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Vûstník právních pﬁedpisÛ PlzeÀského kraje

âástka 1/2001

Roãník 2002

VùSTNÍK
právních pﬁedpisÛ Královéhradeckého kraje

âástka 2

Rozesláno dne 24. ﬁíjna 2002

O B S A H

2.

Naﬁízení, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany v budovách zvlá‰tního v˘znamu na území Královéhradeckého kraje

3.

Naﬁízení, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku
poÏáru

4.

Naﬁízení, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany pﬁi akcích, kter˘ch se zúãastÀuje vût‰í
poãet osob

âástka 2/2002
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NA¤ÍZENÍ
Královéhradeckého kraje ã. 2/2002
ze dne 9. ﬁíjna 2002,
kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany
v budovách zvlá‰tního v˘znamu na území Královéhradeckého kraje

Rada Královéhradeckého kraje v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zák. ã. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, k provedení § 27 odst. 1 písm. f) bod 2. zákona
ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ, schválila dne 9. ﬁíjna 2002 sv˘m usnesením
vydání tohoto závazného naﬁízení kraje:

âlánek 1

a) ohroÏení zásobování obyvatel základními Ïivotními potﬁebami,
b) ohroÏení základních funkcí orgánÛ státní správy,
c) nenahraditelné ztráty na kulturních památkách,
d) ohroÏení objektÛ, jejichÏ funkce je v daném regionu jin˘mi prostﬁedky nenahraditelná.

§3
âlenûní budov zvlá‰tního v˘znamu

Úvodní ustanovení
§1
Pﬁedmût úpravy
1. Úãelem tohoto naﬁízení je stanovit podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany v budovách zvlá‰tního
v˘znamu. Jedná se o stanovení souhrnu opatﬁení,
kter˘mi se vymezuje rozsah a zpÛsob zabezpeãení
tûchto budov v souladu s pﬁedpisy poÏární ochrany.
2. Za plnûní podmínek k zabezpeãení poÏární ochrany
v budovách zvlá‰tního v˘znamu odpovídají právnické osoby a podnikající fyzické osoby (dále jen
provozovatel), které vyuÏívají prostory k provozování ãinnosti v dan˘ch budovách. Povinné subjekty
zaji‰Èují plnûní povinností na úseku poÏární ochrany ve smyslu zákona o poÏární ochranû.1)

§2
Definování budov zvlá‰tního v˘znamu
Za budovy zvlá‰tního v˘znamu pro úãely tohoto
naﬁízení jsou povaÏovány budovy, u kter˘ch by pﬁípadn˘ poÏár mohl znamenat:

1)
2)
3)

1. Budovy, u kter˘ch by pﬁípadn˘ poÏár mohl znamenat ohroÏení zásobování obyvatel základními Ïivotními potﬁebami2):
a) budovy elektráren, slouÏící k dodávce energie,
její v˘robû, nebo budovy, na nichÏ uvedené funkce závisí, o v˘konu 200 MW a vy‰‰í,
b) rozvodny elektrické energie a transformovny
o napûtí 440 a 220 kV,
c) velmi vysokotlaké regulaãní stanice plynu – soubor strojního zaﬁízení a vybavení pro automatickou regulaci vstupního velmi vysokotlakého
pﬁetlaku plynu na velmi vysok˘ nebo vysok˘, popﬁ. stﬁední nebo nízk˘ v˘stupní pﬁetlak v souladu
s pﬁedem nastaven˘mi hodnotami, vãetnû stavební ãásti,
d) budovy tepláren, slouÏící k v˘robû a dodávce
tepla pro 2 000 bytov˘ch jednotek a více, nebo
budovy, na nichÏ uvedené funkce závisí,
e) zdravotnická zaﬁízení – nemocnice.3)
2. Budovy, u kter˘ch by pﬁípadn˘ poÏár mohl znamenat
ohroÏení základních funkcí orgánÛ státní správy:
a) úﬁady kraje,

§ 2 odst. 1 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Zákon ã. 241/2000 Sb., o hospodáﬁsk˘ch opatﬁeních pro krizové stavy.
Zákon ã. 20/1966 Sb., o péãi o zdraví lidu, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
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b) Ústﬁední banka âeské republiky (tj. âeská národní banka4)),
c) zemûmûﬁick˘ úﬁad a katastrální úﬁady,5)
d) ãeská správa sociálního zabezpeãení,
e) archivy.6)
3. Budovy, u kter˘ch by pﬁípadn˘ poÏár mohl znamenat
nenahraditelné ztráty na kulturních památkách7):
a) kulturní památky – nemovité i movité vûci, popﬁ.
jejich soubory, které jsou Ministerstvem kultury
prohlá‰eny za kulturní památky,
b) národní kulturní památky – kulturní památky
prohlá‰ené naﬁízením vlády âeské republiky za
národní kulturní památky.
4. Budovy, jejichÏ funkce je v daném regionu dostupn˘mi prostﬁedky nenahraditelná:
a) objekty, v nichÏ je zaji‰Èována ãinnost sloÏek Integrovaného záchranného systému,
b) sklady prostﬁedkÛ ochrany obyvatelstva.

âlánek 2

Stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti
a podmínek pro ha‰ení poÏáru a pro záchranné
práce v budovách zvlá‰tního v˘znamu
§4
Vytvoﬁení podmínek pro provedení rychlého
a úãinného zásahu, evakuace osob, zvíﬁat a materiálu
a záchrann˘ch prací
K vytvoﬁení podmínek pro provedení rychlého
a úãinného zásahu, evakuace osob, zvíﬁat a materiálu
a záchrann˘ch prací je provozovatel povinen:
1. Písemnû stanovit podmínky pro zaji‰tûní vstupu
jednotky poÏární ochrany k provedení pﬁípadného
zásahu v budovû zvlá‰tního v˘znamu, zejména
k pﬁekonání bezpeãnostních bariér, které budou
v takov˘ch budovách zﬁízeny apod.; tyto podklady
pﬁedat Hasiãskému záchrannému sboru kraje (dále
jen HZS).

4)
5)
6)
7)
8)
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2. Vymezit moÏná kolizní místa v budovû z hlediska
zásahu jednotky poÏární ochrany nebo místa,
u kter˘ch lze pﬁedpokládat komplikaci nebo
neobvyklé podmínky pro zasahující jednotku poÏární ochrany. Pﬁi jejich vymezení je nutno spolupracovat s HZS kraje a podklady pﬁedat HZS
kraje.
3. Neprodlenû hlásit na místnû pﬁíslu‰n˘ územní odbor HZS Královéhradeckého kraje jakékoliv zmûny oproti pÛvodnímu stavu v obsahu dokumentÛ
pﬁedan˘ch HZS. Jedná se napﬁ. o zmûny na pﬁíjezdov˘ch komunikacích k budovû, na nástupních plochách u budovy, pﬁístupu k nim nebo v pﬁíjezdu ke
zdrojÛm vody pro ha‰ení poÏárÛ nebo jejich nedostateãnosti.
4. Provádût pravidelné preventivní poÏární prohlídky
ve lhÛtách zkrácen˘ch oproti lhÛtám stanoven˘ch
pﬁíslu‰n˘mi pﬁedpisy8).
LhÛty se stanoví následovnû:
a) v budovách, kde jsou provozovány ãinnosti s vysok˘m poÏárním nebezpeãím, se pravidelné preventivní prohlídky provádûjí minimálnû 1¥ za
mûsíc,
b) v budovách, kde jsou provozovány ãinnosti se
zv˘‰en˘m poÏárním nebezpeãím, se pravidelné
preventivní prohlídky provádûjí minimálnû
1¥ za tﬁi mûsíce,
c) v budovách, kde jsou provozovány ãinnosti bez
zv˘‰eného poÏárního nebezpeãí, se pravidelné
preventivní prohlídky provádûjí minimálnû
1¥ za pÛl roku.
5. Provádût kontrolu únikov˘ch komunikací, vnûj‰ích a vnitﬁních zásahov˘ch cest, vãetnû ÏebﬁíkÛ,
pﬁístupnosti k nim, jejich provozuschopnosti
(i v zimním období), správnosti znaãení ve lhÛtû
nejménû 1¥ mûsíãnû. K plnûní této povinnosti urãit, o které ãásti vnû i uvnitﬁ budovy se jedná, jaké
nároky jsou na nû kladeny a co pﬁedstavuje Ïádoucí stav.

Zákon ã. 6/1993 Sb., o âeské národní bance, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Zákon ã. 359/1992 Sb., o zemûmûﬁick˘ch a katastrálních úﬁadech, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Zákon ã. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Zákon ã. 20/1987 Sb., o státní památkové péãi, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Vyhlá‰ka Ministerstva vnitra ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru.

âástka 2/2002
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§5
Stanovení podmínek pro bezpeãn˘ pobyt
a pohyb osob
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âlánek 4

Spoleãná, pﬁechodná a závûreãná ustanovení
§7

V budovách zvlá‰tního v˘znamu, kde jsou provozovány ãinnosti se zv˘‰en˘m poÏárním nebezpeãím
nebo vysok˘m poÏárním nebezpeãím, provozovatel
stanoví podmínky pro bezpeãn˘ pobyt a pohyb osob
v budovû. Pokud se bude jednat o budovy, ve kter˘ch
jsou sloÏité podmínky pro zásah, zajistí provádûní
cviãného poÏárního poplachu minimálnû 1x za rok.

1. Naﬁízení kraje definuje v obecné podobû „budovy
zvlá‰tního v˘znamu“, bez konkretizace jednotliv˘ch budov. Ve smyslu tohoto naﬁízení kraje jsou
vypracovány pﬁílohy jako neveﬁejn˘ seznam, ve
kterém jsou jednotlivé objekty urãeny.
2. V‰em vlastníkÛm a provozovatelÛm budov zvlá‰tního v˘znamu bude pﬁedepsan˘m zpÛsobem doruãeno oznámení, Ïe byli do tohoto neveﬁejného seznamu zahrnuti.

âlánek 3

Sankce
§6
1. Poru‰í-li provozovatel nebo vlastník budovy zvlá‰tního v˘znamu jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podmínky stanovené tímto naﬁízením, mÛÏe mu b˘t uloÏena pokuta ve smyslu
ustanovení § 11 zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
2. Poru‰í-li provozovatel nebo vlastník budovy zvlá‰tního v˘znamu jako fyzická osoba podmínky stanovené tímto naﬁízením, mÛÏe mu b˘t uloÏena pokuta podle zákona ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.

3. Seznam budov zvlá‰tního v˘znamu bude k dispozici na Krajském úﬁadû Královéhradeckého kraje
a územnû pﬁíslu‰ném Hasiãském záchranném sboru kraje.
4. Provozovatel budovy zvlá‰tního v˘znamu mÛÏe
pﬁenést povinnosti vypl˘vající z tohoto naﬁízení na
vlastníka budovy zvlá‰tního v˘znamu, a to uzavﬁením smlouvy.
5. Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti dnem 8. listopadu
2002.

Ing. Pavel Bradík, v. r.
hejtman kraje
Ing. Vladimír Derner, v. r.
zástupce hejtmana kraje
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âástka 2/2002

NA¤ÍZENÍ
Královéhradeckého kraje ã. 3/2002
ze dne 9. ﬁíjna 2002,
kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany
v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏáru

Rada Královéhradeckého kraje v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, k provedení § 27 odst. 1 písm. f) bod 1. zák.
ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ, schválila dne 9. ﬁíjna 2002 sv˘m usnesením
vydání tohoto závazného naﬁízení kraje:

âlánek 1

Úvodní ustanovení
§1
Pﬁedmût úpravy
1. Tímto naﬁízením se stanovují podmínky k zabezpeãení a dodrÏování preventivních opatﬁení poÏární
ochrany v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏáru.
2. Za dodrÏení souhrnu opatﬁení stanoven˘ch tímto
naﬁízením ke sníÏení, zamezení vzniku a roz‰íﬁení
poÏáru odpovídají právnické osoby, podnikající fyzické osoby, které provozují svoji ãinnost na území
kraje, dále fyzické osoby, obce, instituce a úﬁady,
které v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏáru
jsou oprávnûny iniciovat vyhlá‰ení tohoto nebezpeãí a spolupracují s Hasiãsk˘m záchrann˘m sborem a dal‰ími orgány Královéhradeckého kraje
v souladu s tímto naﬁízením.

§2
Doba zv˘‰eného nebezpeãí poÏáru
Dobou zv˘‰eného nebezpeãí poÏáru se rozumí:
a) období mimoﬁádn˘ch klimatick˘ch podmínek,
b) období skliznû a skladování pícnin, obilovin a slámy,

c) ãasov˘ úsek od rozdûlání otevﬁeného ohnû ve volné pﬁírodû do jeho úplné likvidace.

âlánek 2

Stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti
v dobû zv˘‰eného nebezpeãí poÏáru
§3
Stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti v období
mimoﬁádn˘ch klimatick˘ch podmínek
1. Za období mimoﬁádn˘ch klimatick˘ch podmínek se
povaÏuje období, v jehoÏ dÛsledku existuje zv˘‰ené
nebezpeãí vzniku poÏárÛ v pﬁírodním prostﬁedí. Jedná se zejména o období bez déletrvajících de‰Èov˘ch
sráÏek a s mimoﬁádnû tepl˘m a such˘m poãasím.
2. Pro období mimoﬁádn˘ch klimatick˘ch podmínek
se stanovují protipoÏární opatﬁení uvedená v pﬁíloze ã. 1 tohoto naﬁízení.
3. Poãátek a ukonãení období mimoﬁádn˘ch klimatick˘ch podmínek vyhla‰uje hejtman Královéhradeckého kraje na základû návrhu ﬁeditele Hasiãského
záchranného sboru kraje. Zveﬁejnûní se provede
zpÛsobem v místû obvykl˘m.

§4
Stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti v období
skliznû a skladování pícnin, obilovin a slámy
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provádûjící sklizeÀ a skladování pícnin, obilovin a slámy
zajistí v období pﬁípravy skliznû, pﬁi posklizÀové
úpravû a následném skladování splnûní podmínek
poÏární bezpeãnosti uveden˘ch v pﬁíloze ã. 2 tohoto
naﬁízení.

âástka 2/2002

Vûstník právních pﬁedpisÛ Královéhradeckého kraje

§5
Stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti
pﬁi rozdûlávání otevﬁen˘ch ohÀÛ
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âlánek 3

Sankce
§6

1. Právnick˘m osobám, podnikajícím fyzick˘m osobám a ostatním fyzick˘m osobám se zakazuje po
cel˘ rok vypalovat kﬁoviny, trávu, plevel a such˘ rákos. Dále je zakázáno pálení sena, slámy a plevele
v ﬁádcích nebo plo‰nû na polích, pálení prÛmyslov˘ch odpadÛ (napﬁ. umûlé hmoty, pryÏe, látek
z uhlovodíkÛ apod.). Pro spalování látek pﬁírodního charakteru na hromadách se stanovují podmínky poÏární bezpeãnosti uvedené v pﬁíloze ã. 3 tohoto naﬁízení.
2. Pro rozdûlávání ohÀÛ v pﬁírodním prostﬁedí se stanovují podmínky poÏární bezpeãnosti uvedené
v pﬁíloze ã. 4 tohoto naﬁízení.
3. Pro pálení zbytkÛ po lesní tûÏbû se stanovují podmínky poÏární bezpeãnosti specifikované v pﬁíloze
ã. 5 tohoto naﬁízení.

1. Poru‰í-li právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba podmínky stanovené tímto naﬁízením, mÛÏe
jí b˘t uloÏena pokuta ve smyslu ustanovení § 11 zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zﬁízení), ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
2. Poru‰í-li fyzická osoba podmínky stanovené tímto
naﬁízením, mÛÏe jí b˘t uloÏena pokuta podle zákona ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.

âlánek 4
Spoleãná, pﬁechodná a závûreãná ustanovení
§7
Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti dnem 8. listopadu 2002.

Ing. Pavel Bradík, v. r.
hejtman kraje
Ing. Vladimír Derner, v. r.
zástupce hejtmana kraje

Strana 7

Vûstník právních pﬁedpisÛ Královéhradeckého kraje

âástka 2/2002

Pﬁíloha ã. 1
k naﬁízení kraje ã. 3/2002

Podmínky poÏární bezpeãnosti v období mimoﬁádn˘ch klimatick˘ch podmínek
V období mimoﬁádn˘ch klimatick˘ch podmínek není dovoleno:
1. kouﬁení, rozdûlávání nebo udrÏování otevﬁeného ohnû na lesních pozemcích do vzdálenosti 50 m od
okraje lesního pozemku,
2. rozdûlávání a udrÏování otevﬁeného ohnû v pﬁírodním prostﬁedí,
3. táboﬁení na lesních pozemcích a ve volné pﬁírodû mimo vyhrazená místa,
4. odhazování hoﬁících nebo doutnajících pﬁedmûtÛ na lesních pozemcích a ve volné pﬁírodû,
5. spalování odpadÛ a dal‰ích hoﬁlav˘ch látek na volném prostranství, jakoÏ i jejich hromadûní v blízkosti
lesních porostÛ, polí s obilovinami a pícninami,
6. jízda parních lokomotiv bez pﬁijat˘ch protipoÏárních opatﬁení,
7. vjezd a stání motorov˘ch vozidel na lesních pozemcích (toto ustanovení se net˘ká motorov˘ch vozidel,
která jsou urãena k pracovní hospodáﬁské ãinnosti v lesích, a vozidel vlastníkÛ nemovitostí umístûn˘ch
na lesních pozemcích).
VlastníkÛm, správcÛm a osobám zaji‰Èujícím nebo provádûjícím hospodáﬁskou ãinnost pro vlastníky lesÛ se
stanovují následující podmínky poÏární bezpeãnosti:
a) zakazuje se:
1. pálení klestu a dﬁevních zbytkÛ na lesních pozemcích a ve volné pﬁírodû,
2. pﬁi lesních pracích pouÏívání mechanizaãních prostﬁedkÛ, které nejsou opatﬁeny lapaãi jisker nebo jin˘m
zaﬁízením zabraÀujícím úletu karbonu z v˘fukového potrubí;
b) naﬁizuje se:
1. provûﬁit dosaÏitelnost vodních zdrojÛ k ha‰ení poÏárÛ, dopravit jednoduché hasební prostﬁedky a náﬁadí na pﬁedem urãená místa k ha‰ení lesních poÏárÛ,
2. zajistit prÛjezdnost pﬁíjezdov˘ch cest do lesních porostÛ.

Obce jsou povinny zajistit následující podmínky poÏární bezpeãnosti:
1. zajistit trvalou akceschopnost a pﬁipravenost jednotky sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ obce, která zabezpeãuje podle poÏárního poplachového plánu ha‰ení poÏárÛ a záchranné práce,
2. zajistit provádûní kontroly dodrÏování stanoven˘ch opatﬁení na katastrálním území obce po celou dobu
trvání zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏárÛ,
3. zpÛsobem v místû obvykl˘m provést oznámení o poãátku a ukonãení období mimoﬁádn˘ch klimatick˘ch podmínek.
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Pﬁíloha ã. 2
k naﬁízení kraje ã. 3/2002

Povinnosti právnick˘ch osob a podnikajících fyzick˘ch osob provádûjících sklizeÀ
a skladování pícnin, obilovin a slámy pro zabezpeãení stanoven˘ch podmínek poÏární
bezpeãnosti
I. V období pﬁípravy skliznû
Pro splnûní podmínek poÏární bezpeãnosti v období pﬁípravy skliznû jsou tyto osoby povinny:
1. provést ‰kolení zamûstnancÛ podílejících se na sklizÀov˘ch pracích a zamûstnancÛ provádûjících zabezpeãení poÏární ochrany v mimopracovní dobû, pokud nebylo provedeno v rámci periodického ‰kolení
podle platn˘ch právních pﬁedpisÛ na úseku poÏární ochrany,
2. provést poÏární preventivní prohlídky ve v‰ech provozních a skladov˘ch objektech se záznamem do poÏární knihy, v pﬁípadû zji‰tûn˘ch závad provést jejich neprodlené odstranûní, nejpozdûji v‰ak do sklizÀov˘ch prací,
3. zajistit vybavení provozÛ, skladÛ a strojÛ potﬁebn˘mi hasebními prostﬁedky a prostﬁedky pro mûﬁení
teplot skladované píce a obilovin,
4. provûﬁit vybavenost a akceschopnost vlastní jednotky poÏární ochrany (pokud je zﬁízena), stav vodních
zdrojÛ k ha‰ení, pﬁíjezdov˘ch komunikací k tûmto zdrojÛm a funkãnost vlastní ohla‰ovny poÏáru,
5. zabezpeãit oznaãení objektÛ pro skladování a úpravu zemûdûlsk˘ch plodin v˘straÏn˘mi tabulkami
(zákaz kouﬁení a manipulace s otevﬁen˘m ohnûm, zákaz vstupu nepovolan˘ch osob),
6. zajistit provoz posklizÀov˘ch linek, su‰iãek obilí a píce, ﬁezaãek, vzduchov˘ch dopravníkÛ, ãistiãek a zaﬁízení pouÏívan˘ch pﬁi sklizni v souladu s poÏárnû bezpeãnostními pﬁedpisy pro jejich obsluhu, provoz
a údrÏbu,
7. zajistit, aby s tûmito pﬁedpisy byli prokazatelnû seznámeni zamûstnanci, kteﬁí jsou povûﬁeni obsluhou
tûchto zaﬁízení.

II. V období skliznû, pﬁi posklizÀové úpravû a následném skladování
Pro splnûní podmínek poÏární bezpeãnosti v období skliznû, pﬁi posklizÀové úpravû a následném skladování jsou tyto osoby povinny:
1. zajistit pﬁednostní zahájení skliznû dozrál˘ch pícnin a obilovin na místech podél Ïelezniãních tratí a veﬁejn˘ch komunikací,
2. zajistit dodrÏování bezpeãnostních vzdáleností voln˘ch skladÛ (stohÛ) sena a slámy od vybran˘ch druhÛ
objektÛ úãelové a bytové zástavby, lesÛ a komunikací, podle platn˘ch právních pﬁedpisÛ na úseku poÏární ochrany,
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3. zajistit dÛkladné uzavírání naskladnûn˘ch stodol a skladÛ, v nichÏ se nepracuje, a uãinit pﬁíslu‰ná opatﬁení k zamezení vstupu nepovolan˘ch osob, zejména dûtí,
4. zabezpeãit technická a organizaãní opatﬁení k zamezení styku hoﬁlav˘ch materiálÛ (seno, sláma, prach)
s hork˘mi ãástmi spalovacích motorÛ, pﬁedev‰ím u strojÛ pracujících trvale v provozu se zv˘‰en˘m nebezpeãím vzniku poÏáru,
5. vyuÏívat pro uskladÀování sena, slámy a obilovin pouze objekty, které byly k tomuto urãeny zvlá‰tními
pﬁedpisy [zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ],
6. zabezpeãit lapaãe jisker v˘fukÛ spalovacích motorÛ (pokud není vestavûn nebo se jedná o pﬁeplÀovan˘
motor) a jejich pouÏívání pﬁi urãen˘ch pracích,
7. zabezpeãit dodrÏování technologie dosou‰ení a skladování píce a slámy, vãetnû pﬁedepsaného mûﬁení
teplot, a to nejménû v rozsahu tûchto podmínek:
a)

pﬁi naskladÀování píce vzduchov˘mi dopravníky do skladÛ nesmí píce procházet pﬁes obûÏné kolo dopravníku, vlhkost píce nesmí pﬁesáhnout 25 %,
b) teplota v dosou‰ené píci se mûﬁí tepeln˘mi ãidly nebo hloubkov˘mi teplomûry nejménû v polovinû
v˘‰ky naskladnûné píce,
c) teplota v dosou‰ené píci se mûﬁí nejménû jednou dennû v prvém mûsíci po ukonãeném naskladnûní,
dal‰í dva mûsíce se mûﬁí jednou t˘dnû pﬁi vypnut˘ch ventilátorech, mûﬁicí body je tﬁeba prÛbûÏnû mûnit,
d) teplota se mûﬁí nejménû na ‰esti místech jedné dosou‰ecí sekce seníku (za sekci se povaÏuje ãást seníku o objemu píce do 2 000 m3),
e) do skladÛ bez dosou‰ecího zaﬁízení se mÛÏe naskladÀovat píce s vlhkostí do 16 %, v tom pﬁípadû se
mûﬁí teplota jednou t˘dnû po dobu dvou mûsícÛ po ukonãeném naskladnûní, v pﬁípadech, kdy není
prokázána vlhkost skladovaného sena (slámy) do 16 %, mûﬁí se teplota nejménû jednou dennû v prvém mûsíci po ukonãeném naskladnûní, dal‰í dva mûsíce se mûﬁí jednou t˘dnû,
f) jestliÏe se pﬁi kontrolním mûﬁení teplot zjistí loÏisko zv˘‰ené teploty pﬁes 65 oC, musí se vypnout ventilátory a vyskladnit pﬁehﬁátá píce, ochlazená a pﬁekontrolovaná píce se mÛÏe vrátit zpût do skladu,
g) jestliÏe se zjistí zv˘‰ení teploty nad 90 oC, provede se vyskladnûní píce za asistence jednotky poÏární
ochrany a pﬁípad se neprodlenû oznámí na místnû pﬁíslu‰né operaãní stﬁedisko Hasiãského záchranného sboru kraje,
h) o v˘sledku mûﬁení teplot se vede prokazateln˘ záznam v knize mûﬁení, kter˘ obsahuje název skladovacího objektu, datum a ãas mûﬁení teplot v‰ech mûﬁen˘ch míst a podpis osob provádûjících mûﬁení
(záznamy o mûﬁení musí b˘t uschovány nejménû jeden rok nebo do úplného vyskladnûní píce, za prokazateln˘ záznam se povaÏuje i záznam z elektronického mûﬁícího zaﬁízení za pﬁedpokladu, Ïe bylo
ﬁádnû zrevidováno a seﬁízeno odbornû zpÛsobilou osobou, zaznamená se první a poslední naskladnûní),
ch) jednopodlaÏní sklady sena a sklady v pÛdních prostorách, které nejsou vybaveny dosou‰ecím zaﬁízením, mohou b˘t vyuÏívány pro skladování píce s vlhkostí do 16 %,
i) uskladnûná píce musí b˘t chránûna proti vlhkosti,
j) seníku lze vyuÏívat pro skladování a dosou‰ení slámy pﬁi dodrÏení podmínek pro skladování a mûﬁení
teplot píce,
k) prostﬁedky urãené pro naskladÀování a vyskladÀování píce ve skladech, pﬁi pojíÏdûní na poli a pﬁi
sklizni píce a obilovin musí b˘t opatﬁeny úãinn˘m lapaãem jisker, pokud v˘robce tûchto prostﬁedkÛ
nestanoví jinak,
l) ve v‰ech skladech sena a slámy a do vzdálenosti 12 m od nich je zakázáno manipulovat s otevﬁen˘m
ohnûm, kouﬁit a vykonávat jiné poÏárnû nebezpeãné ãinnosti, tento zákaz musí b˘t vyznaãen pﬁíslu‰n˘mi tabulkami,
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m) pro umístûní stohu se volí suché a vyv˘‰ené místo,
n) objem stohu nesmí pﬁesáhnout 4 000 m3,
o) jako jeden voln˘ sklad (stoh) se povaÏuje skupina stohÛ, jejichÏ celkov˘ objem je nejv˘‰e 4 000 m3, pﬁiãemÏ vzájemná vzdálenost tûchto stohÛ ve skupinû nesmí b˘t men‰í neÏ 6 m,
p) za stoh se povaÏuje volná skládka o objemu 50 m3 a více,
r) poÏární bezpeãnost u stohu po dobu naskladÀování musí b˘t zaji‰tûna voznicí s vodou (sudy, fekální
vÛz) nebo dostateãn˘m poãtem hasicích pﬁístrojÛ, dÏberÛ na vodu, jakoÏ i dal‰ím potﬁebn˘m náﬁadím
(lopaty, krumpáãe, r˘ãe apod.),
s) k dopravû sena a slámy na stoh a do objektÛ se smí pouÏívat jen takov˘ch vzduchov˘ch dopravníkÛ,
které mají obûÏné kolo staticky a dynamicky vyváÏené a v‰echny pohyblivé ãásti opatﬁeny ochrann˘mi kryty,
t) dopravníky je nutné za provozu neustále sledovat, aby bylo zabránûno moÏnosti vniknutí cizího tûlesa do stroje, které by mohlo zpÛsobit poÏár jiskﬁením,
u) naskladÀování stohu vzduchov˘mi dopravníky nesmí b˘t provádûno za silného vûtru z dÛvodu neÏádoucího úletu naskladÀované hmoty,
v) pﬁi pﬁeru‰ení a ukonãení prací pﬁi naskladÀování musí b˘t okolí stohu a objektu zbaveno úletu,
w) v pﬁípadû zaloÏení stohu na strni‰ti musí b˘t po dokonãení naskladÀování provedeno jeho oborání
ochrann˘m pruhem o ‰íﬁi nejménû 10 metrÛ z dÛvodu pﬁenosu poÏáru, ochrann˘ pruh musí b˘t zbaven
snadno zápaln˘ch látek;
8. zabezpeãit, aby stroje a zaﬁízení pﬁi sklizni, úpravû a skladování zemûdûlsk˘ch plodin byly provozovány
a o‰etﬁovány v souladu s návodem v˘robce a tûmito následujícími opatﬁeními k zaji‰tûní poÏárnû bezpeãného provozu:
sklízecí mlátiãky – kombajny
– obsluha musí pravidelnû sledovat dodrÏování v‰ech protipoÏárních opatﬁení jak pﬁi pracovním nasazení,
tak i pﬁi kaÏdém zastavení,
– stroj musí b˘t vybaven minimálnû dvûma kusy hasicích pﬁístrojÛ, s celkovou náplní minimálnû 12 kg hasiva a lopatou,
– pohonné hmoty smûjí b˘t doplÀovány jen na urãeném místû, a to pﬁi zastaveném chodu motoru a vypnutém zapalování,
– motor stroje je nutno pravidelnû ãistit od prachu, plev a dal‰ích neãistot,
– pﬁi kaÏdé pracovní pﬁestávce je nutné pﬁekontrolovat teplotu loÏisek, hﬁídele (namotání slámy), napnutí
klínov˘ch ﬁemenÛ a tûsnost palivového potrubí,
– jakékoliv opravy na stroji se musí provádût ve vzdálenosti alespoÀ 30 metrÛ od obiln˘ch porostÛ a jin˘ch
hoﬁlav˘ch látek, a to za pohotovosti hasicích pﬁístrojÛ,
– osádce stroje je zakázáno kouﬁit,
– pﬁi skupinovém nasazení sklízecích strojÛ (více neÏ pût) musí b˘t zaji‰tûna zásoba vody k ha‰ení (poÏární
nádrÏ, cisterna) a zabezpeãen pluh s taÏn˘m strojem k pﬁípadnému vyorání ochranného pruhu na poli;
ﬁezaãky
– pravidelnû provádût ãi‰tûní, zbavovat jejich pohyblivé ãásti od slámy, provázkÛ, neãistot a kontrolovat
napnutí klínov˘ch ﬁemenÛ,
– ﬁezaãky-metaãe, senomety musí b˘t umístûny podle návodÛ v˘robcÛ, nejménû v‰ak 4 metry od stohÛ
nebo skladovacích objektÛ, nesmí dojít k zasypání tûchto strojÛ naskladÀovanou hmotou,
– v blízkosti stroje musí b˘t nejménû dvû vûdra naplnûná vodou urãená pro likvidaci poÏáru vzniklého ve
stroji,
– po skonãení pracovní smûny a v pracovních pﬁestávkách je tﬁeba ﬁezaãky- metaãe a senomety odpojit od
elektrické sítû;
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ãistiãky a su‰iãky obilí
–
–
–
–

ve vzdálenosti nejménû 10 metrÛ od zaﬁízení musí b˘t dodrÏována ãistota, poﬁádek a odstraÀován prach,
zaﬁízení musí b˘t vybavena vhodn˘m typem a dostateãn˘m poãtem hasicích pﬁístrojÛ,
v prostoru zaﬁízení je zakázáno kouﬁit a pouÏívat otevﬁen˘ oheÀ,
k provozu se smí pouÏívat jen technicky nezávadn˘ch zaﬁízení, je zakázáno zasahovat rÛzn˘mi úpravami
do konstrukce zaﬁízení,
– zaﬁízení musí b˘t uÏíváno podle návodu v˘robce,
– zaﬁízení nesmí b˘t za provozu zanecháno bez dozoru,
– v pﬁípadû, Ïe jsou k provozu zaﬁízení pouÏívány hoﬁlavé kapaliny, musí jejich uloÏení odpovídat ustanovením platné âSN;
sklady obilí
– ke skladování obilí smûjí b˘t pouÏívány pouze objekty, které jsou pro tento úãel schváleny podle zvlá‰tních pﬁedpisÛ (stavební zákon ã. 50/1976 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ),
– pﬁi skladování vût‰ího mnoÏství obilí v pytlích musí b˘t pytle kladeny do hranic a jednotlivé hromady
podloÏeny trámky nebo paletami, aby bylo zaji‰tûno proudûní vzduchu,
– okolí skladu je nutno zbavovat prachu, plev a jiného hoﬁlavého materiálu,
– ve skladu je zakázáno kouﬁit a manipulovat s otevﬁen˘m ohnûm,
– prostor skladu obilí nesmí b˘t souãasnû vyuÏíván k jin˘m úãelÛm (odstavování motorov˘ch vozidel, skladování jin˘ch hoﬁlav˘ch látek apod.);
elektrická instalace
– ve v‰ech objektech urãen˘ch pro zemûdûlskou v˘robu a skladování je nutné provádût pravidelné revize
elektroinstalací a hromosvodÛ ve smyslu platné âSN,
– rozvodné skﬁínû, krabice, zásuvky apod. je nutné pravidelnû ãistit od organického prachu, pavuãin a jin˘ch neãistot,
– Ïárovky osvûtlovacích tûles v prostorách s hoﬁlav˘mi látkami, napﬁ. sklady sena, slámy, obilí apod., musí
b˘t opatﬁeny ochrann˘mi sklenûn˘mi kryty,
– v pﬁípadû nebezpeãí zarovnání nebo zafoukání osvûtlovacího tûlesa senem nebo slámou je nutné toto tûleso odstranit (zru‰it),
– je zakázáno pouÏívat opravované pojistky,
– pohyblivé pﬁívody se musí pﬁed vlastním kladením zkontrolovat, jestli nejsou po‰kozeny,
– vedení pohybliv˘ch pﬁívodÛ se musí klást tak, aby nebyly vystaveny mechanickému po‰kození a nepﬁekáÏely pﬁi pouÏití v prostoru, v nichÏ jsou pouÏity,
– pohyblivé pﬁívody nesmûjí leÏet na zemi tam, kde je moÏné jejich mechanické po‰kození pﬁi obvyklém
pouÏívání prostoru, ani na podkladu, kter˘ by mohl poru‰ovat plá‰tû pohybliv˘ch pﬁívodÛ (ostré pﬁedmûty, ostrohrann˘ ‰tûrk aj.),
– pﬁi zavû‰ování pohybliv˘ch pﬁívodÛ musí b˘t tyto uloÏeny v takové v˘‰i a s takov˘m prÛhybem, aby nepﬁekáÏely pﬁi bûÏném provozu, pﬁi rozpûtí pﬁes 5 metrÛ mezi podpûrami musí b˘t vedení zaji‰tûno proti
posunutí a pﬁi rozpûtí vût‰ím jak 15 metrÛ je nutno vedení zavûsit na nosné lano, není-li pouÏito zvlá‰tní
samonosné ‰ÀÛry.
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Pﬁíloha ã. 3
k naﬁízení kraje ã. 3/2002

Podmínky poÏární bezpeãnosti pﬁi spalování látek pﬁírodního charakteru na hromadách
Pﬁi spalování látek pﬁírodního charakteru na hromadách se stanovují následující podmínky poÏární
bezpeãnosti:
1. pálení musí b˘t provádûno za dozoru osoby star‰í 18 let,
2. na místû pálení musí b˘t k dispozici hasební prostﬁedky v mnoÏství pﬁimûﬁeném rozsahu pálení (voda,
lopaty, hasící pﬁístroje, tlumice apod.),
3. ohni‰tû je moÏno zﬁizovat jen v bezpeãné vzdálenosti od budov a hoﬁlav˘ch materiálÛ, po skonãení pálení musí b˘t oheÀ uha‰en a popel uloÏen na bezpeãné místo nebo zahrnut zeminou,
4. pálení je moÏné provádût jen za bezvûtﬁí,
5. právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny se zﬁetelem na rozsah této ãinnosti stanovit opatﬁení
proti vzniku a ‰íﬁení poÏáru a spalování hoﬁlav˘ch látek na volném prostranství pﬁedem oznámit územnû pﬁíslu‰nému Hasiãskému záchrannému sboru kraje.
Tímto nejsou dotãena pﬁíslu‰ná ustanovení zvlá‰tních pﬁedpisÛ upravujících zneãi‰Èování Ïivotního prostﬁedí, napﬁ. zákon ã. 17/1992 Sb., o Ïivotním prostﬁedí, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
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Pﬁíloha ã. 4
k naﬁízení kraje ã. 3/2002

Podmínky poÏární bezpeãnosti pro rozdûlávání ohÀÛ v pﬁírodním prostﬁedí
Pro rozdûlávání ohÀÛ v pﬁírodním prostﬁedí se stanovují následující podmínky poÏární bezpeãnosti:
1. pﬁi manipulaci s otevﬁen˘m ohnûm jsou fyzické osoby povinny poãínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku poÏáru;
2. pﬁi rozdûlávání ohÀÛ v pﬁírodû jsou fyzické osoby povinny dodrÏovat tyto podmínky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

místo pro rozdûlávání ohnû musí b˘t izolováno od hoﬁlav˘ch látek,
oheÀ smí rozdûlávat pouze osoba star‰í 18 let, osoby mlad‰í mohou oheÀ rozdûlávat jen za pﬁítomnosti zletilé osoby,
oheÀ nesmí b˘t ponechán bez dozoru,
oheÀ se nesmí rozdûlávat v lese a do 50 m od okraje lesa, ve vzdálenosti do 100 m od stohÛ a dozrávajícího obilí, strni‰tû, sena, vysoké suché trávy,
ohni‰tû lze opustit aÏ po úplném vyhasnutí ohnû, jeho zalití vodou nebo zasypáním zeminou,
oheÀ nesmí b˘t rozdûláván za dlouhotrvajícího sucha a vûtrného poãasí;

3. rozdûlávání ohnû ve veﬁejn˘ch táboﬁi‰tích, kempech, dûtsk˘ch táborech apod. je moÏné pouze na
urãen˘ch místech. Tato místa musí urãit právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje ãinnost ve v˘‰e uveden˘ch objektech.
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Pﬁíloha ã. 5
k naﬁízení kraje ã. 3/2002

Podmínky poÏární bezpeãnosti pﬁi pálení zbytkÛ po lesní tûÏbû
Pro pálení zbytkÛ po lesní tûÏbû (ruãní i strojní pálení klestu) se stanovují následující podmínky poÏární
bezpeãnosti:
1. místo pálení zbytkÛ urãuje pﬁíslu‰n˘ lesní zamûstnanec,
2. místo pálení zbytkÛ musí b˘t zabezpeãeno tak, aby nemohlo dojít ke vzniku poÏáru vlivem sálavého tepla, úletem Ïhav˘ch ãástic apod.,
3. ohni‰tû nesmí mít vût‰í prÛmûr neÏ 6 metrÛ a kolem vnûj‰ího okraje ohni‰tû musí b˘t vytvoﬁen pás o ‰íﬁce min. 1,5 metru, kter˘ je zbaven ve‰kerého hoﬁlavého materiálu a je okopán na minerální zeminu. Tento pás musí b˘t udrÏován ãist˘ po celou dobu pálení a dále po jeho skonãení. V˘‰ka pálení zbytkÛ nesmí
pﬁesáhnout 2 metry,
4. v prostoru pálení zbytkÛ mohou b˘t max. 4 ohni‰tû, jeden zamûstnanec mÛÏe mít dohled nad max. 2
ohni‰ti, v prostoru pálení musí b˘t min. 2 zamûstnanci a po dobu pálení se nesmí z místa vzdalovat,
jednotlivá ohni‰tû musí b˘t od lesa vzdálena min. 20 metrÛ a od sebe 6,5 metru. Pokud vzniklá situace
neumoÏÀuje dodrÏet min. vzdálenost 20 metrÛ od lesa, je tﬁeba takovou situaci ﬁe‰it zpﬁísnûn˘mi bezpeãnostními opatﬁeními,
5. silnûj‰í zbytky musí b˘t rozﬁezáním upraveny tak, aby nepﬁesahovaly prÛmûr ohni‰tû, tj. max. na délku
6 metrÛ,
6. pálení zbytkÛ provádí pouze osoby star‰í 18 let, tûlesnû a du‰evnû zpÛsobilé tuto ãinnost vykonávat
a musí b˘t prokazatelnû seznámeny s technicko-organizaãními opatﬁeními pro pálení zbytkÛ,
7. pﬁi pálení zbytkÛ musí b˘t ustanovena poÏární hlídka v poãtu 1+1, tato hlídka mÛÏe b˘t ustanovena ze
zamûstnancÛ, kteﬁí provádí pálení, pﬁed provádûním pálení musí ãlenové poÏární hlídky absolvovat odbornou pﬁípravu. V noãních hodinách mÛÏe b˘t poÏární hlídka tvoﬁena pouze jedním zamûstnancem,
kter˘ bude disponovat prostﬁedky pro pﬁivolání pomoci (napﬁ. mobilní telefon apod.),
8. musí b˘t zaji‰tûna moÏnost pﬁivolání poÏárních jednotek, na místû pálení musí b˘t k dispozici v˘pis z poÏárního poplachového plánu pro obec, v jejímÏ katastru se místo pálení nachází,
9. na místû pálení musí b˘t k dispozici „poÏární voda“ (sudy naplnûné vodou, vûdra na vodu apod.),
pﬁenosné hasící pﬁístroje a dal‰í prostﬁedky urãené k lokalizaci a likvidaci poÏáru (lopaty, tlumice, hrábû
apod.),
10. právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny pálení klestu, vãetnû navrhovan˘ch opatﬁení, pﬁedem
oznámit územnû pﬁíslu‰nému Hasiãskému záchrannému sboru kraje.
Hlá‰ení o pálení musí obsahovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

datum a ãas pálení,
druh spalované látky,
pﬁesná lokalita místa pálení (les, pole, katastrální území, místní název),
zaji‰tûní asistence pﬁi pálení (poÏární hlídka, popﬁípadû poÏární jednotka s technikou),
jak˘m zpÛsobem a v jakém rozsahu jsou zaji‰tûny hasební prostﬁedky a hasební látka,
jak˘m zpÛsobem je zaji‰tûno pﬁivolání poÏárních jednotek,
uvedení nejkrat‰ích a nejvhodnûj‰ích pﬁíjezdov˘ch cest, orientaãní body pﬁi cestû, nejbliÏ‰í vodní zdroj,
jméno a ãíslo telefonu osoby odpovûdné za pálení,
pﬁípadné dal‰í doplÀující údaje v souvislosti s místními podmínkami.
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âástka 2/2002

NA¤ÍZENÍ
Královéhradeckého kraje ã. 4/2002
ze dne 9. ﬁíjna 2002,
kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany
pﬁi akcích, kter˘ch se zúãastÀuje vût‰í poãet osob

Rada Královéhradeckého kraje v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zák. ã. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, k provedení § 27 odst. 1 písm. f) bod 3. zák.
ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ, schválila dne 9. ﬁíjna 2002 sv˘m usnesením
vydání tohoto závazného naﬁízení kraje:

âlánek 1

Úvodní ustanovení
§1
1. Naﬁízením se stanoví podmínky zaji‰tûní poÏární
bezpeãnosti pro zabezpeãení kulturních, sportovních, spoleãensk˘ch, zábavních, politick˘ch, obchodních, náboÏensk˘ch a jin˘ch obdobn˘ch akcí
a shromáÏdûní, kter˘ch se zúãastÀuje vût‰í poãet
osob (dále jen „akce“)1) 2)
2. Za plnûní podmínek stanoven˘ch tímto naﬁízením
k zabezpeãení poÏární ochrany pﬁi akcích odpovídá
právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická
osoba nebo skupina osob, vãetnû sdruÏení obãanÛ,
obec nebo úﬁad, kter˘ poﬁádá akci na území kraje;
téÏ svolavatel 2) (dále jen „organizátor akce“).
§2
1. Pro úãely tohoto naﬁízení se rozumí:
a) stanovením podmínek poÏární bezpeãnosti pﬁi
akcích – souhrn opatﬁení, kter˘mi se stanoví roz1)

2)
3)

4)
5)
6)

sah a zpÛsob zabezpeãení poÏární ochrany pﬁed
zahájením akce, v jejím prÛbûhu a pﬁi jejím
ukonãení,
b) ukonãením akce – ponechání místa konání akce
v poÏárnû nezávadném stavu, vãetnû dodrÏení
podmínek stanoven˘ch smlouvou podle § 3
odst. 4 tohoto naﬁízení,
c) shromaÏìovacím prostorem – vnitﬁní nebo venkovní prostor urãen˘ pro shromaÏìování vût‰ího poãtu osob, 3)
d) vnitﬁním shromaÏìovacím prostorem – prostor,
kter˘ je po obvodû a shora vymezen˘ stavebními konstrukcemi, pﬁiãemÏ se za stavební konstrukce povaÏují také konstrukce pﬁemístitelné
(posuvná stûna ãi stﬁecha apod.) nebo krátkodobé, popﬁípadû doãasné (stanové, kontejnerové,
buÀkové apod.),4)
e) venkovním shromaÏìovacím prostorem – prostor, kter˘ je neuzavﬁen˘ po obvodû nebo shora,
av‰ak vytvoﬁen˘ nebo vymezen˘ stavebními
konstrukcemi (tribunou, pódiem, ohradní stûnou, oplocením, pﬁenosn˘mi zábranami apod.),
okolním terénem nebo pﬁírodním prostﬁedím
(svah, skála, vodní plocha); také prostor v uzavﬁeném nebo polouzavﬁeném volném prostranství (dvory apod.),4) prostor na veﬁejném prostranství i mimo nûj pod ‰ir˘m nebem.2) 6)
2. âlenûní akcí podle místa konání a poãtu osob:
a) akce ve vnitﬁním shromaÏìovacím prostoru podle odst. 1 písm. c) a d) tohoto naﬁízení, urãeném
k tomuto úãelu v souladu se zvlá‰tním právním
pﬁedpisem5),

§ 27 odst. 1 písm. f) bod 3. zák. ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, § 9 písm. a) naﬁízení vlády
ã. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poÏární ochranû.
Napﬁ. zákon ã. 84/1990 Sb., o právu shromaÏìovacím, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Napﬁ. § 3 písm. e) vyhlá‰ky Ministerstva pro místní rozvoj ã. 137/1998 Sb., o obecn˘ch technick˘ch poÏadavcích na v˘stavbu,
âSN 73 0831.
âSN 73 0831 PoÏární bezpeãnost staveb. ShromaÏìovací prostory.
Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Napﬁ. § 34 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
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1. u nûhoÏ z dokumentace ovûﬁené stavebním
úﬁadem5) vypl˘vá poãet osob, pro které je prostor urãen (tj. dolní i horní hranice),
2. u nûhoÏ nebyla v dokumentaci ovûﬁené stavebním úﬁadem5) stanovena dolní hranice poãtu
osob, které se mohou v tomto prostoru souãasnû vyskytovat, pak se za tento poãet povaÏuje
200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ovûﬁené stavebním úﬁadem5) stanovena horní
hranice poãtu osob, které se mohou souãasnû
v tomto prostoru vyskytovat, pak tento poãet
urãí jeho vlastník (dále se uplatÀuje postup
dle § 2 odst. 2 zákona o poÏární ochranû),
b) akce ve venkovním shromaÏìovacím prostoru
podle odst. 1 písm. c) a e) tohoto naﬁízení urãeném k tomuto úãelu v souladu se zvlá‰tním právním pﬁedpisem5),
1. u nûhoÏ z dokumentace ovûﬁené stavebním úﬁadem5) vypl˘vá poãet osob, pro které je prostor
urãen (tj. dolní i horní hranice),
2. u nûhoÏ nebyla v dokumentaci ovûﬁené stavebním úﬁadem5) stanovena dolní hranice poãtu
osob, které se mohou v tomto prostoru souãasnû vyskytovat, pak se za tento poãet povaÏuje
200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ovûﬁené stavebním úﬁadem5) stanovena horní hranice
poãtu osob, které se mohou souãasnû v tomto
prostoru vyskytovat, pak tento poãet urãí jeho
vlastník (dále se uplatÀuje postup dle § 2 odst. 2
zákona o poÏární ochranû),
c) akce ve venkovním shromaÏìovacím prostoru,
kter˘ch se zúãastní 300 osob a více; v pﬁípadû akcí
na veﬁejném prostranství i mimo nû pod ‰ir˘m
nebem, 2) 6) kter˘ch se zúãastní 900 osob a více.

âlánek 2

Stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti
pro poﬁádání akce
§3
1. K poﬁádání akce lze vyuÏívat pouze prostor (stavbu,
místo), kter˘ byl k tomu úãelu urãen v souladu se
7)
8)
9)
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zvlá‰tním právním pﬁedpisem7), pﬁiãemÏ nesmí b˘t
pﬁekroãen maximální poãet osob prokazatelnû stanoven˘ podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) tohoto naﬁízení.
2. K poﬁádání akcí podle § 2 odst. 2 písm. a) bod 2.
a písm. b) bod 2. tohoto naﬁízení, v pﬁípadû, Ïe pro
objekt není v dokumentaci ovûﬁené stavebním úﬁadem stanovena horní hranice poãtu osob, které se
mohou souãasnû v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce, jako souãást stanovení rozsahu a zpÛsobu zabezpeãení poÏární ochrany podle
§ 3 odst. 5 tohoto naﬁízení, zpracování identifikaãní
karty prostoru (stavby) v rozsahu podle pﬁílohy ã. 4
tohoto naﬁízení.
3. Pﬁi akcích podle § 2 odst. 2 písm. c) tohoto naﬁízení,
nelze-li zajistit prokazatelnost nepﬁekroãení maximálního poãtu zúãastnûn˘ch osob, zabezpeãí organizátor akce poÏární bezpeãnost v souladu s tímto
naﬁízením.
4. V pﬁípadû, Ïe organizátor akce není vlastníkem
prostoru (stavby, místa), kde se akce koná, kromû
veﬁejného prostranství, musí b˘t pﬁed zapoãetím
akce rozsah odpovûdností stanoven smlouvou s vlastníkem prostoru.8)
5. Organizátor akce prokazatelnû stanoví rozsah a zpÛsob zabezpeãení poÏární ochrany, vãetnû povinností
a zpÛsobu plnûní úkolÛ v‰ech osob podílejících se na
organizaãním a technickém zaji‰tûní akce a osob
úãastnících se akce, pﬁiãemÏ postupuje zpÛsobem
stanoven˘m zvlá‰tním právním pﬁedpisem.9)
6. V pﬁípadû poﬁádání akcí opakovanû na tomtéÏ místû
za shodn˘ch podmínek lze stanovit rozsah a zpÛsob
zabezpeãení poÏární ochrany pro urãen˘ poãet akcí
jednotnû, pﬁiãemÏ pﬁed kaÏdou jednotlivou akcí musí b˘t provedena kontrola dodrÏování stanoven˘ch
podmínek poÏární bezpeãnosti podle § 3 odst. 10 tohoto naﬁízení vãetnû odstranûní zji‰tûn˘ch závad.
7. Organizátor akce je povinen zﬁídit preventivní poÏární hlídku (dále jen „poÏární hlídka“). Pokud to
vyÏaduje povaha akce (napﬁ. rozlehlost místa konání, poãet úãastníkÛ, moÏnosti úniku osob), je po-

Napﬁ. § 85 zákona ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
§ 2 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
§ 15 vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka o poÏární prevenci).
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vinen zﬁídit vût‰í poãet poÏárních hlídek. PoÏární
hlídka je zpravidla sloÏena z velitele a dvou ãlenÛ.
Je-li organizátorem akce2) 6) fyzická osoba, pak povinnosti k zaji‰tûní poÏární bezpeãnosti akce, stanovené tímto naﬁízením poÏární hlídce, zabezpeãí
tato fyzická osoba prostﬁednictvím potﬁebného
poãtu zpÛsobil˘ch poﬁadatelÛ.10)
8. Organizátor akce zaji‰Èuje odpovídající podmínky
pro ãinnost poÏárních hlídek, zejména je povinen
zajistit, aby:
a) ãinnost v poÏární hlídce vykonávaly pouze osoby, které absolvovaly odbornou pﬁípravu,11)
b) úkoly poÏární hlídky, vãetnû urãení stanovi‰tû
hlídek, byly vymezeny tak, aby je bylo moÏné velitelem a ãleny poÏární hlídky realizovat a byly
vÏdy stanoveny konkrétní fyzické osobû (podrobnosti k ãinnostem poÏárních hlídek jsou
uvedeny v pﬁíloze ã. 1 tohoto naﬁízení),
c) byl stanoven a zabezpeãen mezi velitelem a ãleny poÏární hlídky, v pﬁípadû vût‰ího poãtu poÏárních hlídek i mezi veliteli poÏárních hlídek,
funkãní zpÛsob komunikace pro prÛbûh akce
k zaji‰tûní neodkladného pﬁedávání informací.

âástka 2/2002

b)v jejím prÛbûhu,
c) pﬁi ukonãení akce.
Podrobnosti k zaji‰tûní kontroly jsou uvedeny v pﬁíloze ã. 1 a ã. 2 tohoto naﬁízení.
V pﬁípadû, Ïe:
1. byly pﬁi kontrole pﬁed zahájením akce zji‰tûny
závaÏné nedostatky a tyto nebyly odstranûny –
organizátor akci nesmí zahájit,
2. v prÛbûhu akce nastane situace, která vyvolává
bezprostﬁední nebezpeãí vzniku poÏáru a k odstranûní tohoto nebezpeãí nestaãí jiná opatﬁení
– organizátor je povinen akci pﬁeru‰it, popﬁípadû ukonãit. Pﬁeru‰ení nebo ukonãení akce
organizátor akce zabezpeãí i tehdy, jestliÏe by
v pﬁípadû vzniku poÏáru byly ohroÏeny nebo
znemoÏnûny – únik, záchrana osob nebo majetku.
11. K vytvoﬁení podmínek pro ha‰ení poÏárÛ a pro záchranné práce organizátor akce dále zajistí:

10. Organizátor akce zajistí kontrolu plnûní stanoven˘ch podmínek poÏární bezpeãnosti pro akci:

a) vymezení prostoru pro pﬁíjezd a umístûní mobilní poÏární techniky jednotek poÏární ochrany,
a to vÏdy i v pﬁípadû akce konané ve venkovním
shromaÏìovacím prostoru; musí b˘t vyznaãen
zákaz parkování vozidel v místech, kde by bránila pﬁíjezdu mobilní poÏární techniky jednotek
poÏární ochrany, v˘chodÛm z prostor (stavby),
které mají slouÏit k úniku osob nebo evakuaci, ãi
znemoÏnila pouÏití odbûrního místa poÏární vody,
b)umístûní atrakcí (napﬁ. pouÈov˘ch), prodejních
míst nebo stánkÛ, ukázek sluÏeb apod. tak, aby
byl umoÏnûn prÛjezd poÏární techniky a nedo‰lo k zastavení nebo omezení pﬁístupu k poÏárnû bezpeãnostním zaﬁízením nebo vûcn˘m prostﬁedkÛm poÏární ochrany, které jsou potﬁebné
k provedení zásahu, napﬁ. poÏární hydranty,
c) rozmístûní a umístûní12) hasicích pﬁístrojÛ v potﬁebném mnoÏství a druzích na vhodn˘ch a dobﬁe pﬁístupn˘ch místech.

a) pﬁed jejím zahájením (vãetnû pﬁípravn˘ch ãinností),

12. V pﬁípadû, Ïe úãastník akce (fyzická osoba) nedodrÏuje podmínky tohoto naﬁízení, nerespektu-

9. Organizátor akce seznámí odpovídajícím zpÛsobem a v potﬁebném rozsahu se stanoven˘mi opatﬁeními k zabezpeãení poÏární ochrany:
a) úãastníky akce (napﬁ. rozmístûním informaãních
a bezpeãnostních tabulek a znaãení, upozornûním na omezení, které mÛÏe b˘t souãástí pozvánky ãi prezentace akce),
b) osoby podílející se na zabezpeãení akce (napﬁ.
poÏární hlídky, poﬁadatelská sluÏba),
c) úãinkující (napﬁ. osoby zaji‰Èující program a vystoupení, prodejci vãetnû v‰ech osob zaji‰Èujících
pro nû technické zázemí; dále jen „úãinkující“).

10)
11)

12)

§ 6 odst. 5 zákona ã. 84/1990 Sb., o právu shromaÏìovacím, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
§ 16 a 16a zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a § 24 vyhlá‰ky ministerstva vnitra
ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti.
§ 2 odst. 5 a 6 a § 3 vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti.
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Vûstník právních pﬁedpisÛ Královéhradeckého kraje

je pokyny organizátora, poÏární hlídky nebo ãlenÛ poﬁadatelské sluÏby t˘kající se poÏární bezpeãnosti pﬁi akci, organizátor akce zabezpeãí postup pro vylouãení takové fyzické osoby z úãasti
na akci.
§4
1. Pﬁi akcích ve vnitﬁním shromaÏìovacím prostoru,
jejichÏ souãástí (tj. souãástí programu, produkce,
pﬁedstavení) jsou efekty s otevﬁen˘m ohnûm nebo
obdobn˘m moÏn˘m zdrojem zapálení (Ïhavé ãástice, Ïhavé pﬁedmûty apod.), musí b˘t zaji‰tûna
opatﬁení dle § 3 odst. 5 tohoto naﬁízení, pﬁiãemÏ
musí b˘t brán zﬁetel i na úpravu hoﬁlav˘ch látek
(napﬁ. scénick˘ch staveb, dekorací a textilií) ke sníÏení jejich hoﬁlavosti.13)
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mÛÏe stanovit dal‰í podmínky pro tuto ãinnost nebo ji v odÛvodnûn˘ch pﬁípadech (napﬁ. v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏáru) zakázat.
§5
1. Úãinkující a úãastníci akce musí dodrÏovat povinnosti vypl˘vající z pﬁedpisÛ o poÏární ochranû16),
tohoto naﬁízení a dal‰ích pokynÛ organizátora akce vztahujících se k zabezpeãení poÏární ochrany,
poÏární hlídky nebo ãlenÛ poﬁadatelské sluÏby t˘kající se poÏární bezpeãnosti pﬁi akci.
2. ÚãastníkÛm akce je zakázáno pﬁiná‰et nebo pouÏít pﬁi akci jakékoliv látky nebo pﬁedmûty, které by
mohly b˘t pouÏity jako zápaln˘ prostﬁedek (napﬁ.
zápalná láhev).

2. V prostorách, kde bylo jako souãást stavby na základû dokumentace ovûﬁené stavebním úﬁadem5)
realizováno zv˘‰ení poÏární odolnosti stavebních
konstrukcí sníÏením hoﬁlavosti stavebních hmot13)
nebo sníÏení hoﬁlavosti scénick˘ch materiálÛ, musí
b˘t pﬁi kontrole podle § 3 odst. 10 tohoto naﬁízení
pﬁed zahájením akce k dispozici doklady o existenci a dodrÏení tûchto úprav a o provozuschopnosti poÏárnû bezpeãnostních zaﬁízení.

3. Pﬁi akci nesmí její úãastníci manipulovat s prostﬁedky, které mohou zpÛsobit hoﬁení a v jeho dÛsledku ohroÏení Ïivota, zdraví a majetku. V pﬁípadû bûÏn˘ch pﬁedmûtÛ (napﬁ. zapalovaã) si musí
fyzická osoba poãínat tak, aby nedo‰lo k poÏáru17).

3. Pﬁi akcích, jejichÏ souãástí bude provádûní nûkter˘ch ãinností, které by mohly pﬁedstavovat zvlá‰tní rizika (napﬁ. pyrotechnické efekty, ohÀostroje,
plnûní balónkÛ plynem, elektrozaﬁízení ve stáncích), musí b˘t dodrÏovány poÏadavky zvlá‰tních
právních pﬁedpisÛ14); plnûní balónkÛ plyny, které
ve smûsi se vzduchem tvoﬁí hoﬁlavou nebo v˘bu‰nou smûs (napﬁ. vodík, acetylén), je zakázáno.

§6
1. Poru‰í-li organizátor akce jako právnická osoba
nebo podnikající fyzická osoba podmínky stanovené tímto naﬁízením, mÛÏe mu b˘t uloÏena pokuta ve smyslu ustanovení § 76 zákona ã. 133/1985
Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.

4. Je-li souãástí akce konání ohÀostroje, musí b˘t nejménû 5 pracovních dnÛ pﬁed jejím zahájením tato
skuteãnost písemnû oznámena územnû pﬁíslu‰nému Hasiãskému záchrannému sboru kraje15), kter˘

2. Poru‰í-li organizátor akce jako fyzická osoba podmínky stanovené tímto naﬁízením, mÛÏe mu b˘t
uloÏena pokuta podle zákona ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.

13)
14)
15)
16)

17)

âlánek 3

Sankce

§ 2 odst. 4 písm. f) vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru.
Napﬁ. vyhlá‰ka âeského báÀského úﬁadu ã. 174/1992 Sb., o pyrotechnick˘ch v˘robcích a zacházení s nimi.
Zákon ã. 238/2000 Sb., o Hasiãském záchranném sboru âeské republiky a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ.
Napﬁ. zákon ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, vyhlá‰ka ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu poÏárního dozoru.
§ 17 odst. 1 písm. a) zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
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âlánek 4

Spoleãná, pﬁechodná a závûreãná ustanovení
§7
1. U akcí uveden˘ch v pﬁíloze ã. 3 tohoto naﬁízení je
organizátor akce povinen pﬁedloÏit obci, v jejímÏ
katastrálním území se má akce uskuteãnit, zprávu
o zaji‰tûní podmínek poÏární bezpeãnosti. Zprávu
pﬁedkládá nejménû 5 pracovních dnÛ pﬁed zahájením pﬁípravn˘ch prací v pﬁedpokládaném místû jejího konání. V pﬁípadû, Ïe místo konání akce pﬁesahuje katastrální území jedné obce, pﬁedkládá
organizátor akce tuto zprávu i územnû pﬁíslu‰nému Hasiãskému záchrannému sboru kraje.
2. Obec nebo krajsk˘ úﬁad mohou rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním akce, není-li prokázáno zabezpeãení podmínek poÏární ochrany stanoven˘ch pﬁedpisy o poÏární ochranû a tímto
naﬁízením. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladn˘ úãinek.

âástka 2/2002

3. Jedná-li se o akci, která je poﬁádána na území dvou
nebo více krajÛ, musí b˘t podmínky poÏární ochrany zabezpeãeny dle naﬁízení dotãen˘ch krajÛ, kter˘mi se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární
ochrany pﬁi akcích, kter˘ch se zúãastÀuje vût‰í poãet osob.
4. Prokazatelnost plnûní povinností stanoven˘ch pﬁedpisy o poÏární ochranû16) a dodrÏování podmínek
poÏární bezpeãnosti stanoven˘ch tímto naﬁízením
a na jeho základû zabezpeãuje organizátor akce.
5. Povinnost dodrÏovat podmínky poÏární ochrany
stanovené tímto naﬁízením se vztahuje také na
akce, které se uskuteãní po nabytí jeho úãinnosti,
i kdyÏ jejich pﬁíprava byla zahájena pﬁed nabytím
jeho úãinnosti.
6. Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti dnem 8. listopadu
2002.

Ing. Pavel Bradík, v. r.
hejtman kraje
Ing. Vladimír Derner, v. r.
zástupce hejtmana kraje

âástka 2/2002

Vûstník právních pﬁedpisÛ Královéhradeckého kraje
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Pﬁíloha ã. 1
k naﬁízení kraje ã. 4/2002

Podrobnosti pﬁi zﬁizování poÏární hlídky a stanovení úkolÛ organizátora akce
I. Zﬁizování poÏární hlídky
a) sloÏení poÏární hlídky z niÏ‰ího poãtu osob, neÏ je stanoveno v § 3 odst. 7 tohoto naﬁízení, nebo z jedné
osoby je moÏné pouze v pﬁípadech, kdy ve‰keré povinnosti urãené poÏární hlídce mohou b˘t zaji‰tûny
tímto sníÏen˘m poãtem osob zaﬁazen˘ch do poÏární hlídky,
b) vy‰‰í poãet osob v poÏární hlídce, resp. vût‰í poãet poÏárních hlídek se zﬁizuje s ohledem na poãet úãastníkÛ akce a na konkrétní podmínky pro evakuaci osob a zahájení hasebních prací, napﬁ. s ohledem na
rozlehlost místa konání akce, poãet úãastníkÛ, ãlenitost únikov˘ch komunikací,
c) do poÏární hlídky mohou b˘t zaﬁazeny osoby star‰í 18 let, které musí b˘t tûlesnû a du‰evnû zdatné pro
plnûní stanoven˘ch úkolÛ,
d) ãlenové poÏární hlídky nesmí nastupovat k v˘konu ãinnosti v poÏární hlídce pod vlivem alkoholu nebo
jin˘ch omamn˘ch látek ani tyto poÏívat bûhem v˘konu ãinnosti,17)
e) velitel i ãlenové poÏární hlídky musí b˘t pﬁi akcích viditelnû oznaãeni rukávovou páskou (nebo jin˘m
vhodn˘m zpÛsobem) s nápisem „POÎÁRNÍ HLÍDKA“ (doporuãen je ãerven˘ podklad s ãern˘m nebo
bíl˘m nápisem),
f) úkoly stanovené poÏární hlídce musí b˘t uvedeny jednoznaãnû, konkrétním osobám a musí b˘t souãástí
odborné pﬁípravy osob zaﬁazen˘ch do poÏární hlídky.

II. Úkoly poÏární hlídky a velitele poÏární hlídky
Velitel:
a) odpovídá za plnûní úkolÛ poÏární hlídky,
b) zaji‰Èuje provedení kontrolních úkonÛ podle § 3 odst. 10 tohoto naﬁízení ve stanoveném rozsahu
a urãen˘m zpÛsobem a poﬁízení záznamÛ o jejich provedení a v˘sledcích (zji‰tûn˘ch skuteãnostech),
napﬁ. v poÏární knize nebo jiném urãeném dokumentu. Dále zajistí, aby zápis podepsali ti, kteﬁí kontrolu provedli. Záznam musí obsahovat vÏdy datum a ãas, jména ãlenÛ poÏární hlídky, stav prostoru (objektu) vãetnû popisu pﬁípadn˘ch nedostatkÛ a zpÛsobu jejich odstranûní,
c) pﬁedkládá záznam o v˘sledku kontroly provedené pﬁed zahájením akce organizátorovi akce nebo jím
urãené osobû, coÏ tito potvrdí sv˘m podpisem,
d) pﬁedkládá záznam o v˘sledku kontroly provedené pﬁi ukonãení akce organizátorovi akce nebo jím
urãené osobû, coÏ tito potvrdí sv˘m podpisem.
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âástka 2/2002

PoÏární hlídka:
a) provádí kontrolu stanoveného prostoru dle urãen˘ch kontrolních úkonÛ (napﬁ. rozmístûní hasicích pﬁístrojÛ, zaji‰tûní voln˘ch únikov˘ch komunikací a v˘chodÛ vãetnû funkãnosti jejich vybavení a provedení oznaãení, vybavení hydrantov˘ch skﬁíní, hydrantov˘ch systémÛ) a vyÏaduje pﬁedloÏení pﬁíslu‰n˘ch
podkladÛ a dokladÛ, jimiÏ se prokazuje plnûní stanoven˘ch povinností a podmínek poÏární bezpeãnosti,
b) je oprávnûna vydávat pokyny podle § 5 odst. 1 a v pﬁípadû nebezpeãí z prodlení také podle § 3 odst. 10
písm. b) tohoto naﬁízení,
c) plní dal‰í úkoly stanovené poﬁadatelem akce.

Osoba zaﬁazená do poÏární hlídky je povinna:
a) zúãastnit se odborné pﬁípravy, jejíÏ souãástí je mimo jiné seznámení s charakterem akce, s místem konání akce, s dokumentací nebo dokumenty, kter˘mi jsou stanoveny podmínky poÏární bezpeãnosti pro akci (napﬁ. úkoly poÏární hlídky, poÏární ﬁád, poÏární poplachové smûrnice, poÏární evakuaãní plán, dokumentace prokazující provozuschopnost poÏárnû bezpeãnostních zaﬁízení, dokumenty související
s podmínkami stanoven˘mi tímto naﬁízením). Vymezení dokumentÛ, o které se jedná, je povinností organizátora akce,
b) k v˘konu ãinnosti poÏární hlídky nastoupit v ãasovém pﬁedstihu pﬁed zahájením akce stanoveném
poﬁadatelem akce,
c) nosit v prÛbûhu akce oznaãení rukávovou páskou „POÎÁRNÍ HLÍDKA“.

Tímto nejsou dotãeny povinnosti vypl˘vající z pﬁedpisÛ o poÏární ochranû.

âástka 2/2002
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Pﬁíloha ã. 2
k naﬁízení kraje ã. 4/2002

Podrobnosti k provádûní kontrol podle § 3 odst. 10) tohoto naﬁízení
Kontrola plnûní podmínek poÏární bezpeãnosti pro akci se provádí:
a) pﬁed zahájením akce
1. v souladu s pﬁedpisy o poÏární ochranû, a to osobou odbornû zpÛsobilou (§ 5, 6 a 11 zákona o poÏární
ochranû a § 12 vyhlá‰ky o poÏární prevenci); jedná se zejména o pravidelné kontroly dodrÏování pﬁedpisÛ o poÏární ochranû formou preventivních poÏárních prohlídek, jejichÏ souãástí je provûﬁování dokladÛ o plnûní povinností stanoven˘ch pﬁedpisy o poÏární ochranû,
2. v rozsahu úkolÛ stanoven˘ch organizátorem poÏární hlídce pro konkrétní akci, napﬁ. stav únikov˘ch cest
a únikov˘ch v˘chodÛ vãetnû jejich oznaãení, stav pﬁíjezdov˘ch komunikací a nástupních ploch, kontrola rozmístûní hasicích pﬁístrojÛ, úplnost vybavení hydrantov˘ch systémÛ, úplnost oznaãení pﬁíslu‰n˘mi
bezpeãnostními tabulkami, pﬁíkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k poÏární ochranû.
b) v prÛbûhu
1. provádût kontroly podle pﬁedem stanoven˘ch konkrétních postupÛ s ohledem na druh, rozsah akce
a stanovení odpovûdnosti pﬁi odstraÀování pﬁípadn˘ch nedostatkÛ v zabezpeãení poÏární ochrany zji‰tûn˘ch kontrolou v dobû konání akce (napﬁ. bude-li zji‰tûno zaparkované vozidlo pﬁed únikov˘m v˘chodem nebo na pﬁíjezdové komunikaci, musí b˘t zaji‰tûno jeho pﬁeparkování nebo odtah vozidla),
2. v pﬁípadû, Ïe v prÛbûhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostﬁední nebezpeãí vzniku poÏáru
a k odstranûní tohoto nebezpeãí nestaãí jiná opatﬁení, nebo je-li zji‰tûno, Ïe by v pﬁípadû vzniku poÏáru
byla ohroÏena nebo znemoÏnûna záchrana osob nebo majetku, je organizátor povinen zajistit pﬁeru‰ení
akce nebo její ukonãení tak, aby nenastalo nebezpeãí z prodlení.

Záznam o pﬁípadn˘ch zji‰tûních je nutno provést jako souãást záznamu o kontrole pﬁi ukonãení akce.
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Pﬁíloha ã. 3
k naﬁízení kraje ã. 4/2002

Vymezení akcí, u kter˘ch musí b˘t pﬁedloÏena zpráva o stanovení podmínek poÏární
bezpeãnosti
Podle ustanovení § 7 odst. 1 tohoto naﬁízení musí b˘t zpráva o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti
pﬁedloÏena obci, v jejímÏ katastrálním území se má akce uskuteãnit (pﬁípadnû pﬁíslu‰nému HZS kraje) v pﬁípadû, Ïe se jedná o:
1.
2.
3.
4.
5.

akce poﬁádané podle zákona o právu shromaÏìovacím2), napﬁ. prÛvody a manifestace,
shromáÏdûní související s poskytováním sluÏeb (napﬁ. trhy, trÏnice, jarmarky),
kulturní a sportovní akce poﬁádané mimo prostory k tûmto úãelÛm urãené5),
jiná shromáÏdûní neslouÏící úãelu uvedenému v bodu 1. aÏ 3. (napﬁ. poutû),
objekty a zaﬁízení, která jsou pﬁemístitelná a krátkodobého charakteru (napﬁ. lehké montované v˘stavní haly, pneumatické haly, velké stany).

âástka 2/2002
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Pﬁíloha ã. 4
k naﬁízení kraje ã. 4/2002

Obsah identifikaãní karty prostoru (stavby) pro akce podle § 3 odst. 2 tohoto naﬁízení
Není-li pro prostor (stavbu) v dokumentaci ovûﬁené stavebním úﬁadem stanovena horní hranice poãtu
osob, které se mohou souãasnû v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce v rámci vymezení rozsahu
a zpÛsobu zabezpeãení poÏární ochrany akce (viz § 3 odst. 5 tohoto naﬁízení) zpracování identifikaãní karty
prostoru (stavby), která bude obsahovat minimálnû tyto údaje:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

velikost – vyuÏitelná plocha prostoru pro poﬁádání akce,
stanovení horní hranice poãtu zúãastnûn˘ch osob,
zpÛsob a postup vyhlá‰ení poÏárního poplachu,
zpÛsob zaji‰tûní evakuace (pﬁesné urãení kdo a jak˘m zpÛsobem oznámí nutnost evakuace vãetnû urãen˘ch únikov˘ch komunikací a v˘chodÛ atd.), pomoci pﬁi zdolávání poÏáru,
poãet, situování, kapacita (‰íﬁky) únikov˘ch komunikací a v˘chodÛ vãetnû pokynÛ k zabezpeãení jejich
trvalé provozuschopnosti,
rozmístûní, typ (D25, C 52) vnitﬁního hydrantového systému; umístûní a vzdálenost venkovních hydrantÛ,
poãet, druh a rozmístûní pﬁenosn˘ch hasicích pﬁístrojÛ,
informace o dal‰ích vûcn˘ch prostﬁedcích poÏární ochrany a poÏárnû bezpeãnostních zaﬁízeních, jsou-li
v objektu nebo prostoru instalovány,
umístûní uzávûru vody, plynu, topení, rozvodn˘ch zaﬁízení elektrické energie, jejich oznaãení vãetnû pﬁístupu k nim,
seznam a rozmístûní pouÏit˘ch v˘straÏn˘ch a informaãních tabulek.

Identifikaãní karta musí b˘t trvale k dispozici pro potﬁeby poÏární hlídky a seznámení s jejím obsahem musí
b˘t souãástí odborné pﬁípravy poÏární hlídky.
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