následnou kontrolu v nulté hodině a potvrdí ji svým podpisem.
5.
V případě, že práce se zvýšeným požárním nebezpečím nebudou ukončeny ve směně,
v které byly zahájeny, předá vystavovatel příkazu povinnosti pracovníkovi rovněž
oprávněnému vystavovat příkazy, a který převzetí povinností prokazatelně potvrdil v
příkazu.
Čl. 5
Povinnosti pracovníka, který provádí práce se zvýšeným požárním nebezpečím
l.
Pracovník, který provádí práce se zvýšeným požárním nebezpečím (dále jen
"pracovník provádějící práce") musí mít příslušnou kvalifikaci pro provádění daných
prací (např. pro sváření - platný svářečský průkaz).
2.
Zkontroluje, zda jsou provedena všechna bezpečnostní a protipožární opatření uvedená
v příkazu a zda je příkaz podepsán pracovníkem, který je oprávněn vystavit příkaz.
Potom příkaz podepíše a může zahájit práce.
3.
Příkaz musí mít po celou dobu provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím u
sebe na pracovišti, kde se práce provádějí.
4.
Pokud stálý dozor bude nucen opustit pracoviště, pracovník provádějící práce musí
ihned přerušit provádění prací do doby, než bude stálý dozor opět přítomen na
pracovišti.
5.
Po ukončení prací se zvýšeným požární nebezpečím nahlásí ukončení prací osobě
určené v příkazu a předá, po provedení kontroly pracoviště v nulté hodině, pracoviště
a příkaz vystavovateli příkazu nebo jeho nástupci, který byl dodatečně do příkazu
zapsán.
Čl. 6
Povinnosti požární hlídky při provádění prací (stálého dozoru)
l.
Pracovník, který provádí stálý dozor při výkonu prací se zvýšeným požárním
nebezpečím musí být prokazatelně seznámen s pracovištěm, kde se budou tyto práce
vykonávat, se svými povinnostmi a s používáním hasebních prostředků, které má k
dispozici při výkonu stálého dozoru.
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2.

Má povinnost se seznámit s charakterem prováděných prací, pracovištěm, kde se
budou práce provádět a bezpečnostními a protipožárními opatřeními stanovenými v
příkazu.
3.
Při provádění popř. i přerušení prací musí neustále sledovat pracoviště a zvláštní
pozornost věnovat sousedním místům bezprostředně nad a zejména pod místem
provádění prací.
4.
Musí mít připraveny v pohotovosti určené hasební prostředky pro případný okamžitý
zásah.
5.
V případě vzniku požáru provede zásah připravenými hasebními prostředky a dále
postupuje podle požární poplachové směrnice.
6.
Nesmí se zabývat ničím jiným než dozorem (s výjimkou prací, kdy hrozí jiné
nebezpečí ).
7.
Kontroluje dodržování bezpečnostních a protipožárních opatření a předpisů a jsou-li
porušovány, nařídí zastavení prací.
8.
Musí-li pracoviště náhle opustit, nařídí zastavení prací.
9.
Zajistí, aby při svém vystřídání byl nový pracovník vykonávající stálý dozor zapsán do
příkazu.
10.
Po ukončení prací prohlédne místo, kde se práce prováděly a jeho okolí.V případě, že
zjistí závady odstraní je, pokud je to v jeho silách, neboje nahlásí pracovníkovi, který
vystavil příkaz.
Čl. 7
Povinnosti požární hlídky po ukončení prací (následného dozoru)
l. Pracovník, který provádí následný dozor po ukončení prací se zvýšeným požárním
nebezpečím musí být prokazatelně seznámen s pracovištěm,kde se tyto práce
vykonávaly,se svými povinnostmi a s používáním hasebních prostředku.
2. Na místě, kde byly prováděny práce se zvýšeným požárním nebezpečím, provádí
prohlídky po dobu nejméně osm hodin po ukončení prací, a to každou hodinu.
Provedenou kontrolu vždy zapíše a potvrdí svým podpisem do příkazu. Pokud zjistí
nedostatky, snaží se je odstranit, není-li to v jeho možnostech nahlásí je po skončení
následného dozoru (pokud hrozí nebezpečí z prodlení tak ihned) pracovníkovi, který
vystavil příkaz.
3. V případě vzniku požáru provede zásah připravenými hasebními prostředky a dále
postupuje podle požární poplachové směrnice.
4. Po skončení doby stanovené pro výkon následného dozoru nahlásí ukončení své
činnosti osobě určené v příkazu a zajistí, aby příkaz byl předán pracovníkovi, který jej
vystavil.

Příloha č.l
Příloha č.2

:
:
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Příloha č. 1

Příkaz pro práce se zvýšeným požárním nebezpečím
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PŘÍKAZ
pro práce se zvýšeným požárním nebezpečím
(platnost příkazu je omezena na 24 hodin od zahájení prací)
Příkaz vystaven : dne ......................... .... ....... v .................. hod
Pracoviště (přesné určení místa, kde se práce budou provádět)………………………………...
………………………….........................………………………………………………………..
Druh práce (popis vykonávané činnosti) .....................………………………………................
…………………………………………………………………………………………………...
Zahájení práce dne .........……………………... v………………….. hod.
Pracovník provádějící práce : jméno ........................………………. podpis ...........…………..
Nutná bezpečnostní a protipožární opatření ...............…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Za zajištění bezpečnostních
a protipožárních opatření zodpovídá : jméno …………………… podpis ………………….....
Stálý dozor : dne…………..v ……… hod. – jméno………................. podpis ....................….
Stálý dozor : dne…………..v ……… hod. – jméno………................. podpis ....................….
Následný dozor : dne ………… v ........... hod. - jméno .......….........…….podpis ………..........
Následný dozor : dne ………… v ........... hod. - jméno .......….........…….podpis ………..........
Ukončení prací bude nahlášeno ………………………………………………………………...
Ukončení následného dozoru bude nahlášeno ………………………………………………….
Příkaz vystavil : jméno ……………….funkce …………………telefon……… podpis……….
Povinnosti vystavovatele příkazu převzal : jméno ……………………funkce ………………...
od (datum, hodina) ……………………… telefon ………………. podpis ……………………
Ukončení práce dne .....................v ......... hod.-pracovník provádějící práce : podpis …………
Záznam o prováděných kontrolách po ukončení prací :
hodina
popř. datum
Podpis následného
dozoru

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ukončení následného dozoru : dne …………… v…………. hod. - podpis …………………..
Příkaz po ukončení následného dozoru převzal :
dne …………………. jméno ………………………………………. podpis ………………….
Vypracoval: František Přibyl
Dne: 1.12.2001
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Povinnosti požární hlídky při provádění prací (stálého dozoru)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stálý dozor potvrzuje, že byl seznámen s pracovištěm, kde se budou práce se
zvýšeným požárním nebezpečím vykonávat, se stanovenými bezpečnostními a
protipožárními opatřeními a s používáním hasebních prostředků, které má k dispozici
při výkonu stálého dozoru.
Při provádění popř. i přerušení prací musí neustále sledovat pracoviště a zvláštní
pozornost věnovat sousedním místům bezprostředně nad a zejména pod místem
provádění prací.
Musí mít připraveny v pohotovosti určené hasební prostředky pro případný okamžitý
zásah.
V případě vzniku požáru provede zásah připravenými hasebními prostředky a dále
postupuje podle požární poplachové směrnice.
Nesmí se zabývat ničím jiným než dozorem (s výjimkou prací, kdy hrozí jiné
nebezpečí ).
Kontroluje dodržování bezpečnostních a protipožárních opatření a předpisů a jsou-li
porušovány, nařídí zastavení prací.
Musí-li pracoviště náhle opustit, nařídí zastavení prací.
Zajistí, aby při svém vystřídání byl nový pracovník vykonávající stálý dozor zapsán do
příkazu.
Po ukončení prací prohlédne místo, kde se práce prováděly a jeho okolí. V případě, že
zjistí závady odstraní je, pokud je to v jeho silách, nebo je nahlásí pracovníkovi, který
vystavil příkaz.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s výše uvedenými povinnostmi stálého dozoru :
dne ……………… jméno …………………………………… podpis ………………………...
Povinnosti požární hlídky po ukončení prací (následného dozoru)
l.
2.

3.
4.

Potvrzuje, že byl seznámen s pracovištěm, kde se práce se zvýšeným požárním
nebezpečím vykonávaly a s používáním hasebních prostředků, které má k dispozici při
výkonu následného dozoru.
Na místě, kde byly prováděny práce se zvýšeným požárním nebezpečím, provede
prohlídky po dobu nejméně osm hodin po ukončení prací, a to každou hodinu.
Provedenou kontrolu vždy zapíše a potvrdí svým podpisem do příkazu. Pokud zjistí
nedostatky, snaží se je odstranit, není-li to v jeho možnostech nahlásí je po skončení
následného dozoru (pokud hrozí nebezpečí z prodlení tak ihned) pracovníkovi, který
vystavil příkaz.
V případě vzniku požáru provede zásah připravenými hasebními prostředky a dále
postupuje podle požární poplachové směrnice.
Po skončení doby stanovené pro výkon následného dozoru nahlásí ukončení své
činnosti osobě určené v příkazu a zajistí, aby příkaz byl předán pracovníkovi, který jej
vystavil.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s výše uvedenými povinnostmi následného dozoru :
dne ……………….. jméno …………………………………… podpis ……………………….
Vypracoval: František Přibyl
Dne: 1.12.2001
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Příloha č. 2

Minimální bezpečnostní a protipožární opatření
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l.

2.

3.

4.

5.

V místě provádění prací musí být k dispozici dostatečné množství hasebních
prostředků (přenosné, pojízdné nebo přívěsné hasicí přístroje, hydrantové systémy
apod.), jejichž počet a druhy určí pracovník, který vystavil příkaz na práce se
zvýšeným požárním nebezpečím.
V okolí deseti metrů, všemi směry, od místa provádění prací musí být odstraněny
hořlavé látky, které by se mohly vznítit v důsledku provádění prací se zvýšeným
požárním nebezpečím. Pozornost je nutno věnovat místům nad a zejména pod
místem provádění prací.
.
Pokud nelze odstranit hořlavé látky z prostoru uvedeného v bodě 2 je nutno zajistit
jejich zakrytí nehořlavou a tepelně izolující přikrývkou (nebo jiným vhodným
materiálem) popř. zajistit jiný vhodný způsob (např.pravidelné zkrápění vodou tak,
aby hořlavé předměty byly neustále vlhké).
V případě, že práce budou prováděny v prostředí, kde je riziko požáru nebo výbuchu
hořlavých prachů musí být provedeno řádné zkropení místa práce a jeho okolí vodou v
okruhu patnácti metrů, a to všemi směry. Zkrápění se musí pravidelně opakovat, aby
zkrápěná místa byla neustále vlhká. Dále musí být zajištěno, že se nevytvoří
nebezpečná koncentrace hořlavých prachů v ovzduší (např. intenzivním větráním nebo
zajištěním pravidelného měření koncentrace hořlavých prachů v ovzduší).
V případě, že budou práce prováděny v prostředí se nebezpečím požáru hořlavých
kapalin nebo nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par je nutno provést i následující
opatření :
a) musí být zajištěno, že v prostoru; kde se práce provádí se nevytvoří nebezpečná
koncentrace hořlavých plynů nebo par např. intenzivním větráním, zajištěním
pravidelného měření koncentrace plynů nebo par v ovzduší, popř. proplachováním
nebo naplněním uzavřeného prostoru (nádoby apod., na nebo v které se pracuje)
inertním plynem (vodou) při zajištění bezpečnosti pracovníků, kteří práce provádějí
(např. pomocí dýchacích přístrojů a dalších ochranných prostředků).
b) zbytky hořlavých kapalin musí být z místa práce důkladně odstraněny

Vypracoval: František Přibyl
Dne: 1.12.2001

Schválil: Roman Laur a František Ryba
Dne: 7.1.2002
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