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PŘÍLOHA Č. 4 – PODMÍNKY PRO PRÁCI S PROPAN-BUTANOVÝM HOŘÁKEM 
 
ČÁST A 
 

- Dodavatel, který bude zajišťovat nebo přímo vykonávat požárně nebezpečné činnosti (viz zejména čl. 7.20  Obchodních 
podmínek Letiště Praha, a. s. ke Smlouvě o dílo na dodávku a montáž), je povinen doručit odpovědnému zástupci 
Objednatele nebo přímo technikovi požární ochrany Objednatele (dále jen „technik PO“) písemnou žádost o vydání 
„Zvláštního požárně bezpečnostní opatření“ (dále jen „ZPBO“), ve které technikovi PO oznámí svůj záměr provozovat 
požárně nebezpečné činnosti a požádá jej o vystavení ZPBO. K písemné žádosti o vydání ZPBO přiloží Dodavatel 
předvyplněný (Dodavatel doplní údaje vyznačené žlutě) formulář: „Zvláštní požárně bezpečnostní opatření“, jehož vzor je 
obsažen v Části B této Přílohy č. 4 Smlouvy (dále jen „formulář ZPBO“). Společně s žádostí o vydání ZPBO a formulářem 
ZPBO Dodavatel doloží též kopii svářecího oprávnění nebo oprávnění k jiným činnostem, které odbornou kvalifikaci vyžadují 
(např. Bezpečnostní školení na manipulaci s nádobami na plyny). 

- S žádostí o vydání ZPBO předloží Dodavatel dále písemný seznam všech osob, které budou vykonávat požárně nebezpečné 
práce, a osob zařazených do požárního dohledu a doklad o tom, že osoby, které budou vykonávat práce s příslušným typem 
propan-butanového hořáku a manipulovat s tlakovými lahvemi, absolvovali školení pro manipulaci a provoz tlakových lahví 
a pro práci s propan-butanovým nahřívacím hořákem; v předmětném dokladu bude uveden rozsah školení. Předložena 
bude také veškerá dokumentace ke svařovací soupravě, prokazující řádný technický stav soupravy i tlakových lahví. 

- S žádostí o vydání ZPBO je Dodavatel povinen předložit též postup prací a specifikaci technologie oprav a doložit složení 
stavebních konstrukcí, napojení jednotlivých stavebních prvků, složení vrstev, dilatačních spár atd. 

- Žádost o vydání ZPBO spolu s výše uvedenými dokumenty doručí Dodavatel elektronicky na adresu technik.po@prg.aero 
nebo osobně technikovi PO či odpovědnému zástupci Objednatele  vždy minimálně ve lhůtě 5 pracovních dnů před 
plánovaným započetím prací. Tato lhůta se neuplatní v případě havarijních situací a prací, které nesnesou odkladu. 
V mimopracovní době, o víkendech, svátcích, v případech vzniku mimořádné události, havárie apod. je při nepřítomnosti 
technika PO oprávněn vystavit ZPBO i velitel směny HZS LP ve výkonu služby. Tento příkaz je označen písmenem „B“. 

- Technik PO vyhodnotí možné požární nebezpečí, vyplývající z druhu vykonávané činnosti a objektu, ve kterém je 
vykonávána, vymezí oprávnění a povinnosti osob provádějících tyto práce k zajištění požární bezpečnosti, stanoví 
požadavky na zajištění požárního dohledu a vypracuje ZPBO. Rozsah všech stanovených podmínek v rámci výkonu prací a 
požárního dohledu bude uveden v ZPBO, který je pro Dodavatele závazný. Výčet povinností a podmínek uvedený ve vzoru 
obsaženém v Části B této Přílohy č. 4 Smlouvy není taxativní, další povinnosti a požadavky tak mohou být Dodavateli 
uloženy. 

- Dodavatel provádějící požárně nebezpečné činnosti nesmí zahájit tyto práce bez vystavení ZPBO, převzetí a podpisu ZPBO 
odpovědnou osobou (viz část B, bod 6 písm. b) této Přílohy č. 4 Smlouvy) a následného doručení kopie ZPBO (podepsaného 
odpovědnou osobou) technikovi PO. ZPBO musí být po celou dobu prací dostupné na pracovišti. 

- Dodavatel se zavazuje, že bude dodržen požární dohled po stanovenou dobu: po dobu prací nepřetržitě, po ukončení 
požárně nebezpečných prací 8 hodin (v případě prostoru střeženého čidlem je možné tuto dobu po dohodě s technikem PO 
zkrátit). Vykonávaný dohled musí být prokazatelně evidován. Veškeré náklady s tímto spojené jsou již zahrnuty v Ceně Díla.  

- Dodavatel je povinen dodržovat požární dohled ve všech prostorách specifikovaných v ZPBO. 
- Objednavatel zpřístupní Dodavateli pro vykonávání požárního dohledu veškeré stanovené prostory specifikované v ZPBO. 
- Dodavatel se zavazuje, že místo, kde budou prováděny požárně nebezpečné práce s propan-butanovými hořáky, bude 

vybaveno hasebními prostředky v řádném stavu (s platnou kontrolou provozuschopnosti) a to o minimálním počtu: 2 ks 
hasicího přístroje (dále jen „HP“) s náplní 6 kg prášku u každého pracoviště a propan-butanové soupravy a 2 ks HP s náplní 
5 kg CO2 pro případné ochlazování tlakových lahví. Veškeré náklady s tímto spojené jsou ji zahrnuty v Ceně Díla.  

- Dodavatel při přerušení prací na více jak 8 hodin zajistí odstranění všech propan-butanových lahví a svařovací soupravy 
z pracoviště a jejich uskladnění na bezpečném místě, kde nemůže dojít k jejich poškození nebo zneužití další osobou. Dále 
budou veškeré propan-butanové láhve a svařovací soupravy z pracoviště vždy odstraněny v případě nepříznivých podmínek 
(např. klimatických podmínek apod.), kdy by mohlo dojít k jejich pádu, vystavení nadměrným teplotám, převržení nebo 
odvalení. 

- Bezpečné místo pro skladování svařovacích souprav a tlakových lahví mimo místo provádění prací a dále trasy pro dopravu 
materiálu na místo provádění prací musí být Dodavatelem stanoveny před zahájením prací. 

- Dodavatel (prostřednictvím odpovědné osoby) je povinen dodržovat podmínky stanovené v ZPBO a dále požadavky 
právních předpisů – zejména vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění a dále vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění a zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve zněních pozdějších předpisů. 

- Dodavatel (prostřednictvím odpovědné osoby) je povinen dodržovat technické a bezpečnostní pokyny výrobce používaného 
zařízení (např. hořáky), výrobce vybavení a technologie (např. hadic, redukčních ventilů atd.) a výrobce lahví s technickými 
plyny. 

- Dodavatel (prostřednictvím odpovědné osoby) je povinen kontrolovat dodržování výše uvedených povinností a v případě 
porušení uvedených povinností, technických a bezpečnostních pokynů zajistit jejich okamžitou nápravu, nebo nařídit 
zastavení prací. 

- Náklady na splnění všech povinností uvedených v této Příloze č. 4 Smlouvy, resp. všech povinností a požadavků 
uvedených ZPBO vydaném technikem PO, jsou zahrnuty v Ceně Díla. 

- V případě jakéhokoliv rozporu mezi ustanovením této Přílohy č. 4 Smlouvy a ZPBO platí příslušné ustanovení ZPBO. 
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ČÁST B – VZOR ZPBO 

                                                                                                 
Vyplňte žlutě označené body 
ZVLÁŠTNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ (ZPBO) 
PŘI RIZIKOVÉ ČINNOSTI  
(dle směrnice LP – Podmínky pro výkon požárně nebezpečných činností) 

1. Datum vystavení 
 
 

 
 

Pořadové číslo  
 
       ……. / 2018 

2. 
a) 

Provozovaná riziková činnost 
(stanovený úkol) 

……………………………….  

 
b) 

Druh svařování nebo jiných 
rizikových činností  
(podle vyhl. č. 87/2000 Sb.) 

 

3. 
a) 

Označení místa práce 
(objekt, místnost, podlaží) 
 

…………………………….. 

 
b) 

Požárně bezpečnostní zařízení – 
čidla EPS apod. 
 

 

4. Osoba, která bude rizikovou činnost 
provádět  
(v případě většího počtu osob uvést jako 
samostatnou přílohu) 

jméno, příjmení: 
           ………………………… 
 
č. oprávnění (svářečský průkaz): 
            …………………… 
podpis: 
      ………………………………….…. 

jméno, příjmení: 
- - - 

 
č. oprávnění (svářečský průkaz): 
        
podpis: 
        ……………………………………. 

5. Riziková činnost bude prováděna 
(dočasně - opakovaně - trvale) 

Dne od:……………… 
Čas od:………….. 
 

Dne do: …………… 
Čas do: ……………… 

6. 

a) 

Požárně bezpečnostní podmínky a 
opatření 
(na pracovišti a v přilehlých 
prostorech) 

- zahájení a ukončení prací ohlásit na operační středisko (ohlašovnu požárů) HZS LP, a.s. 
(tel. 22011-3334), ohlásí odpovědná osoba, 

- odstranit hořlavé, nebo hoření podporující látky z místa provádění prací a z prostoru min. 
3 m od místa prací a pod místem prací (nábytek apod.) 

- zabránit vznícení okolního materiálu, ten který nelze odstranit, překrýt nehořlavým 
materiálem 

- vhodným technickým opatřením zabránit případnému odletu žhavých částic do 
vzdálenosti větší jak 2 m a na zařizovací předměty prostoru 

- dodržovat ustanovení ČSN z oboru svařování a vyhl. MV č. 87/2000 Sb. 

- ohlásit požár nebo jinou mimořádnou událost na ohlašovnu požáru HZS LP,  
tel. (22011) 2222, 3333 

- ZPBO bude účinné jeho převzetím a podpisem odpovědnou osobou a následným 
doručením kopie ZPBO (podepsaného odpovědnou osobou) technikovi PO 

 

b) 

Odpovědná osoba za 
provozovatele rizikové činnosti 

 
jméno, příjmení: ………………………                     funkce:   ………………. 
dne:   …………..                                                      telefon:   ………………. 
 
                                                                 podpis: ………………………………………. 

7. Stanovení požárního dohledu 
(během výkonu a po ukončení rizikové 
činnosti) 
 

Pracoviště a přilehlé prostory budou kontrolovány: 
1) po dobu prací -  xxxxx 
2) po ukončení  -  xxxxxx 
 
- počet osob vykonávajících požární dohled:         (dle rozsahu prací) 

 
- jméno, příjmení :  …………… 

8. 
a) 

Vybavení hasebními prostředky - hasicí přístroje: 
- počet:  

 b) 
 

Jiná možnost hašení 
(použití požární techniky) 

- druh požární techniky, umístění 
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9.  Osoba, která ZPBO vydala/prodloužila 
platnost 

jméno, příjmení:                   funkce (osvědčení PO):  
dne:                                      telefon:   
 
                                                                podpis: ………………………….……………. 

 

10.  POUČENÍ: 
Jestliže se změní výše uvedené požárně bezpečnostní podmínky stanovené pro rizikovou činnost, nebo osoba provádějící a odpovědná 
za provozovatele rizikové činnosti, musí být vystaveno nové základní požárně bezpečnostní opatření.  
Poučení osob určených pro požární dohled (mimo zaměstnance HZS LP) musí být provedeno technikem PO včas, nejpozději před 
zahájením rizikové činnosti. 
Poučení zaměstnanců HZS LP určených pro požární dohled musí být provedeno velitelem směny jednotky HZS LP  vždy před zahájením 
rizikové činnosti. 

 

11. VÝKON POŽÁRNÍHO DOHLEDU  
Zahájení Ukončení 

Ohlášení ukončení dohledu na HZS 
LP (pouze po ukončení prací) 

 a) během prací a při    
    jejich přerušení  

Datum :                 hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

 
 

b) po ukončení prací Datum :                 hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

 a) během prací a při  
    jejich přerušení  

Datum :                 hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

 b) po ukončení prací Datum :                 hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

 a) během prací a při  
    jejich přerušení  

Datum :                 hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

 b) po ukončení prací Datum :                 hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

 a) během prací a při  
    jejich přerušení  

Datum :                 hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

 b) po ukončení prací Datum :                 hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

 a) během prací a při  
    jejich přerušení  

Datum :                 hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

 b) po ukončení prací Datum :                 hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

 a) během prací a při  
    jejich přerušení  

Datum :                 hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

 b) po ukončení prací Datum :                 hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

 a) během prací a při  
    jejich přerušení  

Datum :                 hod : 
 
 

Datum :               hod : 
 
 

Datum :               hod : 
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podpis : .……………………… podpis : .……………………… podpis : .……………………… 

 b) po ukončení prací Datum :                 hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

Datum :               hod : 
 
 
podpis : .……………………… 

 
 
 
Povinnosti požárního dohledu 
 
1.  Požární dohled zajišťuje stanovená osoba nepřetržitě po celou dobu rizikové činnosti podle stanovených požárně bezpečnostních 

podmínek. Pokud dojde ke krátkému přerušení provozované rizikové činnosti (např. přestávka na jídlo, vynucené provozní 
podmínky, apod.) ve výkonu požárního dohledu se pokračuje po znovuzahájení rizikové činnosti, pokud není stanoveno jinak. O 
krátkodobém přerušení rizikové činnosti odpovědná osoba popřípadě osoba určená k požárnímu dohledu informuje HZS LP. 

 
2.  Seznámit se s požárně bezpečnostními podmínkami a opatřeními uvedenými v bodech 1 – 8.  
 
3.  Seznámit se s Požární poplachovou směrnicí LP, se způsobem a možnostmi vyhlášení požárního poplachu a činnostmi při jeho 

vyhlášení.  
 
4.  Seznámit se s umístění hlavních vypínačů a uzávěrů energií (voda, plyn, elektro) na daném pracovišti. 
 
5.  Znát použití hasebních prostředků (hasicí přístroje, požární hydranty) a jejich umístění na pracovišti. 
 
6.  Před zahájením rizikové činnosti zkontrolovat splnění požárně bezpečnostních podmínek a opatření uvedených v ZPBO. 
 
7.  Po dobu výkonu požárního dohledu určená osoba neopouští pracoviště, neplní žádné jiné úkoly, kromě úkolů, které souvisejí s 

výkonem požárního dohledu, zejména: 
-  sledování pracoviště zda jsou dodržovány v plném rozsahu stanovená opatření  
-  kontrola přilehlých prostor, sousedních místností, objektů se zaměřením na přenášení tepla přes stavební dělící konstrukce, na 

zařizovací předměty, zalétávání žhavých částic a okují do otvorů, spár, možnost jejich propadávání do spodních nebo horních 
sousedících prostorů 

-  technický stav a způsob používání svářecích agregátů, souprav, tlakových nádob, el. nářadí, strojů apod. 
-  dostupnost hasebních prostředků 
-  průchodnost únikových cest a východů 

 
8.  Provádět nutná opatření v případě vzniku požáru, zejména likvidaci požáru dostupnými prostředky, zamezit jeho rozšíření, 

provést opatření k záchraně ohrožených osob, ohlásit požár na Ohlašovnu požárů HZS LP (l. 2222, 3333). 
 
9.  Nařídit okamžité přerušení rizikové činnosti, pokud zjistí, že došlo k porušení nebo nedodržování požárně bezpečnostních 

podmínek v ZPBO  anebo pokud má důvodně za to, že další pokračování rizikové činnosti může vést ke vzniku mimořádné události. 
Přerušení rizikové činnosti neprodleně oznámí na Operační středisko HZS LP. 

 
10.  Řádně vyplňovat tabulku 11 o průběhu požárního dohledu. 
 
 
Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s výše uvedenými pokyny a byly mi zodpovězeny všechny dotazy. Povinnostem jsem 
plně porozuměl a jsem si vědom své odpovědnosti za zajištění požárně bezpečnostních podmínek. 
 
 
Podpis osob zařazených do požárního dohledu:………………………………………………………… 
 
 
 
Odpovědná osoba za provozovatele rizikové činnosti: 
 
jméno, příjmení : …………………..         dne : …………….              podpis :……………………….…… 

 


