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vYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 31. března 2000,
kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahííváníživic v tavných nádobách
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst.2 zákona č. 1,33/1985 Sb., o požární ochraňě, ve znénízákona č. 203/1,994 Sb., (dále jen ,,zákon"):

s danou svářečskou technologií mohou být pííčinou výbuchu s následným požárem,
c) prostorem

nebo hoření podporující látky tuhé, kapalné nebo
plynné anebo hořlavé látky obsaženéve stavebních konstrukcích či zaíízenícha v případě použí-

UVOONÍ USTANOVENÍ
§1

vání dané svářečskétechnologie můžedojít k jejich
zapálení a vzniku požáru,

d) přilehlým prostorem

- prostor nacházející se nad,
pod a vedle svářečského pracoviště, který může
být ohrožen vznikem nebo rozšřením požáru vlivem činnostívykonávaných na svářečském pracovišti,

e)

(2) Podmínky požárníbezpečnosti stanovené
touto vyhláškou se vztahují na svařování a nahřívání
živic v tavných nádobách provozované právnickými
osobami a fvzíckými osobimi vvkonávaiicími ooánikatelskou činnosi podle zvláStírrch prádpis,i.1; Na
ostatní fyzické os9by2) se podmínky $ožáiníbe'zpečnosti rovněž vztahují, jen pokud nenídále stanoveno
jinak.

základnímj p ožár ně b ezp ečnos tními opatřeními technická a organizačníopatření k zájištění požárníbezpečnostipíed zahálením, v průběhu a po
skončenísvařován1 zahrnující opatření vyplyvajícíz použitého druhu svářečskéhozaíízení,

zvláštními požárné bezpečnostnímiopatřeními technická a organizačru opatření k zajištění požárníbezpečnostipíed zahájením, v pruběhu a po
ukončenísvařování s ohledem na konkrétní druh
nebezpečípodle písmen b) a c), umístěnísvářeč-

ského pracoviště, požárně bezpečnostního zajištění stavby, s ys tému zab ezp eč ov ání p ožár ní o chrany
nejen na svářečskémpracovišti, ale i v přilehlých
prostorech podle písmene d),

§2
Pro účelytéto r,7hlášky se rozumí
a) nebezpečnou koncentrací - koncentrace směsi
hořlavých plynů, par nebo prachů se vzduchem
nebo jiným oxidovadlem od ZS oÁ hodnoty dolní
meze ýbušnosti pro plyry, páry a prachy,
b) prostorem s nebezpečímvýbuchu s následným
požárem- prostor stavebně oddělený i neoddělený
včetně zaYízenínebo jeho části (např. zasobník,
větrací potrubr, potrubní rozvody), ve kterém
můževzniknout nebezpečná koncentrace nebo
se nacházejí výbušniny ňebo látky obsahující výbušniny anebo jiné iátky a materiáiy a v kombinaci

sta-

jeho části (napí. zásobník, větrací potrubi potrubní rozvody), ve kterém se vyskytují hořlavé

čÁsr pRvNí

(1) Tato vyhláška stanoví podmínky požárníbezpečnosti pro
a) svařování, jímžse rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových
materiálů, pbt ud jsou prováděÁy otevřengm $|amenem, elektrickým óbloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používáníelektrických pájedel a benzínových pijecích lamp, a
b) nahřívání živic v tavných nádobách.

s nebezpečím požártl - prostor

vebně oddělený i neoddělený včetně zaíízenínebo

g)

svařováním vyžadl,:jícímzvláštnípožárně bezpečnostní opatření - svařování v prostoru s nebezpečímpožáru nebo výbuchu s následným požárem,
včetně přilehlých prostor, vyžadulícízvláštní požárně bezpečnostní opatření podle písmene f),

h) svářečským pracovištěm

-

pracovní prostor vyme-

zený pro svařování včetně technologických zaíízení používaných pro svařování; za sváíečská pracoviště se považu;'ítéžtechnologická stanoviště
a manipulačníplochy, na.kterých se provádí operace souvrse]lcl se syarovanlm,

Požárním dohledem

') § 2 odst. 7 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákonač.203/1994 Sb.
') § 17 odst. 1 a2 zákona č, 133/1985 Sb.

-

činnost zaměíená na po-
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žárníbezpečnost v průběhu, při přerušení a po obsaženéve stavebních lronstrukcích (např. stěnách,
ukončenísvařování vy žadljícíČh
zvláštní p ožáině stropech, pYepážkách). Změní-li se podmínky požární
bezpečnostní opatření,
bezpečnosti v průběhu svařováni lzé v něm pokračovat
j) zák|adním rizikem při svařování - riziko, které až po novém vyhodnocení a zajišténíodpovídajících
můževést ke vzniku nebo šířeníoožáru nebo vÝ- základních nebo zvláštních požárně bezpečnostních
buchu s následným požárem r,, áůrl.dkt, účinÉů opatřenÍ.
tepla vedením, sáláním nebo prouděním (např.
(2) Pro svařování vyža&:jícízvláštní požárně
tepiota plamene nebo elektrického oblouku, róz- bezpečnostní
opatíení se jejich zajišténíprokizuje pístřik žhavých částic kovu a strusky, vytečení žhavé semně. Přitom se vychází i z
požadavků vyply,vajících
hmoty z Ýezné spáry, tepel né záÝéní, vysoká tep- ze zákona a předpisů o požární ochraně,') Hodnoty
lota svařovaných materiálů, vysoká teplota plyn- teplot některých možných zdrojů zapáIení při svařoných zplodin ivařován| a výsliytu hořlivých a ho- vání jsou uvedeny v pífloze č. 2 tabu|ce 1. Rozsah
ření podporujícíchplynů nebo proudových ob- zvláštních požárnébezpečnostních opatření je uveden
vodů svařovacího proudu,
v pífloze č. 1.
k) specifickým rizikem - riziko svářečského praco(3) Při stanovení zvláštních požárně bezpečnostviště z hlediska vzniku nebo šření požáru nebo
výbuchu s následným požárem, kteié není zcela ních opatření se vychází také z podkladů týkájících se
zíetďrné osobám s odbornou způsobilostíprosva- požární bezpečnosti technického vybavení i technoloíování(např, hořl avá izolacL pod maáriálem, gického procesu, které nejsou součástísvářečské techskrytá po,trubí vedoucí hořlavé nebo hoření pod- nologie, a lyskytují se na svářečském pracovišti, jakož
porujícílátky, hořlaý podklad krytý nátěrem i v přilehlých prostorech.
nebo tepelně neizolujícím materiálem, otevřené
(a) Před zahájením svařováníse
kanály vedoucí hořlavé kapaliny),
a) stanoví a vyhodnotí možnépožární nebezpečíve
l) svařováním elektrickým proudem - svařování
vztahu k druhu svařován( stavu svářečskéhopraobalenou elektrodou, svařování pod tavidlem, svacoviště a přilehlých prostorů, použitých zaíízení
íováníelektrostruskové, svařóvání netavícíse
a materiálů a reaguje se na ně v požárně bezpečelektrodou v ochraně inertních plynů (§7IG/
nostních opatřeních,
/TIG), svařování tavícíse elektrodbu v ochraně
b) vymezí oprávnění a povinnosti osob k zajištění
inertních plynů (MIG), svařování tavícíse elektropožární bezpečnosti při zahájení svařování, v jeho
dou v ochraně aktivních plynů (MAG), svařování
pruběhu, při přerušení svařování a po jeho skonelektrickým odporem, svařování vysokofrekcenl,
venčni svařování nebo dělení a nanášení plazmou,
c) stanoví požadavky na účastníkysvaiování vyžasvařování a drážkování uhlíkovou elektródou,
dujícíchzvláštní požárně bezpečnostní opatíení
m) zahájením svařování - první a každédalšíuvedení
a na osoby provádéjícípožární dohled, včetně inzaííz,enído provozuschopného stavu (např. zapátervalů pro výkon tohoto dohledu při přerušení
lení hořáku, uvedení svářečského zaYízenído čina po skončení svařováni pokud není požární donosti) následy,_y po předchozím opuštění svářečhled
nepřetržitý (§ 4 odst. 1, a 2, pínoha č. t),
sKeno pracoVlste.
d) stanoví požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb
osob včetně zákazi,
čÁsr DRuHÁ
e) zabezpečí volné únikovécesty včetně přístupu
k nim,
poDMíNKy pRo zAHÁlENí svAŘovÁNí
f) určíprovozní podmínky technických zaíízení
A PO SKONČENÍSVAŘOVÁNÍ
a technologického procesu, včetně podmínek případných odstávek zaíízenínebo bmezení proYozll,
§3
Podmínky pro zahájení svařování
g) stanoví dalšíopatření s ohledem na druh činnosti,
případně specifické ňziko svářečského pracoviště.
(1) Před zahájením svařování se vyhodnotí podmínky požárníbezpečnosti ,, prosto...h, ve kterýih se
(5) Proti vzniku a šftenípožáru nebo vzniku výbude svařovat, jakož i v přilehlých prostorech, zda se buchu s následným požárem na svářečských pracovišnejedná o svařování vyžadulícízvlíštnípožárně bez- tích a v přilehlých prostorech se provedou základní
pečnostní opatření [§ 2 písm. g)]. Při tom se hodnotí požárné bezpečnostníopatiení a dle konkrétnílro neí požární nebezpeči které představují hořlavé látky bezpečítéžzvláštní požárné bezpečnostní opatíení.
]) Například 6a písm. g) zákola č. 13311985
Sb.
§
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na dané provozní podmínky se můžejednat
o jedno nebo více opatření spočívajícichzejména v

S ohledem

a) ocl.straně.ní hořlavých nebo hoření podporujících
nebo výbušných látek,

b) překrytí nebo utěsnění hořlavých látek nehořla-

vým nebo nesnadno hořlavým materiálem (stupeň
hbřlavosti A nebo B podle'ČSN 73 0862) irotirli
cím hořlavou látku ód zdrole zapáIení tak, aby
nedošlo k vznícení.při obioukovém svařování
lze pro závěsy, pásy nebo zástěny použítmateriáI
odpovídaj ícípožadavků m normovýih hodnot, a to
způsobem a v e vzdáIenosti, která bezpečně chrání
proti žhavým částicím ze svářečských prací ále
určenívýrobce nebo dovozce; překrytí se provede
tak, aby'nedocházelo k nasáknutí hoÝlavé iátky do
krycrho materiálu,

c) úpravě dopadové plochy nebo krytí dráhy vedení
přímého i odraženého laserového záíeníz laserů
III. b) a IV. třídy,

d) vybavení hasebními prostředky podle charakteru
pracoviště a použitétechnologie svařování,
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(10) Svařování se nesmí zahájit, jestliže

a) nejsou stanovena požárně bezpečnostníopatření
s ohledem na druh a místo těchto praci
b) svářeč a pracovníci zúčastněnína svařování a souvisejícíchčinnostech nejsou prokazatelně seznámeni s podmínkami požární bezpečnosti,

c) nejsou splněny podmínky požární bezpečnosti,
d) svářeč na svářečskémpracovišti nemůžeprokázat
svou odbornou způsobilost ke svařování doklady

odpovídajícíminormovým požadavkůmnebo

normativním dokumentům dle CSN EN 45020
nebo vydanými v rámcí oprávnění certifikačnflro
orgánu akreditovaného v Ceské republice; v přÉ
padě, že není pro určitý druh svařování těmito
předpisy odborná způsobilost stanovena, pak
oprávněním odpovídajícímnávodům výrobce
nebo dovozce zaíízení.

§4

Podmínky po skončenísvařování

(1) Po skončenísvařování vyžadujícíhozvláštní
požárně bezpečnostníopatření se v rámci požárního
vých kapalin a prachů ve směsi ďe vzduihem nebo áohledu zko^ntroluje po|žátní bezpečnost rl,^ář"črkého
jiným oxidovadlem a uáržování koncentrace pod pracoviště i přilehlých prostorů a zajístíse požárnídohl.d .'r. sta.rorrenyáh iitervalech 6Íiloha 8. t;. Irrt.rhranicí nebezpečnékoncentrace,
valy se stanoví se zřetelem na základní, případně spef) ochlazováníkonstrukce,
cificke riziko svářečského pracoviště. Í§ejÉratSr dóba
g) provětrávání pracoviště pro odstranění nebez- požárnil:'o dohledu je 8 hodin. V odůvodněných případech, zejménapři iepeiném dělení kovů a u čieniých
pečnékoncentrace hořlavých plynů, par, prachů,
prostorů, je třeba při stanovování doby, po kterou je
h) rozmístění technického vybavení proti rozstřiku tíeba požární dohled prováděq přihlédnout
k možnosti
žhyých,rčástic tak, aby spólehlivě zibraňovala pů- vzniku požáru i po hodinách.
8
sobení jisker, částic kovú i strusky.
(2) Požární dohled je vykonáván osobou k tomu
(6) Provádí-li se svařováni které vyžaduje zvlášt- předem určenou s písemně stanovenýmí právy a povinní požárnébezpečnostní opatření opakovaně a na sta- nostmi při tomto dohledu. Požární dohled je vykonávebně či konstrukčně obdobných svářečských ván v pruběhu svařování nepřetržitě. Při přerušení svapracovištích, pro které lze stanovit 'tato požárně bez- řování nebo po jeho skončeníse požárnídohled vyp.ečnostníopatření jednotně, můžese tak učinit v pří- konává po určenou dobu nepřetržitě nebo vzhledem
slušném pracovním nebo technologickém postupu.
k charakteru prací a prostoru po určenou dobu v intervalech smnovených zvláštními požárnébezpečnost(7) Při svařování je třeba zabránit takovému
ními opatřeními.
ohřátí svařovaných i dalších materiálů, které by vedlo
ke ztrátě těsnosti nebo celistv osti zaíízení,jejlmž dů(3) Požárnídohled po skončení svařování není
sledkem
únik
hořlavýchlátek
nutné
vykonávat
nebo
hoření podFt .by]
poru.,Iclch tatek.
a) jsou-li svářečská pracoviště a přilehlé prostory vybaveny provozusčhopnou elektrickoď p ožárÁísig(8) Překrytí a utěsnění hořlavé látky se provede
nalizací a stabilním hasicím zaíízením,Jsou-lityto
tak, aby mezi' jednotlivými dfly použitéhomateriálu
prostory
vybaveny pouze elektrickou požárnísignezůstaly nechráněné otvory umóžňujícíprůnik žhana|ízací,
lze od požárního dohledu upustit jen
vých částic, plamene nebo přenos tepla.
v případě, že na místě bude osoba schopná provést
prvotní hasební zásah,
(9) Při svařování vyžadujícímzvláštnípožárné
bezpečnostníopatření je nutná účastnejméňě dvou
b) na stálých svářečských pracovištíchv píípadé,že
osob včetně svářeče. Obsadit pracoviště jednou osobou
před skončením svařování nemohlo dojít ke konlze pouze tehdy, jedná-li se o svařován[ kdy svářeč je
takt,,,l žhavých částic s hořlavými látkami a po vyschopen všechny úkony spojené s vlastním svařováním
pnutí technologie nedojde ke kontaktu hořlavých
i požárnébezpečnostními opatřeními sám obsáhnout.
látek se zdrojem zapáIení.

e) měření koncentrace hořlavých plynů, par hořla-
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čÁsr rŘErí

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ
§5

Svářečská pracoviště

Částka 29

(6) Na stálých svářečských pracovištích nelze
ukládat nebo skladovat hořlavé a hoření podporující
látky, pokud ne;'sou součástítechnologie.-V případě,
že jsou takové látky v technologii nezbytné, stanoví
se požárně bezpečnostníopatření k zabránéní možnosti vzniku a šffenípožáru nebo výbuchu s následným
požárem a k zajištění úniku a evakuace osob.

(1) Svářečská pracoviště určená ke svařování projektovou dokumeniací stavbya) se považujíza srií"č(7) Pífl<azy a zákazy, případně dalšídůležitéinská.pracoviště stálá; jiná se považují za svářečská praformace
se na svářečském pracovišti a na zaíízeních
covlste prechodna.
vyznačují bezpečnostn ím značením. Yýstražnéa infor,(2) Svářečstr<á pracovištése zabezpečujítak, aby se mačnítabulky s uvedením druhu plynu a množství
předešlo zejména
tlakových lahví se umístítéžna vstupu do objektu,
a) vzniku požáru nebo výbuchu s následným požá- kde jsou tyto umístěny.
rem a šření požáru,
(8) Při svařování v prostorách od 2 m výšky nad
b) vytvoření píekážek, které ztéžujínebo znemož- místy, které je třeba chránit před účinkytěchto praci
ňují únik osob,
se z hlediska požárníochrany pracoviště stánoví
c) ohroženíživotůazdraví osob základními a speci- ochranná pásma. Tato pásma stanoví minimáIní vzdáIenosti, ze kterých se před zahájením svařování odstrafickými rizíky.
ňují hořlavé materiály nebo zalístíjejich bezpečnáizoUvedené požadavky se vztahují i na přilehlé prostory.
lace, popřípadě se provedou jiná účinnáopatíení, ze(3) Čásd zaíízenía materiáIy se na svářečském jména před účinkyžhavých částic. Ochranná pásma se
pracovišti rozmisťují tak, aby byla zachována možnost z hlediska požárníochrany stanovují individuálně se
volného průchodu a nevznikala stísněná a kolizní mís- zřeteiem na použitou technologii a metodu svařování
tak, že střed ochranného pásma je vždy pod místem
ta. Svařovací zaYízeníse zabezpečují tak, aby se zabrásvařování a jako minimální je určen kruh o poloměru
nilo. jejich p9hybu nebo pohybu jejich část( á tím jejich
poškozenl.které by vedlo ke vzniku nebo šření po- 10 m ve vodorovné rovině. při svařování ve výškách
žáru nebo k výbuchu s následným požárem s případ- převyšujících2 m se pro každý další1 m výšÉyrozšiřuje ochranné pásmo o nejméně 0,3 m až do výšky
ným ztíženímpodmínek pro únik o^sob,
7 m; pro každý dalšíl m výšky se rozšiřuje ochranné
(4) Svařovaný materiál se na pracovišti ukládá tak,
pásmo o 0,1 m až do výšky 20 m. Uvedené přírůstky se
abyse zabranilo ieho pohybu nebo pohybu jeho části píipočítávajík poloměru, Ochranná pásma pro svařopři.kterém !l -ohlo ťpjrt i..poškoz.ení svařovacího vání prováděné ve v/škách převyšujících20 m se stazaíízení,zejména poškozenípohyblirych vodičů novuj í individuálně. Při aplikaci technolo g ií vy:žívajía elektrických částísvařovacího zaiízení,rozvodů cích stlačenép|yny (napí.íezáníkyslíkem) a při spoluplynu, hadic, jejichž poškození by mohlo vést ke působení proudu_vzduchu pro rychlost vzduchu převzniku nebo š#eníp ožírua nebo výbuchu s následným sahující ], m . sec-' se ochranná vzdálenost rozšiřuje do
Pozarem,
plochy vymezené elipsou až na vzdálenost 20 m podle
(5) Přechodná svářečská pracoviště jsou vybavena individuálnílro p osouze ní p ožár nfrto ohrožení.
vhodnými hasicími přístroji á jinými hasebními pro(9) Na stálých svářečských pracovištíchse zřetelstředky podle zvláštních právních předpisů.5) Mimo
ným
způsobem vyznačuje vymezení
tyto hasicí přístroje se vybaví ještě nejméně dvěma přea) požárnébezpečnévzdálenosti, je-Ii její vymezení
nosnými hasicími přístroji s vhodnou náplni z toho
jedním přenosným hasicím přístrojem - práškovým
stanoveno v dokumentací k zaíízen(nebo
o hmotnosti hasební látky nejméně 5 kg. V případě
b) ochranného pásma (odstavec 7).
svařování v bytě s ohledem na druh svařování, pokud
nejsou bezprútředně ohrožovány ostatní prosiory ob(10) Vodiče elektrického proudu a hadice rozvájektu, je minimálním vybavením jeden přenosný hasicí dějícíplyn k svařovacímu zaíízeníse vedou a ukládají
přístroj práškový o hmotnosti hasební látky nejmé- tak, aby se vyloučilo jejich poškození ostrými ohyby,
ně 5 kg,
materiálem, mastnotami, chemikáliemi, účinkysvařo-

Zákon č. 50/L976 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zlění zákola č. 1,03/1,990 Sb., zákona
č, 425/§9a Sb., zákona č.262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb., zákona č, 19/1997 Sb. a zákona č. 83/1998 Sb, (úplnéznění
vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb.).
§ 18 vyhlášky č. 132/1,998 Sb,, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

Například § 1 vyhlášky č. 2I/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Českénárodní raďy o požární
ochraně.
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yi:firo pJocesu .apod._V nirp,ad! neb ezpečímechanického poškození se zaíízeníchrání pevnými kryty.
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p|rlů a

jejich příslušenstvíse netěsnosti spojů a uzávěrů zjišťujínehořlavými tekutinami (např. voda s pě(11) Je-li některá část svařovacnl,o zaíízenípoško- notvornými prostředky), které neobsahují tuky a jiné
látky, které by mohly vyvolat reakci.
zená, nelze svařování zahájit ani v něm pokračóvat.
(3) Při manipulaci se svářečským zaíízenímnesmí
(12) U svařovacích zaiízení s hydraulickým pohonem využívajícíchhořlavá pracovní'média se mísia pří- dojít k úniku nezapáleného plýnu na pracoviště
padného úniku hořIavých mear chrání kryty obdo^bně v množstvípředstavujícím nebezpečnou koncentraci.

jako při výskyt_u hořlavých látek fodstaveó tZ
odst. 5 ptsm. b)].

l
"5

(13) Svařování na strojích a zaiízeníchy prostoru,
.
ve kterém můževzniknoút nebezpečná korr'".rrt.r..,
lze ,provádět pouze na strojích a záíízeních,které nemohou být z daného prostoru odstraněny, Z prostoru,
stroj1l a z.aíízeníje,nutné odstranit hořlavé piachy, zabránit unikání prachů do prostoru, do stroj$ a zaÝizení
a měřit koncentraci výbušných prachů v ovzdušípřed

(4) Při odběru acetylenu z tlakové lahve se provádí kontro|a píípadnéňozahíívánílahve nad 5Ó'C.
Pro případ exotermické reakce v tlakové lahvi musí
být prsemně stanoven postup pro nakládání s tlakovou
lahvi přičemž se vychází z podmínek daných výrobcem neDo oovozcem.

(5) Po dopravě tlakové lahve s acetylenem na svář.ečsképracoviŠtělze s odběrem acetyleáu započft nej-

dříve p'o uplynutí 1 hodiny. Tato podmínka nómusí být
dodržena za předpokladu. že lahve bvlv dopravováňv
(14) SvařováníIze provádět pouze na strojíchaza- ve svislé poloze , pr"a použitím
polLženy. LÍ.íízeních,které jsou blokováný proti nežádoucímu hev při odbě.u aceiylenu musí být"rbýlý
ÓÓlďr" svislé nebo
naklbněna ventilem'vzhůru pod iit "t"il,r nejméně 3O' od
spuštění,
vodorovné polohy.
_ (15) Náhrada přívodu čerstvéhovzduchu přívodem kyslíku je nepřípustná.
(6) V případě vzniku požáru na svářečském pracovišti, na kterém jsou umístěny tlakové lahve a liné
. (1ý) V prostorech, kde se mohou vyskytovat hoř- tlakové nádobv se svářečskými nebo iinÝmi ol,r.rv
lavé plyny, páry nebo prachy, se neumisťují tlakové
nebo se v nebázpečné blízkósti pracovi'štÍ.yrÉyíuji
zahájením svařování a v jeho průběhu.

lahve

s plynl

pro_ svařování

či vywíječeacetylenu

tyto se neodkladňě odstraní na bézpečnémísio. Přeánostně se odstraní plné tlakové lahvé a jiné plné tlakové
nádoby. Pro stanovení konkrétnrlro postupú se vychází
z požádavků na požárníbezpečnort ,,"riorr"n ÝLt,
vání.
"ý.ob..- nebo dovozcem. Neií-li možnétrkoío,, -á(17) S nádobami, potrubími a zaíízeními,u kte- nipulaci provést, ohlásí se zásahové jednotce požární
rých se nedá spolehlivě zjistit, zda jejich obsah není 99lr{"ry, jaké tlakové lahve a tlakové nádobl včetně
požárněnebezpečný, se postupuje tak, jako by požárné jejich obsahu se nacházejí v hořícímnebo ohioženém
prostoru,
nebezpecny by_l.
a.zdroje,proudu elektrické energie ké svářečskýÁ prac{n. Při \{deq opuštěnítěchto prostorů se z prosiorů
odstraňují hořáky a přívodníhadice plynů pro svařo-

(18) Hrozí-ii nebezpečístažení svařovacích vodičůnebo hadic,, upevňují se tyto k pevné konstrukci
nebo k jinému vhodnému perráému Žaíízení,
(19) Učastní-lise svařování více osob, stanoví
předem způsob vz{lemného dorozumív ání.

se

(20) Svářeč dává pokyn k zapnutí svařovacílro
zdroje,9opřípadě. obvódu
ý 2o.téikdy je připraven
začítpráci a zaujal pracovní polohu.

(7) Při manipulaci s tlakovými lahvemi pro kyslrt
a jejich příslušenŠtvímpro kyslík je nutno l.ylourit

a) jejich znečištěníruky a látkami nebo materiály
obsahujícímituky,
b) použitímateriálů neodpovídajícíchpožárně bezpečnostnímpodmínkám dle druhu sv7řečskétechnologie.

. (8) Tlakové lahve se na svářečských pracovištích
zabezpečujíproti pád9, převržení nebo odvalení,Zpi§6
so_b zabezpečeníse volí iak, aby umožnil jejich snadné
a bezpečnéuvolnění. Tlaková lahev se při svářečských
Svařování s využitímhořlavých plynů
pracích umístína pevné místo tak, aby nedošlo k ohro(1) Při svařování plamenem se používaiízeiména žení
dopravními nebo přepravními prostředky, pohyhysht, vzduch, acetylen, vodrft,, zkapalněný'uhlóvodí bujícími se částmi zaíížení
nebo případným pohybem
kový piy.n, což je zpravidla propan,-butan'nebo jejich materiálu nebo k jejímu samovolňému posunu.
směs (dáIe jen ,,propan-butan"), zemní plyn a umělá
plynná směs MAPP. Nejvyššíteploty dosahované při
(9) Na svářečském pracovišti v prostonr s nebezsp,alování vybraných plynů jsou-uvedeny pífl,oze č^. 2 pečímpožáru nebo výbuchu s následným požárem netabuice 2.
lze skladovat tlakové lahve určenépro svářečské práce.
(2)

U

tiakových lahvi rozvodů technických

(10) Tlakovou lahev s hořlavým plynem lze umís-
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tit pouze tam, kde při případnémúniku plynu j. ryloucen vznlK neDezpecne koncentrace.

. (1tl Vyprazdňování
kových nádob nelze

jiných ďatlakových lahví a 'ohříváním
urychlovát přímým
lahví otevřeným p_lamenei" ei 1i"yni i zdioji tepla, které
nepřipouští návody výrobce nebo dovozce. Ý předpisech provozovatele se uvede, jaká forma ohřevŮ a iaké
povrchové teplory jsou přípustné pro určitý obsah'tlakových iahví a tlakových nádob.
(12) Přepouštět zkapalněné uhiovodílrové plyny

a acetylen rózpuštěný pod tlakem je dovolenb'jen
oprávněným organizacím.6)
(13)

Yznítí-Iise piyn unikajícínetěsnostmi

redukčnílro.ventilu, lahvóvého ventilu, hadic a jiných ar-

matut lahvový ventil se neprodleně uzayie a plamen

uhasí.

|I4) Při zpětném šlehnutía hoření plamene uvnitř
se ihned uzavřou ventily hořlavéňo plynu a tr<yslíku na hořáku a hořák se ochiadí.
hořáku
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(21) Při svařování se vyvíječeacetylenu považují
za prosí,or s nebezpečím výbuchu s následným požárem.

(22) Přenosné vyvíječeacetylenu určenépro svařování se mohou používatjen

a) v dobře větraných prostorech s minimálním objemem 100 m'; v případě jiného technického řešeníje nutné prokázat, že bylo dosaženo minimálně stejné úrovnépožární bezpečnosti,
b) s vyznačenímumístění vyvíječebezpečnostními
tabulkami,

c)

se zajištěnímochrany před nežádolcímanipulací
se zaíízením,

(23) Manipulovat s otevřeným ohněm do vzdá|enosti 3 m od přenosného vyvíječenení povoleno, pokud výrobce ňebo dovozce'nestanoví jinak.

(24)

Píi opravách

vyvíječeacetylenu svařováním

se tyto vyvrječe považuJíza nááoby s nebezpečím vý-

Ducnu s nasteonym pozarem,
(15) Vnikne-li plamen do hadice a redukčního
ventilu, ihned se uzaiře lahvový ventil na tlakové lahvi
(25) Po dobu svařování musí být tlaková lahev
s hořlavým plynem a poté na lahvi s kyslí<em, Hořák
v dohledu svářeče, popřípadě jiné osobv zúčastněné
lze zapáIit až po odstranění příčinya následků zpět- na svařování.
ného šlehnutí.
(26) Píi svařování je z tlakové lahve odběr pro(1,6) Požárně bezpečná vzdálenost mezi tlako- pan-butanu v plynné fázi možný jen tehdy, je-li láhev
vými lahvemi svářečského zaíízenís využitím hořla- ve svislé poloze, uzávěrem nahoru. Odebírat propánvých plynů a zdrojem otevřeného ohně na pracovišti -bumn v plynné nebo kapaln é íázi z tlakové lahve v jiné
činí,nejméně3 m, pokud výrobce nebo dovozce pro než svislé poloze lze pouze v případě, že
tak v dokukonkrétnízaiízenínestanoví jinou vzdálenost jiko mentaci umožňuje výrobce nebo dovozce.
bezpečnou.
(27) TIakové lahve po dopravě na pracovišté uza(17.) Jestliže se na,svářečském pracovišti provádějí
vřenými vozidly se musí píedŽahájením svařování vysvářečské práce s využitímhořlavýóh plynů s^více sváložit. V pojízdÁ,lch drin;Čh,,ebo p6jrzdných laboratářečskými zaíízeními,umístíse tlakové Lahve na vzdářích mohou tlatr<ové lahve zůstat i po dobu syaíováníza
lenost nejméně 3 m od sebe nebo se oddělují nehořlapodmínek, že
vou pevnou stěnou, která přesahuje výšku soupravy
a) ve vozidle nejsou více než 2 tlakové lahve, ze ktenejméně o 0,2 m a šřku soupravy nejméně o 0,1-m.'
rých se odebírá plyn, a 2 t|akové lahve zásobní,
. (18) Pro svářečské práce s využitímhořlavých b) jsou umístěny u vstupu do úložnéhoprostoru voplynů. se používalísvářečikéhadice odlišené pro hořzidla,
lavé plyny a kyslík. Nejkratší hadice, jakož i d?l hadice
je nejméně 5 m diouhý bez nastavování spojkami; jiná
c) jsou samostatně uchyceny zaíízením,které lze
délka je přípustná, jen stanoví-li tak výrobce nebo dosnadno uvolnit,
yozce pro konkrétní zaíízení

(19) Tlakové lahve pro svařování nelze umístit do
pracovní jámy.
(20)_ Odběrová místa acetylenu na acetyienových
potrubích se vybavují suchou'nebo vodní predlohou.
Ochranná vzdálenost vodní předlohy od plimene činí
nejméně 3 m a ochranná vzdálenost suché předlohy
činínejméně 1 m.

)

d) při odběru plynu nesmí být v prostoru vozidla

prováděny žádnépráce,
e) u podlahy lr prostoru umístění lahví je větrací neuiavíratelný Ótvor velikostí alespoň_O,0t m' a další
otvor o velikosti nejméně 0,01 m' je ve střešní
části vozidla nebo těsně pod ni
f) ve skříni vozidla nejsou uloženy látky nebo materiály, které mají sklon k samovznícení,

Vytrl;Ska č.2|/1979 Sb., kterou se určujívyhrazená plynová zaYízelía stanovíněkteré podmínky k zajištěníjejichbezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 55411990 Sb.
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g) ve skříni vozidla nejsou uloženy hořlavé látky

h)

nebo mareriály společně se zdrojem zapáIení,
vozidio je vybaveno alespoň jedním přenosným

hasicím přísirojem práškbv/á o hmótnosti Írasební iátky nejméně 5 kg umístěným tak, aby
byl dosrupný zlenku,
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se zamezílo odrazu plamene lampy či zplodin hoření
a píehiátí lampy, neníJi výrobcem stanoveno jinak.
(4) Zjistí-li se při tlakování pájecí lampy nebo při
jejím provozu únik benzínu, nepiodleně sďuzavře přívod benzínu.
(5)

Při používánípájecí lampy k

rozmrazování

Svařování elektrickým proudem

§7

trubek a jiných těles se předem odstraní jejich případná
izolace a zajistí se tepelně izo|ačníochrana stavebních
dflů před působením plamene.

(1) Spqjky elektrických vodičůse umísťujína nehořlavý izolačnípodklad.

(6) Při tlakování pájecí lampy se tato umístína
pevnou podložku, hořákem ve směru větru a v takové

(2) Nahrazovat elektrické vodiče a svařovací
svorky jinými než předepsanými nebo schválenými
vodičía'svárkami @ápř. riznými kovovymi předmtty,
částmi konstrukci' í eiězy, lany; e nepřrpustné
1

(3) Při svařování elektrickým obloukem v prosto-

ru s nebezpečímvýbuchu s následným požárem

se

elektrické siaíovací'zdroje umísťujr vně taÉovéhoprostřed1 není-li výrobcem nebo dovozcem umožáěno
jinak.
(4) U svařování eiektrickým obloukem se držák
elektrod odkladá tak, aby ,,e*Óhlo doiít k náhodnému
vzniku elektrického oblouku a rozstřiku žhavého
kovu.
(5) Nedopalky elektrod se odkládají na určené
bezpečné místo (např. do nehořlav é nádoby s pískem).

vzdáienosti od pevných píekážek, aby nemohlo dojít
k odrazu plamene při jeho náhlém vyšlehnutí.
(7) Před plněním benzínem se pájecí lampa,,navře a ochladí. Její opětovné zapáleníse provedé až po
spolehlivém odpaření a odvětiání par, případně vylitého paliva. Do pájecí lampy se zapáleným hořákem
se nesmí doplňovat palivo,
(8) Po ukončenípr áce je tí eba uzavíítpřívod benzínu, pájecí lampu nechat vychladnout a uložit na stanovené místo.

§9
P oužívání

elektrických

páj edel

(1) Před zahájením práce s elektrickým pájedlem

(dále jen ,,pájedlo") se zkontrolule izolace přívodního
elektrického vodiče. Používatse smí pouzé nepoško-

(6) Svařovaný předmět je nutno zajistit tak, aby
při svařování neprocházel eiektrický p.roud jinými než
zené pájedlo
urč.enými cestami a po jiných než určených předmětec.h. Tyto cesty a předměty je třeba určit ta\ aby se
(2) Při práci se pájedlo odkládá na tepelně izovyloučila možnost vzniku požáru.
Iačnípodložku tak, aby způsob odloženívylučoval
(7) Po skončenísvařování je třeba svářečské za- jeho samovolné sklouznutí či stržení. Nevychladlé pájedlo a pájedlo v provozu nelze ponechatbez dozoru,
íízení.odpojit od zdroje elektrické energie.
(3) Po skončenípráce je tíeba pájedlo odpojit od
zdtoje
elektrické energie a uložit ná určenébézpečné
§8
P oužívání

benzínových páiecích lamp

(1) Používat se smí pol]ze nepoškozená benzí-

nová pájecí iampa (dále jen ,,pájecí lámpa"). Před uve-

derum pájecí lampy do provozu se Žkontroluje její
technický stav, z.ejména tryska, těsnění šroubových
spojů a těsnost nádrže paliva,
(2) Pro předehřívání pájecí lampy se používajípostupy a benzíny předepsáné ýrobiem nebo dov-ozcem. Předehííváníjiným způsobem není dovoleno.
(3) Při předehřívání a pli provozu se pájecí lampa
_, ,
odklade na'pevné a bezpečnémísto. rioíet pájécí
lampy při tom směřuje do volného, bezpečnéhoprostoru, mimo prostor pohlbem osob. Při předehřívání
|.
a při provozu se pájecí |ampa neponechává bez dohledu. Mezi ústímhořáku a nejbližšípevnou píekážkou musí zůstat aiespoň 0,5 m volnéhó prostoru, aby

místo.

§10
Aluminotermické svařování
(1) Aluminotermické svařování

se provádí se

zcela suchými formami na suchém materiálu. Prostor
pod umístěním formy a v jejím nejbližšímokolí se zajišťuje tak, aby byl při svařování a otevírání forem suchý a chráněný proti vlhkosti.

(2) Při přepravě nebo přenášení dávek směsi na
pracoviště se zápalky a škrtátka přenáší v uzavíených
obalech odděleně od sebe.

(3) Pro požárnébezpečnépolžíváníaluminotermického svařování je třeba písemně stanovit zv|áštní
pokyny, které obsahuj í podmínky p ožární bezpečnosti.
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čÁsr črvnrÁ
SVAŘOVÁNÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ
§

11

(1) Při stanovení požárnébezpečnostních opatření při svařování nekovových mateiiálů se postupuje
obdoBně jako při svařováni kovových -"r.iial,i, p1lčemžse vychází z vlastností konkrétního svařovaného
materiáiu a áané technologie za účelemzabránit
a) možnos.ti vzniku a šřenípožáru nebo výbuchu
s následným požárem půsóbením částic nekovových materiáiů, které odkapávají a hořt

b) vznícení svařovaného materiálu nebo jiných hořlarych látek (např. stanov€ním způsobu'a délky
ohřevu, určenímpostavení plamene).

čáx,ka 29

aby .rleztratila toto místo z dohledu

a účinnězasáhnout v případě potřeby.

a mohla rychle

(4) Tavnou nádobu lze pii nahííváníplnit živicí
nejl}še do tří čtvrtin obsahu, není-li stanoveno jinak
výrobcem nebo dovozcem zaíízení,

(5) K uvedení obsahu tavné nádoby do tekutého

stavu se obsah nahíívápozvolna. Obsluha při nahřívání
dbá, aby rozehYívaný ábsah nepřekypěl.

(6) Tlakové lahve používanéjako součást zaíízení
pro nahřívání živice se úkládají v bezpečnévzdálenosti
od vlastního tepelného zdroje a tavné nádoby s nahřívanou živicí,Bezpečnávzdálenost od otevřeného ohně
činínejméně 4 m. Kratšívzdálenost je
možná tehdy,
'
stanoví-ii tak ýrobce nebo dovozce.

(7) Do vzdálenosti 4 m není povoleno ukládat
hořlavé
látky, není-li stanoveno iinak výrobcem nebo
(2) Při svařování včetně natavování izolačních
dovozcem.
Hořlavé látky se ukládaji taÉ, aby nedošlo
materiálů (např. polyethylen v kombinaci se živicemi)
jejich
k
pohybu
směrem'k možnémuzdroji 2apáIení.
sehoíák.zapaiuje ve směru větru do otevřeného prostoru, ve kterém se nevyskytují hořlavé materiály,-páry
(8) Umístit tavnou nádobu na hořlavý podklad
hořlavých kapalin nebó hóřlavý p|yn.
není dovoleno, pokud není stanoveno jinak'výrobcem
(3) ZapáIený hořák v úspornémrežimu se od- neDo oovozcem.
kládá na volné místo bez hořlavých materiálů ve smbi(9) Používají-lise tuhá paliva jako tepelný zdroj,
Lizované poloze, přičemžhubice směřuje do volného musí se po skončenínahíívánípřed opuštěním pracoprostoíu. Je nutn9 zamezit jeho sklouznutí, pááu, za- viště ohóň bezpečně uhasit a po'pel,láZit t"k, aLy nesypání, strženívahou hadice nebo náhodnémú otevření došlo ke vzniliu požáru nebó šření oožáru (např. do
přívodu p.l1nu, uhašeníči strženíplamene vlivem po- nehořlavých nádoi), V okolí a pod nádoba-i'není dovetrnostnlcn podmlnek.
voleno .rkiád"t hořlavý materiZl a popel se zabezpečí
(4) Po skončení práce s ručnímhořákem se před proti samoyolnému r ozfoukání.
.
.
uloženímsoupravy hořák nechá vychladnout, popY se
(10) V blízkosti tavné nádoby se umístínejméně
umístíve zvláštním držáku umístěném od ventilu tla- dva přenosné hasicí přístroje práškové s hmotnoótí hakové lahve. v požárné bezpečnévzdálenosti určenévý- sební látky j,ednoho přís,troje nejméně 5 kg, popřípadě
robcem nelro dovozcem.
jiné prostředky pro uhašeníohně.
(5)

Po skončenípráce se tlaková lahev,

a hořák odstraní z

vené místo.

hadice

pracbviště au\ožína předem stano-

čÁsr pÁTÁ
NAI-{ŘívÁNí žIvIc
§12
(1) Žírice Lze nahiívat pouze v tavných nádobách,
které jsou k tomu určeny výrobcem nebo dovozcem.(2) Nahřívaná žívicenesmí být vystavena piímému působení piamene nebo jinéh'o zdroje zapálLní.

z

(3) Obsluha tavné nádoby se můževzdaloyat
místa nahííváníživícejen na takovou vzdálenost,

')

,

čÁsr špsrÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚnnČNÁ USTANOVENÍ
§13
. ,(l) Zvláštní předpisy upravuj|cí některé podmínky požární bezpečnosti svařování nejsou touto vyhláškou dotčeny.')

(2) Zvláštní požárně bezpečnostní opatření podle
2 není třeba prokazovat písemně-v případě, že
svařování je prováděno fyzickou osobou a svařování
není součástípodnikatelské činnosti.
§ 3 odst.

(3)

Na

svářečské práce prováděné na plynovo-

dech a plynových zařízeníchpód přetlakem plynu,

při-

IrJapříklad vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví píi práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti
a při dobývánívyhrazenýchnerostů v podzemi ve znění vyhl ášky č.47i/1991 Sb., vyhlášky-č.34a/§92 Sb., vyhlášky č. 3/
/1994 Sb., vyhlášky č. 54/1996 Sb. a vyhlášky č. 109/1998 Sb.
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čemžnelze z technologických důvodůplyn odstranit, a zajistit podmínky požární bezpečnosti vlastního sváse podmínky požárníbezpečnosti podlá této vyhlášky řečskéhozaíízení,
vziahujíjen v připadech, že ,. .,. ,riář.čském prácovišíi
§14
vyskytují kromě plynu pod přetlakem i jiné hořlavé
Účinnost
látky a svářečské práce vyžadují zvláštnípožárně bezpečnostníopatření [§ 2 písm. f)]. Přitom se musí vyTato vyhláška nabývá účinnostidnem 1. července
loučit vznik nebezpečné koncentrace [§ 2 písm. á)] 2000.
Ministr:

PhDr. Grulich v.

r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 87l2O00 Sb.
Rozs ah zvláštních p ožár ně bezpečnostních opatření

a) přesné oznaěení místa, kde se svařování provádí,
b) přesné stanovení pracovního úkolu,
c) určenítechnologie, která se použije,
d) jmenovité určenísvářečů s uvedením dokladu
o odborné způsobilosti,
e) datum a čas zahájení svařování,
f) datum a čas ukončenísvařován5
g) podrobná specifikac e p otřebných p ožárně b ezp ečnostních cpatřeni kontrola jejich plněn( zpŮsob
prokazování plnění opatření včetně měření koncentrace hořlavých látek, prokázání jejich spiněni
uvedení jrnen odpovědných osob a jmen osob
určených k jejich provedeni
h) určeníío rmy požárnrho dohledu, počet_ osob, vymezení povinnost1 způsob seznámení s povinnostmi, uvedení jmen osob určených k výkonu
požárnfrto dohiedu v průběhu svařováni pfi prerušenípráce i po skončenísvařování a jého dokladováni
i) powrzení toho, že účastnícisvařování byli před
jeho započetímseznámeni s požárně bezpečňost-

ními opatřeními a osoby provádějící požární dohled s vymezenými povinnostmi; doklad obsahuje
jména osob a jejich podpisy stvrzujícíseznámení,

j) určenídruhu a počtu hasebních prostředků,
k) uvedení jiných možností hašenív místě (např.

existence stabilnílro hasicího zaYízení,zaíízéní

pro technologické hašeni přítomnost jednotky
požárníochrany s příslušným technickým ,ybavením),

l) jméno osoby,

které se ohlásí skončení svařování,

m) místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy
po dobu přerušení svařování a při předávání svářečskéhopracoviště,

n) jméno, funkce, podpis osoby, která pííkazvydala,
a datum, kdy byl vydán,
o) osoba, které byla uložena néjaká činnost, powrdí

splnění úkonu podpisem a uvede vždy čas a datum;
píedávání nebo ohlašování činnosti (např. požární
dohled, ohlášení skončenísvařován| pótvrdí pod-

pisem píedávajícía píebírajícipřípadně osoba
ohlašujícía osoba, které je činnost ohlášena. U záznamů se uvede čas a datum.
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Přfloha č. 2 k vvhlášce č. 8712000 Sb.

Hodnoty teplot některých možných zdr,oji.zapá|ení při,svařování a neivyššíteploty dosahované
při spalování vybraných plynů
Tabulka

1

Hodnoty teplot některých možných zdrojů zapálení při svařování ("C)
Elektrický oblouk při

Jgrlot" ihlyýc\

svařování

cca 5 0O0
přes 3 O00

částic - elektrické svařování

Plamen hořících plynů v kyslílru
Aluminotermické svařování
Plamen hořících piynů ve vzduchu
Plamen benzínové pájecí lampy

Ž
2

eOO

2OO
1 8OO

-S

ZOO

- 2 35O
cca 1 600

Tabulka 2

Nejvyššíteploty dosahované při spalování vybraných plynů ("C)

Vodík

Metan (zemní plyn)

Propan
n-butan
Acetylen

Teplota při spalování v

2660
737
2776
2

3137

kyslíku

Teplota při spalování ve vzduchu

2045
1 875
1925
1 895

2325

