
 

  Základní škola praktická Vimperk 
 

 

P O Ž Á R N Í    Ř Á D 
 

     pro školní dílny 

 
Ve školní dílně se provádí opracovávání dřeva a kovů v rámci školní výuky též obrábění s použitím strojního zařízení dílen.  

 
Charakteristika požárního nebezpečí 

  Vzhledem ke zpracovávanému materiálu (dřevu) je na tomto pracovišti zvýšené požární nebezpečí. Požární nebezpečí hrozí 

při používání otevřeného ohně, od závad na elektrických rozvodech, při přehřátí elektrického zařízení vlivem usazení nečistot a 

prachu. 

 

Požárně technická charakteristika zpracovávaného materiálu 

Dřevo je hořlavý materiál, pokud je suché, velmi dobře hoří. Při opracování dřeva vznikají hobliny a dřevný prach. Hobliny jsou 

samo vznětlivé, jsou-li napuštěny fermeží nebo jiným hořlavým rozpouštědlem. Dřevěný prach je výbušný a vznětlivý při teplotě 

100 C. 

Bod vzplanutí:                    tvrdé dřevo 250 C                             měkké dřevo 100 C 

Na pracovišti dílny může být jen takové množství dřeva (dřevěného materiálu), které je nutné ke školní výuce. 

Řezivo (prkna) nesmí být v dílně skladováno. 

 
  Požadavky na zabezpečení požární ochrany pracoviště: 

1. Nepovolaným osobám je vstup do dílny povolen jen se souhlasem řed. školy. 

2. V dílně nesmí být prováděny jiné pracovní úkony, než-li které jsou stanoveny učebními osnovami. Pokud   

     tak bude učiněno a dojde k úrazu, nebude tento považován za pracovní ani školní úraz. 

3. V prostorách dílen je přísný zákaz kouření , manipulace s otevřeným ohněm. Případné sváření lze provést  

    pouze s písemným povolením. 

4. Je zakázáno používání topných a jiných el. spotřebičů. El. vařič, bude používán k nahřívání termoplastů a   

    rozehřívání vosku. Tyto činnosti budou prováděny vždy pod přímým dozorem vyučujícího. 

 K jiným účelům nesmí být vařič na dílně používán! 

5. V dílně je zakázáno skladovat hořlavé kapaliny, mimo vyhrazené místo,  

kde v označené plechové skřínce 

   a v nerozbitných uzavíracích nádobách je povoleno skladovat nátěrové hmoty včetně ředidel.  

 
Upozornění:  Fermež + organické látky (piliny) mají sklon k samovznícení 

 
6. V dílně nesmí být instalovány žádné provizorní el. přívody ani provizorní osvětlení. 

7. Na tělesa ústředního topení nesmí být odkládány hořlavé předměty a materiál (dřevo, papír, textil…) 

8. Je zakázáno provádět jakékoliv opravy pojistek. Povolena je pouze výměna vložek. 

 Opravy, údržbu a kontrolu el. instalace včetně zařízení smí provádět pouze odborný pracovník. 

9. Veškeré dřevo musí být před prováděným obráběním na strojích prohlédnuto, zda v něm nejsou kovové   

    Předměty (nebezpečí úrazu a jiskření). 

10. Na pracovišti musí být prováděn po provedené práci úklid včetně vyklizení pilin, hoblin a zbytků odřezků   

      dřeva do plechové nádoby s víkem (popelnice), která bude mimo prostor dílen. 

 Vrstva prachu nesmí přesáhnout 1mm - ČSN 33 2310. 

 
         Opatření pro případ vzniku požáru: 

Na pracovišti dílny jsou umístěny ruční hasící přístroje: 

- vodní: k hašení pevných organických látek 

- práškový: k hašení el. zařízení 

Hasící přístroje nesmí být ničím zastavovány,musí být vždy volně přístupné,stejně jako všechny únikové cesty . 

 
Povinnosti pracovníků při lokalizaci vznikajícího požáru: 

Postupovat v souladu s požární poplachovou směrnicí. 

Vypnout el.proud a zabránit šíření požáru  uzavřením oken a dveří. 

 

 


