
PŘÍKAZ K PROVEDENÍ SVÁŘEČSKÝCH PRACÍ SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM 

(k splnění požadavků vyhlášek č. 48/1982 Sb. a č. 87/2000 Sb. a ČSN 05 0601:1993) 

 

č.: …………………    doba platnosti od: ………………………. do: ………………….. 

vydán z důvodu (zvýšené nebezpečí): ………………………………………………………….. 

Nařizuji (druh) .......................................... svařování za účelem (prac. úkol): .......................................... 

………………………………………………………………………………………………………….... 

........................................................................................, na pracovišti ..................................................... 

.............................., dne: ........................... od: .............. h, do: .............. h za níže uvedených podmínek. 

Datum vydání příkazu: ...................... Zaměstnanec, vydávající tento příkaz a odpovědný za provedení 

v něm uvedených opatření, jméno: ................................. funkce: ......................., podpis: ....................... 

(opatření je povinna provést osoba uvedená ve směrnici č.      ) 

A. Požárně bezpečnostní opatření k uvedeným pracím 

1. Na místě svařování a v blízkém okolí musí být odstraněny hořlavé látky a předměty (příp. 

hořlavé látky překryty) včetně hořlavých prachů (smetením) a vše v okolí zkropeno vodou. 

Zkrápění je nutné provést i po ukončení svařování. Tato opatření se vztahují i na prostory 

ohrožené při svařování nebo později v důsledku odlétnutí nebo zapadnutí jiskry nebo okuje 

(zvláště pod místem svařování). 

2. Na pracovišti musí být k dispozici, kromě trvale umístěných přenosných hasicích přístrojů, dále: 

               1     PG 6 

........... ks typu .................................,     ............. ks typu ................................. 

3. Není-li v účinném dosahu pracoviště, kde se svařování provádí, vyveden požární hydrant, je 

nutné, mimo přenosných hasicích přístrojů, zajistit nádoby s vodou (10 l kbelíky) ANO – NE 

v množství ....... ks. 

4. Další nutná bezpečnostní opatření vzhledem k technologii provozu, místa, jiné možnosti hašení, 

k vykonávané práci, měření koncentrace hořlavých látek atd.: 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

5. V případě přerušení svařování platí následující opatření (uložení svařovací soupravy, předání 

pracoviště, požární dohled atd.): 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

6. Po ukončení svařovacích prací požární dohled pro průběh výkonu práce (není-li určen, svářeč) 

provede prohlídku pracoviště, kde se svařovalo a přilehlých prostor s přihlédnutím k možnostem 

odlétnutí a zapadnutí žhavých částic, zda nehrozí nebezpečí vzniku požáru a ukončení svařování 

nahlásí osobě provádějící požární dohled po ukončení svařování a osobě, která příkaz vystavila. 



B. Podpis technika PO, který stanovil doplňující opatření: 

jméno: ......................................... podpis: .................................... datum: ............................…….. 

C. Stálý požární dohled v průběhu výkonu prací. Potvrzuji, že jsem byl seznámen se svými povin-

nostmi, především s: .................……..................................................... a dále viz směrnice č.   

jméno: ........................................................... podpis: .......................................................................... 

D. Svářeč. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s požárně bezpečnostními opatřeními, a že ukončení svá-

řečských prací nahlásím stálému požárnímu dohledu: 

jméno: ......................................... č. svářeč. průkazu: ........................... podpis: .............................… 

jméno: ......................................... č. svářeč. průkazu: ........................... podpis: .............................… 

E. Kontrola požárně bezpečnostních opatření. Kontrolu provedení stanovených požárně bezpeč-

nostních opatření před zahájením prací provedl svářeč: 

jméno: …………………………………………, podpis: ……………………………………....... 

(nejsou-li realizována, má právo odmítnout zahájení prací) 

F. Průběh výkonu práce. Práce zahájena dne: …………….. v ………. h a ukončena dne: …………. 

v: ......... hodin. Podpis svářeče: .......................................... 

G. Předání pracoviště. Stálý požární dohled v průběhu prací (příp. svářeč) předal pracoviště k požár-

nímu dohledu po skončení prací v .......... h; stav: ................................................................................ 

předávající: ..................., přejímající: .....……........... 

H. Následný požární dohled 

1. Požární dohled po skončení svařování musí být prováděn po dobu ....... hodin (nejméně 8 hodin) 

v intervalech po ........................ minutách. 

2. Požární dohled provede a se svými povinnostmi (především: ........................................................ 

……………………………………………………, dále viz směrnice č.    ) byl seznámen: 

jméno: ....................................................... podpis: ...............................................................….…. 

jméno: ....................................................... podpis: ...............................................................….…. 

I. Záznam o provádění dohledu. Požární dohled po skončení svařování byl prováděn s výsledkem: 

hodina: výsledek:      podpis: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 


