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âástka 1 Rozesláno dne 2. 5. 2002

O B S A H

1. Nafiízení, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany pfii akcích, kter˘ch se zúãastÀuje vût‰í poãet
osob
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Rada Olomouckého kraje vydává sv˘m usnesením
ã. UR/29/37/2002 ze dne 25. 4. 2002 podle § 7 zákona
ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „ zákon o krajích“), k prove-
dení § 27 odst. 1 písm. f) bod 3. zákona ã. 133/1985 Sb.,
o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále
jen „zákon o poÏární ochranû“), toto nafiízení:

âÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Nafiízení stanoví podmínky poÏární bezpeãnosti
pro zabezpeãení kulturních, sportovních, spoleãensk˘ch,
zábavních, politick˘ch, obchodních, náboÏensk˘ch a ji-
n˘ch obdobn˘ch akcí a shromáÏdûní, kter˘ch se zúãast-
Àuje vût‰í poãet osob (dále jen „akce“).1) 2)

(2) Za plnûní podmínek k zabezpeãení poÏární
ochrany pfii akcích odpovídá právnická osoba, podnikají-
cí fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob vãetnû
sdruÏení obãanÛ, obec nebo úfiad, kter˘ pofiádá akci na
území kraje; téÏ svolavatel2) (dále jen „organizátor akce“).

§ 2

(1) Pro úãely tohoto nafiízení se rozumí
a) stanovením podmínek poÏární bezpeãnosti pfii ak-

cích – souhrn opatfiení, kter˘mi se stanoví rozsah
a zpÛsob zabezpeãení poÏární ochrany pfied zahá-
jením akce, v jejím prÛbûhu a pfii jejím ukonãení,

b) ukonãením akce – ponechání místa konání akce
v poÏárnû nezávadném stavu vãetnû dodrÏení pod-
mínek stanoven˘ch smlouvou podle § 3 odst. 4 to-
hoto nafiízení

c) shromaÏìovacím prostorem – vnitfiní nebo ven-
kovní 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, popfií-
padû doãasné (stanové, kontejnerové, buÀkové
apod.),4)

e) venkovním shromaÏìovacím prostorem – pro-
stor, kter˘ je neuzavfien˘ po obvodû nebo shora,
av‰ak vytvofien˘ nebo vymezen˘ stavebními kon-
strukcemi (tribunou, pódiem, ohradní stûnou,
oplocením, pfienosn˘mi zábranami apod.), okol-
ním 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, pod-

le odst. 1 písm. c) a d) 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 pro-
stor urãen (tj. dolní i horní hranice),

2. u nûhoÏ nebyla v dokumentaci ovûfiené sta-
vebním úfiadem5) stanovena dolní hranice po-
ãtu osob, které se mohou v tomto prostoru
souãasnû vyskytovat, pak se za tento poãet
povaÏuje 200 osob a více; nebyla-li v doku-
mentaci ovûfiené stavebním úfiadem5) stano-
vena horní hranice poãtu osob, které se mo-
hou souãasnû v tomto prostoru vyskytovat,
pak tento poãet urãí jeho vlastník (dále se
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1
NA¤ÍZENÍ

Olomouckého kraje ã. 1/2002
ze dne 16. 4. 2002,

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

1) § 27 odst. 1 písm. f) bod 3. zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, § 9 písm. a) nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb., k pro-
vedení zákona o poÏární ochranû.

2) Napfi. zákon ã. 84/1990 Sb., o právu shromaÏìovacím.
3) 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.
4) âSN 73 0831 PoÏární bezpeãnost staveb. ShromaÏìovací prostory.
5) Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
6) Napfi. § 34 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení).



uplatÀuje postup dle § 2 odst. 2 zákona o po-
Ïární ochranû),

b) akce ve venkovním shromaÏìovacím prostoru,
podle odst. 1 písm. c) a e) urãeném k tomuto úãe-
lu v souladu se zvlá‰tním právním pfiedpisem5)

1. u nûhoÏ z dokumentace ovûfiené stavebním
úfiadem5) vypl˘vá poãet osob, pro které je pro-
stor urãen (tj. dolní i horní hranice),

2. u nûhoÏ nebyla v dokumentaci ovûfiené staveb-
ním úfiadem5) stanovena dolní hranice poãtu
osob, které se mohou v tomto prostoru souãas-
nû vyskytovat, pak se za tento poãet povaÏuje
200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ovûfie-
né stavebním úfiadem5) stanovena horní hrani-
ce poãtu osob, které se mohou souãasnû v tom-
to 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.

âÁST DRUHÁ
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 zvlá‰tním právním pfiedpisem7), pfiiãemÏ nesmí b˘t
pfiekroãen maximální poãet osob prokazatelnû stanove-
n˘ podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) tohoto nafiízení.

(2) K pofiádání akcí podle § 2 odst. 2 písm. a) bod 2.
a 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, ja-
ko souãást stanovení rozsahu a zpÛsobu zabezpeãení po-
Ïární ochrany podle odst. 5, zpracování identifikaãní kar-
ty prostoru (stavby) v rozsahu podle pfiílohy ã. 3.

(3) Pfii akcích podle § 2 odst. 2 písm. c) tohoto nafií-
zení organizátor akce oznámí pfiíslu‰nému úfiadu pfied-

pokládan˘ poãet zúãastnûn˘ch osob, pfiiãemÏ nelze-li za-
jistit prokazatelnost nepfiekroãení maximálního poãtu
zúãastnûn˘ch osob, zabezpeãí poÏární bezpeãnost v sou-
ladu s tímto nafiízením.

(4) V pfiípadû, Ïe organizátor akce není vlastníkem
prostoru (stavby, místa), kde se akce koná, kromû vefiej-
ného prostranství, musí b˘t pfied zapoãetím akce rozsah
odpovûdností stanoven smlouvou.8)

(5) Organizátor akce prokazatelnû stanoví rozsah
a zpÛsob zabezpeãení poÏární ochrany, vãetnû povinnos-
tí a zpÛsobu plnûní úkolÛ v‰ech osob, podílejících se na
organizaãním a technickém zaji‰tûní akce a osob úãastní-
cích 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 zpÛ-
sob 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 odst. 10 vãetnû odstranûní
zji‰tûn˘ch závad.

(7) Organizátor akce zfiizuje preventivní poÏární
hlídku (dále jen „poÏární hlídka“) a pokud to vyÏaduje
povaha akce (napfi. rozlehlost místa konání, poãet úãast-
níkÛ, moÏnosti úniku osob), zfiizuje 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, sta-
novené tímto nafiízením poÏární hlídce, zabezpeãí tato fy-
zická osoba prostfiednictvím potfiebného poãtu zpÛsobi-
l˘ch pofiadatelÛ.10)

(8) Organizátor akce zaji‰Èuje odpovídající podmín-
ky pro ãinnost poÏárních hlídek, zejména, aby

a) ãinnost v poÏární hlídce vykonávaly pouze osoby,
které absolvovaly odbornou pfiípravu,11)

b) byly vymezeny úkoly poÏární hlídky vãetnû urãe-
ní stanovi‰tû, pfiiãemÏ úkoly musí b˘t stanoveny
tak, aby je bylo moÏné velitelem a ãleny poÏární
hlídky obsáhnout a byly stanoveny vÏdy ke kon-
krétní fyzické osobû; (nûkteré podrobnosti k ãin-
nostem poÏárních hlídek jsou uvedeny v pfiíloze
ã. 1 tohoto nafiízení),
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7) Napfi. § 85 zákona ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
8) § 2 zákona ã. 133/1985 Sb.
9) § 15 vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka o poÏární prevenci).

10) § 6 odst. 5 zákona ã. 84/1990 Sb., o právu shromaÏìovacím.
11) § 16 a § 16a zákona ã. 133/1985 Sb., § 24 vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb.



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.

(9) Organizátor akce seznámí odpovídajícím zpÛso-
bem a v potfiebném rozsahu se stanoven˘mi opatfieními
k zabezpeãení poÏární ochrany 

a) úãastníky akce (napfi. rozmístûním informaãních
a bezpeãnostních tabulek a znaãení, upozornû-
ním na omezení, které mÛÏe b˘t souãástí pozván-
ky ãi prezentace akce),

b) osoby podílející se na zabezpeãení akce (napfi.
poÏární hlídky, pofiadatelská sluÏba),

c) úãinkující (napfi. osoby zaji‰Èující program a vy-
stoupení, prodejce vãetnû v‰ech osob zaji‰Èují-
cích pro nû technické zázemí; dále jen „úãinku-
jící“),

(10) Organizátor akce zajistí kontrolu plnûní stano-
ven˘ch podmínek poÏární bezpeãnosti pro akci pfied za-
hájením (vãetnû pfiípravn˘ch ãinností), v prÛbûhu a pfii
ukonãení akce; podrobnosti k zaji‰tûní kontroly jsou
uvedeny v pfiíloze ã. 1 a ã. 2 tohoto nafiízení.

V pfiípadû, Ïe
a) byly pfii kontrole pfied zahájením akce zji‰tûny

závaÏné nedostatky a tyto nebyly odstranûny 
– organizátor akci nezahájí,

b) v prÛbûhu akce nastane situace, která vyvolává
bezprostfiední nebezpeãí vzniku poÏáru a k odstra-
nûní tohoto nebezpeãí nestaãí jiná opatfiení – or-
ganizátor akci pfieru‰í, popfiípadû ukonãí; pfieru‰e-
ní 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

a) vymezení prostoru pro pfiíjezd a umístûní mobil-
ní poÏární techniky jednotek poÏární ochrany,
a to vÏdy i v pfiípadû akce konané ve venkovním
shromaÏìovacím prostoru; musí b˘t vyznaãen zá-
kaz parkování vozidel v místech, kde by bránila
pfiíjezdu mobilní poÏární techniky jednotek po-
Ïární ochrany, v˘chodÛm z prostor (stavby), kte-

ré mají slouÏit k úniku osob nebo evakuaci, zne-
moÏnila 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, aby nedo-
‰lo k zastavení nebo omezení pfiístupu k poÏárnû
bezpeãnostním zafiízením nebo vûcn˘m prostfied-
kÛm poÏární ochrany, které jsou potfiebné k pro-
vedení zásahu, napfi. poÏárním hydrantÛm,

c) rozmístûní a umístûní12) hasicích pfiístrojÛ v po-
tfiebném mnoÏství a druzích na vhodn˘ch a dob-
fie pfiístupn˘ch místech.

(12) Pro pfiípady, kdy úãastník akce (fyzická osoba)
nedbá podmínek tohoto nafiízení, pokynÛ organizátora,
poÏární hlídky nebo ãlenÛ pofiadatelské sluÏby t˘kajících
se poÏární bezpeãnosti pfii akci, organizátor akce zabez-
peãí postup pro vylouãení takové fyzické osoby z úãasti
na akci.

§ 4

(1) Pfii akcích ve vnitfiním shromaÏìovacím prosto-
ru, jejichÏ souãástí (tj. souãástí programu/produkce/pfied-
stavení) jsou efekty s otevfien˘m ohnûm nebo obdobn˘m
moÏn˘m zdrojem zapálení (Ïhavé ãástice, Ïhavé pfiedmû-
ty apod.), musí b˘t zaji‰tûna opatfiení dle § 3 odst. 5 to-
hoto nafiízení, pfiiãemÏ musí b˘t brán zfietel i na úpravu
hofilav˘ch látek (napfi. scénick˘ch staveb, dekorací a tex-
tilií) ke sníÏení jejich hofilavosti.13)

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

(3) Pfii akcích, jejichÏ souãástí bude provádûní nûkte-
r˘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 balón-
kÛ plyny, které ve smûsi se vzduchem tvofií hofilavou nebo
v˘bu‰nou smûs (napfi. vodík, acetylén), je zakázáno.
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12) § 2 odst. 5 a 6 a § 3 vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb.
13) § 2 odst. 4 písm. f) vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb.
14) Napfi. vyhlá‰ka âeského báÀského úfiadu ã. 174/1992 Sb., o pyrotechnick˘ch v˘robcích a zacházení s nimi.



(4) Je-li souãástí akce konání ohÀostroje, musí b˘t
nejménû 5 pracovních dnÛ pfied jejím zahájením tato
skuteãnost oznámena na operaãní stfiedisko územnû pfií-
slu‰ného hasiãského záchranného sboru kraje15), kter˘
mÛÏe stanovit dal‰í podmínky pro tuto ãinnost nebo ji
v odÛvodnûn˘ch pfiípadech (napfi. v dobû zv˘‰eného ne-
bezpeãí vzniku poÏáru) zakázat.

§ 5

(1) Úãinkující a úãastníci akce musí dodrÏovat po-
vinnosti vypl˘vající z pfiedpisÛ o poÏární ochranû16), toho-
to nafiízení a dal‰ích pokynÛ organizátora akce vztahují-
cích se k zabezpeãení poÏární ochrany, rovnûÏ i pokynÛ
poÏární hlídky nebo ãlenÛ pofiadatelské sluÏby, t˘kajících
se poÏární bezpeãnosti pfii akci.

(2) ÚãastníkÛm akce je zakázáno pfiiná‰et nebo
pouÏít pfii akci látku nebo pfiedmût, které by mohly b˘t
pouÏity jako zápaln˘ prostfiedek(napfi. zápalná láhev).

(3) Pfii akci nesmí její úãastníci manipulovat s pro-
stfiedky, které mohou zpÛsobit hofiení a v jeho dÛsledku
ohroÏení Ïivota, zdraví a majetku. V pfiípadû bûÏn˘ch
pfiedmûtÛ (napfi. zapalovaã) si musí fyzická osoba poãí-
nat tak, aby nedo‰lo k poÏáru [§ 17 odst. 1 písm. a) záko-
na o poÏární ochranû].

âÁST T¤ETÍ
Sankce

§ 6

(1) Poru‰í-li organizátor akce jako právnická osoba nebo
podnikající fyzická osoba podmínky stanovené tímto na-
fiízením, mÛÏe mu b˘t uloÏena pokuta ve smyslu ustano-
vení § 11 zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiíze-
ní), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Poru‰í-li organizátor akce jako fyzická osoba pod-
mínky stanovené tímto nafiízením, mÛÏe mu b˘t uloÏena

pokuta podle zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

âÁST âTVRTÁ
Spoleãná, pfiechodná a závûreãná ustanovení

§ 7

(1) Organizátor akce je povinen pfiedloÏit obci, v je-
jímÏ katastrálním území se má akce uskuteãnit, zprávu
o zaji‰tûní podmínek poÏární bezpeãnosti.Zprávu pfiedklá-
dá 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 krajskému úfiadu.

(2) Obec nebo krajsk˘ úfiad mohou rozhodnout
o vyslovení nesouhlasu s konáním akce, není-li prokázá-
no zabezpeãení podmínek poÏární ochrany stanoven˘ch
pfiedpisy o poÏární ochranû a tímto nafiízením. Odvolání
proti tomuto rozhodnutí nemá odkladn˘ úãinek.

(3) Jedná-li se o akci, která je pofiádána na území
dvou nebo více krajÛ, musí b˘t podmínky poÏární ochra-
ny 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, kte-
ré se uskuteãní po nabytí jeho úãinnosti, i kdyÏ jejich pfií-
prava byla zahájena pfied nabytím jeho úãinnosti.

(6) Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem
následujícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku Olo-
mouckého kraje.
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15) Zákon ã. 238/2000 Sb., o Hasiãském záchranném sboru âeské republiky a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ.
16) Napfi. zákon ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, vyhlá‰ka ã. 246/2001 Sb.

Ing. Jan Bfiezina
hejtman

Ing. Vladimír Válek
zástupce hejtmana



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

Nûkteré podrobnosti, které uplatní organizátor akce pfii zfiizování poÏární hlídky a stanovení jejích úkolÛ 

1. Podrobnosti ke 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 sta-
noven˘ch úkolÛ (zejména se zfietelem na pfiedpokládané zaji‰Èování evakuace osob se doporuãuje u osob star‰ích
62 let vyÏádání stanoviska o‰etfiujícího lékafie ke zdravotnímu stavu),

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.

2. Podrobnosti k úkolÛm poÏární hlídky a velitele poÏární hlídky

2.1 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 zpÛ-
sobem, provedení záznamÛ o jejich provedení a v˘sledcích (zji‰tûn˘ch skuteãnostech), napfi. v poÏární knize nebo ji-
ném urãeném dokumentu, zajistí, aby zápis podepsali ti, ktefií kontrolu provedli; záznam obsahuje vÏdy datum a ãas,
jméno/jména ãlena poÏární hlídky, stav prostoru (objektu) vãetnû popisu pfiípadn˘ch nedostatkÛ a zpÛsobu jejich od-
stranûní,

c) pfiedkládá záznam o v˘sledku kontroly provedené pfied zahájením akce organizátorovi akce nebo jím urãené oso-
bû, 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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17) § 135 odst. 4 písm. e) zák. ã. 65/1965 Sb., zákoníku práce



2.2 PoÏární hlídka

a) provádí kontrolu stanoveného prostoru, dle urãen˘ch kontrolních úkonÛ (napfi. rozmístûní hasicích pfiístrojÛ, za-
ji‰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 proka-
zuje 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) to-
hoto nafiízení,

c) plní dal‰í úkoly stanovené pofiadatelem akce.

2.3 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/dokumenty, kter˘mi jsou stanoveny podmínky poÏární bezpeãnosti pro akci (napfi. úkoly poÏární hlíd-
ky, poÏární fiad, poÏární poplachové smûrnice, poÏární evakuaãní plán, dokumentace prokazující provozuschopnost
poÏárnû bezpeãnostních zafiízení, dokumenty související s podmínkami stanoven˘mi tímto nafiízením), vymezení,
o které dokumenty se jedná, pfiíslu‰í organizátoru 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“,

2.4 Tímto nejsou dotãeny povinnosti vypl˘vajících z pfiedpisÛ o poÏární ochranû.
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Pfiíloha ã. 2
k nafiízení kraje ã. 1/2002

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 ochra-
nû formou preventivních poÏárních prohlídek, jejichÏ souãástí je provûfiování dokladÛ o plnûní povinností stano-
ven˘ch pfiedpisy o poÏární ochranû,

2. v rozsahu úkolÛ stanoven˘ch organizátorem poÏární hlídce pro konkrétní akci, napfi. kontrola stavu únikov˘ch
cest a únikov˘ch v˘chodÛ vãetnû jejich oznaãení, stavu pfiíjezdov˘ch komunikací a nástupních ploch, kontrola
rozmístûní hasicích pfiístrojÛ, úplnost vybavení hydrantov˘ch systémÛ, úplnost oznaãení pfiíslu‰n˘mi bezpeãnost-
ními tabulkami, pfiíkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k poÏární ochranû.

b) v prÛbûhu akce

1. pro provádûní kontrol musí b˘t stanoveny konkrétní postupy s ohledem na druh a rozsah akce a odpovûdnosti pro
zaji‰tûní odstraÀování pfiípadn˘ch nedostatkÛ v zabezpeãení poÏární ochrany zji‰tûn˘ch kontrolou v prÛbûhu ak-
ce (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 nastane situace, která vyvolává bezprostfiední nebezpeãí vzniku poÏáru a k odstranûní tohoto nebez-
peãí nestaãí jiná opatfiení nebo je-li zji‰tûno, Ïe by v pfiípadû vzniku poÏáru byla ohroÏena nebo znemoÏnûna zá-
chrana osob nebo majetku, organizátor akce organizaãnû zabezpeãí moÏnost jejího pfieru‰ení nebo ukonãení tak,
aby nenastalo nebezpeãí z prodlení.

Poznámka: Záznam o pfiípadn˘ch zji‰tûních provést jako souãást záznamu o kontrole pfii ukonãení akce.
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Pfiíloha ã. 3
k nafiízení kraje ã. 1/2002

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 stanovení rozsahu a zpÛsobu zabezpe-
ãení poÏární ochrany akce (viz § 3 odst. 5 tohoto nafiízení) zpracování identifikaãní karty prostoru (stavby), která bu-
de 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, jak˘m zpÛsobem oznámí nutnost evakuace vãetnû urãen˘ch úniko-

v˘ch komunikací a v˘chodÛ atd.) a pomoci pfii zdolávání poÏáru,
– poãet, situování, kapacitu (‰ífiky) únikov˘ch komunikací a v˘chodÛ vãetnû pokynÛ k zabezpeãení jejich trvalé pro-

vozuschopnosti,
– 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 objek-

tu/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 sou-
ãástí odborné pfiípravy poÏární hlídky.
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