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Nařízení kraje č. 1/2002

NAŘÍZENÍ KRAJE
č. 1/2002,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Rada Jihočeského kraje vydává, podle § 7 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, a na základě § 27 odst. 1 písm. f) bod 1. zákona č.133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
Článek 1
(1) Účelem tohoto nařízení je stanovit povinnosti fyzických osob, právnických osob
a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů (podnikajících fyzických osob)
k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
(2) Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se pro účely tohoto nařízení rozumí
období:
a) sklizně pícnin, obilovin, slámy a úsušků, jejich posklizňové úpravy a skladování; je
vymezena zahájením hlavních přípravných prací spojených se sklizní a ukončena
skladováním;
b) provádění požárně nebezpečných činností v lesích spojených s činnostmi, které jsou
prováděny při hospodaření v lese1) a využívání přírodního prostředí k rekreačním
účelům v období sucha; za období sucha2) se pro účely tohoto nařízení považuje
období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku;
c) mimořádných klimatických podmínek.
ČÁST DRUHÁ
Stanovení podmínek požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
a povinností fyzických osob, právnických osob, podnikajících fyzických osob
Článek 2
Sklizeň pícnin, obilovin, slámy a úsušků (dále jen „materiálů“), jejich
posklizňové úpravy a skladování
(1) Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny v období
před zahájením sklizně:
) § 20 a § 32 odst. 1 písm. c) zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve zn. pozd. předp., § 1 odst. 2 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve zn. pozd. předpisů,
2
) § 32 odst.2, zák. č. 289/1995 Sb., lesní zákon,
1
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a) prověřit technický stav strojů a zařízení, včetně kontroly vybavení přenosnými
hasicími přístroji; pracovní stroje se spalovacími motory lze používat k manipulaci
s hořlavým materiálem (stohy, sklady apod.) pouze jsou-li opatřeny funkčním lapačem
jisker, nejedná-li se o stroje s trvale zabudovaným lapačem jisker nebo o stroje
s přeplňovanými motory;
b) vybavit pracovní stroje samojízdné pro sklizeň obilí a pícnin jedním nebo několika
hasicími přístroji s celkovou náplní nejméně 6 kg;
c) ověřit zda stroje a zařízení jsou používány v souladu s průvodní dokumentací
stanovenou výrobcem; zajistit, aby osoby, které jsou pověřeny obsluhou těchto strojů a
zařízení, byly s těmito předpisy prokazatelně seznámeny;
d) provést kontrolu stavu objektů určených ke skladování nebo pro zpracovávání
materiálu a odstranit zjištěné závady; při této kontrole se zaměřit zejména na zamezení
zatékání dešťové vody do objektu, na stav elektroinstalace a hromosvodů, na vybavení
přenosnými hasicími přístroji, označení příslušnými bezpečnostními tabulkami (např.
zákaz kouření, zákaz vstupu s otevřeným ohněm apod.), na možnost zamezení vstupu
nepovolaných osob (uzavření objektu, popř. označení zákazem vstupu);
e) provést kontrolu provozuschopnosti všech zdrojů požární vody určených pro likvidaci
požárů ve výše uvedených objektech (např. hydranty, požární nádrže), včetně jejich
označení a přístupů k nim;
f) provést kontrolu stavu příjezdových komunikací k objektům a vodním zdrojům.
(2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou dále povinny v období před
zahájením sklizně:
a) stanovit písemnou formou organizačně technická opatření k zajištění požární ochrany
při sklizňových pracích;
b) provést školení osob podílejících se na sklizňových pracích a osob zajišťujících
střežení objektů v přiměřeném rozsahu3);
c) provést preventivní požární prohlídky ve všech výrobních a skladovacích objektech;
d) prověřit funkčnost ohlašoven požárů nebo míst pro ohlášení požárů v návaznosti na
požární poplachové směrnice.
(3) Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny
v průběhu sklizně:
a) zajistit, aby materiál byl skladován, případně zpracováván pouze v objektech k tomu
určených4);
b) zajistit dodržování zákazu kouření v průběhu sklizně na poli, při manipulaci
a skladování materiálu;
c) zajistit skladování a kontrolu skladovaného materiálu podle zásad uvedených v příloze
č. 1 tohoto nařízení;
d) veškeré požárně nebezpečné práce (svařování, řezání apod.) provádět na zvláštní
povolení 5).
(4) Fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám je zakázáno:
) § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
) zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
5
) např. vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách,
3
4
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a) plošně spalovat slámu na polích;
b) rozdělávat oheň do vzdálenosti 100 m od stohů a dozrávajícího obilí.
Článek 3
Provádění požárně nebezpečných činností v lesích a využívání přírodního prostředí
k rekreačním účelům
(1) V období sucha dle čl.1 odst. 2 písm. b), v souvislosti s činnostmi prováděnými při
hospodaření v lese, je zakázáno rozdělávání ohňů a pálení klestu, nezpracovatelného dřevního
odpadu, kůry a nehroubí v lesních porostech, na lesních i nelesních pozemcích do vzdálenosti
50 m od lesa (dále jen „pálení“).
To neplatí jsou-li, v souladu se zvláštním zákonem, orgánem státní správy lesů
nařízena jiná opatření 2).
Výjimky ze zákazu pálení v období pro vznik požáru nepříznivém, tj. v období sucha,
může povolit ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.
(2) Za účelem zajištění preventivních opatření proti vzniku lesních požárů v
souvislosti s činnostmi prováděnými při hospodaření v lese, musí právnická osoba,
podnikající fyzická osoba nebo fyzická osoba při pálení vždy dodržovat tato požárně
bezpečnostní opatření:
a) oznámit před zahájením pálení den, dobu, místo pálení a jméno osoby odpovědné
za pálení územně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje;
b) zajistit, aby pálení prováděla nejméně dvoučlenná skupina s určením odpovědné
osoby, která musí být starší osmnácti let; dvoučlenná skupina může provádět pálení
maximálně na 3 ohništích současně;
c) osoby provádějící pálení se musí seznámit s pracovním postupem pálení, se
způsobem přivolání pomoci a zvláštnostmi pracoviště z hlediska požární ochrany a
musí mít na pracovišti potřebné pracovní prostředky;
d) místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na
pařezech a jiných požárně nebezpečných místech, nesmí být blíže než ve vzdálenosti
20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy (do 30 let);
e) místo pro ohniště musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým
nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální
půdy;
f) zahájit pálení je možné pouze v první polovině pracovní směny;
g) prostor, ve kterém je prováděno pálení, lze opustit až po úplném uhašení a řádném
ochlazení ohniště; zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout minimálně o půl metru od
okraje ohniště směrem do jeho středu;
h) po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby
vydatného deště, alespoň jednou denně, kontrolována; tato povinnost odpadá při
pálení za sněhové pokrývky;
i) pálení je zakázáno zahajovat, případně musí byt ukončeno, za silného větru 6);
j) udržovat sjízdné hlavní lesní komunikace k zajištění příjezdu požární techniky.
6
) tj. rychlost větru je vyšší než 5,2 m.s-1; tento vítr se vyznačuje tím, že šumí listí stromů, listy a větvičky se
trvale pohybují, na vodě se dělají vlnky apod.,
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(3) Pro rozdělávání ohňů v přírodním prostředí jsou stanovena následující opatření:
a) je zakázáno rozdělávat oheň v lese a do vzdálenosti 50 m od okraje lesního
pozemku 7), do vzdálenosti 100 m od dozrávajícího obilí, na rašelinových pozemcích a
ve vysoké trávě;
b) v rekreačních zařízeních, dětských táborech a veřejných tábořištích (dále jen
„rekreační zařízení“) lze ohniště rozdělávat jen na vyhrazeném prostoru; rozdělávání
ohňů je zakázáno v těsné blízkosti stanů a obytných přívěsů;
c) pro provozování ohniště v rekreačních zařízeních musí být určena osoba zodpovědná
za dozor a nesmí být provozováno za silného větru 6);
d) provozovatel rekreačních zařízení je povinen zajistit zpracování a realizaci
organizačně technických opatření k zajištění požární ochrany; tato technická opatření
musí zveřejnit způsobem v místě obvyklým a to tím způsobem, aby bylo umožněno
seznámení všech uživatelů rekreačních zařízení se stanovenými opatřeními; součástí
organizačně technických opatření k zajištění požární ochrany v rekreačních zařízeních
musí být zajištění průjezdnosti příjezdových cest.
Článek 4
Období mimořádných klimatických podmínek
(1) Za období mimořádných klimatických podmínek se považuje období
déletrvajícího sucha8) v důsledku čehož vzniká zvýšené nebezpečí vzniku požárů v přírodním
prostředí.
(2) Období déletrvajícího sucha vyhlašuje kraj obecně závaznou vyhláškou, ve které
se stanovují v závislosti na závažnosti situace následující omezení, opatření a povinnosti :
a) zákaz spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném
prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami;
b) zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření;
c) povinnost zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů;
d) zákaz povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona 9);
e) zákaz pálení v lesích (čl. 3 tohoto nařízení);
f) zákaz rozdělávání ohňů v přírodním prostředí.
(3) V tomto období může orgán státní správy lesů 10) vydat rozhodnutím dočasné
omezení nebo vyloučení vstupu do lesů. Toto rozhodnutí vydává na základě návrhu vlastníka
lesa, z vlastního podnětu nebo na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Jihočeského
kraje.

7

) § 20 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon,
) Období déletrvajícího sucha bude stanoveno na základě pozorování Českého hydrometeorologického ústavu.
Jedná se zejména o období, kdy množství srážek klesne pod 25 % dlouhodobého normálu a současně při
vysokých denních teplotách, slunečním svitu a pokud od posledních vydatných srážek uplynulo alespoň 20 dní.
9
) § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon,
10
) § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon,

8
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ČÁST TŘETÍ
Sankce
Článek 5
(1) Poruší-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinnosti stanovené
tímto nařízením, může jí být uložena pokuta dle § 76 zákona o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů.
(2) Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, dopustí se ve smyslu
§ 78 zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, přestupku a může jí být uložena
sankce podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
ČÁST ČTVRTÁ
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
Článek 6
Dodržováním povinností uložených tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti
právnických osob a podnikajících fyzických osob vyplývající ze zákona o požární ochraně.
Článek 7
Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. RK/317/2002 ze
dne 4. 6. 2002 a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení ve
Věstníku Jihočeského kraje.

1.zástupce hejtmana kraje
PhDr. Jiří Vlach v.r.
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Příloha č. 1
k Nařízení kraje č. 1/2002

Podmínky pro skladování pícnin a slámy.
1) Skladování slámy nebo pícnin ve stozích/volných skládkách:
a) za stoh se považuje volná skládka materiálu o objemu 50 a více m3; za jeden stoh se
považuje i skupina volných skládek, jejichž celkový objem nesmí být větší než
4000 m3; na jejich umisťování platí zvláštní předpis 1);
b) volné sklady píce a slámy s objemem do 50 m3 1) (včetně balíků sena a slámy) lze
umisťovat pouze ve vzdálenosti min.10 m od hranic se sousedním pozemkem a od
objektů; ve vzdálenosti menší než 10 m je možné volné sklady umístit pouze se
souhlasem vlastníka pozemku nebo objektu, nebo umožňuje-li to stavební provedení
objektu 2);
c) v případě založení stohu na strništi musí být po dokončení naskladňování provedeno
jeho oborání o šíři nejméně 10 m;
d) do vzdálenosti 12 m od stohů a volných skládek je zakázáno manipulovat s otevřeným
ohněm, kouřit; tento zákaz musí být vyznačen příslušnými tabulkami.
2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zajistí, aby při skladování píce byla
dodržována technologie dosoušení a skladování včetně prokazatelného měření teploty
v následujícím rozsahu:
a) teplota píce se měří např. tepelnými čidly, hloubkovými teploměry nejméně
v polovině výšky naskladněné píce;
b) teplota se měří nejméně na šesti místech jedné dosoušecí sekce seníku; za sekci se
považuje část seníku o objemu do 2000 m3; v objektech s objemem menším než 2000
m3 se měření provádí úměrně velikosti seníku k jedné stanovené sekci;
c) měření teplot se provádí 1 x za 24 hod po dobu 1 měsíce od naskladnění, dále 1 x
týdně ve 2. a 3. měsíci od naskladnění; měřící body je nutno průběžně měnit;
d) provádí se fyzická kontrola (vizuální, pachová) v případě skladování slámy nebo je-li
seno a sláma ukládána v balících ve skladu, a to v ranních hodinách v intervalech
podle předchozího odstavce, přičemž se ověřuje, zda nedochází k zapaření
uskladněného materiálu; dojde-li k zapaření, musí být místo zahřívání identifikováno
a zajištěno provedení kontrolního měření teploměrem;
e) měření teplot případně fyzická kontrola nemusí být prováděna, pokud bude prokázáno,
že vlhkost píce (slámy) je nižší než 15%;
f) měření teplot, fyzická kontrola, dále i průkazné doklady o vlhkosti naskladňovaného
materiálu musí být prokazatelně zaznamenávány; za prokazatelné se považuje
chronologicky vedený písemný záznam v knize měření s uvedením označení
skladového objektu, datumu, času, všech naměřených hodnot a podpisem osoby, která
měření prováděla; za záznam se považuje i záznam z elektronického měřícího zařízení
za předpokladu, že současně je zaznamenáván i datum jednotlivých začátků
1

) příloha č. 1 vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
2
) ČSN 73 0802, ČSN 73 0804,
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naskladnění (datum, množství, sekce); záznam se uchovává nejméně jeden rok nebo
do úplného vyskladnění;
g) při naměření teploty nad 65°C je nutno učinit neodkladná opatření jako např. přeložení
nebo vyskladnění přehřáté píce, u skladů s dosoušecím zařízením vypnutí ventilátorů;
přeložení nebo vyskladnění se provádí za asistence jednotky požární ochrany a případ
se neodkladně oznámí na místně příslušné operační středisko Hasičského záchranného
sboru Jihočeského kraje;
h) ochlazená a překontrolovaná píce se může vrátit zpět do skladu; o provedeném
opatření se provede prokazatelný záznam do knihy měření.
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NAŘÍZENÍ KRAJE
č. 2/2002,
kterým se stanoví zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu
Rada Jihočeského kraje vydává, podle § 7 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů a na základě § 27 odst. 1 písm. f) bod 2. zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky k zabezpečení požární ochrany
v budovách zvláštního významu (dále jen „budovy“).
(2) Za budovy zvláštního významu jsou považovány budovy, u kterých by případný požár
mohl znamenat:
a) ohrožení zásobování obyvatel základními životními potřebami:
1. budovy elektráren, ve kterých se zajišťuje výroba el. energie a budovy, na nichž
výše uvedená funkce závisí, o výkonu 200 MW a vyšší,
2. rozvodny elektrické energie a transformovny o napětí 440 a 220 kV,
3. budovy tepláren, sloužící k výrobě a dodávce tepla pro 2000 bytových jednotek a
více a budovy, na nichž uvedené funkce závisí,
4. velmi vysokotlaké regulační stanice plynu,
5. budovy vybraných závodů zajišťujících nezbytné dodávky potravin pro
obyvatelstvo.
b) ohrožení základních funkcí orgánů veřejné správy:
1. Krajský úřad Jihočeského kraje;
2. Česká národní banka;
3. Česká správa sociálního zabezpečení, detašované pracoviště České Budějovice;
4. Archivy 1) – budovy, ve kterých jsou uloženy archiválie (písemné, obrazové,
zvukové a jiné záznamy, které vzešly z činnosti státních orgánů, obcí a jiných
právnických osob i z činnosti fyzických osob a které vzhledem ke svému
dokumentárnímu významu mají trvalou hodnotu).
c) nenahraditelné ztráty na kulturních památkách:
1. významné kulturní památky světového kulturního dědictví zařazené na seznam
UNESCO,
2. národní kulturní památky – kulturní památky prohlášené nařízením vlády České
republiky za národní kulturní památky.
d) budovy, jejichž funkce je v Jihočeském kraji dostupnými prostředky nenahraditelná:
1. zdravotnická zařízení - nemocnice,
2. lázeňská zařízení,
3. telekomunikační zařízení,
4. sklady pohonných hmot.

1

) § 18, § 18a zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví.
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(3) Seznam budov na území Jihočeského kraje je uveden v neveřejném seznamu. Tento
vede Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a je uložen na
Krajském úřadě Jihočeského kraje, Krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru
Jihočeského kraje a jednotlivých územních odborech.
Článek 2
Stanovení podmínek požární bezpečnosti a podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce
v budovách

(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provedou podle míry požárního
nebezpečí zatřídění budovy dle § 4 zákona o PO.
(2) Na základě tohoto zatřídění plní právnické osoby a podnikající fyzické osoby úkoly
stanovené předpisy o požární ochraně:
– bez zvýšeného požárního nebezpečí, stanovené zejména §§ 5 a 7 odst. 1 zákona o
PO a § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), dále jen
vyhláška o PO,
– se zvýšeným požárním nebezpečím, stanovené zejména §§ 5, 6 a 7 odst. 1 zákona
o PO a §§ 11, 15, 18 vyhlášky o PO,
– s vysokým požárním nebezpečím, stanovené zejména §§ 5, 6, 6a a § 7 odst. 1
zákona o PO a §§ 11, 16, 18 vyhlášky o PO.
(3) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny pro budovy zajistit
zhodnocení zabezpečení požární ochrany prostřednictvím technika požární ochrany nebo
odborně způsobilé osoby a plnit povinnosti vyplývající z tohoto zhodnocení.
(4) Podmínky PO musí minimálně stanovit požadavky na:
a) zabezpečení a vybavení objektu věcnými prostředky požární ochrany a požárně
bezpečnostními zařízeními v potřebném množství a druzích se zřetelem na požární
nebezpečí objektu,
b) udržování věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
v provozuschopném stavu. V případě nezpůsobilosti požárně bezpečnostního
zařízení k provozu, je provozovatel budovy povinen zajistit náhradní opatření do
doby opětovného uvedení zařízení do provozu,
c) vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména:
– udržovat volné příjezdové komunikace (trvale průjezdné šířky příjezdových
komunikací nejméně 3 m),
– udržovat volné nástupní plochy pro požární techniku,
– udržovat volné únikové cesty,
– udržovat volné vnitřní a vnější zásahové cesty a volný přístup k nouzovým
východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody,
plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k
ovládání požárně bezpečnostních zařízení,
d) způsob ohlášení požáru a zajištění přístupu ke spojovacím prostředkům,
zabezpečení jejich použitelnosti a provozuschopnosti,
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e) zabezpečení dodržování příslušných technických podmínek a návodů vztahujících
se k požární bezpečnosti výrobků a provozovaných činností,
f) určení pracovišť a míst, které je nutno označovat příslušnými bezpečnostními
značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to hlavně míst,
na kterých se nachází nádoby se stlačenými a zkapalněnými plyny, hořlavými
kapalinami s teplotou vzplanutí do 100°C v množství větším než 250 litrů,
g) určení a označení všech míst s věcnými prostředky požární ochrany a ovládání
požárně bezpečnostního zařízení,
h) označení nástupních ploch pro požární techniku,
i) stanovení systému provádění preventivních požárních prohlídek a prověřování
dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně
prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1 zákona o PO) nebo technika
požární ochrany (§ 11 odst. 2 zákona o PO),
j) vstup do budov, vymezení možných ohrožení pro zasahující jednotky požární
ochrany se provádí podle čl. 4 tohoto nařízení.
(5) Fyzické osoby – majitelé budov, plní stanovené v § 2 odst. 2, § 7 a § 17 zákona o
požární ochraně.
(6) Provozovatelé budovy, ve kterých se vyskytují nejméně 3 osoby stálé obsluhy nebo
v zaměstnaneckém poměru, zřizují preventivní požární hlídku v souladu s ustanovením
§ 13 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně. Preventivní požární hlídka je zpravidla
složena z velitele a dvou členů.
Článek 3
Způsob zabezpečení stanovených podmínek požární bezpečnosti a podmínek pro hašení
požárů a pro záchranné práce v budovách
(1) Kontrola stanovených podmínek a dokumentace PO dle tohoto nařízení, včetně
záznamu o jejím výsledku, se provádí formou preventivních požárních prohlídek, a to
nejméně jednou za tři měsíce, pokud není stanovena doba kratší (např. posouzením požárního
nebezpečí) nebo po každém požáru anebo po každé provedené změně.
(2) Kontrola budovy je vždy minimálně zaměřena na:
– stav a použitelnost únikových komunikací,
– stav a použitelnost vnějších a vnitřních zásahových cest včetně žebříků, přístupnosti
k nim a jejich provozuschopnosti při všech klimatických podmínkách (např.
v zimním období),
– označení únikových komunikací a zásahových cest,
– stav a použitelnost příjezdových komunikací a nástupních ploch a jejich označení,
– stav a použitelnost věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních
zařízení,
– stav a použitelnost rozvodných zařízení el. energie, uzávěrů vody, plynu, topení a
produktovodů.
Článek 4
Podmínky vstupu do budov, vymezení možných ohrožení pro zasahující jednotky
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny v rámci podmínek požární bezpečnosti písemně:
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a) stanovit způsob zajištění vstupu jednotek požární ochrany k provedení případného
zásahu v budově. V případě, že není objekt nepřetržitě střežen (vrátný, ostraha
objektu), oznámí právnické a podnikající fyzické osoby písemně na místně
příslušný územní odbor Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje
podmínky vstupu do budovy, zejména s ohledem na překonání bezpečnostních
barier, kontakt na odpovědné osoby určené k poskytnutí informací o budově,
technologii, předání požářiště, předání objektu v případě planého poplachu,
uložení klíčů apod.,
b) vymezit možná problematická místa v budově z hlediska zásahu jednotek požární
ochrany nebo místa, na kterých lze předpokládat komplikace nebo neobvyklé
podmínky pro zasahují jednotky požární ochrany např. čl. 2 odst. 4 písm. f),
c) vymezit předměty určené k přednostní evakuaci.
(1) Skutečnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku, které jsou stálého charakteru budou
zapracovány do dokumentace zdolávání požáru s uvedením jednotlivých doporučení
pro jednotky požární ochrany.
(2) Zhoršení podmínek zásahu jednotek požární ochrany přechodného charakteru a jiné
odchylky od ustanovení dokumentace zdolávání požáru sdělí právnické a podnikající
fyzické osoby neprodleně písemně na místně příslušný územní odbor Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje. Jedná se např. o jakékoliv změny/komplikace
s příjezdem k budově, vstupem do budovy, v příjezdu ke zdrojům vody nebo jejich
nedostatečnosti oproti původnímu stavu a další změny v možnostech zásahu jednotek
požární ochrany.
Článek 5
Základní požadavky zajišťující bezpečný pohyb a pobyt osob v budovách
(1) Pro bezpečný pobyt a pohyb osob jsou provozovatelé budov povinni:
a) vyhodnotit požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko bezpečnostní
parametry látek ve vztahu k ochraně života a zdraví osob,
b) provést základní vyhodnocení požární bezpečnosti stavby a technologie.
(2) Na základě tohoto vyhodnocení se stanoví podmínky požární bezpečnosti pro budovy,
přičemž se:
a) stanoví podmínky pro bezpečný pohyb a pobyt osob v budově,
b) určí způsob zabezpečení volných únikových cest,
c) stanoví konkrétní požadavky směřující proti vzniku a šíření požáru a výbuchu
nebo vzniku jiné nebezpečné situace.
(3) V případě, že podmínky požární bezpečnosti nejsou stanoveny výrobcem technického
zařízení, které je součástí budovy, stanoví se:
a) provozní podmínky technologie při jejím provozu, omezení provozu, odstávkách,
v mimopracovní době, atd.,
b) maximální množství hořlavých a jiných nebezpečných látek,
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c) podmínky zamezující vzniku kritických stavů jako je např. vznik nebezpečné
koncentrace,
d) další požadavky vyplývající z provozované činnosti.
Článek 6
Sankce
(1) Poruší-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinnosti stanovené tímto
nařízením, může jí být uložena pokuta podle § 76 zákona o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů.
(2) Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, dopustí se ve smyslu §
78 zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, přestupku může jí být uložena
pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 7
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Tímto nařízením není dotčena povinnost právnické osoby nebo podnikající fyzické
osoby zabezpečovat další požadavky stanovené předpisy požární ochrany.
(2) K projednávání problematiky a podávání informací vztahujících se k budovám je určen
místně příslušný územní odbor Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.
(3) Ověření aktuálnosti tohoto nařízení provede právnická a podnikající fyzická osoba
nejméně jedenkrát ročně nebo po každé změně. Případné změny oznámí právnické a
podnikající fyzické osoby písemně na místně příslušný územní odbor Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje
(4) Povinnosti stanovené v tomto nařízení jsou právnické a podnikající fyzické osoby
povinny splnit do 12 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti.
(5) Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje RK/317/2002 ze dne
4. 6. 2002 a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení ve
Věstníku Jihočeského kraje.

PhDr. Jiří Vlach v.r.
1. zástupce hejtmana kraje

RNDr. Jan Zahradník v.r.
hejtman kraje
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NAŘÍZENÍ KRAJE
č. 3/2002,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se
zúčastňuje větší počet osob
Rada Jihočeského kraje vydává, podle § 7 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů a na základě § 27 odst. 1 písm. f) bod 3. zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
Článek 1
(1) Nařízení stanoví podmínky požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních,
sportovních, společenských, zábavních, politických, obchodních, náboženských a jiných
obdobných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen „akce“). 1) 2)
(2) Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická
osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů,
obec nebo úřad, který pořádá akci na území kraje; též svolavatel 2) (dále jen „organizátor
akce“).
Článek 2
(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) stanovením podmínek požární bezpečnosti při akcích - souhrn opatření, kterými se
stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany před zahájením akce, v jejím
průběhu a při jejím ukončení,
b) ukončením akce - ponechání místa konání akce v požárně nezávadném stavu včetně
dodržení podmínek stanovených smlouvou podle čl. 3 odst. 6 tohoto nařízení,
c) shromažďovacím prostorem - vnitřní nebo venkovní prostor určený
pro shromažďování většího počtu osob, 3)4)
d) vnitřním shromažďovacím prostorem – prostor, který je po obvodě a shora vymezený
stavebními konstrukcemi, přičemž se za stavební konstrukce považují také konstrukce
přemístitelné (posuvná stěna či střecha apod.) nebo krátkodobé, popřípadě dočasné
(stanové, kontejnerové, buňkové apod.), 4)
e) venkovním shromažďovacím prostorem – prostor, který je neuzavřený po obvodě
nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou,
1

) § 27 odst. 1 písm. f) 3. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 9 písm. a)
nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.
2
) Např. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.
3
) Např. § 3 písm. e) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu.
4
) ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory.
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pódiem, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), okolním terénem
nebo přírodním prostředím (svah, skála, vodní plocha); také prostor v uzavřeném nebo
polouzavřeném volném prostranství (dvory apod.), 4) prostor na veřejném prostranství
i mimo něj pod širým nebem,2)7)
f) veřejné prostranství – prostory pod širým nebem přístupné každému bez omezení, tzn.
náměstí, ulice, pozemní komunikace (s výjimkou neveřejných účelových
komunikací)5),
(2) Členění akcí podle místa konání a počtu osob
a) akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru podle odst. 1 písm. c) a d) tohoto nařízení,
určeném k tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem 6)
1. u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které
je prostor určen (tj. 200 osob a více),
2. u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice
počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento
počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním
úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto
prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále se uplatňuje postup
dle § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně),
b) akce ve venkovním shromažďovacím prostoru podle odst. 1 písm. c) a e) tohoto
nařízení, určeném k tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem6)
1. u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které
je prostor určen (tj. 200 osob a více),
2. u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice
počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento
počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním
úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto
prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále se uplatňuje postup
dle § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně),
c) akce ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých se zúčastní 300 osob a více;
v případě akcí na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, 2)7)kterých se
zúčastní 900 osob a více.
ČÁST DRUHÁ
Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pořádání akce
Článek 3
(1)
K pořádání akce lze využívat pouze prostor (stavbu, místo), který byl k tomu
účelu určen v souladu se zvláštním právním předpisem8), přičemž nesmí být překročen
maximální počet osob prokazatelně stanovený podle čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) tohoto nařízení.
(2)
K pořádání akcí podle čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) tohoto nařízení v případě, že
pro objekt není v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu
) § 18 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.
) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7
) Např. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
8
) Např. § 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
5

6
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osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce podle
odst. 4) tohoto nařízení minimálně:
- stanovení velikosti využitelné plochy nebo prostoru pro pořádání akce,
- stanovení horní hranice počtu zúčastněných osob.
Tyto údaje musí být součástí odborné přípravy požární hlídky a musí být dále k dispozici pro
její potřebu a pro kontrolní orgány trvale během konání akce.
(3)
Při akcích podle čl. 2 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení, organizátor akce oznámí
místně příslušnému obecnímu (městskému) úřadu předpokládaný počet zúčastněných osob9).
Není-li možno zajistit prokazatelnost nepřekročení maximálního počtu zúčastněných osob,
zabezpečí požární bezpečnost v souladu s tímto nařízením.
(4) Organizátor akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární
ochrany, včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob podílejících se na
organizačním a technickém zajištění akce a osob účastnících se akce, přičemž postupuje
způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.10)
(5) V případě pořádání akcí opakovaně na tomtéž místě za shodných podmínek, lze
stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí jednotně,
přičemž před každou jednotlivou akcí musí být provedena kontrola dodržování stanovených
podmínek požární bezpečnosti podle čl. 3 odst. 11 tohoto nařízení, včetně odstranění
zjištěných závad.
(6) V případě, že organizátor akce není vlastníkem prostoru (stavby, místa) kde se
akce koná, kromě veřejného prostranství, musí být před započetím akce rozsah odpovědností
stanoven smlouvou.11)
(7) Organizátor akce zřizuje preventivní požární hlídku (dále jen „požární hlídka“)
a pokud to vyžaduje povaha akce (např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, možnosti
úniku osob), zřizuje větší počet požárních hlídek v souladu s ustanovením § 13 odst. 1
písm. b) zákona o požární ochraně. Požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů.
Je-li organizátorem akce2)7) fyzická osoba, pak povinnosti k zajištění požární bezpečnosti
akce stanovené tímto nařízením požární hlídce zabezpečí tato fyzická osoba prostřednictvím
potřebného počtu způsobilých pořadatelů.12)
(8) Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost požárních hlídek,
zejména aby
a) činnost v požární hlídce vykonávaly pouze osoby, které absolvovaly odbornou
přípravu, 13)
b) byly vymezeny úkoly požární hlídky včetně určení stanoviště, přičemž úkoly musí být
stanoveny tak, aby je bylo možné velitelem a členy požární hlídky obsáhnout a byly
stanoveny vždy ke konkrétní fyzické osobě; (některé podrobnosti k činnostem
požárních hlídek jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení),

9

) § 5 zák.č.84/1990 o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.
) § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru (vyhláška o požární prevenci).
11
) § 2 zákona č. 133/1985 Sb, o požární ochraně.
12
) § 6 odst. 5 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
13
) § 16 a § 16a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, § 24 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.
10
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c) byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy požární hlídky, v případě většího
počtu požárních hlídek i mezi veliteli požárních hlídek, funkční způsob komunikace
pro průběh akce k zajištění neodkladného předávání informací.
(9) Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu
se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany
a) účastníky akce (např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení,
upozorněním na omezení, které může být součástí pozvánky či prezentace akce),
b) osoby podílející se na zabezpečení akce (např. požární hlídky, pořadatelská služba),
c) účinkující (např. osoby zajišťující program a vystoupení, prodejci včetně všech osob
zajišťujících pro ně technické zázemí; dále jen „účinkující“)
(10) Ze shromažďovacího prostoru musí být v celém průběhu konání akce zajištěn
bezpečný únik všech osob, které se nacházejí v ohroženém prostoru a nesmí dojít k ohrožení
jejich života a zdraví.
Únikové cesty a uzávěry médií musí být viditelně označeny14), a trvale udržovány volné,
průchodné a přístupné.
(11) Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární
bezpečnosti pro akci - před zahájením (včetně přípravných činností), v průběhu a při ukončení
akce; podrobnosti k zajištění kontroly a ustanovení požárních hlídek jsou uvedeny v příloze
č. 1 a č. 2 tohoto nařízení.
V případě, že
a) byly při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky a tyto nebyly
odstraněny - organizátor akci nezahájí,
b) v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru
a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření - organizátor akci přeruší
popřípadě ukončí; přerušení nebo ukončení akce organizátor akce zabezpečí i tehdy,
jestliže by v případě vzniku požáru byl ohrožen nebo znemožněn - únik, záchrana osob
nebo majetku.

(12) K vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce organizátor akce
dále zajistí
a) vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární
ochrany, a to vždy i v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru;
musí být vyznačen zákaz parkování vozidel v místech,
- kde by bránila příjezdu mobilní požární techniky jednotek požární ochrany,
- kde by bránila přístupnosti k východům z prostor (stavby), které mají sloužit k
úniku osob nebo evakuaci,
- kde by znemožnila použití odběrního místa požární vody,
b) umístění atrakcí (např. pouťových), prodejních míst nebo stánků, ukázek služeb apod.
tak, aby
- byl umožněn průjezd požární techniky,

14

) Nařízení vlády č. 11/2002, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů,
ČSN ISO 3864 (018010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.
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- nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením
nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu
(např. požární hydranty),
- byly přístupné hl. uzávěry vody a plynu, hl. vypínače el. energie,
c) rozmístění a umístění15) hasicích přístrojů v potřebném množství a druzích
na vhodných a dobře přístupných místech.
(13) Pro případy, kdy účastník akce (fyzická osoba) nedbá podmínek tohoto nařízení,
pokynů organizátora, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární
bezpečnosti při akci, organizátor akce zabezpečí postup pro vyloučení takové fyzické osoby
z účasti na akci.
Článek 4
(1) Při akcích ve vnitřním shromažďovacím prostoru, jejichž součástí (tj. součástí
programu, produkce, představení) jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným možným
zdrojem zapálení (žhavé částice, žhavé předměty apod.), musí být zajištěna opatření dle
čl. 3 odst. 4 tohoto nařízení, přičemž musí být brán zřetel i na úpravu hořlavých látek (např.
scénických staveb, dekorací a textilií) ke snížení jejich hořlavosti16) a bezpečné uhašení
použitých prostředků.
(2) V prostorách, kde bylo jako součást stavby na základě dokumentace ověřené
stavebním úřadem6) realizováno zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí snížením
hořlavosti stavebních hmot16) nebo snížení hořlavosti scénických materiálů, musí být při
kontrole podle čl. 3 odst. 11 tohoto nařízení, před zahájením akce k dispozici doklady o
existenci a dodržení těchto úprav a o provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.
(3) Při akcích, jejichž součástí bude provádění některých činností, které by mohly
představovat zvláštní rizika (např. pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků plynem,
elektrozařízení ve stáncích) musí být dodržovány požadavky zvláštních právních předpisů17);
plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např.
vodík, acetylén) je zakázáno.
(4) Je-li součástí akce konání ohňostroje18), popř. jiné pyrotechnické a obdobné efekty,
musí organizátor akce nejméně 5 pracovních dnů před jejím zahájením tuto skutečnost
oznámit na operační středisko územně příslušného Hasičského záchranného sboru
Jihočeského kraje19). Tento může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo ji
v odůvodněných případech (např. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru) zakázat.
Článek 5
(1) Účinkující a účastníci akce musí dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů
o požární ochraně20), tohoto nařízení a dalších pokynů organizátora akce vztahujících se
15

) § 2 odst. 5 a 6 a § 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.
) § 2 odst. 4 písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
17
) Např. vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.
18
) § 1 odst. 5 vyhlášky č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.
19
) Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.
20
) Např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb., o
požární prevenci.
16
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k zabezpečení požární ochrany, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající
se požární bezpečnosti při akci.
(2) Při akci nesmí její účastníci manipulovat s prostředky, které mohou způsobit
hoření a v jeho důsledku ohrožení života, zdraví a majetku. V případě běžných předmětů
(např. zapalovač) si musí fyzická osoba počínat tak, aby nedošlo k požáru [§ 17 odst. 1
písm. a) zákona o požární ochraně].
(3) Účastníkům akce je zakázáno přinášet nebo použít při akci látku nebo předmět,
které by mohly být použity jako zápalný prostředek21).
ČÁST TŘETÍ
Sankce
Článek 6
(1) Poruší-li organizátor akce jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba
povinnosti stanovené tímto nařízením může mu být uložena pokuta podle § 76 zákona o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Poruší-li organizátor akce jako fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením
dopustí se ve smyslu § 78 zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, přestupku
a může jí být uložena sankce podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
ČÁST ČTVRTÁ
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
Článek 7
(1) U akcí uvedených v příloze č. 3 tohoto nařízení je organizátor akce povinen
předložit obci, v jejímž katastrálním území se má akce uskutečnit, zprávu o způsobu zajištění
podmínek požární bezpečnosti. Zprávu předkládá nejméně 5 pracovních dnů před zahájením
přípravných prací v předpokládaném místě jejího konání. V případě, že místo konání akce
přesahuje katastrální území jedné obce, předkládá organizátor akce tuto zprávu i odboru
legislativy a vnitřních věcí krajského úřadu.
(2) Obec nebo krajský úřad mohou rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním akce
není-li prokázáno zabezpečení podmínek požární ochrany stanovených předpisy o požární
ochraně a tímto nařízením. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(3) Jedná-li se o akci, která je pořádána na území dvou nebo více krajů, musí být
podmínky požární ochrany zabezpečeny dle nařízení dotčených krajů, kterými se stanoví
podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
(4) Prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně20)
a dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených tímto nařízením a na jeho základě
zabezpečuje organizátor akce dle čl. 1, odst. 2 tohoto nařízení.
21

) § 7 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.
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(5) Povinnost dodržovat podmínky požární ochrany stanovené tímto nařízením se
vztahuje také na akce, které se uskuteční po nabytí jeho účinnosti, i když jejich příprava byla
zahájena před nabytím jeho účinnosti.
(6) Tímto nařízením nejsou dotčeny ostatní povinnosti vyplývající z dalších
souvisejících právních předpisů (např. z oblasti bezpečnosti práce, hygieny, kultury apod.).
Článek 8
(1)
Toto nařízení je bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č.
RK/317/2002 ze dne 4. 6. 2002 a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho
vyhlášení ve Věstníku Jihočeského kraje.

1.zástupce hejtmana kraje
PhDr. Jiří Vlach v.r.

hejtman kraje
RNDr. Jan Zahradník v.r.
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Příloha č. 1
k nařízení kraje č. 3/2002

Některé podrobnosti, které uplatní organizátor akce při zřizování požární hlídky
a stanovení jejích úkolů
1. Podrobnosti ke zřizování požární hlídky
a) složení požární hlídky z nižšího počtu osob než je stanoveno v čl. 3 odst. 7 tohoto nařízení
nebo z jedné osoby je možné pouze v případech, kdy veškeré povinnosti určené požární
hlídce mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob zařazených do požární hlídky,
b) vyšší počet osob v požární hlídce, resp. větší počet požárních hlídek se zřizuje s ohledem
na počet účastníků akce a na konkrétní podmínky pro evakuaci osob a zahájení hasebních
prací, např. s ohledem na rozlehlost místa konání akce, počet účastníků, členitost únikových
komunikací,
c) do požární hlídky mohou být zařazeny osoby starší 18 let, které musí být tělesně
a duševně zdatné pro plnění stanovených úkolů (zejména se zřetelem na předpokládané
zajišťování evakuace osob se doporučuje u osob starších 62 let vyžádání stanoviska
ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu),
d) členové požární hlídky nesmí nastupovat k výkonu činnosti v požární hlídce pod vlivem
alkoholu nebo jiných omamných látek ani tyto požívat během výkonu činnosti,22)
e) velitel i členové požární hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou páskou
(nebo jiným vhodným způsobem) s nápisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA“ (doporučen je červený
podklad s černým nebo bílým nápisem).
f) úkoly stanovené požární hlídce musí být uvedeny jednoznačně, konkrétním osobám a musí
být součástí odborné přípravy osob zařazených do požární hlídky.

2. Podrobnosti k úkolům požární hlídky a velitele požární hlídky
2.1 Velitel
a) odpovídá za plnění úkolů požární hlídky,
b) zajišťuje provedení kontrolních úkonů podle čl. 3 odst. 11 tohoto nařízení ve stanoveném
rozsahu a určeným způsobem, záznamy a výsledky kontrolních úkonů (zjištěných skutečností)
uvedené např. v požární knize nebo jiném určeném dokumentu musí být provedeny
prokazatelným způsobem; záznam vždy obsahuje datum a čas, jméno/jména člena požární
hlídky s jejich podpisy, stav prostoru (objektu) včetně popisu případných nedostatků a
způsobu jejich odstranění,

22

) § 135 odst.4 písm. e) zákona č.65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
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c) předkládá organizátorovi akce nebo jím určené osobě záznam o výsledku kontroly
provedené před zahájením akce, převzetí výsledku kontroly musí být provedeno
prokazatelným způsobem,
d) předkládá organizátorovi akce nebo jím určené osobě záznam o výsledku kontroly
provedené při ukončení akce, převzetí výsledku kontroly musí být provedeno prokazatelným
způsobem.
2.2 Požární hlídka
a) provádí kontrolu stanoveného prostoru, dle určených kontrolních úkonů (např. rozmístění
hasicích přístrojů, zajištění volných únikových komunikací a východů včetně funkčnosti
jejich vybavení a provedení označení, vybavení hydrantových skříní, hydrantových systémů)
a vyžaduje předložení příslušných podkladů a dokladů, jimiž se prokazuje plnění stanovených
povinností a podmínek požární bezpečnosti,
b) je oprávněna vydávat pokyny podle čl. 5 odst. 1 a v případě nebezpečí z prodlení také
podle čl. 3 odst. 11 písm. b) tohoto nařízení,
c) plní další úkoly stanovené organizátorem akce.
2.3 Osoba zařazená do požární hlídky je povinna
a) zúčastnit se odborné přípravy jejíž součástí je mimo jiné seznámení s charakterem akce,
s místem konání akce, s dokumentací/dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky požární
bezpečnosti pro akci (např. úkoly požární hlídky, požární řad, požární poplachové směrnice,
požární evakuační plán, dokumentace prokazující provozuschopnost požárně bezpečnostních
zařízení, dokumenty související s podmínkami stanovenými tímto nařízením) vymezení,
o které dokumenty se jedná, přísluší organizátoru akce,
b) k výkonu činnosti požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce
stanoveném pořadatelem akce,
c) nosit v průběhu akce označení rukávovou páskou „POŽÁRNÍ HLÍDKA“.
2.4 Tímto nejsou dotčeny povinnosti vyplývajících z předpisů o požární ochraně.
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Příloha č. 2
k nařízení kraje č. 3/2002
Podrobnosti k provádění kontrol podle čl. 3 odst. 11) tohoto nařízení
Kontrola plnění podmínek požární bezpečnosti pro akci se provádí
a) před zahájením akce
1. v souladu s předpisy o požární ochraně, provede požární hlídka formou preventivních
požárních prohlídek kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně, jejíž součástí je i
prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně,
2. v rozsahu úkolů stanovených organizátorem požární hlídce pro konkrétní akci, např. stav
únikových cest a únikových východů včetně jejich označení, stav příjezdových komunikací
a nástupních ploch, kontrola rozmístění hasicích přístrojů, úplnost vybavení hydrantových
systémů, úplnost označení příslušnými bezpečnostními tabulkami, příkazy, zákazy a pokyny
ve vztahu k požární ochraně.
b) v průběhu akce
1. pro provádění kontrol musí být stanoveny konkrétní postupy s ohledem na druh a rozsah
akce a odpovědnosti pro zajištění odstraňování případných nedostatků v zabezpečení požární
ochrany zjištěných kontrolou v průběhu akce (např. bude-li zjištěno zaparkované vozidlo
před únikovým východem nebo na příjezdové komunikaci musí být zajištěno jeho
přeparkování nebo odtah vozidla),
2. v případě, že v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí
vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření nebo je-li zjištěno, že by
v případě vzniku požáru byla ohrožena nebo znemožněna záchrana osob nebo majetku,
organizátor akce organizačně zabezpečí možnost jejího přerušení nebo ukončení tak, aby
nenastalo nebezpečí z prodlení.
Poznámka: Záznam o případných zjištěních provést jako součást záznamu o kontrole
při ukončení akce.
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Příloha č. 3
k nařízení kraje č. 3/2002

Vymezení akcí, u kterých musí být předložena zpráva o stanovení podmínek požární
bezpečnosti podle čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení
1.

Akce konající se ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých se zúčastní
600 osob a více.

2.

Akce konající se na veřejném prostranství, kterých se zúčastní 2000 osob a více,
jedná se např. o:
- hudební produkce;
- letecké dny;
- sportovní akce;
- výstavy a veletrhy.

3.

Akce, jejichž součástí jsou efekty s otevřeným ohněm.

4.

Akce konající se v objektech s membránovými, stanovými a jinými obdobnými
konstrukcemi, kterých se zúčastní 200 osob a více.
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