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PODMÍNKY PRO PRÁCE S OTEVŘENÝM OHNĚM  
 

Na území podniku je zakázáno používání otevřeného ohně (svařování a řezání plamenem, elektrickým obloukem, 
ohřev plynovými a jinými hořáky, používání brusek, vrtaček a jiných nástrojů, při jejichž použití dochází k jiskření 
nebo ke zvýšení teploty o více než 10°C nad teplotu okolí, nahřívání živic v tavných nádobách apod.) bez povolení 
k práci s otevřeným ohněm. 

Svařováním se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou 
prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, 
aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzínových pájecích lamp. 
Používané pojmy a základní podmínky pro svařování jsou převzaty z vyhlášky č. 87/2000 Sb. 

 
1 Povolení k práci s otevřeným ohněm (krátkodobé) 

1.1 
Pro práce s otevřeným ohněm (mimo prostory s trvalým povolením) musí být vystaveno řádně vyplněné písemné 
„Povolení“ (vzor formuláře viz příloha č.1 této směrnice) a evidováno dle odst. 6.4 této směrnice. 
Povolení k práci s otevřeným ohněm se nevystavuje pro instalovaná technologická výrobní zařízení (např. spalovací 
pece, kotle apod.), jejichž provoz (včetně zkušebního) je schválen stavebním úřadem. 
 
1.2 
„Povolení“ vystavuje před započetím práce vedoucí útvaru nebo jím pověřený zaměstnanec, který absolvoval školení 
PO vedoucích zaměstnanců, v jehož útvaru se práce provádí. Před vystavením „Povolení“ ověří, zda nelze při 
přiměřených nákladech provést práci bez použití otevřeného ohně.  
 
1.3 
Na pracovištích, kde se provádí činnosti s vysokým požárním nebezpečím (VPN) nebo zvýšeným požárním 
nebezpečím (ZPN), musí být podmínky pro práci s otevřeným ohněm (ve formuláři „Povolení k práci“) vždy schváleny 
zaměstnancem útvaru Bezpečnosti, v případě jeho nepřítomnosti pověřeným zaměstnancem Jednotky HZS 
SPOLANA s.r.o. (velitel směny nebo jeho zástupce). 

Na pracovištích, kde se provádí pouze činnosti bez požárního nebezpečí, je oprávněn povolit práce s otevřeným 
ohněm a stanovit opatření zajišťující dané pracoviště vedoucí útvaru nebo jím pověřený zaměstnanec, který 
absolvoval školení PO vedoucích zaměstnanců.  
 
1.4 
Pokud se práce s otevřeným ohněm bezprostředně dotýkají sousedícího útvaru, musí být „Povolení“ písemně 
odsouhlaseno vedoucím zaměstnancem přilehlého útvaru. 
 
1.5 
Požadavky na schválení práce s otevřeným ohněm: 

 Při ranních směnách pracovních dnů – prověřuje zaměstnanec útvaru Bezpečnosti v čase od 7:00 do 8:00 hod. 
na svém pracovišti (při nutnosti práce s otevřeným ohněm v i mimo uvedenou dobu), poté odsouhlasuje 
stanovená opatření na jednotlivých pracovištích 

 Na odpolední a noční směně a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu je v nezbytných případech oprávněn 
povolit práci s otevřeným ohněm zaměstnanec Jednotky HZS SPOLANA s.r.o. (velitel směny nebo jeho 
zástupce). 

 
1.6 
V případech, kdy práce s otevřeným ohněm vyžaduje asistenci Jednotky HZS SPOLANA s.r.o., tj. proměření 
explozivity prostředí, případně přítomnost požární techniky na zajištění prací nebo jinou formu zajištění prací, 
potvrzuje povolení k práci s otevřeným ohněm, případně rozšíří podmínky a technické zabezpečení prací, i pověřený 
zaměstnanec Jednotky HZS SPOLANA s.r.o. 

Proměření ovzduší na přítomnost explozivních a toxických plynů a par provádí pověřený zaměstnanec Jednotky HZS 
SPOLANA s.r.o.; o způsobu měření rozhoduje pověřený zaměstnanec Jednotky HZS. Měření podle závažnosti je 
prováděno buď před započetím požárně nebezpečné práce, nebo trvale po celou dobu provádění požárně 
nebezpečné práce. 
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1.7 
Ve zvlášť složitých případech, především při zastávkových, rekonstrukčních, divestičních nebo investičních pracích, 
musí stanovit podmínky pro povolení práce s otevřeným ohněm komise určená dle bodu 1.8 této přílohy (formou 
zápisu). Součástí zápisu je podrobné stanovení pracovního postupu a podmínek s bezpečnostními opatřeními, za 
kterých mohou být práce prováděny. Musí být stanoveno, jakým způsobem a kým bude vykonáván požární dohled 
s písemně stanovenými právy a povinnostmi při tomto dohledu.  
 
1.8 
Komisi stanovující podmínky pro povolení práce s otevřeným ohněm svolává vedoucí útvaru, ve kterém se bude 
práce provádět.  Komise pracuje v tomto složení: 

Předseda:   vedoucí závodu / útvaru, v němž se budou práce vykonávat 
Členové: - pověřený zaměstnanec útvaru Bezpečnosti 
 - vedoucí osoba zhotovitele, 
 - pověřený zaměstnanec útvaru HZS SPOLANA s.r.o., 

 - příslušný hlavní mechanik / pověřený zaměstnanec útvaru Centralizovaná údržba, 
 - mechanik (zaměstnanec útvaru Centralizovaná údržba odpovědný za údržbu zařízení daného 

závodu v příslušném oboru / zaměstnanec pověřený za útvar mimo oblast výroby), 
 - vedoucí útvaru bezprostředně sousedícího (v případě možnosti ohrožení), 
 - při možnosti expozice toxickými látkami – zástupce útvaru Životní prostředí, 
 - při investiční akci – zástupce Investičního úseku, 
 - při divestiční akci – osoba pověřená za útvar Divestic. 

Zápis o stanovení podmínek k práci s otevřeným ohněm podepisují a kopii obdrží všichni členové komise.  
Zápis musí být připojen k „Povolení“ jako příloha. 
 
1.9 
„Povolení“ se vystavuje ve dvou vyhotoveních, v případě asistence Jednotky HZS SPOLANA a.s. ve třech 
vyhotoveních. Jednotlivá povolení obdrží: 

originál  - svářeč nebo vedoucí skupiny, která provádí práce, převzetí potvrdí podpisem na „Povolení“, 
kopie    - vystavovatel (tj. vedoucí útvaru, ve kterém se bude práce provádět, nebo jím určený zaměstnanec 

dle odst. 1.2 této přílohy)  
- pověřený zaměstnanec Jednotky HZS SPOLANA s.r.o. (v případě asistence Jednotky HZSP). 

Svářeč nebo vedoucí skupiny, která provádí práce, musí mít povolení k dispozici do skončení práce. Případné 
vystavování „Povolení“ ve více vyhotoveních je v kompetenci vystavovatele.  
 
1.10 
Platnost povolení k práci s otevřeným ohněm je stanovena maximálně na 8 hodin. V případě, kdy nelze v této lhůtě 
uvedené práce dokončit, prodlužuje písemně platnost „Povolení“ pověřený zaměstnanec (dle odst. 1.2 této přílohy) 
na dobu nezbytně nutnou k jejímu dokončení, maximálně však na dalších navazujících 8 hodin. V tomto případě 
přebírá veškeré povinnosti původního vystavovatele „Povolení“. Pokud je součástí „Povolení“ souhlas vedoucího 
zaměstnance bezprostředně sousedícího útvaru, musí být prodloužení platnosti „Povolení“ písemně odsouhlaseno 
vedoucím zaměstnancem přilehlého útvaru.  
! Pokud nebude ani v této době práce dokončena, musí být vystaveno nové „Povolení“! 

Výjimečně lze povolit práce s otevřeným ohněm na delší dobu (staveniště, zastávka provozu), je-li prokazatelné, že 
nemůže dojít ke změně podmínek na pracovišti. Zajištění pracoviště je prováděno podle podmínek stanovených 
komisí nebo opatření stanovených v „Povolení“ k práci s otevřeným ohněm. 

 
2 Požární dohled k zajištění prací s otevřeným ohněm 

2.1 
Požární dohled v průběhu svařování je vykonáván nepřetržitě pomocníkem svářeče, který je řádně poučen 
vystavovatelem. Osobu, která bude vykonávat tento požární dohled, uvede vystavovatel na formuláři „Povolení“ 
v řádku“ 10. „Opatření po skončení prací“. 
 
2.2 
Požární dohled nad prováděním prací s otevřeným ohněm provádí vždy při započetí prací a namátkově v průběhu 
provádění prací zaměstnanec, který absolvoval odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních/ 
asistenčních požárních hlídek, popř. školení vedoucích zaměstnanců o PO. 
Ve zvlášť složitých případech může být požární dohled doplněn asistencí Jednotky HZS SPOLANA s.r.o. O jejím 
druhu a zajištění rozhodne pověřený zaměstnanec Jednotky HZS na základě posouzení požárního rizika.  
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3 Požární dohled po skončení svařování 

3.1 
Po skončení svařování vyžadujícího zvláštní požárně bezpečnostní opatření se v rámci požárního dohledu 
zkontroluje požární bezpečnost svářečského pracoviště i přilehlých prostorů a zajistí se požární dohled v intervalech 
stanovených „Povolením“ (dle kap. 1 této přílohy). Intervaly se stanoví se zřetelem na základní, případně specifické 
riziko svářečského pracoviště. Nejkratší doba požárního dohledu je 8 hodin. V odůvodněných případech, zejména 
při tepelném dělení kovů a u členitých prostorů, je třeba při stanovování doby, po kterou je třeba požární dohled 
provádět, přihlédnout k možnosti vzniku požáru i po 8 hodinách. 
 
3.2 
Požární dohled po skončení svařování na pracovištích s vysokým požárním nebezpečím (VPN) nebo zvýšeným 
požárním nebezpečím (ZPN) má zaměstnanec, který absolvoval odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do 
preventivních/ asistenčních požárních hlídek, popř. školení vedoucích zaměstnanců o PO. 
 

Požární dohled po skončení svařování na pracovištích bez požárního nebezpečí má zaměstnanec, který absolvoval 
školení zaměstnanců o PO a byl poučen vystavovatelem.  
 

Dohled je vykonáván po určenou dobu v intervalech stanovených v povolení. Záznam o provedení dohledu se 
provádí do bodu 10. „Povolení“.  
 
3.3 
Požární dohled po skončení svařování není nutné vykonávat: 

a) Jsou-li svářečská pracoviště a přilehlé prostory vybaveny provozuschopnou elektrickou požární signalizací 
a stabilním hasicím zařízením. Jsou-li tyto prostory vybaveny pouze elektrickou požární signalizací, lze od 
požárního dohledu upustit jen v případě, že na místě bude osoba schopná provést prvotní hasební zásah, 

b)  Na stálých svářečských pracovištích – v případě, že před skončením svařování nemohlo dojít ke kontaktu žhavých 
částic s hořlavými látkami, a po vypnutí technologie nedojde ke kontaktu hořlavých látek se zdrojem zapálení. 

 
 
 


