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Příloha č. 10

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
MATEMATICKO – FYZIKÁLNÍ FAKULTA
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2

Směrnice

        kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování,
nahřívání živic v tavných nádobách a dalších činnostech, které by mohly způsobit požár nebo výbuch

                                                              Článek I.
Úvodní ustanovení
1)	Směrnice se vztahuje na činnosti, které jsou činnostmi se zvýšeným požárním nebezpečím (například: svařování a řezání plamenem, el. obloukem či jinou technologií, nahřívání živic, dělení materiálu způsobem při němž vzniká teplo, které by mohlo zapálit okolní hořlavé hmoty, lepení pomocí plamene či jiných tepelných spotřebičů – dále jen činnosti.
2)	Směrnice je vydávána na základě ustanovení § 6 zákona č. 133/1985 Sb. , o požární ochraně v platném znění, § 30 vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o požární prevenci a v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic (dále jen vyhláška) a vnitřních předpisů.
3)	Stanovuje postup při povolování činností se zvýšeným požárním nebezpečím, zabezpečení jejich provádění a provedení opatření po skončení těchto činností v objektech a na pozemcích společnosti – dále jen předmětná pracoviště.
4)	Nevztahuje se na pracoviště, která jsou pro účely výše uvedených činností zkolaudována. Tato pracoviště musí vyhovovat obecně platným předpisům (např. vyhlášce MV č.87/2000 Sb.).

Článek II.
Podmínky pro zahájení činností
1)	Před zahájením činnosti se vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti v prostorách, ve kterých se bude činnost provádět, jakož i v přilehlých prostorech a ty se uvedou do písemného příkazu k činnosti. Při tom se hodnotí i požární nebezpečí, které představují hořlavé látky ve stavebních konstrukcích (např. ve stěnách, stropech, podlahách, podhledech apod.). Vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti provede zaměstnanec, který úspěšně absolvoval školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně (správce objektu, stavební technik, vedoucí provozního oddělení apod.). Změní-li se podmínky požární bezpečnosti v průběhu svařování, lze v něm pokračovat až po novém vyhodnocení a zajištění odpovídajících základních nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření.
2)	 Zajištění zvláštní bezpečnostní opatření se stanovuje písemně. Přitom se vychází z požadavku vyplývající ze zákona a předpisů o požární ochraně, podkladů týkajících se požární bezpečnosti technického vybavení i technologického procesu, které nejsou součástí technologie předmětné činnosti, a vyskytují se na předmětném pracovišti, jakož i v přilehlých prostorech.

Před zahájením svařování se :
-	stanoví a vyhodnotí možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu činnosti, stavu předmětného pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a materiálů výsledek vyhodnocení se zohlední v požárně bezpečnostních opatřeních,
-	vymezí oprávnění a povinnosti osob k zajištění požární bezpečnosti při zahájení činnosti, v jeho průběhu, při přerušení činnosti a po jeho skončení,
-	stanoví požadavky na účastníky činnosti vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření a na osoby provádějící požární dohled, včetně intervalů pro výkon tohoto dohledu při přerušení a po skončení činnosti, pokud není požární dohled nepřetržitý,
-	stanoví požadavky na bezpečný pobyt a pohyb osob, včetně stanovení případných zákazů,
-	zabezpečí volné únikové cesty a východy , včetně přístupu k nim,
-	určí provozní podmínky technických zařízení a technologického procesu, včetně podmínek odstávek zařízení nebo omezení provozu,
-	stanoví další opatření s ohledem na druh činnosti,  případně specifického rizika předmětného pracoviště,
3)	Proti vzniku a šíření požáru nebo vzniku výbuchu s následným požárem na předmětných pracovištích a v přilehlých prostorech se provedou základní požárně bezpečnostní opatření a dle konkrétního nebezpečí též zvláštní požárně bezpečnostní opatření spočívající zejména:
-	v odstranění hořlavých nebo hoření podporujících látek nebo výbušných látek,
-	v překrytí nebo utěsnění hořlavých látek nehořlavými nebo nesnadno hořlavým materiálem (stupeň hořlavosti "A" nebo "B" podle ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb) izolující hořlavou látku od zdroje zapálení tak, aby nedošlo ke vznícení,
-	ve vybavení hasebními prostředky podle charakteru pracoviště a použité technologie činností,
-	v případném ochlazování konstrukce,
      - v rozmístění technického vybavení proti rozstřiku žhavých částic tak, aby spolehlivě               zabraňovalo působení jisker, částic kovu a strusky,
4)  Při činnosti je nutná účast dvou osob včetně svářeče. Obsadit pracoviště jedním pracovníkem lze       pouze tehdy, jedná-li se o činnost, kdy je provádějící zaměstnanec schopen všechny úkony              spojené s vlastní činností a požárně bezpečnostními opatřeními sám obsáhnout.
5)   Svařování se nesmí zahájit, jestli-že:
-	nejsou stanovena požárně bezpečnostní opatření s ohledem na druh a místo těchto prací,
-	zaměstnanec provádějící činnost a pracovníci zúčastnění na činnosti a souvisejících činnostech nejsou prokazatelně seznámeni s podmínkami požární bezpečnosti - záznam o školení zaměstnance o PO a odborné přípravě,
-	nejsou splněny podmínky požární bezpečnosti,
-	provádějící zaměstnanec na předmětném pracovišti nemůže prokázat svou odbornou způsobilost k činnosti, doklady odpovídajícími normovým požadavkům nebo normativním dokumentům podle ČSN EN 45020 nebo vydanými v rámci oprávnění certifikačního orgánu akreditovaného v České republice (například svářečský průkaz). V případě, že není pro určitý druh činnosti těmito předpisy odborná způsobilost stanovena, pak oprávněním odpovídajícím návodům výrobce nebo dovozce zařízení.

Článek III
Podmínky pro skončení činnosti
1)	Po skončení činnosti se v rámci požárního dohledu zkontroluje požární bezpečnost předmětného pracoviště a přilehlých prostorů a zajistí se požární dohled (nepřetržitě nebo ve stanovených intervalech ne základě stanovených požárně bezpečnostních opatření). Nejkratší doba požárního dohledu je 8 hodin, v odůvodněných případech (zejména při tepelném dělení kovů, členité prostory a složité smíšené konstrukce apod.) je třeba při stanovování délky požárního dohledu přihlédnout  k možnosti vzniku požáru i po 8 hodinách.
2)	Požární dohled je vykonáván pouze osobou/ami/ k tomu předem určenou/ými/ se stanovenými  právy a povinnostmi  (člen/ové/ preventivní požární (asistenční) hlídky, kteří absolvovali odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do požárních hlídek podle §16 zákona) v průběhu činnosti nepřetržitě. Při přerušení činnosti nebo po jeho skončení se požární dohled vykonává po určenou dobu nepřetržitě nebo vzhledem k charakteru prací a prostoru po určenou dobu v intervalech stanovených v požárně bezpečnostních opatřeních – příkaz k provedení činnosti (viz příloha).
3)	Požární dohled po skončení činnosti není nutné vykonávat je-li předmětné pracoviště a přilehlé prostory vybaveny provozuschopnou elektrickou požární signalizací a stabilním hasícím zařízením. Jsou-li však tyto prostory vybaveny pouze elektrickou požární signalizací, lze od požárního dohledu upustit jen v případě, že na místě bude osoba schopna provést prvotní hasební zásah.

Článek IV.
Oprávnění k povolování svařování a lhůty k předkládání příkazů ke svařování
	1)  Oprávněnými zaměstnanci společnosti povolovat svařování jsou zástupci statutárního orgánu, nebo vedoucí zaměstnanec dodavatelské firmy.
	2) Vyplněné příkazy k povolení činnosti musí být oprávněným zaměstnancům předloženy k posouzení základních nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření a kontrole jejich splnění nejpozději:
a)	3 pracovní dny před zahájením činnosti,
b)	1 pracovní den před zahájením činnosti u mimořádných neodkladných akcí,
c)	před zahájením svařování u havarijních stavů, ohrožujících bezpečnost osob a majetku, bez možnosti odkladu.
3) Oprávnění zaměstnanci po obdržení vyplněného Příkazu k činnosti posoudí navržená základní a zvláštní požárně bezpečnostní opatření k provedení svařování, které popř. doplní  , prověří jejich splnění a rozhodnou o zahájení a provedení svařování. K této činnosti si mohou přizvat odborně způsobilou osobu v požární ochraně, svářecího technologa a bezpečnostního technika, technika objektu.
  
Článek V.
Vystavování příkazů k činnosti
1)	Vyplněný tiskopis příkazu k činnosti opatřený podpisy všech osob zúčastněných na svařování je předkládán k povolovacímu řízení oprávněným zaměstnancům, včetně dokladů odborné způsobilosti, školení a odborné přípravě zaměstnanců činnost provádějících a zabezpečujících.
2)	Příkaz k provedení činnosti se vyhotovuje nejméně ve dvou vyhotoveních :
-	výtisk č. 1 - obdrží zaměstnanec provádějící činnost,
-	výtisk č. 2 - obdrží oprávněný zaměstnanec, který sváření povoluje,
-	další případné výtisky - prováděcí oddělení, požární dohled (požární hlídka) a podle případné potřeby.
3)	Vydané příkazy k provedení činnosti jsou součástí dokumentace požární ochrany (doklady o plnění povinností na úseku požární ochrany), předkládané při kontrolách orgánům státního požárního dozoru a proto musí být opatřeny identifikačním znakem (pořadovým číslem/rokem daného objektu) a archivovány po dobu jednoho roku oprávněným pracovníkem.

Článek VI
Kontrola dodržování požárně bezpečnostních opatření
1)	Kontrolu dodržování stanovených základních a zvláštních požárně bezpečnostních opatření provádějí :
-	technik požární ochrany
-	zaměstnanec, který činnost povolil,
-	statutární orgán a jeho zástupci,
-	vedoucí předmětného pracoviště,
-	nadřízený zaměstnanců, kteří činnost provádí nebo zabezpečují.
2)	V případě, že provedenou kontrolou činnosti jsou shledány nedostatky, zaměstnanci, uvedení v odst. 1 jsou oprávněni tyto práce přerušit do doby odstranění zjištěných závad, popř. činnost zastavit a stanovit doplňující základní a zvláštní požárně bezpečnostní opatření a odebrat vystavený "Příkaz".

Článek VII
Závěrečná a zrušovací ustanovení
1)	Tato Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu.
2)	Se Směrnicí musí být seznámeni všichni zaměstnanci, kteří provádí nebo zabezpečují provádění činností, dále členové preventivních požárních hlídek a všichni vedoucí zaměstnanci.
3)	Tato Směrnice musí být přílohou všech uzavíraných Smluv s cizími dodavatelskými organizacemi, u kterých se předpokládá provádění činností s tím, že dodavatel je povinen s ní prokazatelně seznámit své zaměstnance, kteří budou pracovat v objektech.
4)	Vydáním této Směrnice se současně ruší všechny dosud vydané pokyny a zásady pro povolování práce s otevřeným ohněm.

Příloha č. 11 : Tiskopis k povolení činnosti vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření

Navrhovatel: Leoš Hájek, referent BOZP a PO
Dokumentaci zpracoval: Ivo Linx, odborně způsobilá osoba osv. č. Š-153/96 

Směrnice schválena vedením fakulty dne:							

			
Schválil:	


                                                                                    prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
                                                                                                   děkan


