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Preventivní požární hlídka 

Zřízení preventivní požární hlídky je jedním z organizačních opatření k zabránění vzniku 
požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě 
vzniku požáru u právnických osob a podnikajících fyzických osob. Povinnost zřídit 
preventivní požární hlídku, činnost a úkoly osob v ní zařazených jsou legislativně upraveny 
v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o 
požární ochraně“) a v navazujících právních předpisech. 

V zákoně o požární ochraně, konkrétně v § 69 zákona o požární ochraně, je rovněž 
definována „požární hlídka“ jako forma jednotky požární ochrany. Tu zřizují právnické 
osoby, podnikající fyzické osoby nebo obce na základě výsledků posouzení požárního 
nebezpečí nebo dokumentace zdolávání požárů místo jednotky požární ochrany. Požární 
hlídka je tedy zřízena za zcela jiným účelem a jsou na ni kladeny rovněž zcela jiné úkoly než 
na preventivní požární hlídku. Proto tyto dva pojmy rozhodně nelze slučovat. Dále se v textu 
budeme zabývat výlučně preventivní požární hlídkou.  

1. Zřízení preventivní požární hlídky dle § 13 zákona o požární ochraně 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují preventivní požární hlídky v souladu 
s ustanovením § 13 odst. 1 zákona o požární ochraně. Povinnost zřídit preventivní požární 
hlídku dle tohoto paragrafu mají právnické a podnikající fyzické osoby provozující činnosti  
se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, pokud tyto činnosti 
provozují v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci. Povinnost zřídit preventivní požární 
hlídku je dle výše zmíněného paragrafu zákona o požární ochraně rovněž stanovena pro 
případy, kdy tak stanoví nařízení kraje nebo obecně závazné vyhlášky obcí.  

Každá právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje nějakou činnost, je 
povinna vyhodnotit, zda se jedná o činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným 
požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím dle § 4 zákona o požární 
ochraně. V rozsahu tohoto dokumentu se budeme zabývat specifickou činností, jakou je 
pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí (dále jen ,,akce“). 

V § 4 odst. 1 zákona o požární ochraně je uvedeno členění provozovaných činností do 
kategorií podle míry požárního nebezpečí: 
 

a. činnosti bez zvýšeného 
požárního nebezpečí  

Za činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí se 
považují dle § 4 odst. 4 zákona o požární ochraně 
činnosti neuvedené v § 4 odst. 2 a 3. 

  
b. činnosti se zvýšeným 

požárním nebezpečím 
 

Charakteristiky činností se zvýšeným požárním 
nebezpečím jsou uvedeny v § 4 odst. 2 zákona o 
požární ochraně, viz příloha č. 1. 

  
c. činnosti s vysokým 

požárním nebezpečím 
 

Charakteristiky činností s vysokým požárním 
nebezpečím jsou uvedeny v § 4 odst. 3 zákona o 
požární ochraně, viz příloha č. 2. 
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Preventivní požární hlídky se ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně zřizují 
pouze pro činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Aby bylo pořádání 
akce začleněno do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým 
požárním nebezpečím, musí být ke konkrétní posuzované akci přiřazeny níže uvedené 
charakteristiky. 

Dle § 4 odst. 2 zákona o požární ochraně se za činnost -,,pořádání akce“ se zvýšeným 
požárním nebezpečím považují činnosti, které vykazují charakteristiky dle písm.: 

h) činnost je provozována ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob, ve stavbách 
pro obchod, ve stavbách ubytovacích zařízení a ve stavbách, které jsou na základě 
kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, 
j) činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah dle § 18 vyhlášky č. 246/2001 Sb., 
vyhlášky o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. viz příloha č. 3. 
 
Definice stavby pro shromažďování většího počtu osob je uvedena v § 17 odst. 7 písm. a) 
vyhlášky o požární prevenci: 

Stavbou pro shromažďování většího počtu osob, se rozumí stavba s prostorem určeným pro 
shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha 
menší než 4 m2. 
 
Při určování počtu osob se vychází z požárně bezpečnostního řešení (dříve technické zprávy 
požární ochrany), které je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby. U objektů 

§ 13 odst. 1 písm. a) zákona o 
požární ochraně 

 v prostorách s nejméně třemi 

zaměstnanci, ve kterých 

právnické osoby a podnikající 

fyzické osoby provozují činnosti 

se zvýšeným požárním 

nebezpečím nebo s vysokým 

požárním nebezpečím  

zřízení preventivní požární hlídky 
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postavených před rokem 1975 nemusí být požárně bezpečnostní řešení ani technická zpráva 
požární ochrany k dispozici, popř. v něm nemusí být kapacita sálu uvedena. V takových 
případech je majitel objektu povinen stanovit s ohledem na počet a šířku únikových cest a 
východů maximální počet osob, který se může konkrétní akce účastnit.  

 
V případě, že stavba disponuje prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, 
v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2, pak veškerá činnost 
provozovaná v takové stavbě naplňuje charakteristiky činnosti se zvýšeným požárním 
nebezpečím, tedy i pořádání akcí je činností se zvýšeným požárním nebezpečím.  
V případě, že se tedy bude pořádat akce v takovém objektu, bude se jednat o činnost se 
zvýšeným požárním nebezpečím a je nutné respektovat podmínky požární bezpečnosti 
stanovené ve zpracované dokumentaci požární ochrany, jako jsou požární řády, požární 
poplachové směrnice, požární evakuační plán apod., a také zřídit preventivní požární hlídku.  

Dle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o požární ochraně, se za činnost -,,pořádání akce“ s vysokým 
požárním nebezpečím považují činnosti v podzemních prostorách s nahodilým požárním 
zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob.  
Hodnoty nahodilého požárního zatížení jsou pro jednotlivé provozy uvedeny v příloze č. 2 
vyhlášky o požární prevenci. V položce 3.3 zmíněné přílohy je hodnota nahodilého požárního 
zatížení pro taneční sály stanovena na 15 kg/m2. Pokud se tedy bude jednat o sál v 
podzemním prostoru, pak rozhodujícím kritériem pro stanovení, zda se v takovém prostoru 
provozuje činnost s vysokým požárním nebezpečím, je počet osob, pro který je daný prostor 
určen na základě projektové dokumentace. V případě, že projektová dokumentace nebyla 
z důvodu stáří objektu zpracovaná nebo v ní není stanoven počet osob pro daný prostor, 
postupujme při určení počtu osob, které se mohou akce účastnit obdobně, jak již bylo popsáno 
výše u činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.  

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba má podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o 
požární ochraně rovněž povinnost zřídit preventivní požární hlídku v případě, kdy tak stanoví 
nařízení kraje nebo obecně závazná vyhláška obce. V Moravskoslezském kraji je platné 
Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení 
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen ,,nařízení 
MSK“). Účelem nařízení MSK je vymezení druhů akcí, kterých se zúčastňuje větší počet 
osob, vymezení podmínek k zabezpečení požární ochrany při každé této akci a způsob jejich 
zabezpečení.   

Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet 
osob, si stanovila ve formě obecně závazných vyhlášek i většina větších měst na území 
Moravskoslezského kraje. Např. Statutární město Ostrava vydalo obecně závaznou 
vyhlášku č. 12/2006, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při 
akcích, kterých se zúčastní větší počet osob (dále jen ,,obecně závazná vyhláška“). Účel 
obecně závazných vyhlášek je totožný s účelem nařízení MSK. Konkrétně pro Ostravu je 
ustanovení týkající se preventivní požární hlídky v obecně závazné vyhlášce shodné 
s ustanovením týkající se této problematiky v nařízení MSK. Obecně závazná vyhláška však 
nad rámec nařízení MSK ještě stanovuje akci, kdy je nutné podle obecně závazné vyhlášky 
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postupovat, a to v případě, že tak stanoví město nebo městský obvod, na jehož území se akce 
koná.  

 

 

V nařízení MSK je definován: 

• organizátor akce, 
kterým může být 
právnická osoba, 
podnikající fyzická 
osoba nebo fyzická 
osoba 

nařízení MSK stanovuje organizátoru akce odpovědnost za 
plnění povinností na úseku požární ochrany, pokud není 
smlouvou tato povinnost přenesena na vlastníka či 
provozovatele prostor, kde se akce odehrává, s výjimkou 
veřejného prostranství. Pokud je organizátorem akce obec, plní 
povinnosti na úseku požární ochrany podobně jako právnické 
osoby. Organizátor akce je zodpovědný za zřízení 
preventivní požární hlídky.  

   
• stavba pro 

shromažďování 
většího počtu osob 

stavba s alespoň jedním prostorem určeným pro shromáždění 
nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná 
plocha menší než 4 m2 (konferenční a taneční sály, kina, 
divadla, sportovní haly, tribuny apod.) 

   
• shromažďovací 

prostor jako prostor 
určený pro 
shromáždění osob 
bez uvedeného 
počtu osob. 

vnitřní shromažďovací prostor je vymezený po obvodě a shora 
stavebními konstrukcemi, za které se považují také konstrukce 
přemístitelné a krátkodobé  

venkovní shromažďovací prostor je neuzavřený po obvodě 
nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními 
konstrukcemi např. tribunou, mobilním oplocením, popř. 
okolním terénem nebo přírodním prostředím 

preventivní požární hlídka 

§ 13 odst. 1 písm. b) 
zákona o požární 

ochraně 

 v případech, kdy tak 

stanoví nařízení kraje 

nebo obecně závazná 

vyhláška obce 
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Nařízení MSK vymezuje akce, při kterých má organizátor povinnost zřídit preventivní 
požární hlídku, i když se nemusí jednat o činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo 
s vysokým požárním nebezpečím:  
 

a. akce konané ve vnitřním shromažďovacím prostoru určeném k tomuto účelu, u 
něhož je znám počet osob, pro které je prostor určen (z dokumentace ověřené 
stavebním úřadem nebo z dokladu o kolaudaci stavby) za podmínky, že: 

• součástí akce jsou požárně nebezpečné činnosti jako používání otevřeného ohně, 
pyrotechnických efektů, ohňostrojů apod., nebo 

• organizátorem akce je fyzická osoba. 

 
b. akce konané ve vnitřním shromažďovacím prostoru určeném k tomuto účelu, u 

něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem nebo z dokladu o kolaudaci stavby 
nevyplývá počet osob, pro které je prostor určen a zároveň počet účastníků akce 
činí 200 a více osob. 

 
c. akce ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých se účastní 300 a více 

osob. V případě akcí na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, 
kterých se účastní 1000 a více osob. Pojem veřejné prostranství definuje v § 34 
zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů: ,,veřejným 
prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a 
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to 
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“ 

 
d. akcí podle nařízení MSK může být i akce, která nesplňuje podmínky výše 

uvedených akcí, pokud tak stanoví její organizátor, a to na základě vyhodnocení 
požárního nebezpečí (zejména z hlediska umístění nebo stavebního provedení 
objektu, únikových cest nebo struktury účastníků akce – osoby s omezenou 
schopností pohybu apod.). 

 
Každý, kdo pořádá akci, má povinnost zjistit, zda konkrétní akce je charakterizována 
v nařízení MSK a pokud ano, potom plnit podmínky požární bezpečnosti stanovené v nařízení 
MSK. V nařízení MSK je dále uvedeno, že u akce, která vykazuje charakteristiky činností se 
zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím, je organizátor akce 
povinen plnit i další povinnosti stanovené v zákoně o požární ochraně. 
 

2. Úkoly preventivní požární hlídky 
Úkolem každé preventivní požární hlídky je dle § 13 odst. 2 zákona o požární ochraně: 

• dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně, 
 

• v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, 
 

• přivolat jednotku požární ochrany, 
 

• zúčastnit se likvidace požáru. 
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Organizátor akce při stanovení pokynů pro činnost preventivní požární hlídky opět přihlíží ke 
kategorii provozované činnosti tak, že: 

• Pro činnosti se zvýšeným požárním 
nebezpečím nebo s vysokým 
požárním nebezpečím  

Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky 
jsou uvedeny v požárním řádu zpracovaném pro 
konkrétní činnost v souladu s § 15 odst. 1 
zákona o požární ochraně v návaznosti na § 31 
a 40 vyhlášky o požární prevenci 

 
Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky vždy obsahují určení prostor nebo činností, 
pro které je preventivní požární hlídka zřízena, jmenný seznam členů, stanovení úkolů 
jednotlivých zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky a potřebného vybavení 
k provedení prvotního zásahu, popřípadě další skutečnosti podle např. vyhlášky č. 87/2000 
Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic. 
 
  

• Pro činnost bez zvýšeného 
požárního nebezpečí, ale přitom 
splňující kritéria akce vymezené 
v nařízení MSK 

Pokyny jsou uvedeny v příloze k nařízení MSK 
s názvem ,,Podrobnosti o zřizování a činnosti 
preventivní požární hlídky“ 

 
Organizátor akce je povinen zajistit odpovídající podmínky pro činnost hlídky tak, aby byly 
vymezeny úkoly konkrétního člena hlídky včetně určení stanoviště a dále, aby byl stanoven a 
zabezpečen funkční způsob komunikace mezi členy hlídky v průběhu akce. 
 

3. Odborná příprava preventivních požárních hlídek 
Činnost v preventivní požární hlídce je podmíněna absolvováním odborné přípravy. 
Provedení odborné přípravy musí zajistit právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, 
která preventivní požární hlídku zřizuje.  

Odborná příprava členů preventivní požární hlídky zřízené podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona 
o požární ochraně je upravena v § 16 a 16a zákona o požární ochraně v návaznosti na § 24 
vyhlášky o požární prevenci. Odbornou přípravu může vést pouze odborně způsobilá osoba 
podle § 11 odst. 1 zákona o požární ochraně nebo technik požární ochrany podle § 11 odst. 2 
zákona o požární ochraně. 
 
Náplň odborné přípravy určuje § 24 odst. 2 a 3 vyhlášky o požární prevenci. 
 
Teoretická část obsahuje seznámení s požárním nebezpečím provozované činnosti (akce), se 
způsobem vyhlášení požárního poplachu, přivoláním jednotky požární ochrany a 
s poskytnutím pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru.  
 
Praktická část obsahuje seznámení s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární 
ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení 
požárů a evakuace osob. 
 
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je povinna vést záznam o provedené odborné 
přípravě a při provedení kontroly plnění povinností na úsek požární ochrany jej poskytnout 
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orgánu státního požárního dozoru. Náležitosti záznamu o odborné přípravě jsou uvedeny v § 
36 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci (viz příloha č. 4). 

Zákon o požární ochraně nestanovuje povinnost provádět odbornou přípravu členů 
preventivních požárních hlídek zřízených podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o požární 
ochraně (nejedná se o akci vykazující charakteristiky činností se zvýšeným požárním 
nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím).  
Tedy není stanovena povinnost provádět odbornou přípravu výlučně osobou odborně 
způsobilou nebo technikem požární ochrany. Odbornou přípravu může provést i osoba 
seznámená s podmínkami požární bezpečnosti při konkrétní akci.  
Nevzniká ani povinnost vést záznam o odborné přípravě podle § 36 odst. 2 vyhlášky o požární 
prevenci. Jako potvrzení o absolvování odborné přípravy je vhodné vést nějaký záznam/ 
presenční listinu s podpisy členů preventivní požární hlídky. Náplň odborné přípravy je 
naznačena v příloze nařízení MSK, kde je uvedeno, že součástí odborné přípravy je mimo jiné 
seznámení s charakterem akce, s místem konání akce, s dokumenty, kterými jsou stanoveny 
podmínky požární bezpečnosti pro akci. Vymezení, o které dokumenty se jedná, přísluší 
organizátoru akce.  
 

4. Shrnutí 
Každý, kdo pořádá nějakou akci, je povinen vyhodnotit, zda se jedná o akci se zvýšeným 
nebo vysokým požárním nebezpečím např. pokud se jedná o akci: 
  

• ve stavbě pro shromáždění většího počtu osob, pak se vždy jedná o činnost se 
zvýšeným požárním nebezpečím, 

 
• v podzemním prostoru s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve 

kterém se může současně vyskytovat více než 200 osob, pak je tato akce vždy 
činností s vysokým požárním nebezpečím, 

 
nebo zda je akce:  
 

• vymezena v nařízení MSK a obecně závazných vyhláškách obcí. 
 
V souladu s vyhodnocením akce zabezpečí organizátor podmínky požární bezpečnosti pro 
tuto akci, např. také zřídí preventivní požární hlídku. Před zahájením samotné akce musí být 
provedena odborná příprava osob zařazených do preventivní požární hlídky. Zákon o požární 
ochraně podmiňuje činnost v preventivní požární hlídce při činnostech se zvýšeným požárním 
nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím účastí na odborné přípravě provedené za 
podmínek stanovených tímto zákonem a vyhláškou o požární prevenci. Pro preventivní 
požární hlídku zřízenou ve smysl nařízení MSK je v tomto nařízení uvedená povinnost osoby 
zařazené do preventivní požární hlídky zúčastnit se odborné přípravy. V žádném případě 
nelze odbornou přípravu členů preventivních požárních hlídek nahradit odbornou přípravou 
členů dobrovolných jednotek požární ochrany ve smyslu § 72 zákona o požární ochraně, která 
podmiňuje činnost v dobrovolné jednotce požární ochrany. 
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5. Přílohy 

Příloha č. 1 

Za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považují činnosti: 
a) při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úseku látky a směsi klasifikované 
podle zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek jako oxidující, 
extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a 
kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F 
stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie, pokud celkové množství těchto 
látek a směsí přesahuje 1 000 kg v pevném stavu nebo 250 litrů v kapalném stavu, 
 
b) při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících, případně v 
nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších), se součtem vnitřních objemů těchto nádob 
převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku, a v případě nádob 
na zkapalněné uhlovodíkové plyny, s celkovým množstvím možných náplní převyšujícím 60 kg 
umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku, 
 
c) u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých 
kapalin v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace 
nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm, 
 
d) ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci 
vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m2 a vyšší, 
 
e) v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší, 
 
f) při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti 
hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů 
tepla určených k vytápění, vaření a ohřevu vody, 
 
g) v budovách o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22,5 m, kromě 
bytových domů, 
 
h) ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob, ve stavbách pro obchod, ve stavbách 
ubytovacích zařízení a ve stavbách, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny 
pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, 
 
i) v podzemních prostorách určených pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým 
požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat sedm a více 
osob, 
 
j) u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah. 

 

 



  Stránka 

10 

 

  

Příloha č. 2 

Za provozované činnosti s vysokým požárním nebezpečím se považují činnosti: 
a) při nichž se vyskytují látky a směsi klasifikované podle zvláštního právního předpisu 
upravujícího oblast chemických látek1b) jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé 
a hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 
2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo 
použitelném předpisu Evropské unie13), pokud celkové množství těchto látek a směsí 
přesahuje 5 000 tun, 
 
b) při nichž se vyrábějí nebo plní do zásobníků, cisteren nebo nádob hořlavé kapaliny 
nebo hořlavé plyny anebo hoření podporující plyny s roční produkcí 5 000 tun a vyšší, 
 
c) v provozech, ve kterých se přečerpáváním a zvyšováním tlaku v potrubí o vnitřním 
průměru 0,8 m a větším zabezpečuje přeprava kapalných nebo plynných látek a směsí 
klasifikovaných podle zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických 
látek1b) jako extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, anebo kapalných nebo 
plynných látek a směsí, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.2 až 2.4; 
2.6; 2.8 typu A až F; 2.9; 2.11 až 2.13 a 2.15 typu A až F stanovených v přímo 
použitelném předpisu Evropské unie13), 
 
d) v budovách o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m, 
 
e) v podzemních prostorách s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve 
kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob. 
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Příloha č. 3  

Složité podmínky pro zásah podle § 18 vyhlášky o požární prevenci 
za složité podmínky pro zásah se považují činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro 
zásah, a to za okolností, kdy jsou tyto činnosti provozovány: 
 
a) v dispozičně složitých a nepřehledných objektech, v nichž hrozí, zejména vzhledem k 
předpokladu silného zakouření, ztráta orientace osob (např. podzemní hromadné garáže, 
tunely nad 350 m délky, podzemní systémy hromadné dopravy osob), 
 
b) v prostorách a zařízeních, kde by vstup nebo činnost jednotky požární ochrany bez 
upozornění na zvláštní nebezpečí nebo postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů 
hasičů (např. výroba, skladování nebo prodej výbušin, pyrotechnických výrobků, 
hořlavých nebo hoření podporujících plynů, výskyt radioaktivních látek nebo biologicky 
nebezpečného materiálu, rozvodny elektrického proudu, kabelové kanály a mosty, 
energocentra s náhradními zdroji a vnitřní elektrické stanice osazené olejem chlazenými 
transformátory o celkovém výkonu 1 MVA a vyšším), 
 
c) za podmínek, při nichž se vyskytují vybrané nebezpečné chemické látky a přípravky v 
množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 zvláštního právního 
předpisu  
d) v objektech a zařízeních provozů chemické výroby uvedených v příloze č. 2 této 
vyhlášky, 
 
e) v objektech a zařízeních administrativních, školských a zdravotnických provozů 
uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky o 7 a více nadzemních podlažích, nebo o 4 a více 
nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty, 
 
f) ve stavbách pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, ve stavbách 
ubytovacích zařízení o 7 a více nadzemních podlažích nebo o 4 a více nadzemních 
podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty, 
 
g) ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob a ve stavbách pro obchod. 
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Příloha č. 4 
 
§ 36 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci: 
Dokumentaci o odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární 
ochrany tvoří tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy a záznam o provedené 
odborné přípravě, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, 
datum, náplň odborné přípravy, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto 
ověžení, dobu trvání odborné přípravy, seznam zaměstnanců zařazených do preventivních 
požárních hlídek a seznam preventistů požární ochrany s podpisy těch, kteří se odborné 
přípravy zúčastnili, jména a podpisy osob, které odbornou přípravu provedly, včetně 
prohlášení o oprávněnosti k provedení odborné přípravy podle § 16a zákona o požární 
ochraně. 


