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NAŘÍZENÍ
Zlínského kraje č. 2/2002

ze dne 7. října 2002,
kterým se vydává požární poplachový plán Zlínského kraje

Rada Zlínského kraje vydává v souladu s ustanovením § 7
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), na zá-
kladě ustanovení § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úpl-
né znění č. 67/2001 Sb. — dále jen „zákon o požární ochra-
ně“), toto nařízení kraje:

Článek 1
Úvodní ustanovení

 
(1) Nařízením kraje se vydává požární poplachový plán

Zlínského kraje (dále jen „požární poplachový plán
kraje“), který stanoví zásady součinnosti jednotek po-
žární ochrany při operačním řízení k hašení požárů a
k dalším záchranným a likvidačním pracím na území
kraje a při poskytování mezikrajské a mezinárodní
pomoci.1

(2) Požární poplachový plán kraje zahrnuje i územně pří-
slušný poplachový plán, kterým se pro účely tohoto
nařízení rozumí poplachový plán integrovaného zá-
chranného systému Zlínského kraje pro povolávání slo-
žek integrovaného záchranného systému.2

 
Článek 2

Poplachový plán integrovaného záchranného systému
Zlínského kraje

 
(1) Poplachový plán integrovaného záchranného systému

Zlínského kraje je tvořen poplachovými plány integro-
vaného záchranného systému jednotlivých okresů Zlín-
ského kraje, kterými se rozumí požární poplachové plá-
ny jednotlivých okresů3  Zlínského kraje, a obsahuje:
a) spojení na základní a ostatní složky  integrované-

ho záchranného systému Zlínského kraje, resp. sou-
sedních krajů,

b) přehled sil a prostředků ostatních složek integro-
vaného záchranného systému, včetně přehledu sil
a prostředků pro potřeby záchranných a likvidač-

ních prací na základě smluvních vztahů s fyzický-
mi a právnickými osobami, jakož i způsob a roz-
sah jejich povolávání v závislosti na jednotlivých
stupních poplachu; v přehledu sil a prostředků jsou
zahrnuty také ty, které může kraj využít na zákla-
dě platných mezinárodních smluv, jimiž je Česká
republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce
zákonů, nebo na základě jiných dohod (viz čl. 1
bod 1),

c) způsob povolávání a vyrozumívání vedoucích jed-
notlivých složek  integrovaného záchranného sys-
tému a členů krizových štábů.4

 
(2) V rámci integrovaného záchranného systému se vyhla-

šují čtyři stupně poplachu,5 přičemž čtvrtý stupeň je
označen jako zvláštní a je stupněm nejvyšším.6

 
(3) O vyhlášení konkrétního stupně poplachu rozhoduje

operační a informační středisko Hasičského záchran-
ného sboru Zlínského kraje (dále jen „HZS kraje“) na
základě přijatých informací o mimořádné události7  a
následném vyhodnocení závažnosti případu. Vyhláše-
ný stupeň  poplachu může být změněn operačním a
informačním střediskem HZS kraje na základě poža-
davku velitele zásahu.8

(4) Konkrétní stupně poplachu, způsoby jejich vyhlášení
a nasazení sil a prostředků jsou uvedeny v poplacho-
vých plánech integrovaného záchranného systému
okresů Zlínského kraje. Krajská úroveň řízení zásaho-
vé činnosti se předpokládá při vyhlášení III. a zvlášt-
ního stupně poplachu.9

(5) Poplachový plán integrovaného záchranného systému
Zlínského kraje se použije, pokud je vyžadována po-
moc v jednotlivých stupních poplachu a pokud koor-
dinaci záchranných a likvidačních prací provádí na
krajské úrovni HZS kraje nebo hejtman Zlínského kraje
v případech stanovených zvláštním právním předpi-
sem.10

1 Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech, vyhlášená pod
č. 7/2001 Sb. m. s.

2 § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
3 § 4 odst. 7 zákona č. 239/2000 Sb.
4 § 19 odst. 1 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému.
5 § 21 až 24 vyhlášky č. 328/2001 Sb.
6 § 20 odst. 2 vyhlášky č. 328/2001 Sb.
7 § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb.
8 § 20 odst. 3 vyhlášky č. 328/2001 Sb.
9 § 23 odst. 2 a § 24 odst. 3 vyhlášky č. 328/2001 Sb.
10 § 19 odst. 3 vyhlášky č. 328/2001 Sb. a § 20 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb.
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(6) Výpis příslušné části  poplachového plánu integrova-
ného záchranného systému Zlínského kraje obdrží pro
svou potřebu operační střediska všech základních slo-
žek integrovaného záchranného systému od HZS kra-
je do 14 dnů od nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Článek 3
Krajské operační a informační středisko

hasičského záchranného sboru kraje

(1) Činnost jednotek požární ochrany a složek integrova-
ného záchranného systému při společném zásahu na
území Zlínského kraje je koordinována operačním a
informačním střediskem integrovaného záchranného
systému Zlínského kraje, kterým je Krajské operační a
informační středisko hasičského záchranného sboru
kraje (dále jen „krajské operační a informační středis-
ko“).11 Krajské operační a informační středisko rov-
něž zajišFuje součinnost s jednotkami požární ochrany
a složkami integrovaného záchranného systému ostat-
ních krajů zasahujících na území Zlínského kraje.

(2) Krajské operační a informační středisko se dále člení
na územně příslušná operační a informační střediska,
která  působí na území všech okresů Zlínského kraje.

(3) Hlavní sídlo krajského operačního a informačního stře-
diska je Zlín, Přílucká 213. Krajské operační a infor-
mační středisko přijímá a vyhodnocuje informace z tís-
ňových volání na telefonních číslech 150 a 112.

Článek 4
Zásady součinnosti jednotek požární ochrany
při hašení požárů a provádění záchranných

a likvidačních prací na území Zlínského kraje
 
(1) Zásady součinnosti a koordinace základních a ostat-

ních složek integrovaného záchranného systému, resp.
operačních a informačních středisek HZS kraje, se slož-
kami  integrovaného záchranného systému jsou stano-
veny zvláštními právními předpisy.12

 
(2) Nasazení sil a prostředků jednotek požární ochrany

k provedení zásahu vychází z plošného pokrytí území
Zlínského kraje jednotkami požární ochrany a z před-
určenosti některých jednotek požární ochrany k záchra-
nným pracím.13

(3) Jednotky požární ochrany určené k zásahu požárním
poplachovým plánem kraje vysílá k zásahu operační a

informační středisko územního odboru HZS kraje,
v jehož územní působnosti mimořádná událost vznik-
la, příp. operační a informační středisko územního od-
boru HZS kraje, které převezme zásah do své působ-
nosti.

 
Článek 5

Zásady součinnosti jednotek požární ochrany
při poskytování mezikrajské pomoci

(1) Zásady součinnosti jednotek požární ochrany při po-
skytování mezikrajské pomoci jsou obsaženy v píse-
mných dohodách o poskytnutí sousedské pomoci, uza-
víraných mezi HZS kraje a hasičskými záchrannými
sbory sousedních krajů, a to s ohledem na  potřeby
vyplývající z požárních poplachových plánů  jednotli-
vých okresů Zlínského kraje a požadavků na typy udá-
lostí. Dohody upravují síly a prostředky určené k pos-
kytnutí vzájemné pomoci, dobu, do které budou tyto
síly a prostředky v případě vyžádání pomoci poskyt-
nuty, osoby pověřené zabezpečováním pomoci a způ-
sob jejich vyrozumění.

 
(2) Přehled platných dohod je veden v dokumentaci inte-

grovaného záchranného systému,14 která je uložena na
krajském operačním a informačním středisku.

 
(3) Stejná pravidla platí i pro uzavírání dohod se složkami

integrovaného záchranného systému.

Článek 6
Zásady součinnosti jednotek požární ochrany

při poskytování mezinárodní pomoci
 
(1) HZS kraje je oprávněn uzavírat dohody s příslušnými

územními samosprávnými celky Slovenské republiky,
pokud mezinárodní smlouva schválená Parlamentem
České republiky a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo
ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví jinak.15

(2) Přehled platných dohod je veden v dokumentaci inte-
grovaného záchranného systému uložené na krajském
operačním a informačním středisku.

 
(3) HZS kraje se zapojuje do mezinárodní pomoci formou:

a) vyslání jednotky HZS kraje,
b) vyslání odborníků,
c) vyslání složek integrovaného záchranného systé-

mu Zlínského kraje,
d) poskytnutí humanitární pomoci.

11 § 5 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb.
12 Vyhláška č. 328/2001 Sb. a vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
13 § 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
14 § 14  vyhlášky č. 328/2001 Sb.
15 § 10 odst. 2 písm. e) zákona č. 239/2000 Sb.
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(4) Pro poskytnutí mezinárodní pomoci může HZS kraje
vyslat speciální jednotku — odřad.16

(5) Poskytování humanitární pomoci je upraveno zvlášt-
ním právním předpisem.17

   
Článek 7

Aktualizace požárního poplachového plánu kraje

(1) Obce, právnické a fyzické osoby a složky integrova-
ného záchranného systému zařazené v požárním po-
plachovém plánu kraje jsou povinny bezodkladně ozná-
mit krajskému operačnímu a informačnímu středisku
změnu údajů, které ovlivňují funkčnost požárního po-
plachového plánu kraje, a to zejména změny ve vyhla-
šování poplachu jednotce požární ochrany, změny
v akceschopnosti a druhu požární techniky, technic-
kého vybavení, vybavení ochrannými prostředky (dý-
chací technika, protichemické obleky apod.), vybave-
ní speciálními hasivy a prostředky.

 
(2) Požární poplachový plán kraje je trvale uložen na kraj-

ském operačním a informačním středisku a je průběž-
ně aktualizován. Za provádění aktualizace požárního
poplachového plánu kraje, včetně související dokumen-
tace, odpovídá ředitel HZS kraje.

 

(3) Návrh na změnu tohoto nařízení předkládá Radě Zlín-
ského kraje HZS kraje.

 
(4) Ověření aktuálnosti požárního poplachového plánu

kraje a vyhodnocení jeho účinnosti, provádí HZS kra-
je průběžně dle potřeb a při prověřovacích a taktic-
kých cvičeních jednotek požární ochrany a složek in-
tegrovaného záchranného systému.

Článek 8 
Závěrečná ustanovení

(1) Kontrolu plnění tohoto nařízení je oprávněn provádět
HZS kraje.18

(2) Při zjištění porušení povinností stanovených tímto na-
řízením je Rada Zlínského kraje  na návrh ředitele HZS
kraje oprávněna přijmout odpovídající opatření k ná-
pravě zjištěných nedostatků.

(3) Nařízení kraje nabývá účinnosti 15. dnem následují-
cím po dni vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Zlínského kraje.

(4) Nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady Zlín-
ského kraje č. 570/R26/02 dne 7. října 2002.

František Slavík v. r.
hejtman

 
Libor Lukáš v. r.
zástupce hejtmana

16 § 4 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
17 Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární

pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva.
18 § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb.
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Rada Zlínského kraje vydává v souladu s ustanovením § 7
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“),
k provedení § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné zně-
ní č. 67/2001 Sb. — dále jen „zákon o požární ochraně“),
toto nařízení kraje:

Část I.
Základní ustanovení

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Nařízení kraje stanoví podmínky k zabezpečení zdro-
jů vody pro hašení požárů a záchranné práce.

(2) Za plnění podmínek k zabezpečení zdrojů vody pro
hašení požárů a záchranné práce odpovídá jejich vlast-
ník nebo uživatel.1

(3) Nařízení kraje se vztahuje na všechny vlastníky nebo
uživatele zdrojů vody pro hašení požárů a záchranné
práce nacházejících se na území Zlínského kraje.

Článek 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) zdrojem vody pro hašení požárů a záchranné prá-

ce — vodní zdroj, který má vnější odběrní místo a
který byl jako zdroj vody určen okresním úřadem2

pro potřeby hašení požárů, jiné záchranné práce a
cvičení jednotek požární ochrany a složek integro-
vaného záchranného systému,

b) dalším zdrojem vody pro hašení požárů a záchran-
né práce — vodní zdroj, který nemá kapacitu odpo-
vídající normativním požadavkům,3 slouží jako
nouzový vodní zdroj a byl určen jako další zdroj
vody obcí,

3

NAŘÍZENÍ
Zlínského kraje č. 3/2002

ze dne 7. října 2002,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

c) čerpacím stanovištěm — zpevněná plošina u zdroje
vody pro hašení požárů bezpečná  pro přistavení
požárního čerpadla,4

d) odběrním místem — místo vhodné k odběru vody
pro hašení mobilní technikou nebo technickými
prostředky požární ochrany,

e) víceúčelovým zdrojem vody pro hašení požárů a
záchranné práce — vodní zdroj, který je upraven
tak, aby mohl sloužit svému provoznímu účelu a
zároveň jako zdroj vody pro hašení požárů a zá-
chranné práce.

Část II.
Povinnosti orgánů státní správy a samosprávy

Článek 3
Kraj

Kraj vede dokumentaci k zabezpečení zdrojů vody k hašení
požárů, která obsahuje určení těchto zdrojů, podmínky je-
jich trvalé použitelnosti pro hašení požárů a pro záchranné
práce, zejména podmínky pro dostupnost k tomuto zdroji
a odběr vody, a způsob zabezpečení stanovených podmí-
nek.5

Článek 4
Okresní úřad

Okresní úřady určují zdroje vody pro hašení požárů a ve-
dou dokumentaci o určení vodních zdrojů pro hašení požá-
rů, která obsahuje seznam zdrojů vody pro hašení požáru a
záchranné práce.6

Článek 5
Obec

(1) Obce zabezpečují zdroje vody pro hašení požárů a je-
jich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody
pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trva-
lé použitelnosti.7

1 § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
2 § 28 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb.
3 § 1 písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ČSN č. 73 0873.
4 ČSN č. 73 6639.
5 § 6 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.
6 § 11 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.
7 § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.
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(2) Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky
jejich trvalé použitelnosti na území obce je obsažen
v požárních řádech obcí.

(3) V případech, že vlastníci nebo uživatelé nemovitostí
nemají doposud vybudovány zdroje vody pro hašení
požárů a záchranné práce v souladu s platnými norma-
tivními požadavky, musí tak učinit nejpozději do
31. 12. 2005. Od vybudovaní (zřízení) zdrojů vody mo-
hou upustit pouze se souhlasem Hasičského záchran-
ného sboru Zlínského kraje (dále jen „HZS kraje“) za
předpokladu, že jsou provedena opatření zabraňující
přenesení požáru na sousední objekty.

(4) Obec je povinna provést nejméně  jedenkrát ročně kon-
trolu použitelnosti vodních zdrojů, které jsou uvedeny
v požárním řádu obce a v případě zjištění nedostatků
přijmout opatření ke sjednání nápravy.

Část III.
Podmínky zabezpečení a použitelnosti zdrojů vody

pro hašení požárů a záchranné práce

Článek 6
Zdroje vody pro hašení požárů a záchranné práce

Zdroje vody pro hašení  požárů a záchranné práce jsou podle
charakteru rozděleny do následujících skupin:

a) přirozené zdroje vody pro hašení požárů a záchran-
né práce (např. rybníky, potoky, řeky apod.),

b) víceúčelové zdroje vody pro hašení požárů a zá-
chranné práce (např. zásobníky technologické
vody, nádrže na chladící vodu, přehrady, hospo-
dářské nádrže, koupaliště, plavecké bazény, vodo-
jemy apod.),

c) umělé zdroje pro hašení požárů a záchranné práce
(požární  nádrže, požární studny, nádrže pro za-
chycení dešFové vody, vnější požární vodovod
včetně podzemních a nadzemních hydrantů, plní-
cích míst a požárních výtokových stojanů, apod.).

Článek 7
Povinnosti vlastníků nebo uživatelů  zdrojů vody
pro hašení požárů a  záchranné práce a vlastníků

nebo uživatelů přilehlých nemovitostí

(1) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody pro hašení požá-
rů a záchranné práce jsou povinni:
a) udržovat zdroje vody pro hašení požárů a záchran-

né práce v takovém stavu, aby bylo umožněno

použití odpovídající požární techniky a věcných
prostředků požární ochrany k čerpání vody pro
hašení požárů a záchranné práce,

b) umožnit vstup na nemovitost, na níž se nachází
zdroj pro hašení požárů a záchranné práce, oso-
bám provádějícím opatření nutná ke zdolávání
požáru či jiných záchranných prací; o potřebě a
rozsahu rozhoduje velitel zásahu,

c) při cvičení jednotky požární ochrany umožnit vstup
na nemovitost, na níž se nachází zdroj vody pro
hašení požárů a záchranné práce; o tomto vstupu
musí být její vlastník nebo uživatel HZS kraje nebo
obcí, kteří cvičení jednotky požární ochrany orga-
nizují, předem uvědomen, a to nejméně 24 hodin
před zahájením cvičení; nesouhlasí-li vlastník nebo
uživatel nemovitosti, na níž se nachází zdroj vody
pro hašení požárů a záchranné práce, se vstupem
na nemovitost, rozhodne HZS kraje nebo obec, kte-
ří cvičení jednotky požární ochrany organizují, o
tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení této
jednotky nezbytný.

(2) V případě, že lze vstoupit na nemovitost, na níž se na-
chází zdroj vody pro hašení požárů a záchranné práce,
jen přes pozemek ve vlastnictví třetí osoby, je tato po-
vinna vstup na svůj pozemek za tímto účelem  umož-
nit, a to v rozsahu stanoveném velitelem zásahu.

Článek 8
Podmínky trvalé použitelnosti zdrojů vody pro hašení
požárů a záchranné práce a způsob jejich zabezpečení

(1) Vlastník nebo uživatel zdroje vody pro hašení požárů
a záchranné práce je povinen zajistit jeho trvalou pou-
žitelnost tak, aby:
a) zdroj vody trvale zajišFoval potřebnou dodávku

vody pro hašení odběrním požárním čerpadlem od-
povídající normativnímu požadavku,3

b) vnější odběrní místa byla zřizována až za hranicí
požárně nebezpečného prostoru přilehlých objek-
tů.

(2) Vlastník a uživatel zdroje vody pro hašení požárů a
záchranné práce je kromě dodržování normativních po-
žadavků8  dále povinen:
a) označit všechna vnější odběrní místa tak, aby byl

jednoznačně zřejmý jejich účel; přičemž hydranty
na vodovodních sítích musí být označeny v souladu
s normativním požadavkem;9 čerpací stanoviště
musí být označena tabulkou s nápisem Požární

8 ČSN č. 73 0873 a ČSN č. 73 6639.
9 ČSN č. 01 8013.
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voda a s uvedením údajů o objemu vodního zdro-
je, jeho vydatnosti vyjádřené v litrech za sekundu
a sací výšce,

b) trvale zajistit příjezd k vnějším odběrním místům
zdroje vody pro hašení požárů a záchranné práce
pro mobilní požární techniku, a to v šířce nejméně
3 m; v obtížně přístupných oblastech pak v nezbyt-
ně nutném rozsahu stanoveném HZS kraje,

c) zajistit, aby čerpací stanoviště nebylo výše jak 5 m
nad hladinou vyhovujícího zdroje vody k hašení
požárů4  a 7,5 m u nouzového zdroje vody k hašení
požárů4  ode dna po osu čerpadla a mělo vybudo-
váno dostatečnou zábranu proti  sjetí mobilní po-
žární techniky do vodního zdroje.

(3) O dočasném vyřazení  zdroje vody pro hašení požárů
z provozu (např. za účelem opravy) je povinen jeho
vlastník nebo uživatel neprodleně informovat HZS kra-
je. Ve sdělení uvede důvod dočasného vyřazení zdroje
vody pro hašení požárů z provozu a předpokládanou
dobu dočasného vyřazení vodního zdroje. O zařazení
zdroje vody pro hašení požárů zpět do provozu vyro-
zumí jeho vlastník nebo uživatel neprodleně HZS kra-
je.

(4) Vlastník nebo uživatel zdroje vody pro hašení požárů
a záchranné práce je povinen provádět provozní kont-
roly požárně bezpečnostního zařízení v rozsahu a způ-
sobem stanoveným právními předpisy,3 normativními
požadavky a průvodní dokumentací daného zařízení, a
to nejméně jednou ročně, pokud není stanovena lhůta
kratší.

(5) V případě zjištění nedostatků na požárně bezpečnost-
ním zařízení provede vlastník nebo uživatel zdroje vody
pro hašení požárů a záchranné práce opatření ke sjed-

nání nápravy. Pokud zjištěné závady nelze bezprostřed-
ně odstranit, musí vlastník nebo uživatel zdroje vody
pro hašení požárů a záchranné práce přijmout nouzová
opatření k zajištění  provozu zdroje vody a oznámit
tyto skutečnosti HZS kraje.

Část IV.
Postih právnických osob, podnikajících fyzických

osob a fyzických osob a společná, přechodná
a závěrečná ustanovení

Článek 9
Sankce

(1) Za porušení ustanovení tohoto nařízení podnikající fy-
zickou osobou při výkonu její podnikatelské činnosti
nebo právnickou osobou  může být uložena pokuta dle
§ 11 zákona o krajích.

(2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením fy-
zickou osobou může být postiženo dle zákona č. 200/
1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 10
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Kontrolu plnění tohoto nařízení je oprávněn provádět
HZS kraje.10

(2) Nařízení kraje nabývá účinnosti 15. dnem následují-
cím po dni vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Zlínského kraje.

(3) Nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady Zlín-
ského kraje č. 570/R26/02 dne 7. října 2002.

František Slavík v. r.
hejtman

 
Libor Lukáš v. r.
zástupce hejtmana

10  § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb.
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4

NAŘÍZENÍ
Zlínského kraje č. 4/2002

ze dne 7. října 2002,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Rada Zlínského kraje vydává v souladu s ustanovením § 7
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), na zá-
kladě § 27 odst. 1 písm. f) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (úplné zně-
ní č. 67/2001 Sb. — dále jen „zákon o požární ochraně“),
toto nařízení kraje:

Část I.

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Nařízení kraje stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
na území Zlínského kraje.

(2) Plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru zajišFují fyzické
osoby, právnické osoby a fyzické osoby podnikající
podle zvláštních předpisů (dále jen „podnikající fyzic-
ké osoby“).

Článek 2
Doba a místa zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

(1) Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se pro úče-
ly tohoto nařízení rozumí období:
a) sklizně pícnin, obilovin, slámy a úsušků, jejich po-

sklizňové úpravy a skladování vymezené zaháje-
ním přípravných prací spojených se sklizní a ukon-
čené provedením měřením teplot v době sklado-
vání (čl. 4 odst. 3 písm. i) nařízení),

b) provádění požárně nebezpečných činností spoje-
ných s hospodařením v lesích1  nebo rozdělávání
ohňů v přírodním prostředí v období sucha; za
období sucha se pro účely tohoto nařízení považu-
je období od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku,

c) nepříznivých klimatických podmínek, zejména del-
ší období vysokých teplot a mimořádného sucha,
vyhlašované a odvolávané hejtmanem Zlínského
kraje.

(2) Pro účely tohoto nařízení se místem se zvýšeným ne-
bezpečím vzniku požáru rozumí:
a) lesní porosty,
b) suché travní porosty,
c) plochy zemědělských kultur,
d) sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků,
e) místa v přírodním prostředí využívaná k rekreač-

ním účelům (čl. 5 odst. 2).

Část II.
Stanovení podmínek požární bezpečnosti v době

zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Článek 3
Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době

zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

(1) V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na mís-
tech se zvýšeným požárním nebezpečím nelze:
a) rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně,
b) kouřit,
c) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
d) spalovat hořlavé látky na volném prostranství,
e) tábořit mimo vyhrazená místa,
f) zakládat ohně a manipulovat s nimi bez přítom-

nosti osoby starší 15 let, pokud dále není stanove-
no jinak,

g) používat v přírodním prostředí zábavné pyrotech-
niky a jiných obdobných výrobků.

(2) Osoby zakládající ohně a manipulující s otevřeným
ohněm jsou povinny:

1 § 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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a) zajistit, aby místo pro rozdělávání ohně bylo izo-
lováno od všech snadno zápalných látek,

b) při změně klimatických podmínek, především
v případě sílícího větru, pálení ohňů předčasně
ukončit,

c) neponechat oheň bez dozoru; místo, kde byl oheň
rozdělán, opustit teprve po úplném vyhasnutí ohně,
zajistit jeho zalití vodou nebo zasypání zeminou,
pískem apod.,

d) zabezpečit, aby případné spalování klestu bylo pro-
váděno za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 1
písm. d).

(3) Ustanovení tohoto článku odst. 1 písm. a) a b) se ne-
vztahuje na místa se zvýšeným požárním nebezpečím
uvedená v článku 2 odst. 2 písm. e) nařízení.

(4) Ustanovení tohoto článku odst. 1 písm. a) a d) se ne-
vztahuje na činnosti uvedené v článku 5 odst. 1 naří-
zení.

Článek 4
Podmínky k zabezpečení požární ochrany v období

sklizně pícnin, obilovin, slámy a úsušků (dále jen
„materiálů“), jejich posklizňové úpravy a skladování

(1) Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické
osoby v období přípravných prací zajistí:
a) prověření technického stavu strojů a zařízení, včet-

ně kontroly vybavení přenosnými hasicími přístro-
ji, přičemž pracovní stroje se spalovacími motory
lze používat k manipulaci s hořlavým materiálem
(stohy, sklady apod.) pouze, jsou-li opatřeny funkč-
ním lapačem jisker, nejedná-li se o stroje s trvale
zabudovaným lapačem jisker nebo o stroje s pře-
plňovanými motory,

b) vybavení pracovních strojů samojízdných pro skli-
zeň materiálů přenosnými hasicími přístroji v počtu
dle průvodní dokumentace stroje anebo minimál-
ně jedním přenosným hasicím přístrojem s celko-
vou hasicí schopností 13A nebo 70B, případně
s celkovou náplní nejméně 6 kg hasicího prášku,

c)  ověření, zda stroje a zařízení jsou používány v sou-
ladu s průvodní dokumentací stanovenou výrob-
cem; osoby, které jsou pověřeny obsluhou těchto
strojů a zařízení, musí být s těmito předpisy pro-
kazatelně seznámeny,

d) provedení kontroly stavu objektů určených ke skla-
dování nebo pro zpracovávání materiálů a odstra-

nění zjištěných závad; při této kontrole se zaměří
zejména na zamezení zatékání dešFové vody do
objektu, na stav elektroinstalace a hromosvodů, na
vybavení přenosnými hasicími přístroji, označení
příslušnými bezpečnostními tabulkami (např. zá-
kaz kouření, zákaz vstupu s otevřeným ohněm
apod.), na možnost zamezení vstupu nepovolaných
osob (uzavření objektu, popř. označení zákazem
vstupu),

e)  provedení kontroly provozuschopnosti všech zdro-
jů požární vody určených pro hašení požárů ve výše
uvedených objektech (např. hydranty, požární ná-
drže), včetně jejich označení a přístupů k nim,

f) provedení kontroly stavu příjezdových komunikací
k objektům a zdrojům požární vody.

(2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby dále
v období přípravných prací zajistí:
a) stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pro-

story, objekty a pracoviště, kde se provozují čin-
nosti se zvýšeným (vysokým) požárním nebezpe-
čím a jejich zapracování do příslušných druhů do-
kumentace požární ochrany (např. stanovení or-
ganizace zabezpečení požární ochrany, zabezpe-
čení školení a odborné přípravy,2 provádění pre-
ventivních požárních prohlídek),

b) provedení školení osob podílejících se na sklizňo-
vých pracích a osob zajišFujících střežení objektů
s uloženými materiály,2

c) provedení preventivních požárních prohlídek ve
všech výrobních a skladovacích objektech využí-
vaných v období sklizně,

d) prověření funkčnosti ohlašoven požárů nebo míst
pro ohlášení požárů v návaznosti na požární po-
plachové směrnice.

(3) Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické
osoby v průběhu sklizně zajistí:
a) aby při skupinovém nasazení pěti a více sklíze-

cích strojů měly v daném místě k dispozici záso-
by vody v cisternách, tažný stroj s pluhem k obo-
rání ochranného pásu a vhodné spojovací prostřed-
ky pro ohlášení požáru,

b) aby při zakládání volných skladů sena a slámy (sto-
hů) byly dodržovány předepsané bezpečnostní
vzdálenosti od vybraných druhů objektů, lesů a
komunikací podle zvláštního právního předpisu,3

c) aby materiál byl skladován, případně zpracováván
pouze v objektech k tomu určených,4

2 § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
3 Příloha č. 1. k vyhlášce č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární pre-

venci).
4 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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d) provedení potřebných opatření k zajištění dodržo-
vání zákazu kouření v průběhu sklizně na poli, při
manipulaci a skladování materiálu,

e) podmínky požární bezpečnosti při svařování, ře-
zání apod.,5

f) skladování a kontrolu skladovaného materiálu pod-
le zásad uvedených v příloze nařízení,

g) důsledné uzavírání objektů, v nichž se nepracuje a
v nichž je uložena píce a sláma, případně učiní další
opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob.

Článek 5
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při

provádění požárně nebezpečných činností spojených
s hospodařením v lesích a rozdělávání ohňů

v přírodním prostředí

(1) Za účelem zajištění preventivních opatření proti vzni-
ku lesních požárů v souvislosti s činnostmi provádě-
nými při hospodaření v lese musí právnická osoba, pod-
nikající fyzická osoba nebo fyzická osoba při pálení
dodržovat tato požárně bezpečnostní opatření:
a) oznámit před zahájením pálení den, dobu, místo

pálení a jméno osoby odpovědné za pálení kraj-
skému operačnímu a informačnímu středisku Ha-
sičského záchranného sboru Zlínského kraje (dále
jen „HZS kraje“) nebo příslušnému operačnímu a
informačnímu středisku daného územního odboru
HZS kraje (Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín);
operační a informační střediska mohou spalování
zakázat,6

b) zajistit, aby pálení prováděla nejméně dvoučlenná
skupina s určením odpovědné osoby, která musí
být starší 18 let,

c) zajistit, aby osoby provádějící pálení byly proka-
zatelně seznámeny s pracovními postupy, s pra-
vidly pálení, způsobem přivolání pomoci, zvlášt-
nostmi pracoviště z hlediska požární ochrany,

d) místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti
suchých travin, na rašeliništích, na pařezech a ji-
ných požárně nebezpečných místech; ohniště ne-
smí být blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jeh-
ličnatých porostů první věkové třídy,

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) pálení lze zahájit jen 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 půl
metru od okraje ohniště směrem do jeho středu,

h) po provedeném pálení musí být každé ohniště po
dobu 5 dnů, nebo do doby vydatného deště ales-
poň jednou denně kontrolováno; tato povinnost
odpadá při pálení za sněhové pokrývky,

i) pálení je zakázáno zahajovat, případně musí byt
ukončeno, za silného větru,7

j) udržovat sjízdné lesní komunikace k zajištění pří-
jezdu požární techniky,

k) vlastníci lesů nacházejících se na území Zlínské-
ho kraje jsou povinni zajistit, aby po dobu zvýše-
ného nebezpečí vzniku požáru byly přístupové
cesty do lesa označeny zákazem kouření a mani-
pulace s otevřeným ohněm.

(2) Při rozdělávání ohňů v přírodním prostředí jsou stano-
vena následující opatření:
a) je zakázáno rozdělávat oheň v lese a do vzdále-

nosti 50 m od okraje lesního pozemku,8 na rašeli-
nových pozemcích, ve vysoké trávě, ve vzdálenosti
100 m od stohů dozrávajícího obilí, strnišF; dále i
plošné pálení slámy na polích,

b) v rekreačních zařízeních, dětských táborech a ve-
řejných tábořištích (dále jen „rekreační zařízení“)
lze ohniště rozdělávat jen na vyhrazeném prosto-
ru; rozdělávání ohňů je zakázáno v těsné blízkosti
stanů a obytných přívěsů,

c) pro provozování ohniště v rekreačních zařízeních
musí být určena osoba odpovědná za dozor; oh-
niště nesmí být provozováno za silného větru a
v období nepříznivých klimatických podmínek
podle čl. 6 tohoto nařízení,

d) provozovatelé rekreačních zařízení zajistí vytvo-
ření podmínek pro případné hašení požárů a pro
záchranné práce zejména udržováním volných pří-
jezdových komunikací pro požární techniku, včet-
ně prokazatelného seznámení všech uživatelů re-
kreačních zařízení se stanovenými opatřeními for-
mou označení prostorů a míst příslušnými bezpeč-
nostními značkami, příkazy a pokyny ve vztahu
k požární ochraně,

e) provozovatelé rekreačních zařízení jsou povinni
provádět průběžně kontroly plnění jimi stanove-
ných opatření a činit opatření k odstranění zjiště-
ných nedostatků.

5 Například vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.
6 § 5 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb.
7 Tj. při rychlosti větru nad 5,2 m.s-2, který se vyznačuje šuměním listí stromů, trvalým pohybem listů a větviček, apod.
8 § 20 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.
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Článek 6
Podmínky k zabezpečení požární ochrany v období

nepříznivých klimatických podmínek

(1) Období nepříznivých klimatických podmínek vyhla-
šuje a odvolává hejtman Zlínského kraje na návrh HZS
kraje prostřednictvím obcí. Obce tuto skutečnost ne-
prodleně zveřejní způsobem v místě obvyklým.

(2) Pro toto období se stanovuje:
a) dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesů

na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní
správy lesů;9  návrh k vydání rozhodnutí může po-
dat ředitel HZS kraje,

b) zákaz spalování hořlavých látek (odpad, suchá trá-
va, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a
to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami
a pícninami,

c) zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých proti-
požárních opatření,

d) zajištění trvale volné příjezdové komunikace do
lesů a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů.

(3) Osoby hospodařící v lese10  provádějí v období nepříz-
nivých klimatických podmínek pouze nezbytné práce
spojené s hospodařením v lesních porostech, bez pou-
žívání otevřeného ohně.

Část III.

Článek 7
Sankce

(1) Za porušení ustanovení tohoto nařízení podnikající fy-
zickou osobou při výkonu její podnikatelské činnosti
nebo právnickou osobou může být uložena pokuta dle
§ 11 zákona o krajích.

(2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením fy-
zickou osobou může být postiženo dle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.

Článek 8
Společná a závěrečná ustanovení

(1) Tímto nařízením nejsou dotčeny další povinnosti práv-
nických a podnikajících fyzických osob, jakož i ostat-
ních fyzických osob stanovené zvláštními právními
předpisy.11

(2) Kontrolu plnění tohoto nařízení je oprávněn provádět
HZS kraje.12

(3) Nařízení kraje nabývá účinnosti 15. dnem následují-
cím po dni vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Zlínského kraje.

(4) Nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady Zlín-
ského kraje č. 570/R26/02 dne 7. října 2002.

František Slavík v. r.
hejtman

 
Libor Lukáš v. r.
zástupce hejtmana

9 § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb.
10 § 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb.
11 Například zákon č. 133/1985 Sb.
12 § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb.
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(1) Podmínky skladování materiálu ve stozích a volných
skládkách:13

a) volné sklady pícnin a slámy s objemem do 50 m3   14

(včetně balíků sena a slámy) lze umísFovat pouze
ve vzdálenosti min. 10 m od hranice se sousedním
pozemkem a od objektů; ve vzdálenosti menší než
10 m je možné volné sklady umístit pouze se sou-
hlasem vlastníka pozemku nebo objektu a umož-
ňuje-li to stavební provedení objektu,15

b) do vzdálenosti 12 m od stohů a volných skládek je
zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, kou-
řit; tento zákaz musí být vyznačen příslušnými ta-
bulkami.

(2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zajistí,
aby při skladování materiálu byla dodržována techno-
logie dosoušení a skladování včetně prokazatelného
měření teploty v následujícím rozsahu:
a) teplota materiálu se měří nejméně v polovině výš-

ky naskladněného materiálu např. tepelnými čidly
nebo hloubkovými teploměry,

b) teplota se měří nejméně na šesti místech jedné do-
sušené sekce stohu nebo volné skládky materiálu
úměrně objemu naskladněného materiálu; za sek-
ci se považuje část stohu nebo volné skládky o
objemu do 2000 m3,

c) měření teplot se provádí jedenkrát za 24 hodin po
dobu jednoho měsíce od naskladnění materiálu, a
poté jedenkrát týdně až do konce 3. měsíce od jeho
naskladnění; měřicí body je třeba průběžně měnit,

d) v případě skladování materiálu v balících se pro-
vádí ve skladu fyzická kontrola (vizuální, pacho-
vá), 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 iden-
tifikováno, zajištěno provedení kontrolního měře-
ní teploměrem a další postup podle písmene g) to-
hoto odstavce,

Příloha
k Nařízení Zlínského kraje č. 4/2002

Podmínky požární bezpečnosti pro skladování materiálu

e) měření teplot, případně fyzická kontrola, nemusí
být prováděna, pokud bude prokázáno, že vlhkost
materiálu je nižší než 15 %,

f) měření teplot, fyzická kontrola, dále i průkazné do-
klady o vlhkosti naskladňovaného materiálu musí
být prokazatelně zaznamenávány; za prokazatel-
né se považuje chronologicky vedený písemný
záznam v knize měření s uvedeným označením
skladovaného objektu, data, času, všech naměře-
ných hodnot a podpisem osoby, která měření pro-
váděla; za záznam se považuje i záznam z elektro-
nického měřicího zařízení za předpokladu, že sou-
časně je zaznamenáváno i datum jednotlivých za-
čátků naskladnění (datum, množství, sekce); zá-
znam se uchovává nejméně jeden rok nebo do úpl-
ného vyskladnění,

g) při naměření teploty nad 65 oC je nutno učinit ne-
odkladná opatření např. přeložení nebo vysklad-
nění přehřátého materiálu, u skladů s dosoušecím
zařízením vypnutí ventilátorů; přeložení nebo vy-
skladnění se provádí za asistence jednotky požár-
ní ochrany a případ se neodkladně oznámí na míst-
ně příslušné operační středisko HZS kraje,

h) ochlazený a překontrolovaný materiál se může vrá-
tit zpět do skladu; o provedeném opatření se pro-
vede prokazatelný záznam do knihy měření.

13 Stoh se rozumí považuje volná skládka materiálu o objemu 50 m3 a více; za jeden stoh se považuje i skupina volných skládek jejichž celkový objem
nesmí být větší než 4000 m3.

14 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 246/2001 Sb.
15 ČSN č. 73 0802, ČSN č. 73 0804.
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Rada Zlínského kraje vydává v souladu s ustanovením § 7
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), na základě
ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) bod 2. zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné
znění č. 67/2001 Sb.), toto nařízení kraje:

Část I.
Úvodní ustanovení

Článek 1

(1) Nařízení kraje stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany v budovách zvláštního významu.

(2) Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany
v budovách zvláštního významu uvedených v neveřej-
ném seznamu (dále jen „určené budovy“) vypracovaném
k tomuto nařízení odpovídá právnická osoba, podnikají-
cí fyzická osoba, fyzická osoba, která v budově provo-
zuje činnost nebo která je vlastníkem této budovy (dále
jen „povinná osoba“).

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) podmínkami k zabezpečení požární ochrany v budo-

vách zvláštního významu — souhrn opatření, který-
mi se stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární
ochrany v určených budovách,

b) budovami zvláštního významu — budovy, u kterých
by případný požár mohl znamenat:
1. ohrožení zásobování obyvatel základními život-

ními potřebami,1 tj.:
� rozvodny elektrické energie a transformovny

o napětí 440 kV, 220 kV a 110 kV,
� budovy tepláren sloužící k výrobě a dodávce

tepla pro 2000 bytových jednotek a více, nebo
budovy, na nichž uvedené funkce závisí,

� zdravotnická zařízení — nemocnice,2

5

NAŘÍZENÍ
Zlínského kraje č. 5/2002

ze dne 7. října 2002,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu

2. ohrožení základních funkcí orgánů státní správy
a samosprávy, tj.:
� úřady kraje,
� katastrální úřady,3

� archivy,4 tj. budovy, ve kterých jsou uloženy
archiválie — písemné, obrazové, zvukové a jiné
záznamy, které vzešly z činnosti státních orgá-
nů, kraje, obcí a jiných právnických osob i z čin-
nosti fyzických osob, a které vzhledem ke své-
mu dokumentárnímu významu mají trvalou
hodnotu,

3. nenahraditelné ztráty na kulturních památkách,5

tj.:
� kulturní památky — nemovité i movité věci,

popř. jejich soubory, které jsou Ministerstvem
kultury ČR prohlášeny za kulturní památky,

� národní kulturní památky — kulturní památky
prohlášené nařízením vlády za národní kultur-
ní památky,

4. nebo jejichž funkce je v daném regionu dostup-
nými prostředky nenahraditelná.

Článek 3

Na základě tohoto nařízení a jím stanovených kriterií pro
zatřídění vypracuje Hasičský záchranný sbor Zlínského kra-
je (dále jen „HZS kraje“) neveřejný seznam budov zvláštní-
ho významu, a to do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto
nařízení, který předloží ke schválení Radě Zlínského kraje.

Část II.
Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany

a podmínek pro hašení požárů
a pro záchranné práce v budovách zvláštního významu

Článek 4

(1) Za účelem vytvoření podmínek pro provedení rychlého
a účinného zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a
záchranných prací musí povinná osoba:
a) písemně stanovit podmínky pro zajištění vstupu jed-

notky požární ochrany k provedení případného zá-

1 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.
2 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
3 Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
4 Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
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sahu v budově zvláštního významu, zejména k pře-
konání bezpečnostních bariér, které budou v tako-
vých budovách zřízeny apod., tyto podklady předat
HZS kraje,

b) vymezit možná kolizní místa v budově z hlediska
zásahu jednotky požární ochrany nebo místa, u kte-
rých lze předpokládat komplikaci nebo neobvyklé
podmínky pro zasahující jednotku požární ochrany;
při jejich vymezení spolupracovat s HZS kraje,

c) neprodleně hlásit na operační středisko HZS kraje
jakékoli změny týkající se obsahu dokumentů pře-
daných HZS kraje k bodu 1. a 2. tohoto nařízení,
dále změny na příjezdových komunikacích k budo-
vě, na nástupních plochách u budovy nebo v přístupu
k nim, v příjezdu ke zdrojům vody pro hašení požá-
rů pro budovu nebo jejich nedostatečnosti oproti
původnímu stavu,

d) provádět pravidelné preventivní požární prohlídky
ve lhůtách zkrácených na polovinu oproti lhůtám sta-
noveným ve vyhlášce ministerstva vnitra č. 246/2001
Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o po-
žární prevenci),

e) provádět kontrolu únikových komunikací, vnějších
a vnitřních zásahových cest včetně požárních žebří-
ků, přístupnosti k nim, jejich provozuschopnosti (i
v zimním období), správnost značení nejméně je-
denkrát měsíčně,

f) činit opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

(2) Za účelem zajištění požadavků na bezpečný pobyt a po-
hyb osob je určený subjekt povinen:
a) prokazatelným způsobem stanovit podmínky pro

bezpečný pobyt a pohyb osob v budově,
b) jedná-li se o budovy, ve kterých jsou složité pod-

mínky pro zásah,6  provádět cvičný požární poplach
nejméně jedenkrát ročně.

Část III.
Sankce

Článek 5

(1) Poruší-li vlastník nebo provozovatel budovy zvláštního
významu jako právnická osoba nebo podnikající fyzic-
ká osoba podmínky stanovené tímto nařízením, může mu
být uložena pokuta ve smyslu ustanovení § 11 zákona o
krajích.

(2) Poruší-li vlastník budovy zvláštního významu jako fy-
zická osoba podmínky stanovené tímto nařízením, může
mu být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Část IV.
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 6

(1) Oznámení o zařazení objektu do neveřejného seznamu
budov zvláštního významu bude povinné osobě doruče-
no krajem do jednoho měsíce ode dne schválení sezna-
mu dle článku 3 odst. 1., případně do jednoho měsíce
ode dne schválení aktualizovaného seznamu Radou Zlín-
ského kraje.

(2) Aktualizace neveřejného seznamu budov zvláštního vý-
znamu bude prováděna jednou ročně vždy k datu nabytí
účinnosti tohoto nařízení.

(3) Dokumentace a opatření zpracovávaná podle tohoto na-
řízení musí býti vyhotovena do šesti měsíců od nabytí
účinnosti tohoto nařízení. Způsob vedení, uložení a ak-
tualizace dokumentace je stanovena zvláštním právním
předpisem.7

(4) Kontrolu plnění tohoto nařízení je oprávněn provádět
HZS kraje.8

(5) Zvláštní předpisy upravující některé podmínky požární
ochrany nejsou tímto nařízením dotčeny.

(6) Nařízení kraje nabývá účinnosti 15. dnem následujícím
po dni vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Zlín-
ského kraje.

(7) Nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady Zlínské-
ho kraje č. 570/R26/02 dne 7. října 2002.

František Slavík v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
zástupce hejtmana

6 § 18 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
7 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.
8 § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb.
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Rada Zlínského kraje vydává v souladu s ustanovením § 7
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), na základě
ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) bod 3. zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné
znění č. 67/2001 Sb. — dále jen „zákon o požární ochraně“),
toto nařízení kraje:

Část I.
Úvodní ustanovení

Článek 1

(1) Nařízení kraje stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany při kulturních, sportovních, společenských, zá-
bavních, politických, obchodních, náboženských a jiných
obdobných akcích a shromážděních, kterých se zúčast-
ňuje 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 kra-
je, též svolavatel2 (dále jen „organizátor akce“).

(3) Vymezení druhů akcí, pro něž se stanoví podmínky po-
žární bezpečnosti
a) kraj:

- akce probíhající na území více okresů v rámci Zlín-
ského kraje,
- akce probíhající na území Zlínského kraje a okre-
sů sousedících krajů,
- akce probíhající na území Zlínského kraje a souse-
dícího státu,
- akce celokrajského, celostátního významu,
- pokud tak v závažných případech (z vlastního pod-
nětu) rozhodne ředitel Hasičského záchranného sbo-
ru Zlínského kraje (dále jen „HZS kraje“),

b) okresní úřad:
- akce okresního významu,
- akce probíhající na území více obcí v rámci okresu,

6

NAŘÍZENÍ
Zlínského kraje č. 6/2002

ze dne 7. října 2002,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastnuje větší počet osob

- pokud tak v odůvodněných případech stanoví ře-
ditel územního odboru HZS kraje a podmínky ne-
stanovil kraj,

c) obec:
- akce místního, obecního významu.

Článek 2

(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) stanovením podmínek požární bezpečnosti při ak-

cích — souhrn opatření, kterými se stanoví rozsah a
způsob zabezpečení požární ochrany před zaháje-
ním akce, v jejím průběhu a při jejím ukončení,

b) ukončením akce — ponechání místa konání akce
v požárně nezávadném stavu, včetně dodržení pod-
mínek stanovených smlouvou podle článku 3 odst. 4,

c) shromažHovacím prostorem — vnitřní nebo venkov-
ní prostor určený pro shromažHování většího počtu
osob,3

d) vnitřním shromažHovacím prostorem — prostor, který
je po obvodě a shora vymezený stavebními konstruk-
cemi, přičemž se za stavební konstrukce považují
také konstrukce přemístitelné (posuvná stěna či stře-
cha apod.) nebo krátkodobé, popřípadě dočasné (sta-
nové, kontejnerové, buňkové apod.),4

e) venkovním shromažHovacím prostorem — prostor,
který je neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak
vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukce-
mi (tribunou, pódiem, ohradní stěnou, oplocením,
přenosnými zábranami apod.), okolním terénem
nebo přírodním prostředím (svah, skála, vodní plo-
cha); také prostor v uzavřeném nebo polouzavřeném
volném prostranství (dvory apod.),4 prostor na ve-
řejném prostranství i mimo něj pod širým nebem.2, 6

(2) Členění akcí podle místa konání a počtu osob
a) akce ve vnitřním shromažHovacím prostoru podle

odst. 1 písm. c) a d) určeném k tomuto účelu v sou-
ladu se zvláštním právním předpisem,5

1. u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřa-
dem5 vyplývá počet osob, pro které je prostor ur-
čen (tj. dolní i horní hranice),

1 § 27 odst. 1 písm. f) 3. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 9 písm. a) a nařízení vlády č. 172/2001 Sb.,
k provedení zákona o požární ochraně.

2 Např. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromaž=ovacím, ve znění pozdějších předpisů.
3 Např. § 3 písm. e) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ČSN č. 73 0831.
4 ČSN č. 73 0831.
5 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6 Např. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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2. u něhož nebyla v dokumentaci ověřené staveb-
ním úřadem5 stanovena dolní hranice počtu osob,
které se mohou v tomto prostoru současně vy-
skytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob
a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené staveb-
ním úřadem5 stanovena horní hranice počtu osob,
které se mohou současně v tomto prostoru vy-
skytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále
se uplatňuje postup dle § 2 odst. 2 zákona o po-
žární ochraně),

b) akce ve venkovním shromažHovacím prostoru pod-
le odst. 1 písm. c) a e) určeném k tomuto účelu v
souladu se zvláštním právním předpisem,5

1. u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřa-
dem5 vyplývá počet osob, pro které je prostor ur-
čen (tj. dolní i horní hranice),

2. u něhož nebyla v dokumentaci ověřené staveb-
ním úřadem5 stanovena dolní hranice počtu osob,
které se mohou v tomto prostoru současně vy-
skytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob
a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené staveb-
ním úřadem5 stanovena horní hranice počtu osob,
které se mohou současně v tomto prostoru vy-
skytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále
se uplatňuje postup dle § 2 odst. 2 zákona o po-
žární ochraně),

c) akce na veřejném prostranství i mimo ně pod širým
nebem,2, 6 kterých se zúčastní 900 osob a více.

Část II.
Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pořádání

akce

Článek 3

(1) K pořádání akce lze využívat pouze prostor (stavbu, mís-
to), který byl k tomu účelu určen v souladu se zvláštním
právním předpisem,7 přičemž nesmí být překročen ma-
ximální počet osob prokazatelně stanovený podle člán-
ku 2 odst. 2 písm. a) a b).

(2) K pořádání akcí podle článku 2 odst. 2 písm. a) bod 2. a
písm. b) bod 2. v případě, že pro objekt není v dokumen-
taci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice
počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru
vyskytovat, zajistí organizátor akce, jako součást stano-
vení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany
podle odst. 5., zpracování identifikační karty prostoru
(stavby), kde stanoví:
a) horní hranici počtu zúčastněných osob,
b) způsob a postup vyhlášení požárního poplachu,
c) způsob zajištění evakuace, včetně pokynů k zabezpe-

čení trvalé provozuschopnosti únikových komuni-
kací a východů,

d) rozmístění a typ vnitřního a vnějšího hydrantového
systému,

e) počet, druh a rozmístění přenosných hasících pří-
strojů,

f) informace o dalších věcných prostředcích požární
ochrany a požárně bezpečnostních zařízeních, jsou-
li v objektu / prostoru instalovány,

g) umístění uzávěru vody, plynu, topení, rozvodných
zařízení elektrické energie, jejich označení, včetně
přístupu k nim.

Identifikační karta musí být trvale k dispozici pro potřeby
požární hlídky.

(3) Při akcích podle článku 2 odst. 2 písm. c) organizátor
akce oznámí příslušnému úřadu předpokládaný počet zú-
častněných osob, přičemž nelze-li zajistit prokazatelnost
nepřekročení maximálního počtu zúčastněných osob, za-
bezpečí požární bezpečnost v souladu s tímto nařízením.

(4) V případě, že organizátor akce není vlastníkem prostoru
(stavby, místa), kde se akce koná, kromě veřejného pro-
stranství, musí být před započetím akce rozsah odpo-
vědností stanoven smlouvou.8

(5) Organizátor akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob
zabezpečení požární ochrany, včetně povinností a způ-
sobu plnění úkolů všech osob podílejících se na organi-
začním a technickém zajištění akce a osob účastnících
se akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným zvlášt-
ním právním předpisem.9

(6) V případě pořádání akcí opakovaně na tomtéž místě za
shodných podmínek, může organizátor akce stanovit roz-
sah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený
počet akcí jednotně, přičemž před každou jednotlivou
akcí musí provést kontrolu dodržování stanovených pod-
mínek požární bezpečnosti podle odst. 10, včetně od-
stranění zjištěných závad.

(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. Požár-
ní hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů. Je-
li organizátorem akce2 fyzická osoba, pak povinnosti
k zajištění požární bezpečnosti akce stanovené tímto na-
řízením požární hlídce zabezpečí tato fyzická osoba pro-
střednictvím potřebného počtu způsobilých pořadatelů.10

(8) Organizátor akce zajišMuje odpovídající podmínky pro
činnost požárních hlídek, zejména aby
a) činnost v požární hlídce vykonávaly pouze osoby,

které absolvovaly odbornou přípravu,11

7 Např. § 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8 § 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
9 § 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
10 § 6 odst. 5 zákona č. 84/1990 Sb.
11 § 16 a § 16a zákona č. 133/1985 Sb., § 24 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
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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 fy-
zické osobě; některé podrobnosti k činnostem po-
žárních hlídek jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto
nařízení,

c) byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy
požární hlídky, v případě většího počtu požárních
hlídek i mezi veliteli požárních hlídek, funkční způ-
sob komunikace pro průběh akce k zajištění neod-
kladného předávání informací.

(9) Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a
v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními k za-
bezpečení požární ochrany:
a) účastníky akce (např. rozmístěním informačních a

bezpečnostních tabulek a značení, upozorněním na
omezení, které může být součástí pozvánky či pre-
zentace akce),

b) osoby podílející se na zabezpečení akce (např. po-
žární hlídky, pořadatelskou službu),

c) účinkující, osoby zajišMující program a vystoupení,
prodejce, všechny osoby zajišMující technické záze-
mí (dále jen „účinkující“).

(10) Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených
podmínek požární bezpečnosti pro akci před zaháje-
ním (včetně přípravných činností), v průběhu a při ukon-
čení akce; podrobnosti k zajištění kontroly jsou uvede-
ny v příloze č. 1 a č. 2 tohoto nařízení.

V případě, že:
a) byly při kontrole před zahájením akce zjištěny zá-

važné nedostatky a tyto nebyly odstraněny — orga-
nizátor akci nezahájí,

b) v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bez-
prostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění
tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření — organizátor
akci přeruší popřípadě ukončí; přerušení nebo ukon-
čení akce organizátor akce zabezpečí i tehdy, jestli-
že by v případě vzniku požáru byly ohroženy nebo
znemožněny — únik, záchrana osob nebo majetku.

(11) K vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchran-
né 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 shromažHo-
vacím prostoru; vyznačení zákazu parkování vozi-
del v místech, kde by bránila příjezdu mobilní po-
žární techniky jednotek požární ochrany, východům
z prostor (stavby), které mají sloužit k úniku osob

nebo evakuaci, znemožnila použití odběrního místa
požární vody,

b) umístění atrakcí (např. pouMových), prodejních míst
nebo stánků, ukázek služeb apod. tak, aby byl umož-
něn průjezd požární techniky, aby nedošlo k zasta-
vení nebo omezení přístupu k požárně bezpečnost-
ním zařízením nebo věcným prostředkům požární
ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu
(např. požárním hydrantům),

c) rozmístění a umístění12  hasicích přístrojů v potřeb-
ném množství a druzích na vhodných a dobře pří-
stupných místech.

Článek 4

(1) Při akcích ve vnitřním shromažHovacím prostoru, jejichž
součástí (tj. součástí programu, produkce nebo předsta-
vení) jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným
možným zdrojem zapálení (žhavé částice, žhavé před-
měty apod.), musí být zajištěna opatření dle člán-
ku 3 odst. 5, přičemž musí být brán zřetel i na úpravu
hořlavých látek (např. scénických staveb, dekorací a tex-
tilií) ke snížení jejich hořlavosti.13

(2) V prostorách, kde bylo jako součást stavby na základě
dokumentace ověřené stavebním úřadem5 realizováno
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí sníže-
ním hořlavosti stavebních hmot13 nebo snížením hořla-
vosti scénických materiálů, musí být při kontrole podle
článku 3 odst. 10 před zahájením akce k dispozici do-
klady o existenci a dodržení těchto úprav a o provozu-
schopnosti 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 dodržo-
vány požadavky zvláštních právních předpisů);14 plnění
balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořla-
vou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén), je za-
kázáno.

(4) Je-li součástí akce konání ohňostroje, musí být nejméně
5 pracovních dnů před jejím zahájením tato skutečnost
oznámena na operační středisko územně příslušného ha-
sičského záchranného sboru kraje,15 které může stanovit
další podmínky pro tuto činnost nebo ji v odůvodněných
případech (např. v době zvýšeného nebezpečí vzniku po-
žáru) zakázat.

Článek 5

(1) Účinkující a účastníci akce musí dodržovat povinnosti
vyplývající z předpisů o požární ochraně,16 tohoto naří-

12 § 2 odst. 5 a 6 a § 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.
13 § 2 odst. 4 písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb.
14 Např. vyhláška č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.
15 Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.
16 Např. zákon č. 133/1985 Sb. a vyhláška č. 246/2001 Sb.
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zení a dalších pokynů organizátora akce, požární hlídky
nebo členů pořadatelské služby vztahujících se k zabe-
zpečení požární ochrany. V opačném případě organizá-
tor, členové požární hlídky nebo pořadatelské služby
mohou takovou osobu z účasti na akci vyloučit. Při vy-
loučení osoby z účasti na akci postupují dle předem sta-
novených pravidel.

(2) Účastníkům akce je zakázáno přinášet nebo použít při
akci látku nebo předmět, které by mohly být použity jako
zápalný prostředek (např. zápalná láhev).

(3) 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).

Část III.
Sankce

Článek 6

(1) Za porušení ustanovení tohoto nařízení podnikající fy-
zickou osobou při výkonu její podnikatelské činnosti
nebo právnickou osobou může být uložena pokuta dle §
11 zákona o krajích.

(2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením fyzic-
kou osobou může být postiženo dle zák. č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Část IV.
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 7

(1) Organizátor akce je povinen předložit obci, v jejímž ka-
tastrálním území se má akce uskutečnit, zprávu o zajiš-

tění podmínek požární bezpečnosti. Zprávu předkládá
nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přípravných
prací v předpokládaném místě jejího konání. V případě
pravidelně opakovaných akcí se zpráva předkládá pou-
ze před první akcí. Pokud místo konání akce přesahuje
katastrální území jedné obce, předkládá organizátor akce
tuto zprávu i krajskému úřadu.

(2) Obec nebo krajský úřad mohou rozhodnout o vyslovení
nesouhlasu s konáním akce, není-li prokázáno zabezpe-
čení podmínek požární ochrany stanovených předpisy o
požární ochraně a tímto nařízením. Odvolání proti to-
muto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(3) Jedná-li se o akci, která je pořádána na území dvou nebo
více krajů, musí být podmínky požární ochrany zabez-
pečeny 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 ochraně16 a dodržování podmínek požární bez-
pečnosti stanovených tímto nařízením a na jeho základě
zabezpečuje organizátor akce.

(5) Povinnost dodržovat podmínky požární ochrany stano-
vené tímto nařízením se vztahuje také na akce, které se
uskuteční po nabytí jeho účinnosti, i když jejich přípra-
va byla zahájena před nabytím jeho účinnosti.

(6) Kontrolu plnění tohoto nařízení je oprávněn provádět
HZS kraje.17

(7) Nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni
vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Zlínského kra-
je.

(8) Nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady Zlínské-
ho kraje č. 570/R26/02 dne 7. října 2002.

František Slavík v. r.
hejtman

 
Libor Lukáš v. r.
zástupce hejtmana

17 § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb.
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1. Podrobnosti ke zřizování požární hlídky

a) složení požární hlídky z nižšího počtu osob než je stanoveno v článku 3 odst. 7 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 způsobilé pro plnění
stanovených úkolů,

d) velitel i členové požární hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou páskou (nebo jiným vhodným
způsobem) s nápisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA“,

e) 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 požární hlídky:

a) odpovídá za plnění úkolů požární hlídky,
b) zajišFuje provedení kontrolních úkonů podle článku 3 odst. 10 ve stanoveném rozsahu a určeným způsobem,

pořizování záznamů o jejich provedení a výsledcích (zjištěných skutečnostech); záznam obsahuje vždy datum a
čas, jméno/jména člena požární hlídky, stav prostoru (objektu), včetně popisu případných nedostatků a způsobu
jejich odstranění, podpisy osob kteří kontrolu provedli,

c) předkládá záznam o výsledku kontroly provedené před zahájením akce organizátorovi akce nebo jím určené
osobě, což tito potvrdí svým podpisem,

d) předkládá záznam o výsledku kontroly provedené při ukončení akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě,
což tito potvrdí svým podpisem.

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 článku 5 odst. 1 a v případě nebezpečí z prodlení také podle článku 3 odst.
10,

c) plní další úkoly stanovené pořadatelem 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 provozu-
schopnost požárně bezpečnostních zařízení, dokumenty související s podmínkami stanovenými tímto naříze-
ním), vymezení, o které dokumenty se jedná, přísluší organizátoru akce,

b) nosit v průběhu akce označení rukávovou páskou „POŽÁRNÍ HLÍDKA“.

2.4.  Tímto nejsou dotčeny povinnosti vyplývajících z předpisů o požární ochraně.

Příloha č. 1
k Nařízení Zlínského kraje č. 6/2002
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Podrobnosti k provádění kontrol podle § 3 odst. 10 tohoto nařízení

Kontrola plnění podmínek požární bezpečnosti pro akci se provádí:

1) před zahájením akce
a) v souladu s předpisy o požární ochraně, a to osobou odborně způsobilou (§ 5, 6 a 11 zákona o požární ochraně a

§ 12 vyhlášky o požární prevenci); jedná se zejména o pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochra-
ně formou preventivních požárních prohlídek, jejichž součástí je prověřování dokladů o plnění povinností stano-
vených předpisy o požární ochraně,

b) v rozsahu úkolů stanovených organizátorem požární hlídce pro konkrétní akci, např. stav únikových cest a úni-
kových východů včetně jejich označení, stav příjezdových komunikací a nástupních ploch, kontrola rozmístění
hasicích přístrojů, úplnost vybavení hydrantových systémů, úplnost označení příslušnými bezpečnostními ta-
bulkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.

2) v průběhu akce
a) 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),

b) 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.

Příloha č. 2
k Nařízení Zlínského kraje č. 6/2002




