
ZVLÁŠTNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI 
SVAŘOVÁNÍ 

/ZAJIŠŤOVACÍ PŘÍKAZ KE SVAŘOVÁNÍ/ 

Dle Vyhl.MV č.87/2000Sb. 

Část: Identifikační údaje ZPBO: 
1. Datum vystavení:  Ev.č. příkazu:  

Popis stanoveného úkolu – předmět svařování: 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specifikace místa svařování: 3. 
 
 
 
 
 

Specifikace prováděcího personálu: 
Jméno svářeče 
č.1: 

 Č.sv.průkazu:  

Jméno svářeče 
č.2: 

 Č.sv.průkazu:  

Jméno svářeče 
č.3: 

 Č.sv.průkazu:  

Pomocník č.1:  

4. 

Pomocník č.2:  
Specifikace technologií : 

Metoda svařování:  
Dělení materiálu:  
Opracování 
svar.ploch: 

 

5. 

Svařovací souprava bude 
uložena: 

 

Specifikace vymezené doby svařování:  

Zahájení od:   
6. 

Předpoklad.ukončení 
do: 

  
Datum a čas 

7. Specifikace rizik, požárně bezpečnostních opatření a hasebního 
vybavení: 



Na svářečském 
pracovišti: 

 
 
 

V přilehlých 
prostorách: 

 
 
 

Vybavení 
hasebními 
prostředky: 

 
 
 

 

Další opatření 
k hašení: 

 
 

Specifikace protipožárního dohledu, poučení: 

Práva a povinnosti požárního dohledu  (PD) do dobu trvání výkonu 
pověření: 

8. 

1. PD se zajišťuje nepřetržitě po celou dobu svařování, i při 
krátkém přerušení (přestávka na svačinu). Po skončení 
svařování nebo pokud dojde ke přerušení delším než 2 hod. se 
ohlásí ukončení svařování a musí být zajištěn PD další osobou 
po stanovenou dobu a ve stanovených intervalech. 

2. Osoby provádějící PD musí být seznámeny s bezpečnostními 
opatřeními dle části č.7.  

3. Dále musí být osoby provádějící PD se způsobem vyhlášení 
požárního poplachu, místem ohlašovny požáru a jejím 
telefonním číslem, s umístěním nejbližšího funkčního telefonního 
přístroje s možností volání po veřejné telefonní síti. Dále musí být 
seznámeny s umístěním hlavních uzávěrů energií a ostatních 
médií (el.energie, plynzemní i případné technické plyny, vody, 
páry aj.). Dále musí být seznámeny s obsluhou hasebních 
prostředků. 

4. Osoby provádějící PD musí před zahájením prací zkontrolovat 
zda bezp. opatření uvedená v části č.7 jsou provedena 
(vč.přilehlých prostor) a zda je pracoviště podle tohoto příkazu 
vybaveno a připraveno. 

5. Osoby provádějící PD nesmí být po dobu plnění svého pověření 
pověřeny jinými úkoly, kromě úkolů souvisejících s tímto 
pověřením. Tyto osoby provádějí zejména sledování pracoviště, 
zda nedochází k vzniku požáru, zda jsou hasební prostředky 
stále v dosahu a zajištěné proti pádu, převržení a tepelným 
účinkům svařování, dbají na trvalou průchodnost únikových 
cest. 

6. V případě vzniku požáru osoby provádějící PD provádějí nutná 
opatření ke zdolání požáru a k záchraně ohrožených osob, 
přivolávají pomoc. 

7. Osoby provádějící PD jsou oprávněné k okamžitému zastavení 
prací, pokud zjistí, že hrozí porušení přijatých PBO, nebo pokud 
mají za to, že další pokračování by vedlo k ohrožení života a 
zdraví osob v místě pracoviště či jeho okolí. Takové opatření 
ihned ohlásí osobě určené pro ohlášení počátku a ukončení 
svařování. 



Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s tímto ZPBO, poučen 
o výkonu PD dle výše uvedené osnovy a byly zodpovězeny doplňující 

dotazy: 
Datum: Podpisy osob určených prováděním PD:  

 

 

 Podpis osoby, která určila PD a provedla 
poučení: 

 

Osoba určená pro ohlášení počátku a konce svařování: 
Příjmení a jméno:  

- zahájení  
svařování: 

  

- přerušení 
svařování 

  

9. 

Datum  
a čas - 

- ukončení 
svařování: 

  

Pracovník pověřený k vystavení ZPBO: 
Jméno a příjmení:  

Podpis:  

10. 

Místo vystavení ZPBO:  
Převzetí pracoviště a přilehl.prostor po nahlášení ukončení svařování: 

Datum a čas předání a 
převzetí: 

 

Převzal (podpis): Převzal (podpis): 

11. 

  
12. Rozdělovník výtisků ZPBO:  

Pokračování ZPBO pro požární dohled: 

Záznamy o provádění PD 
Při svařování (datum, čas, podpis): 

Zahájení PD:   
Ukončení PD:   
Zahájení PD:   
Ukončení PD:   

Po svařování (datum, čas, podpis): 
Zahájení PD:   
Ukončení PD:   
Zahájení PD:   
Ukončení PD:   
Zahájení PD:   
Ukončení PD:   
Zahájení PD:   

13. 

Ukončení PD:   
    
    
    



 

 


