Příkaz ke svařování se zvýšeným nebezpečím požáru nebo výbuchu
dle vyhlášky č. 87/2000 Sb.
Přesné označení místa, kde se svařování provádí:
Přesné stanovení pracovního úkolu:
Určení technologie, která se použije:
Svářeči

č. svař. průkazu

rozsah oprávnění

jméno a příjmení

podpis*

č. 1
č. 2
č. 3
Datum a čas zahájení svařování:

Datum a čas ukončení svařování:

Podrobná specifikace potřebných požárně bezpečnostních opatření, kontrola jejich plnění, opatření
včetně měření koncentrace hořlavých látek, prokázání jejich plnění, uvedení jmen zodpovědných osob
a jmen osob určených pro jejich provedení:
požárně bezpečnostních opatření
způsob kontroly
způsob plnění

Osoba odpovědná za provedení
jméno a příjmení
podpis*
stanovených opatření
Osoba určená k provedení
jméno a příjmení
podpis*
stanovených opatření
Určení formy požárního dohledu, počet osob, vymezení povinností, způsob seznámení s povinnostmi,
uvedení jmen osob určených k výkonu požárního dohledu v průběhu svařování, při přerušení práce i po
skončení svařování a jeho dokladování:
Požární dohled po dobu svařování
jméno a příjmení
podpis*
a při přerušení práce
Osoba, které svářeč ohlásí skončení
jméno a příjmení
podpis*
svařování
Osoba, která provede následný
jméno a příjmení
podpis*
dozor (minimálně 8 hodin):
Určení druhu a počtu hasebních prostředků (minimálně 2 hasicí přístroje, z toho 1 ks práškový 5 kg):
druh
počet
druh
počet
Uvedení jiných možností hašení v místě (např.existence stabilního hasicího zařízení, zařízení pro
technologické hašení, přítomnost jednotky požární ochrany s příslušným technickým vybavením, ...)
Místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení svařování a při předávání
svářečského pracoviště:
Příkaz vydal:

jméno a příjmení

funkce

podpis

datum

* podepsané osoby (účastníci svařování) svým podpisem potvrzují, že byli před jeho započetím seznámeni s požárně
bezpečnostními opatřeními a osoby vykonávající požární dohled s vymezenými povinnostmi

Osoba, které byla uložená nějaká činnost, potvrdí splnění úkonu podpisem a uvede vždy čas a
datum; předávání nebo ohlašování činnosti (například požární dohled, ohlášení skončení
svařování) potvrdí předávající a přebírající, případně ohlašující a osoba, které je činnost
ohlašována. U záznamu se uvede čas a datum.
Platnost příkazu:
datum:

1. den

2. den

3. den

4. den

5. den

čas: od – do (hodin)
Odpovědná osoba za svařování
podpis
Kontrolu bezpečnostních opatření provedl a vydal pokyn k zahájení práce:
čas (hodin)
jméno a příjmení
podpis
Svářeči provádějící svařování
č. 1 - podpis
č. 2 - podpis
č. 3 - podpis
Požární dohled po dobu svařování a při přerušení práce provedl:
čas: od – do (hodin)
podpis
Ohlášení o ukončení svařování provedl:
čas (hodin)
ohlásil - jméno, příjmení
ohlásil - podpis
komu – jméno, příjmení
komu - podpis
Následný dozor (minimálně 8 hod) - pracoviště po skončení sváření převzal a následný dozor provedl:
čas předání (hodin)
převzal - jméno, příjmení
převzal - podpis

