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Práce s ohněm 

(pouze budou-li prováděny práce s otevřeným ohněm) 

1. Pro práce s otevřeným ohněm (sváření plynem a elektrickým obloukem, řezání plynem, práce 

stanovené v čl. 6 „práce v kolektorech“. 

Je přísně zakázáno začít práci s otevřeným ohněm bez „Povolení ke vstupu do kolektoru“ a bez 

„Povolení ke zvláštním požárně-bezpečnostním opatřením“ anebo oheň přenést na jiné 

pracoviště, mimo rámec výše uvedených povolení. 

2. Pro práce s otevřeným ohněm v kolektoru musí provádějící společnost před jejich zahájením 

písemně vypracovat technologický postup s uvedením místa práce a technicko-bezpečnostních 

opatření při jejich provádění. Při pracích v blízkosti inženýrských sítí, při kterých by mohlo dojít 

k jejich poškození, je nutno doložit stanovisko správce dotčené inženýrské sítě. Technologický 

postup musí stanovit:  

a) návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, 

b) pracovní postup pro danou činnost, 

c) použití strojů a zařízení, pomůcek, lešení, plošin, podpěrných konstrukcí apod., 

d) způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu, včetně komunikací a skladovacích  

 prostor, 

e) technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti zaměstnanců, pracoviště a  

 okolí 

3. Technologický postup musí být schválen bezpečnostním technikem, technologem nebo jiným 

zástupcem společnosti, která práce provádí a bezpečnostním technikem správce kolektorů. Ve 

složitějších případech může být vyžádáno stanovisko orgánů státního odborného dozoru. 

V případě dlouhodobého provádění opakovaných prací stejnou společností lze vypracovat 

„Vzorový postup pro práci“ vč. bezpečnostních opatření doplněný v příloze jmény pracovníků, 

kteří smí tyto práce v kolektorech provádět. U každého pracovníka musí být uvedena doba 

platnosti dokladů nezbytných pro provádění prací (svářečský průkaz). 

4. Veškeré práce s otevřeným ohněm v kolektorech se mohou provádět jen na písemné povolení 

správce kolektorů ke vstupu do kolektorů a „Povolení ke zvláštním požárně bezpečnostním 

opatřením“. 

5. Kopie schváleného technologického postupu, která je nedílnou součástí „Povolení ke zvláštním 

požárně bezpečnostním opatřením“ musí být před započetím prací zaevidována u správce 

kolektorů na příslušném dispečinku. 

6. S technologickým postupem a rozsahem zabezpečení prováděných prací s otevřeným ohněm, 

musí být před zahájením práce s otevřeným ohněm prokazatelně seznámeni všichni pracovníci, 

kteří budou práci provádět a zabezpečovat. 

7. Práce s otevřeným ohněm mohou být zahájeny až po provedení bezpečnostních opatření, 

uvedených v technologickém postupu a vydání písemného „Povolení ke zvláštním požárně 

bezpečnostním opatřením“ dle ČSN 05 0630, ČNS 05 0601, vyhlášky ministerstva vnitra ČR č. 

87/2000 Sb. 

8. Pro práci s otevřeným ohněm musí být v místě provádění prací zajištěny následující podmínky:  

a) nepřetržité měření přítomnosti plynu v ovzduší kolektoru pomocí kontinuálně měřících  

 detektorů, 

b) větrání pomocí ventilátorů dle technologické potřeby, 

c) průchodnost a funkčnost únikových cest v místě provádění prací, 

d) další požární a bezpečnostní zajištění dle schváleného technologického postupu. 

9. Práce s otevřeným ohněm nesmí být prováděny v úkolové mzdě a nesmí je provádět mladiství 

pracovníci. 

10. Je zakázáno umísťovat plynové láhve (acetylen-kyslíkové svařovací soupravy), případně jiné 

tlakové nádoby v kolektoru a používat nastavované přívodní hadice. 

11. Při přerušení dodávky elektrické energie nebo zjištění výskytu plynu v ovzduší kolektoru musí 

být okamžitě přerušeny práce. Všichni pracovníci musí neprodleně opustit kolektor nejbližší 

únikovou cestou. Stejný postup je nutno dodržet v případě zaslechnutí přerušovaného výstražného 

signálu dispečerského poplachového spojení. Práce je možno obnovit až po opětovném zajištění 

podmínek pro provádění prací. 
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12. Ve zdůvodněných případech může správce kolektorů požadovat na společnosti provádějící práce 

zajištění požární asistence (požárního dohledu) osobou (osobami) s příslušnou odbornou 

způsobilostí. 

 

Výňatek z povolení ke zvláštním požárně – bezpečnostním opatřením  

TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 

(schválená Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy dne 22. 11. 1996, aktualizovaná 31. 10. 2001) 

1) před zahájením činnosti: 

a) zajistit v souladu s § 24 odst. 1 vyhl. č. 246/2001 Sb. o PP odbornou přípravu zaměstnanců 

dodavatele zařazených do preventivních požár. hlídek (provede technik PO KP, a.s.) 

b) provést v souladu s „Provozním řádem“ poučení pracovníků o základních technicko-

bezpečnostních podmínkách vstupu do kolektoru dle „Technických podkladů pro provozování 

kolektorů“ (provede odpovědný zaměstnanec Kolektory Praha, a.s.)  

c) provést odvětrání prostor, vzduchotechnika zůstane po dobu trvání prací zapnuta 

d) zjistit přenosným analyzátorem, zda v kolektoru není plyn a dále provádět průběžné kontroly 

měření plynu 

e) po vstupu do kolektoru musí být pracovníci na místě seznámeni s únikovými cestami, 

upozorněni na ostatní sítě v místě prací, na jejich případnou ochranu, např. překrytím požární 

plachtou před účinky žhavých částic a na způsob komunikace s dispečinkem 

f) v dosahu prováděných prací musí být umístěn přenosný hasicí přístroj PHP P6 nebo S6(5) 

2) v průběhu činnosti: 

a) při svařování plamenem, řezáním kyslíkem, tepelném spojování, musí zůstat tlakové láhve 

min. 3 metry od vstupu do kolektoru, u kterých musí být trvale přítomen zástupce dodavatele 

prací  

b) plnění benzinových pájecích lamp provádět vždy mimo kolektor 

c) po dobu prací musí být v kolektoru přítomna preventivní požární hlídka, kterou může 

vykonávat i zaměstnanec Kolektory Praha, a.s., bylo-li tak dohodnuto 

d) musí být zajištěno dodržování „Provozního řádu“, příslušných ČSN pro svařování a vyhl. č. 

87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 

3) po skončení činnosti: 

a) po skončení činnosti a vyklizení svářecího a pájecího zařízení je prostor kolektoru považován 

za prostor bez zvýšeného požárního nebezpečí a preventivní požární hlídka po vychladnutí 

svářeného, řezaného, tepelně spojovaného nebo pájeného materiálu a po provedené závěrečné 

prohlídce ukončí svou činnost 

b) po skončení svařování elektrickým proudem je nutno svářečské zařízení odpojit od zdroje 

elektrické energie 

c) pracoviště bude předáno vyklizené a zařízení kolektoru nepoškozené a zajištěné v souladu 

s „Provozním řádem“ KP, a.s. 

 


