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SMĚRNICE č. 8 

 

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY  

A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY 

Tato směrnice nahrazuje: 
Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany 
a příkaz k zajištění požární ochrany v objektech 
školy – směrnice ze dne 23.08.2010 

Datum platnosti od: 

 

01.01.2014 

Rozdělovník: 
- dokumentace BOZP (referent správy 

majetku) 
- zástupce ředitele pro organizační činnosti 
- zástupce ředitele pro legislativní činnosti 
- vedoucí učitelka mateřské školy 
- vedoucí učitel OV – elektrotechnické obory 
- vedoucí učitel OV – automobilní obory 
- pověření učitelé odborného výcviku 

k provádění svářečských prací 

Základní právní předpisy v platném znění: 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví 
podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách 
PO staveb 

Zpracoval:      

 

Václav Štefan  

OZO v PO, osvědčení MVČR-VPR č.179/97 

Schválil: 

 

Ing. Zdeněk Krabs 

ředitel školy    

……………………….. 

podpis ředitele školy 



 

Zabezpečení požární 
ochrany 

2101 ROZ 01.01.2014 Šikner ŘŠ  S2101-08 

Název procesu/dokumentu: Číslo procesu: Vlastník 
procesu: 

Platnost od: Vyhotovil/la: Schválil/a: Označení 
dokumentu: 

 

S2101-08 Zabezpečení požární ochrany 2/12 

Tisk: 24.1.2014 

1. Základní ustanovení 
Zajištění požární ochrany ve škole: Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková 
organizace (dále jen „škola“) se řídí platnými právními a ostatními předpisy, ze kterých vychází i další interní 
dokumenty. Základními právními předpisy v oblasti PO jsou zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Ve škole se provozují činnosti se zvýšením požárním nebezpečím specifikované v interním dokumentu 
„Začlenění do kategorie činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím“ a vedení školy zajišťuje úkoly 
v požární ochraně s ohledem na své začlenění do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím. 
 
2. Rozsah platnosti 
Tento dokument se vztahuje na všechny zaměstnance školy i na jiné osoby, které se samostatně pohybují a 
provádí činnost v prostorách školy. 
 
3. Povinnosti pro SŠaMŠ Liberec vyplývající z právních předpisů 

 Právnické osoby jsou povinny v souladu se Zákonem o PO § 5: 
3..1. Obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné 

prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární 
nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární 
techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě 
výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, lze instalovat a používat pouze 
schválené druhy. 

3..2. Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné 
příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup 
k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, 
topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání 
požárně bezpečnostních zařízení. 

3..3. Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo 
činností. 

3..4. Označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a 
pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky 
požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení. 

3..5. Pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany 
nebo preventivy požární ochrany, dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně 
odstraňovat zjištěné závady. 

3..6. Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku 
požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se 
k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit 
jím uložená opatření. 

3..7. Poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné 
k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru. 

3..8. Bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného 
sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují nebo v prostorách, které vlastní 
nebo užívají. 

 Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek 
na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti 
vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných 
opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, 
který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. 
Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena. 

 Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 
a s vysokým požárním nebezpečím jsou dále povinny: 

3..1. Stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí 
provozované činnosti. 

3..2. Prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných 
činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky provozování 
činností a zabezpečení údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem. 

3..3. Zajišťovat údržbu, kontrolu a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve 
lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení. 
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3..4. Stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených 
obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud to 
není stanoveno zvláštními právními předpisy a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést 
ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací. 

3..5. Mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných 
nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně 
života a zdraví osob a majetku. 

 Podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností podle odstavce 3.3.2. musí odpovídat stavu 
vědeckých a technických poznatků známých v době jejich stanovení. 

 
4. Organizační systém požární ochrany – přiřazení úkolů na úseku PO 
Za plnění úkolů na úseku PO ve škole odpovídá ředitel školy. 
Vedoucí zaměstnanci na základě § 2, odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
zabezpečují plnění povinností na úseku požární ochrany na podřízeném provozu, úseku či pracovišti jako 
nedílnou součást své práce a činnosti a neodkladně odstraňují nedostatky. 
Vedoucí a ostatní zaměstnanci dle svého pracovního zařazení odpovídají za zajištění požární ochrany ve 
svěřeném úseku, pracovišti. Zjištěné nedostatky bezodkladně odstraní, případně nedostatky, jejichž 
odstranění není v jejich silách a možnostech, při zajištění požární bezpečnosti ohlašují řediteli školy, 
v případě nepřítomnosti jeho zástupci. Závady technických zařízení a technické záležitosti řeší referent 
správy majetku, na kterého se zaměstnanci se záležitostmi na tomto úseku obrací. 

 Zabezpečením požární ochrany v objektech školy, namátkovou kontrolu dodržování předpisů PO 
v prostorách objektů, bezodkladným odstraňováním zjištěných závad pověřuji vedoucí 
zaměstnance školy takto: 

 referent správy majetku pro objekty: Na Bojišti 15 
Na Bojišti 17 
Beskydská 1- tělocvična  

 vedoucí učitelé OV pro objekty:             Beskydská 1 – pracoviště OV 
                                                        Beskydská 3 
                                                        Na Bojišti 15a 
 

 vedoucí učitelka OV pro:                     Beskydská 1 – prostory MŠ 

 Zabezpečení požární ochrany v pronajatých prostorách kuchyně a jídelny v objektu Beskydská 3 
zajišťuje nájemce uvedených prostor samostatně. 

 Zabezpečením bezpečného provozu technických zařízení, která jsou součástí nebo vybavením 
objektů, zajišťováním kontrol a revizí v termínech stanovených platnými předpisy a odstraňováním 
zjištěných závad ve stanovených termínech pověřuji referenta správy majetku. 

 
5. Příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany 

 Ve všech prostorách školy je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň. 

 Svářečské práce je možno provádět jen v souladu s ustanoveními právního předpisu vyhlášky            
č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování. Svářecí práce může 
provádět pouze svářeč splňující podmínky odborné způsobilosti pro daný druh sváření, ovládající 
mj. výše uvedenou vyhlášku a jen za podmínky, že byl svářením vedením školy pověřen. Svařování 
se nesmí zahájit, nejsou-li splněny podmínky § 3 odst. 10 vyhlášky č. 87/2000 Sb. 
Škola tyto činnosti řeší v příloze č. 2  tohoto dokumentu. 

 Sváření v prostorách objektů školy může být prováděno i tak, že se protokolárně předá celý prostor, 
kde se má sváření zahájit, provádějící osobě (právnické či podnikající fyzické) a ta na základě své 
odpovědnosti za tuto oblast stanovené ve smlouvě zajistí provedení prací včetně zajištění požární 
bezpečnosti v průběhu činnosti a po stanovenou dobu i po jejím ukončení. Po době pominutí 
nebezpečí vzniklého na základě provedených prací škola převezme prostory zpět. 
Uzavřená smlouva pro tuto činnost musí oblast odpovědnosti pro provádějící osobu v plné šíři 
vymezit, provádějící osoba, pro činnosti smluvně takto uzavřené, musí splňovat i předpoklad 
případného plnění náhrady škody v případě nedodržení smluvních podmínek. 

 Práce vyhodnocené jako práce se zvýšeným požárním nebezpečím lze provést jen na základě 
příkazu podle přílohy č. 1 tohoto dokumentu, a to na základě zvláštních bezpečnostních opatření 
oprávněnou osobou a splnění ostatních podmínek pro práci tohoto charakteru. 
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6. Stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, 
kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud není stanovena 
právním předpisem a osob pověřených prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru 

 Obsluhu technických zařízení mohou provádět pouze osoby, které byli touto prací vedením školy 
pověřeni a splňují požadavky odborné způsobilosti pro tyto práce. 

 Opravy, kontroly, údržbu technických zařízení mohou provádět pouze osoby, které byly touto prací 
vedením školy pověřeny a splňují požadavky odborné způsobilosti pro tyto práce. 

 Svářečské práce je možno provádět jen v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se 
stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování. Svářecí práce může provádět pouze svářeč 
splňující podmínky odborné způsobilosti pro daný druh sváření a jen za podmínky, že byl svářením 
vedením školy pověřen. Svařování se nesmí zahájit, nejsou-li splněny podmínky § 3 odst. 10 
vyhlášky č. 87/2000 Sb. 

 Opravy a údržbu elektrických zařízení mohou provádět pouze osoby, které byly vedením školy 
těmito pracemi pověřeny a splňují podmínky odborné způsobilosti pro tyto práce. 

 Při zadání prací dodavatelsky si vedení školy nechá předložit doklad o odborné způsobilosti osob 
provádějící práce, které vyžadují odbornou způsobilost. 

 Výuku na elektrických zařízeních pod proudem a používání zdrojů nebezpečné teploty při výuce 
mohou provádět pouze osoby, které mají odbornou způsobilost pro tyto činnosti, ovládají související 
platné právní předpisy, a které byli vedením školy výukou v souladu s jejím plánem pověřeni. 

7. Určení systému provádění preventivních požárních kontrol 
Odpovědní vedoucí zaměstnanci průběžně dohlíží na požární bezpečnost na svěřených pracovištích a na 
základě § 2 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů zabezpečují plnění povinností na 
úseku požární ochrany na podřízeném úseku či pracovišti jako nedílnou součást své práce a činnosti a 
neodkladně odstraňují nedostatky. Zjištěné závady, pokud mohou, odstraní ihned sami nebo prostřednictvím 
svého nadřízeného. 
Pro objekty školy Na Bojišti je stanovena preventivní požární hlídka v počtu 1 + 2.  
Pro objekty školních dílen Beskydská je stanovena preventivní požární hlídka v počtu 1 + 2. 
Zaměstnanci zařazeni do preventivní požární hlídky plní úkoly dle pokynů pro činnost PPH. 
V objektech školy provádí preventivní požární kontroly, dodržování předpisů o požární ochraně v souladu 
s ustanovením § 5 zákona č. 133/1985 Sb. a § 12 a § 13 vyhlášky č. 246/2001 Sb. odborně způsobilá osoba 
v PO 1x měsíčně. O provedené kontrole provádí zápis do požární knihy. 
8. Stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu 
Účinnost opatření uvedených v Požárních poplachových směrnicích a Požárním evakuačním plánu se 
ověřují formou požárního poplachu jedenkrát ročně. Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro celý areál školy 
– budovy školy v ulicích Na Bojišti a Beskydská a pro všechny osoby přítomné v objektech školy. 
9. Zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době 
V mimopracovní době je v objektu školy domovník (služební byt), který v případě zjištění známek požáru či 
jiné mimořádné události provede nezbytná opatření pro zamezení jeho šíření a přivolání pomoci. 
Před opuštěním prostor školy zaměstnanci vypnou elektrická zařízení hlavními vypínači zařízení, a pokud 
jsou přívody připojeny pohyblivými přívody, tyto přívody zaměstnanci odpojí vytažením ze zásuvky. 
Před opuštěním pracoviště zaměstnanci důkladně zkontrolují, zda jsou hořlavé látky mimo zdroje možného 
zapálení a zda jsou dodrženy na pracovišti podmínky požární bezpečnosti. Vypnou zdroje zvýšené teploty, 
v případě, že slouží k vytápění, pak zabezpečí, aby v jejich nebezpečné blízkosti nebyly žádné hořlavé látky. 
10. Dokumentace požární ochrany 
Dokumentaci požární ochrany tvoří: 

a) dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím 
b) stanovení organizace zabezpečení požární ochrany 
c) požární řád pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím (pro budovy školy) 
d) požární poplachové směrnice 
e) požární evakuační plán budovy školy Na Bojišti 15 a 17 
f) operativní karta pro budovy školy Na Bojišti 15 a 17 
g) tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy zaměstnanců 

zařazených do preventivních požárních hlídek 
h) dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě zaměstnanců zařazených 

do preventivních požárních hlídek 
i) požární kniha 
j) požárně technické charakteristiky používaných materiálů tvoří Bezpečnostní listy NCHL 
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Kontrola dokumentace PO, vyhodnocení její účinnosti bude prováděna 1x ročně, provede OZO v PO ve 
spolupráci s referentem správy majetku. 
Dokumentace požární ochrany školy je uložena u referenta správy majetku. 
 
Nezpracovává se v souladu s Vyhláškou č. 246/2001 Sb.: 

a) Řád ohlašovny požáru, není zřízena ohlašovna požáru. 
b) požární evakuační plán pro jiné budovy školy než  Na Bojišti 15 a 17 
c) operativní karta pro jiné budovy školy než Na Bojišti 15 a 17 

 
11. Školení o požární ochraně a odborná příprava zaměstnanců zařazených do PPH 

 Zásady pro provádění školení zaměstnanců o požární ochraně: 

 Povinnost školení zaměstnanců se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou 
v pracovním nebo jiném obdobném poměru ke škole. Pro fyzické osoby, které se 
příležitostně zdržují v prostorách školy, se školení o PO zabezpečuje jen, pokud tyto osoby 
provádí činnost se zvýšeným požárním nebezpečím nebo přicházejí do styku s těmito 
činnostmi. 

 Školení se provádí zvlášť pro zaměstnance a zvlášť pro vedoucí zaměstnance. Školení 
zaměstnanců zajišťujících požární ochranu společnosti v mimopracovní době (domovníci a 
údržbáři) je zaměřeno na tento účel. 

 Pro žáky se provádí školení o PO vždy při zahájení školního roku. 

 Školení se provádí podle schválených tematických plánů a časových rozvrhů školení. 
Jsou obsaženy v Dokumentu PO školy – obsah školení PO. 

 Školení a odbornou přípravu zaměstnanců provádí: 

 školení vedoucích zaměstnanců odborně způsobilá osoba v PO 

 odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do PPH odborně způsobilá osoba v PO 

 školení zaměstnanců proškolený vedoucí zaměstnanec 

 školení žáků osoba ovládající dobře problematiku PO 

 Termíny školení a odborné přípravy: 

 školení vedoucích zaměstnanců o PO se provádí při nástupu do funkce a opakovaně 1x za  
3 roky 

 odborná příprava zaměstnanců zařazených do PPH se provádí před zahájením činnosti a 
opakovaně nejméně 1x za rok 

 školení zaměstnanců o požární ochraně se provádí při nástupu do zaměstnání, při každé 
změně zařazení, pokud dochází k potřebě seznámení se s dalšími skutečnostmi o zajištění 
PO – školení se opakuje nejméně 1x za 2 roky 

 školení osob pověřených zabezpečením požární ochrany v mimopracovní době se opakuje 
1x za rok 

 pro žáky SŠ se provádí školení o PO vždy při zahájení školního roku 

 Dokumentace o školení zaměstnanců, žáků a odborné přípravě zaměstnanců zařazených do                                
preventivních požárních hlídek: 

 Škola má zpracovány vzorové příklady pro záznamy v souladu s ustanoveními § 36 vyhlášky 
č. 246/2001 Sb. Záznamy o provedených školeních a odborné přípravě musí být provedeny 
v souladu s nimi a založeny v dokumentaci PO školy. 

 
12. Povinnosti hlásit požár a zpráva o požáru 

 Na základě ustanovení zákona o PO je škola povinna hlásit každý požár, který v objektu školy 
vznikne územně příslušnému středisku HZS kraje. 

 Za školu Liberec povinnost zajišťuje služebně nejvyšší přítomný zaměstnanec. 

 Za požár se považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo 
zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při 
kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. 
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13. Věcné prostředky PO 
Škola je povinna trvale zajišťovat: 

a) instalaci a udržování potřebného určeného množství požární techniky, věcných prostředků PO a 
zařízení požární ochrany 

b) volný přístup k těmto prostředkům 
c) jejich udržování v řádném a akceschopném stavu 
d) zabránit jejich zneužití 
e) 1x ročně zajistit provádění kontrol přenosných hasicích přístrojů a zařízení pro zásobování požární 

vodou 
 
14. Odborná spolupráce při zabezpečování úkolů na úseku PO 
Škola zajišťuje odbornou spolupráci s osobou s odbornou způsobilostí v PO, která provádí v dohodnutých 
termínech časově vyplývajících z ustanovení vyhlášky č. 246/2001 Sb. školení vedoucích zaměstnanců o 
PO a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do PPH. Kromě této činnosti na základě konzultací 
s vedoucími zaměstnanci se podílí na zpracování dokumentů o požární ochraně, jejich aktualizaci, 
upozorňuje na nedostatky a ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci navrhuje opatření k jejich odstranění. 
Vedoucí zaměstnanci upozorňují tuto osobu na všechny změny na pracovištích či objektech, které mohou 
mít vliv na zajištění PO a konzultují problémy, které se v této problematice vyskytnou.  
OZO v PO 1x měsíčně provádí preventivní požární prohlídky v objektech školy. 
 
15. Závěrečná ustanovení 
Ukládám všem vedoucím zaměstnancům školy seznámit s tímto předpisem a s navazujícími dokumenty 
požární ochrany a zabezpečit provádění svých vyplývajících povinností. 
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Příloha č. 1 

PŘÍKAZ   Č. …….. 

k provedení práce se zvýšeným požárním nebezpečím 
a stanovená zvláštní požárně bezpečnostní opatření  

 
1/ PŘÍKAZ VYDÁVÁM NA PROVEDENÍ TÉTO PRÁCE  (úkol a způsob jeho provedení): 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ PRÁCE  BUDE PROVEDENA NA TOMTO PRACOVIŠTI A V TĚCHTO PROSTORÁCH: 
 
 
 

3/ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚT TITO PRACOVNÍCI, kteří svým podpisem potvrzují, že byli 
seznámeni s tímto příkazem a stanovenými požárně bezpečnostními opatřeními, která budou 
plnit v plném rozsahu 
 
 
I.________________________________________________________________________________ 
    jméno svářeče                       číslo platného svářecího průkazu                           podpis svářeče 
 
 
II.________________________________________________________________________________ 
    jméno pracovníka                                                                                                     podpis  
 
 
III._______________________________________________________________________________ 
     jméno pracovníka                                                                                                     podpis 
 

4/ PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM NAŘIZUJI PROVÉST 
TATO ZVLÁŠTNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A ZAJISTIT TYTO PODMÍNKY, BEZ 
JEJICHŽ SPLNĚNÍ NESMÍ BÝT PRÁCE ZAHÁJENA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další požárně bezpečnostní opatření jsou uvedeny na zadní straně tohoto listu: 
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ZVLÁŠTNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PODMÍNKY, BEZ JEJICHŽ SPLNĚNÍ NESMÍ 
BÝT PRÁCE ZAHÁJENA  - POKRAČOVÁNÍ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÁCE SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM MŮŽE BÝT PROVÁDĚNA POUZE PŘI SPLNĚNÍ  
VŠECH PODMÍNEK STANOVENÝCH V TOMTO PŘÍKAZE A ZA STÁLÉ ASISTENCE PREVENTIVNÍ  
POŽÁRNÍ HLÍDKY STANOVENÉ NA DOBU PRÁCE A NÁSLEDNÉHO DOHLEDU (ZAMĚSTNANCI  
ZAŘAZENÍ DO PP HLÍDKY NESMÍ BÝT POVĚŘENI JINOU POVINNOSTÍ). 
PŘI ZPOZOROVÁNÍ MOŽNOSTI VZNIKU POŽÁRU (DÝM, ZAPADNUTÍ ŽHAVÝCH OKUJÍ APOD.) 
JE POVINNOST PŘERUŠIT PRÁCI A PROVÉST OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ VZNIKU POŽÁRU. 
PO UKONČENÍ PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE OHLÁSÍ JEJÍ UKONČENÍ A PRACOVIŠTĚ OPUSTÍ PO 
PÍSEMNÉM PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ PO UKONČENÍ PRÁCE VEDOUCÍM PREVENTIVNÍ 
POŽÁRNÍ HLÍDKY. V PŘÍPADĚ PŘERUŠENÍ PRÁCE PROVÁDÍ SE PÍSEMNÉ ZÁZNAMY O 
KAŽDÉM PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ. 
POKUD SE ZMĚNÍ PODMÍNKY NA PRACOVIŠTI, JE NUTNO VYSTAVIT NOVÝ PŘÍKAZ NA 
ZMĚNĚNÉ PODMÍNKY 
 
 
vyplňuje se pouze v případě nebezpečí výbuchu 
 
PRO ZAMEZENÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU STANOVUJI TATO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ 
OPATŘENÍ (způsob snížení koncentrace pod nebezpečnou mez, měření koncentrace atd.). 
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Příkaz   Č.         -  pokračování 

 
4/ VYMEZENÍ DOBY PRÁCE 
 
Zahájení doby práce stanovuji:                  dne:                                         v  hod.: 
 
Práce musí být ukončena do:                     dne:                                         v  hod.: 
 

5/ PRACOVIŠTĚ PRO PROVEDENÍ PRÁCE SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM PŘEVZAL: 

dne:                                 hod.:                              jméno:                                             podpis: 
 
dne:                                 hod.:                              jméno:                                             podpis: 

6/  UKONČENÍ PRÁCE NAHLÁŠENO KOMU 
 

dne:                                 hod.:                              jméno:                                             podpis: 
 
dne:                                 hod.:                              jméno:                                             podpis: 
 

7/  POŽÁRNÍ PREVENTIVNÍ HLÍDKA USTANOVENÁ NA DOBU PROVÁDĚNÉ PRÁCE A 
NÁSLEDNÉHO DOHLEDU: 

  

Vedoucí  prev.požární hlídky:  ____________________________________________________ 
 
Člen  prev.  požární hlídky :     ____________________________________________________ 
 
                                                 ____________________________________________________ 
  

8/  PREV. POŽÁRNÍ HLÍDKA PROVÁDÍ POŽÁRNÍ DOHLED V TĚCHTO PROSTORÁCH: 
/specifikovat i přilehlé prostory, ve kterých bude dohled prováděn/ 
 
 
 
 
ZÁZNAMY O ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ POŽÁRNÍHO DOHLEDU MUSÍ BÝT VYPLNĚNY NA ZADNÍ 
ČÁSTI TOHOTO LISTU. 

9/  NÁSLEDNÝ DOHLEDU STANOVUJI NA DOBU: 

 

10/ PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKA BUDE MÍT PO DOBU PROVÁDĚNÍ PRÁCE SE ZVÝŠENÝM 
POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM A NÁSLEDNÉHO DOHLEDU V POHOTOVOSTNÍ POLOZE MINIMÁLNĚ 
TYTO PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY – DRUHY A MNOŽSTVÍ: 
 
 

 

ROZDĚLOVNÍK:  
 
1x odpovědný vedoucí pracovník 
1x vedoucí prováděné práce 
1x vedoucí preventivní požární hlídky 
 
 

OPATŘENÍ STANOVIL A VYPSAL ODPOVĚDNÝ 
VEDOUCÍ PRACOVNÍK: 
 
JMÉNO: 
PODPIS: 
DATUM VYHOTOVENÍ: 
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POŽÁRNÍ DOHLED: 
 
 
 
 
PO DOBU PROVÁDĚNÉ PRÁCE 
 
NÁSLEDNÝ DOHLED 
 
 
 
 
PO DOBU PROVÁDĚNÉ PRÁCE 
 
NÁSLEDNÝ DOHLED 
 
 
 
 
PO DOBU PROVÁDĚNÉ PRÁCE 
 
NÁSLEDNÝ DOHLED 
 
 
 
 
PO DOBU PROVÁDĚNÉ PRÁCE 
 
NÁSLEDNÝ DOHLED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZAHÁJENÍ                                   UKONČENÍ 
 
Dne          hod.         podpis     Dne         hod.         podpis  
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Příloha č. 2 

PROVÁDĚNÍ SVÁŘEČSKÝCH PRACÍ V OBJEKTECH SŠaMŠ 

 
1) Organizace provádění svářečských prací 
V objektech SŠaMŠ (všech objektech a prostorách) je možno provádět svářečské práce jen v souladu 
s ustanovením vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování. 
Svářecí práce může samostatně provádět pouze svářeč splňující podmínky odborné způsobilosti pro daný 
druh sváření, ovládající související předpisy, mj. vyhlášku č. 87/2000 Sb. a jen za podmínky, že byl 
provedením svářečských prací vedením SŠaMŠ pověřen. Svařování se nesmí zahájit, nejsou-li splněny 
podmínky podle § 3 odst. 10 vyhlášky č. 87/2000 Sb. 
Svářečské práce může provádět buď zaměstnanec SŠaMŠ, nebo jiná osoba na základě písemného 
pověření (např. smlouvy), kde je řešena i odpovědnost za bezpečnost při provádění svářečských prací. 
Uvedené pověření (smlouvu) může za SŠaMŠ potvrdit pouze ředitel školy nebo jím stanovený zaměstnanec. 
Uvedený dokument musí být doplněn kopií odborné způsobilosti svářeče (svářečského průkazu, který si 
zástupce SŠaMŠ nechá předložit). Pro zaměstnance školy toto pověření nahrazuje pracovní smlouva.  

Za odbornou způsobilost ke sváření plamenem i elektrickým obloukem zaměstnanců školy – svářečů 
odpovídá vedoucí učitel OV pro autoobory. 
 
2) Odpovědnost za provádění svářečských prací 

a) Při provádění svářečských prací pověření zaměstnanci školy- svářeči odpovídají za bezpečnost při 
sváření, včetně za požární bezpečnost prováděných prací. 
Postupují takto: 

 Řídí se ustanoveními vyhlášky č. 87/2000 Sb. Mimo jiné před zahájením svářečských prací 
vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti při sváření, zda nevyžadují stanovit zvláštní 
bezpečností opatření. Pokud tomu tak není, provedou svářečské práce za podmínek zajištění 
bezpečnosti při práci v souladu se souvisejícími předpisy pro sváření. 

 V případě, že před zahájením sváření svářeč při vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti ve 
smyslu ustanovení vyhlášky č. 87/2000 Sb. zjistí, že podmínky sváření vyžadují stanovení 
zvláštních bezpečnostních opatření, informují o této skutečnosti vedoucího učitele OV pro 
autoobory nebo referenta správy majetku. Tito zajistí: 
o stanovení zvláštních bezpečnostních opatření pro dané práce a vystavení dokumentu 

„Příkaz č. …. k provedení práce se zvýšeným požárním nebezpečím“ a stanovení zvláštních 
požárně bezpečnostních opatření dle přílohy č. 2 této směrnice 

o jmenování zaměstnanců do Preventivní požární hlídky (PPH) pro dobu trvání této činnosti a 
pro následný dohled a stanovení jejich povinností 

o odbornou přípravu zaměstnanců jmenovaných do PPH pro tuto činnost v souladu vyhláškou 
č. 246/2001 Sb. odborně způsobilou osobou v PO 

b) Svářečské práce prováděné dodavatelsky osobami, které nejsou zaměstnanci SŠaMŠ, musí být 
podloženy smlouvou o výkonu práce či činnosti a odpovědnosti za zabezpečení požární ochrany pro 
tyto práce musí být vymezena ve smlouvě pro provedení práce. 
Smlouva pro provedení svářečských prací dodavatelsky musí řešit  odpovědnost za provádění 
těchto prací. Přednostně řešit tak, že odpovědnost za požární bezpečnost uvedených prací 
v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 87/2000 Sb. zajišťuje dodavatel prací. Ve smlouvě musí být 
řešena i požární bezpečnost při provádění práce a při následném dohledu, pokud je činnost 
vyhodnocena jako práce se zvýšeným požárním nebezpečím. 
Před uzavřením smlouvy je nutno zvážit dle reálného nebezpečí vznikajícího při provádění činnosti 
důvěryhodnost dodavatele pro zajištění požární bezpečnosti činnosti a případné záruky pro náhradu 
případně vzniklé škody při smluvní činnosti. 
Vedoucí odpovědný zaměstnanec SŠaMŠ (pokud ředitel školy nerozhodne jinak, je jím referent 
správy majetku) namátkově pověří, zda jsou dodavatelem plněny opatření požární bezpečnosti při 
činnosti, povinnosti dodavatele stanovené smlouvou a pokud zjistí závady, které mohou vést ke 
vzniku požáru, tyto práce zastaví při stanovení opatření k zamezení vzniku požáru. Rovněž prověří, 
zda je zajištěn stanovený následný dohled po ukončení svářečské práce. 
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3) Stálé svářecí pracoviště a jeho provoz 
V areálu SŠaMŠ je stanoveno stálé svářecí pracoviště – údržbářská dílna. Uvedené pracoviště je v objektu 
Beskydská 1,dílna údržby. 
Pracoviště je zabezpečeno v souladu s platnými předpisy (např. ČSN 05 0600), na pracovišti, včetně 
stavebních konstrukcí), nesmí být žádné hořlavé látky, které nesouvisí se svářením, pracoviště musí být 
řádně osvětleno a stavebně odděleno tak, aby vzniklé záření neohrožovalo další osoby. 
Za provoz uvedeného svářecího pracoviště v souladu s platnými předpisy pro sváření odpovídá vedoucí 
učitel OV pro autoobory 
Před zahájením svářečských prací pověřený svářeč zkontroluje pracoviště, zařízení pro sváření, se kterým 
bude pracovat. Zjištěné závady odstraní, pokud to není v jeho možnostech, ohlásí je vedoucímu pracoviště 
který rozhodne o dalším postupu. 
 
4) Zařízení pro svařování – stanoviště, kontroly, údržba 
SŠaMŠ má jednu soupravu pro sváření plamenem (1 + 1 tlaková láhev kyslík a acetylen á obsah do 50 l), 
k soupravě nejsou zásobní lahve. 
SŠaMŠ dále vlastní sváření zařízení pro sváření elektrickým obloukem. 
Stálé stanoviště uvedených svářecích zařízení je v údržbářské dílna. 
Za bezpečný provoz svářečských zařízení odpovídá vedoucí pracoviště údržbářská dílna. Zajistí provádění 
kontrol v rozsahu a lhůtách které vyplývají z dokumentace zařízení (stanovené výrobcem), z obecně 
platných předpisů (stanovené příslušnou ČSN pro daný druh sváření) a nejméně 1x za rok kontroly všech 
ostatních částí svářecího zařízení a technického vybavení pracoviště. O všech provedených kontrolách 
zajistí dokumentaci (sešit kontrol a údržby) pro každé svářecí zařízení. 
V souladu s pokyny výrobce zařízení zajišťuje provádění údržby svářecího zařízení a technických zařízení 
svařovny. 
Zjištěné závady odstraní nebo ohlásí vedoucímu pracoviště, který rozhodne o dalším postupu. 
Zařízení, které vykazuje závady, které ohrožuje zdraví nebo život osob nebo může být zdrojem škod na 
majetku, nesmí být do odstranění závady provozováno. 
Zařízení, které z důvodu, že nesplňuje požadavky na bezpečnost, je vyřazeno z provozu, musí být 
dostatečně zajištěno proti používání. 
 
5) Související předpisy 
Svařování a provoz zařízení pro svařování musí probíhat v souladu s těmito dalšími předpisy: 

 Pokyny stanovené výrobcem používaných zařízení 
 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v platném znění 
 ČSN 05 0600 Sváření – projektování a příprava pracovišť 
 ČSN 05 0601 Sváření – provoz  
 ČSN 05-0610 Sváření – bezpečnostní ustanovení pro plamenové sváření kovů a řezání kovů 
 ČSN 05-0600 Sváření – bezpečnostní ustanovení pro obloukové sváření kovů 

 


