
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

Katedra požární ochrany 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritéria pro výběr požárně nebezpečných činností 

pro výkon státního požárního dozoru 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Student: Marek Rodák 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dana Chudová, Ph.D. 

Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 

Datum zadání bakalářské práce: 15. 6. 2012 

Termín odevzdání bakalářské práce: 19. 4. 2013 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně. 

 

V Ostravě dne 19. 4. 2013      ................................... 

     Marek Rodák 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji Ing. Daně Chudové Ph.D. za vedení při psaní bakalářské práce. Velký dík patří 

pplk. Ing. Vladimíru Machanderovi za odborné konzultace a poskytnuté materiály, bez 

kterých by práce nemohla vzniknout. Rovněž děkuji Pavle Bejvlové za poradenství v oblasti 

lingvistiky. Dále děkuji zástupcům odboru prevence z HZS krajů, jmenovitě mjr. Mgr. 

Dominiku Štěpanovskému, plk. Mgr. Janu Kosnarovi, plk. Ing. Martě Rybové, kpt. Mgr. Janě 

Šikulové, kpt. Ing. Jiřímu Španerovi, kpt. Ing. Iloně Němečkové za poskytnuté informace o 

plánování požárních kontrol v jejich krajích. A v neposlední řadě děkuji všem, kteří mě při 

psaní bakalářské práce podporovali. 



 

 

Anotace 

RODÁK, M. Kritéria pro výběr požárně nebezpečných činností pro výkon státního požárního 

dozoru: bakalářská práce, Ostrava: VŠB- TU, 2013. 38 s. 

Tato bakalářská práce se zabývá kontrolní činností vykonávanou státním požárním 

dozorem. Konkrétně plánováním prováděných požárních kontrol. Práce je rozdělena na dvě 

části. První část je věnována historii požární prevence a dále úvodu do problematiky státního 

požárního dozoru, kontrolní činnosti a plánování požárních kontrol. Druhá část se zabývá 

zamýšlenou metodikou plánování požárních kontrol pomocí stanovení rizikových činností, u 

nichž je nezbytné provádění kontrol a návrhem výběrových kritérií pro volbu těchto 

rizikových činností. 
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RODÁK, M. Standards for the choice of fire dangerous activities for discharge the state fire 

surveillance: bachelor thesis, Ostrava: VŠB- TU, 2013. 38 p. 

The bachelor thesis occupies with inspecting activity, specifically planning realized 

fire controls that the state fire surveillance carries out. The thesis is divided into two parts. 

The first part is about history of fire prevention and introduction to issues of state fire 

surveillance and planning fire supervisions. The second part deals intended methods of 
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Úvod 

Tématem bakalářské práce je kontrolní činnost prováděná Hasičským záchranným 

sborem v rámci výkonu státního požárního dozoru. V současné době není stanovena jednotná 

metodika, podle které by byly vybírány objekty ke kontrole. Hasičské záchranné sbory krajů 

si tyto objekty volí vesměs na základě svých aktuálních potřeb a postup při plánování kontrol 

se liší kraj od kraje. Koncepce požární prevence pro roky 2012 až 2016 počítá se zavedením 

jednotného postupu při plánování požárních kontrol. Toho má být dosaženo stanovením 

nebezpečných činností, na které se je potřeba při kontrolách zaměřit. Hlavním cílem práce 

bylo navrhnout výběrová kritéria pro výběr těchto nebezpečných činností. Práce je rozdělena 

do dvou částí. 

Cílem první části je stručně seznámit s problematikou požární prevence v České 

republice. V první kapitole je popsána historie požární prevence na Českém území od 

středověku až po současnost. V druhé kapitole je popsána funkce státního požárního dozoru. 

Třetí kapitola se věnuje kontrolní činnosti. Jsou v ní popsány jednotlivé druhy požárních 

kontrol, uvedeny statistické údaje o provedených kontrolách a popsány základy plánování 

požárních kontrol. 

Druhá část práce se věnuje vizi koncepce požární ochrany pro roky 2012 až 2016. 

První strany nastiňují zamýšlenou metodiku pro výběr rizikových činností. Další části se 

věnují hlavnímu cíli práce a to samotnému návrhu výběrových kritérií.  
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Rešerše 

Cílem této rešerše bylo nalézt informace týkající se výkonu státního požárního dozoru 

Hasičským záchranným sborem, kontrolní činnosti, plánováním požárních kontrol a dále pak 

o plánovaném metodickém postupu pro plánování požárních kontrol. 

Ke zpracování rešerše bylo použito celkem 15 literárních zdrojů. Jednalo se především 

o internetové stránky hasičských záchranných sborů krajů, sbírky interních aktů řízení 

generálního ředitele HZS ČR a interní pracovní pomůcky získané z generálního ředitelství 

HZS ČR. 

Jedním z důležitých zdrojů byla Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele 

HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 7 z roku 2005 a její novelizace č. 49 z roku 2009. 

Tyto pokyny stanovují pravidla pro kontrolní činnost prováděnou v rámci státního požárního 

dozoru vykonávaného hasičskými záchrannými sbory krajů. Při práci byly z těchto pokynů 

čerpány převážně informace o požárních kontrolách, přípravě na požární kontroly a přípravě 

ročního plánu požárních kontrol. 

Dalším důležitým zdrojem byl dokument používaný hasičskými záchrannými sbory 

krajů, jehož cílem je sjednocení postupů při kontrolní činnosti a omezení výskytu formálních i 

věcných nedostatků při přípravě, oznamování a provádění požárních kontrol. Z této publikace 

byly čerpány informace především o plánování požárních kontrol. 

 Za nejpodstatnější zdroj informací lze považovat konzultace s pplk. Ing. Vladimírem 

Machanderem, jež vede pracovní skupinu Generálního ředitelství HZS ČR, která se zabývá 

návrhem metodiky pro plánování požárních kontrol. Od něj byly získány veškeré informace o 

plánované metodice a kritériích pro výběr rizikových činností. 
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1 Historie požární prevence 

Naši předkové se pravidelně přesvědčovali o tom, že oheň je vždy dobrý sluha, ale zlý 

pán. Zejména ve středověku, kdy se města rozvíjela, domy se stavěly převážně z hořlavých 

materiálů a k řadě prací se používal otevřený oheň, docházelo k ničivým požárům, kterým 

padly za oběť řady domů i celá města. 

Proto se už ve středověku stále častěji začaly objevovat snahy tento negativní stav 

ovlivnit. Hledaly se způsoby jak požárům úspěšně předcházet, a jak proti nim bojovat. 

První zmínky o předcházení vzniku požárů a o organizování likvidace vzniklého ohně 

pocházejí ze 14. století. V Praze existoval tzv. požární řád. Tento řád se ale spíše než prevenci 

věnoval řízení hasebních prací a povinnostem občanů při zdolávání požárů. 

V 17. století vznikaly požární řády dělené na několik částí. Kromě postupů a 

povinností při zdolávání požáru měli i preventivní část. V té bylo ukládáno majitelům domů 

udržovat v pořádku komíny, nařizovala se opatrnost při práci s hořlavými látkami atd. Požární 

řády obsahovaly i tresty za nedodržování těchto nařízení, ale i odměny za dopadení žháře či 

včasnou pomoc apod. V roce 1678 vydalo Královské Nové Město pražské požární řád, který 

měl název: ,,Kdo chceš škody zaniknouti, nedej ohni dopustiti“. V tomto řádu byla uvedena 

základní preventivní opatření jak předcházet požárům. Do tohoto období se řadí i povinnost 

stavět zděné komíny, zavádět kominické služby a zřizovat stálé obsluhy v ohlašovnách 

požáru. 

Období 18. století bylo ve znamení reforem Marie Terezie a později jejího syna Josefa 

II. Císařovna sjednotila požadavky na předcházení požárům a pro jejich hašení vydáním Řádu 

k hašení ohně pro města zemská, městečka a dědiny Markrabství moravského a dále dvou 

patentů pro Čechy - pro královská města pražská a pro venkov. Josef II. vydal požární řád, 

který obsahoval dokonalejší organizační a preventivní opatření, požadavky na techniku, 

zřizoval fondy na podporu obětí požárů a obsahoval první pokusy o pojištění staveb proti 

škodám způsobených požárem. 

19. století je ve znamení vzniku profesionálních hasičských sborů v Praze, Brně, Plzni 

a v Českých Budějovicích a velkého množství dobrovolných sborů. V roce 1876 byl vydán 

zákon č. 45, ve kterém je jedna celá část věnována požární prevenci. Vedle základních 

opatření jak přecházet požárů, zde lze nalézt i přesnější požadavky na vybavení domů 

protipožárním vybavením, podmínky vztahující se na údržbu komínů atd., také zde nalezneme 
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první zmínku o požárních kontrolách, v podobě v jaké je víceméně známe dnes. Například je 

zde uvedeno, že starosta obce má za úkol minimálně jednou ročně provést společně 

s odborníky kontrolu v každém domě v obci, zda jsou dodržována nařízení. O prohlídkách se 

zpracovával protokol, ve kterém byly uvedeny zjištěné nedostatky, které byly projednávány 

na schůzi obecního výboru a musely být zjednány jejich nápravy. V zákoně je též obsaženo 

ustanovení o trestech, ve kterém jsou uvedeny sankce za tzv. požárně nebezpečné skutky. 

Výnosy z těchto sankcí byly ukládány do obecní chudinské pokladny, ze které se přispívalo 

rodinám hasičů, kteří zhynuli nebo utrpěli zranění při výkonu služby. Státní dohled nad 

dodržováním zákona vykonávaly politické úřady. Jednalo se zejména o okresní úřady, které 

kontrolovaly činnost starostů obcí. 

V období první republiky byla kontrola prováděna policejními úřady, které měly ze 

zákona č. 125/1927 Sb., o organizaci politické správy, bdít nad veřejným pořádkem, klidem, 

bezpečností a veřejnou mravností a odvracet přitom veškerá nebezpečí. Mezi veškerá 

nebezpečí se považovalo i nebezpečí požáru. Zvláštní právní předpisy stanovovaly 

bezpečnostní pravidla pro divadelní a společenská představení. Tyto právní předpisy 

nařizovaly hasičskému sboru asistenční službu při divadelních představeních, koncertech, 

přednáškách, plesech apod. Při těchto asistenčních službách se mimo jiné před samotným 

představením konala prohlídka objektu. Při prohlídce se kontroloval stav únikových dveří, 

průchodnost chodeb, hasící pomůcky, nouzové osvětlení apod. Po představení proběhla 

opětovná kontrola. Výsledky těchto prohlídek se hlásily policejnímu inspekčnímu orgánu. 

Tímto kontrolní činnost hasičského sboru končila. 

V období protektorátu Čechy a Morava bylo nejdůležitějším právním předpisem 

vládní nařízení č. 30/1942 Sb., o věcech požární ochrany. Nařízení pokračovalo v nastoleném 

trendu předchozích zákonů a neupravovalo žádné kompetence státních orgánů k požárním 

kontrolám. 

V poválečném Československu byl vydán zákon č. 62/1950 Sb., o ochraně před 

požáry a jinými živelnými pohromami. Hlavním znakem zákona bylo, že zrušil všechny 

právní předpisy o požární ochraně z dob protektorátu a dob předchozích. Hlavním výkonným 

orgánem požární ochrany se stalo hasičstvo, které do té doby nebylo ustanoveno jako 

samostatný právní subjekt. Zákon ale nijak neupravoval požární prevenci. Prevence patřila do 

kompetence jiných orgánů, zejména těch, které působily na základě stavebních právních 

předpisů. 
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Podrobnosti o požárních prohlídkách upravilo Ministerstvo vnitra vyhláškou č. 

61/1952 Ú.l., o požárních prohlídkách. Vyhláška obsahovala paragraf, který řešil místa 

provádění prohlídek: všude tam, kde mohl vzniknout požár. Prohlídky prováděl místní 

národní výbor svými prohlídkovými skupinami. V prohlídkové skupině byl vždy zástupce 

hasičstva a znalci z oborů stavebnictví, komínářství, elektrotechniky atd. Pokud byly při 

prohlídce zjištěny závady, které bylo možné ihned odstranit, bylo tak učiněno. Jednalo- li se o 

závažnější závadu, byla stanovena lhůta, do kdy má být zjednána náprava. Místní národní 

výbor prováděl kontroly, zda došlo k odstranění zjištěných závad. 

V roce 1953 došlo ke schválení nového zákona č. 35/1953 Sb., o organizaci státního 

požárního dozoru a požární ochrany. Tímto předpisem byla posílena samostatnost orgánů 

požární ochrany. Byly zřízeny orgány státního požárního dozoru. Nejvyšším orgánem byla 

Ústřední správa státního požárního dozoru, jejímž hlavním vedoucím byl ministr vnitra. 

Úkoly požární ochrany byly vykonávány prostřednictvím krajských a okresních správ, které 

byly součástí příslušných národních výborů. Z důvodu nutnosti ochrany socialistické výstavby 

státu před škodami způsobenými požáry a jinými pohromami byla vydána vyhláška č. 

169/1955 Ú.l., o zajištění a organizaci požární ochrany v závodech. Tato vyhláška byla svým 

způsobem průlomem do dosavadního zajišťování požární bezpečnosti v průmyslových a 

zemědělských závodech. Stanovovala povinnosti provádění pravidelných prohlídek, 

zpracovávání dokumentace, zdůraznila odpovědnost vedoucích orgánů atd. 

Roku 1958 byl schválen zákon č. 18/1985 Sb., o požární ochraně. Zákon stanovil za 

požární ochranu odpovědné národní výbory a jejich výkonné orgány, které ji zabezpečovali 

pomocí dobrovolných organizací, zejména Československého svazu požární ochrany (ČSPO). 

Požární ochrana stále spadala pod Ministerstvo vnitra a jejím hlavním orgánem byla Hlavní 

inspekce požární ochrany. Úkolem národních výborů bylo provádět nejméně jednou ročně 

požární kontroly. Kontrolované objekty byly v té době rozděleny do pěti skupin podle 

rizikovosti (velké požárně nebezpečné průmyslové závody, ostatní průmyslové závody, 

zemědělské závody, drobné provozy a obytné domy). V drobných provozech a obytných 

domech byly kontroly vykonávány ČSPO v ostatních to byly orgány ONV. Zákon ukládal 

sankce za neodstraněné závady. Novým opatřením bylo tzv. vyloučení věci z užívání. Jednalo 

se především o neodborně upravené přístroje, stroje a zařízení, které ohrožovaly požární 

bezpečnost lidí a majetku. Další novinka bylo rozhodnutí o zastavení provozu. Toho se 

využívalo v případě, že k odstranění závad nestačilo jiné opatření. 
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V 70. letech se republikové vlády usnesly, že je nutné přikročit k řešení otázky požární 

ochrany přípravou nového zákona. Na přípravě pracovala přibližně 5 let pracovní skupina 

složená z odborníků obou států federace. Výsledkem byl důkladně propracovaný a na všech 

úrovních projednaný návrh zákona. Ten byl schválen vládami ČSR i SSR a dne 17. Prosince 

1985 byl vydán zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. O kvalitě tohoto zákona svědčí i to 

že platí do současné doby. Kontrolní činnost orgánů státní správy byla specifikována jako 

státní požární dozor. Jeho výkon byl rozdělen mezi Ministerstvo vnitra, krajský a okresní 

národní výbor. 

Po pádu komunistického režimu nastaly velké změny, zejména personální a 

organizační. Byly rušeny krajské národní výbory a tím pádem i krajské inspekce požární 

ochrany. Byla to situace natolik složitá, že k novele zákona došlo až v roce 1994. Novelizace 

stanovovala podmínky pro začlenění činnosti podle požárního nebezpečí na činnosti se 

zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím. Zavedla povinnost posuzovat požární nebezpečí 

pomocí odborně způsobilé osoby před zahájením činnosti. Toto posouzení bylo, časově i 

finančně nákladné. V roce 2000 byla vydána další novela, která tuto povinnost vztahovala 

pouze na objekty s vysokým požárním zatížením. Tuto činnost neprováděli příslušníci Sboru 

PO, ale civilní osoby, které měly odbornou způsobilost. 

V roce 2000 byl schválen zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru 

České republiky. Zákon stanovoval strukturu HZS ČR, kterou tvoří generální ředitelství HZS 

ČR a 14 hasičských záchranných sborů krajů. Zákon zrušil povinnost obcí provádět 

preventivní požární kontroly. K zákonu byla vydána prováděcí vyhláška č. 246/2001 Sb., o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a o výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 

požární prevenci). Vyhláška na vysoké odborné úrovni upravila např. hodnoty nahodilých 

požárních zatížení, vybavení objektů právnických a podnikajících fyzických osob věcnými 

prostředky požární ochrany, lhůty a způsoby provádění kontrol, povinnosti při provozování 

činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím atd. Zákon podstatně zpřísnil sankce 

udělované za porušení povinností na úseku požární ochrany [1]. 
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2 Státní požární dozor 

Státní požární dozor je vykonáván dle §31 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

Tento souhrnný název zahrnuje jednotlivé oblasti činností, které příslušné orgány zastupující 

stát vykonávají. Těmito orgány státní správy na úseku požární ochrany a vykonávající státní 

požární dozor se rozumí Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru ČR a hasičské záchranné sbory krajů. 

Cílem státního požárního dozoru je zajistit odpovídající míru požární bezpečnosti. 

Tohoto cíle je dosahováno pomocí tří jednotlivých oblastí činnosti. Těmi jsou stavební 

prevence, kdy se například posuzuje stavební dokumentace a dohlíží se nad správným 

vyprojektováním stavby, aby splňovala stanovená kritéria na požární bezpečnost. Dále pak 

zjišťování příčin požárů, kde se zjišťuje nejen příčina požáru, ale také viník požáru. Třetí a 

zároveň poslední oblastí činnosti je kontrolní činnost, která bude podrobněji popsána v další 

kapitole. 

Státní požární dozor je vykonáván: 

- místně příslušným hasičským záchranným sborem kraje, pouze s výjimkou 

posuzování funkčnosti vyhrazených požárně bezpečnostních systémů a výrobků, 

- ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, 

které posuzuje dokumentaci dle stavebního zákona a ověřuje dodržování podmínek 

požární bezpečnosti staveb, které se mají uskutečnit na území dvou a více krajů, nebo 

u staveb, které si vyhradí [9]. 
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3 Kontrolní činnost SPD 

Kontrolní činnost státního požárního dozoru spočívá v kontrolování dodržování 

povinností stanovených předpisy o požární ochraně, ukládání opatření vedoucích k odstranění 

zjištěných nedostatků a kontroly plnění těchto uložených opatření. Tyto kontroly jsou jedním 

z nástrojů pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry, což je 

základním posláním zákona o požární ochraně a celého Hasičského záchranného sboru ČR 

[9]. 

Požární kontroly se vykonávají u: 

- právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, s výjimkami obsaženými v § 85 

až 87 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, těmito výjimkami jsou například 

útvary a zařízení Policie ČR, báňská díla, vojenské objekty atd., 

- fyzických osob, 

- obcí [3]. 

Na objekty uvedené v § 85 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, se nevztahuje 

působnost ministerstva a hasičského záchranného sboru, požární dozor je u nich vykonáván 

podle zvláštních předpisů [5]. 

Tabulka 1- Celkové počty požárních kontrol za rok 2012 [2] 

Právnické osoby a podnikající 

fyzické osoby 

Fyzické 

osoby 
Obce 

Výjimky (kontrolní skupina jiného 

orgánu) 

12767 4 467 757 

 

Jak je vidět v tabulce 1, která ukazuje celkové počty požárních kontrol za rok 2012, 

nejpočetněji jsou zastoupeny kontroly právnických a podnikajících fyzických osob, ostatní 

kontroly dosahují zastoupení jen zlomku z celkového počtu. 

3.1 Druhy požárních kontrol 

Požární kontroly se podle § 45, vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci dělí na: 

- komplexní kontroly (KK), 

- tematické kontroly (TK), 

- kontrolní dohlídky (KD) [10]. 
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V grafu 1 jsou uvedeny počty KK, TK a KD provedené v roce 2012. Tabulka 2 a graf 2 

ukazuje počty KK, TK a KD provedených v jednotlivých krajích v roce 2012. 

3.1.1 Komplexní kontroly 

Komplexními kontrolami se prověřuje celkový stav zabezpečení požární ochrany u 

kontrolovaného subjektu. Provádí se fyzická kontrola na pracovištích a v objektech, které 

daný subjekt využívá pro svou činnost, dále je prováděna kontrola zpracované dokumentace 

požární ochrany. Komplexní požární kontroly se musí oznamovat minimálně 7 dní před 

zahájením kontroly [7]. 

3.1.2 Tematické kontroly 

Tematickými kontrolami se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany určité oblasti, 

která je předem stanovena v programu kontroly. Tematické kontroly není nutno oznamovat 

předem [7]. 

3.1.3 Kontrolní dohlídky 

Těmito kontrolami se prověřuje, zda došlo k naplnění opatření uložených při 

komplexní nebo tematické kontrole [7]. 

Graf 1 - Kontroly PO a PFO za rok 2012 [2] 
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Tabulka 2 - Kontrolní akce v krajích za rok 2012 [11] 
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TK 802 645 506 566 485 608 372 386 483 461 909 496 1120 343 

KD 442 292 336 288 134 278 131 124 114 321 259 248 299 149 

 

 

Graf 2 - Kontrolní akce v krajích [11] 
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3.2 Plánování požárních kontrol 

 Požární kontroly se provádějí podle ročního plánu požárních kontrol, v tom jsou 

zahrnuty kontroly plánované: 

- podle aktuálních potřeb - jedná se o kontrolní dohlídky, kontroly na základě podnětu 

od jiného orgánu, právnické osoby, fyzické osoby apod., 

- podle požadavků Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR, 

- po požáru, je-li třeba v daných souvislostech prověřit dodržování povinností [3]. 

Objemové zastoupení požárních kontrol (viz. graf 3)  

- 10% kontroly vyhlašované Ministerstvem vnitra- generálním ředitelstvím HZS ČR, 

- 20% kontroly podle aktuálních potřeb HZS kraje- kontroly prováděné po požáru, na 

podnět sdělený fyzickou osobou, právnickou osobou apod., 

- 70% kontroly subjektů prováděné v periodách [11]. 

 

Graf 3 - Objemové zastoupení požárních kontrol [11] 
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Roční plán požárních kontrol: 

Zpracovává HZS kraje. Tento plán je složen z: 

- požárních kontrol, které provede krajské ředitelství HZS kraje a územní odbory HZS 

kraje, 

- požárních kontrol, které se řídí zvláštním předpisem (např. zákona č. 59/2006 Sb., o 

prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami nebo chemickými přípravky atd.), 

- kontrolních dohlídek. Tyto kontroly se zpravidla uvedou do plánu jako kategorie 

kontroly bez konkrétních subjektů i počtů. Jejich počet vyplyne z průběžných 

výsledků požárních kontrol ve sledovaném období. Dále se do plánu uvádějí kontrolní 

dohlídky, které jsou přeneseny z předchozího sledovaného období [4]. 

Určení počtu jednotlivých typů požárních kontrol: 

Při plánování počtu kontrol se vychází z počtu příslušníků vykonávajících kontrolní 

činnost, časové náročnosti jednotlivých druhů kontrol, poměru počtu druhů jednotlivých 

kontrol a z čistého fondu pracovní doby příslušníka pro kontrolní činnost [4]. 

Časová náročnost kontrol se bere průměrně 3 až 5 dnů pro komplexní kontrolu, 1 až 

3 dny pro tematickou kontrolu a 1 den pro kontrolní dohlídku (KD) [4]. 

Poměr jednotlivých druhů kontrol byl odvozen ze statistiky požárních kontrol z let 

2005 až 2008 (viz. tabulka 3). Tento poměr byl stanoven na KK : TK : KD - 1:6:3 [4]. 
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Tabulka 3 - Poměry mezi jednotlivými druhy kontrol [4] 

HZS kraje 

Průměrné hodnoty  

za období 2005 - 2008 

KK TK KD 

Hl. m. Prahy 1,18 5,55 3,28 

HZS Středočeského kraje 0,97 6,72 2,31 

HZS Jihočeského kraje 1,62 4,88 3,50 

HZS Plzeňského kraje 0,99 5,26 3,76 

HZS Karlovarského kraje 1,02 5,87 3,11 

HZS Ústeckého kraje 0,94 5,47 3,59 

HZS Libereckého kraje 1,01 7,30 1,69 

HZS Královéhradeckého kraje 1,05 6,22 2,74 

HZS Pardubického kraje 0,80 6,64 2,53 

HZS kraje Vysočina 0,82 5,15 4,03 

HZS Jihomoravského kraje 0,97 7,40 1,64 

HZS Olomouckého kraje 0,97 5,43 3,61 

HZS Moravskoslezského kraje 1,48 5,45 3,07 

HZS Zlínského kraje 1,05 6,44 2,52 

Průměr HZS ČR 1,06 5,98 2,95 

 

Čistý fond pracovní doby je celkový počet pracovních dnů v roce, od kterého se 

odečte průměrná doba na dovolenou, ozdravný pobyt, pracovní neschopnost a tzv. další čas, 

ve kterém je zahrnuta další činnost, kterou příslušník vykonává (např. preventivně výchovná 

činnost, konzultace pro veřejnost, správní řízení, atd.). 

Průměrný čistý fond pracovní doby na jednoho příslušníka byl spočítán na 126 dní. 

Celkový počet dnů potřebných na provedení požárních kontrol v daném poměru (1:6:3) a dle 
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časové náročnosti jednotlivých typů požárních kontrol (KK = 4 dny, TK = 2 dny, KD = 1 den) 

je celkem 19 dnů (1x4+6x2+3x1). Z toho vyplývá, že na 10 kontrolních akcí je 

potřeba průměrně 19 dnů. Při čistém fondu pracovní doby 126 dnů může jeden příslušník pro 

kontrolní činnost uskutečnit 

Počet kontrolních akcí 
   

  
         kontrol. 

Toto číslo bylo zaokrouhleno na 70 kontrolních akcí. Z toho vyplývá, že jeden 

příslušník pro kontrolní činnost za jeden rok provede průměrně 7 komplexních kontrol, 42 

tematických kontrol a 21 kontrolních dohlídek. 

Průměrný minimální počet požárních kontrol na jednoho příslušníka pro kontrolní 

činnost je orientační ukazatel. Při sestavování ročních plánů požárních kontrol je proto třeba 

zohlednit u každého příslušníka pro kontrolní činnost zejména hodnotu tzv. dalšího času [4]. 

V tabulce 4 jsou uvedeny počty příslušníků v některých krajích a skutečný počet 

provedený kontrol jedním příslušníkem. Z tabulky vyplívá, že skutečné počty provedených 

kontrol se od spočítaného průměru, ve většině případů výrazně liší. 

Tabulka 4 - Počty požárních kontrol provedených jedním příslušníkem ve vybraných 

krajích [12] 

Kraj 
Počet 

příslušníků 

Počet 

kontrol 

Průměrný počet kontrol provedených jedním 

příslušníkem 

Karlovarský 6 676 112,67 

Plzeňský 15 975 65,00 

Vysočina 9 850 94,44 

Ústecký 16 1013 63,31 

Hl. město 

Praha 
17 1373 

80,76 

Jihomoravský 15 1366 91,07 
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4 Vize do budoucna 

Pro roky 2012 až 2016 zpracovalo MV- GŘ HZS ČR novou koncepci požární 

prevence. Jedním ze schválených cílů této koncepce je vypracovat systém určování 

kontrolovaných subjektů podle rizikovosti. Záměrem tohoto cíle je zaměřit požární kontroly 

na subjekty s nejvýznamnějším rizikem vzniku požáru [8]. 

Pro tento úkol byla vytvořena pracovní skupina, která má za cíl do roku 2016 vytvořit 

metodiku a program, podle kterého bude prováděno účinné plánování požárních kontrol. 

4.1 Program pro posuzování míry rizika 

Cílem programu je ze zadaných hodnot posoudit míru rizika provozované činnosti u 

posuzovaného subjektu a navrhnout interval, ve kterém by se měly provádět požární kontroly. 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.2 lze požární kontroly objemově rozdělit do tří 

skupin. Program se má zabývat kontrolami, které se provádějí v periodách. Jedná se o 

skupinu, která je objemově zastoupena ze 70% a spadají do ní kontroly subjektů, které 

provozují činnosti se zvýšeným požárním zatížením a s vysokým požárním zatížením. 

Kontroly subjektů bez zvýšeného požárního zatížení spadají do skupiny kontrol, které se 

provádějí podle aktuálních potřeb HZS kraje [11]. 

Prvním krokem bylo rozdělení provozů do oblastí rizik, podle toho do jakého odvětví 

provoz spadá. Jako nejvhodnější řešení se jevilo rozdělit provozy podle přílohy č. 2 vyhlášky 

č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Takto byly provozy rozděleny do 22 oblastí rizik [11]. 

4.1.1 Oblasti rizik: 

1. Administrativa 

2. Školství 

3. Osvěta a kultura 

4. Zdravotnictví 

5. Tělesná výchova a sport 

6. Obchody 

7. Veřejné stravování a ubytování 

8. Byty 

9. Služby a provozovny 

10. Garáže a servisy motorových vozidel 

11. Doprava 
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12. Spoje 

13. Průmysl- strojírenský a hutnický 

14. Průmysl- elektrotechnický 

15. Průmysl- chemický 

16. Průmysl- textilní, oděvní a kožedělný 

17. Průmysl dřevozpracující a papírenský 

18. Průmysl potravinářský 

19. Průmysl sklářský a stavebních hmot 

20. Jiné průmyslové výroby 

21. Zemědělská výroba 

22. Jiné provozy 

4.1.2 Výběrová kritéria 

Tímto krokem byly určeny oblasti, ve kterých může docházet k rizikovým činnostem. 

Další krok bylo stanovení výběrových kritérií, podle kterých se určí míra rizika provozované 

činnosti. 

Při návrhu výběrových kritérií se postupovalo takto: 

První možnost byla postupovat striktně podle § 4, odstavce 2 a 3, zákona č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně. Na základě kterých probíhá začlenění provozovaných činností podle 

požárního nebezpečí. Bylo zamýšleno, že by se do programu vložili pouze činnosti vypsané v 

§ 4, které daný subjekt provozuje. V případě, že by činností bylo více, rostla by i míra rizika a 

s tím se snižoval interval kontrol. Tato možnost byla ale shledána jako příliš obecná a málo 

efektivní, proto se přistoupilo k její úpravě a rozšíření. 

Nakonec bylo rozhodnuto, že se jako výběrová kritéria použijí rizika na základě 

zavedené praxe, která budou dále rozšířena o doplňková rizika [11]. 

Rizika na základě zavedené praxe (provozované činnosti): 

Při výběru rizik na základě zavedené praxe se vycházelo z činností uvedených v § 4, 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 
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Jedná se o činnosti: 

a) Při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úseku nebezpečné látky a 

přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé a hořlavé. 

b) Při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny. 

c) U kterých se vyskytuje hořlavý prach, nebo vznikají páry hořlavých kapalin. 

d) Výrobní provozy s nahodilým požárním zatížením větším než 15 kg/m
2
, kde se 

vyskytují min. 3 zaměstnanci. 

e) Prostory kde se vyskytuje nahodilé požární zatížení vyšší než 120 kg/m
2
. 

f) Při nichž se používá otevřený oheň nebo jiný zdroj zapálení v bezprostřední blízkosti 

hořlavých látek. 

g) Budovy, které mají 7 a více nadzemních podlaží, nebo o výšce větší než 22,5 m, 

kromě bytových domů. 

h) Stavby pro shromažďování většího počtu osob, stavby pro obchod, v ubytovacích 

zařízeních a stavbách určených pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

i) V podzemních prostorách s požárním zatížením větším než 15 kg/m
2
, kde se může 

současně vyskytovat 7 a více osob. 

j) Prostory ve kterých jsou složité podmínky pro zásah. 

Doplňková rizika: 

 Doplňková rizika slouží k rozšíření rizik na základě zavedené praxe. Při návrhu byla 

snaha zohlednit nebezpečné stavy, které mohou při dané činnosti nastat. Některá rizika 

odpovídají bodům z § 4 zákona 133/1985 Sb. Při návrhu ostatních byly brány v úvahu 

vlastnosti skladovaných látek, charakter objektu, vybavení objektu bezpečnostním zařízením, 

nebezpečná množství, počty vyskytujících se osob. Současný stav je pouze návrhem, jak by 

výběr doplňkových rizik mohl vypadat. Pro konečný stav by bylo nutné kontaktovat 

odborníky na danou činnost a konzultovat s nimi možná rizika. Konzultace by se týkaly 

převážně rizik, která zahrnují množství vyskytujících se látek (např. a) 10., b) 9. apod.) [11]. 

 Program by měl sloužit i k začlenění provozované činnosti. Modře označená rizika 

znamenají, že činnost je členěna do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím. 

Hnědě označená rizika znamenají činnost s vysokým požárním nebezpečím. Pokud 

v programu nedojde k označení některých z takto zvýrazněných rizik, znamená to, že se jedná 

o činnost bez požárního rizika a tím pádem není nutné u ní stanovovat interval požárních 

kontrol. 
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Rizikové činnosti a návrh doplňkových rizik: 

a) Při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úseku nebezpečné látky a 

přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé a hořlavé 

1. Tyto látky se vyskytují v množství větším než 1000 kg v pevném stavu. 

2. Tyto látky se vyskytují v množství větším než 250 l v kapalném stavu. 

3. V prostoru se vyskytují látky o celkovém množství větším než 5000 t. 

4. Dochází k přelévání (přesýpání) látek a směsí z nádoby do nádoby. 

5. Jedná se o prostory se stálým pracovním místem. 

6. Jedná se o polární kapaliny. 

7. Jedná se o nízkovroucí kapaliny. 

8. Látky jsou přepravovány pomocí produktovou. 

9. Prostor není chráněn zařízením detekce a signalizace. 

10. Prostor netvoří samostatný požární úsek. 

11. Je skladováno více jak X m
3
 kapalných látek. 

12. Dochází k přepravě pomocí přečerpávání a zvyšování tlaku v potrubí o 

vnitřním průměru 0,8 m a větším. 

b) Při nichž se vyskytují hořlavé, nebo hoření podporující plyny 

1. Součet vnitřních objemů zásobníků (nádob) přesahuje 100 l. 

2. V případě zkapalněných uhlovodíků součet možných náplní přesahuje 60 

kg. 

3. Plyny jsou skladovány v tlakových láhvích. 

4. Při činnosti dochází k napojování zásobníků (láhví) na rozvody plynů. 

5. V jednom prostoru se vyskytuje více druhů plynů. 

6. Zásobníky nebo nádoby jsou ve stavebně uzavřeném prostoru (zastřešení, 

obvodové zdivo, výplně otvorů). 

7. Prostor není vybaven zařízením pro detekci a signalizaci. 

8. Dochází k plnění tlakových láhví a stáčení. 

9. Dochází ke skladování více jak X ks tlakových nádob o objemu X litrů. 

10. Dochází k přepravě pomocí přečerpávání a zvyšování tlaku v potrubí o 

vnitřním průměru 0,8 m a větší. 
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c) U kterých se vyskytuje hořlavý prach, nebo vznikají páry hořlavých kapalin 

1. Vyskytuje se hořlavý prach, nebo páry hořlavých kapalin v takové míře, že 

nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace. 

2. Prach se usazuje v souvislé vrstvě větší než 1 mm. 

3. Ke vzniku nebezpečné koncentrace dochází na pracovišti se stálým 

pracovním místem. 

4. Pracoviště kde dochází ke vzniku nebezpečné koncentrace je větráno pouze 

přirozeně. 

5. Prostor není vybaven zařízením pro detekci a signalizaci. 

6. Prostor není chráněn stabilním hasícím zařízením. 

d) Výrobní provozy s nahodilým požárním zatížením větším než 15 kg/m
2
, kde se 

vyskytují min. 3 zaměstnanci 

1. Požární zatížení je větší než 60 kg/m
2
. 

2. Výroba probíhá z hořlavých látek. 

3. Jedná se o pracovní prosto s více jak 50 zaměstnanci. 

4. Výroba probíhá ve dvou a více podlažním objektu bez chráněných 

únikových cest. 

5. Ve výrobním prostoru není instalováno nouzové osvětlení. 

6. Ve výrobním prostoru není instalována elektrická požární signalizace. 

7. Dochází ke skladování materiálu nad 3 metry výšky. 

8. Součástí výroby je technologické hoření, zahřívání a nahřívání 

zpracovávaného materiálu. 

e) Prostory kde se vyskytuje nahodilé požární zatížení vyšší než 120 kg/m
2
 

1. Dochází ke skladování hořlavých kapalin dle normy ČSN 650201. 

2. Dochází ke skladování hořlavých a hoření podporujících plynů. 

3. Jedná se o pracoviště se stálým pracovním místem. 

4. Činnost je provozována na ploše větší než 1000 m
2
 u jednopodlažního 

objektu. 

5. Činnost je provozována na ploše větší než 300 m
2
 u vícepodlažního 

objektu. 

6. Činnost je provozována na ploše větší než 150 m
2
 u podzemního objektu. 

7. Dochází ke skladování materiálu ve výšce nad 3 m.  
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f) Při nichž se používá otevřený oheň nebo jiný zdroj zapálení v bezprostřední blízkosti 

hořlavých látek 

1. Činnost je provozována v uzavřeném prostoru. 

2. Jedná se o svařování a dělení plamenem. 

3. Činnost je provozována na více pracovištích v jednom prostoru. 

4. Činnost je provozována ve vícepodlažním objektu. 

5. V prostoru není instalována elektrická požární signalizace. 

g) Budovy, které mají 7 a více nadzemních podlaží, nebo o výšce větší než 22,5 m, 

kromě bytových domů 

1. Budova má více 15 a více nadzemních podlaží, nebo dosahuje výšky větší 

než 45 m 

2. Budova slouží k ubytování osob. 

3. Budova není vybavena evakuačními výtahy. 

4. Budova nemá chráněné únikové cesty. 

5. Komunikační prostory budovy nejsou nuceně větrány. 

6. V budově není instalována elektrická požární signalizace. 

7. V budově se může vyskytovat více než 200 osob. 

8. V budově se může vyskytovat více než 500 osob. 

9. V budově se může vyskytovat více než 1000 osob. 

h) Stavby pro shromažďování většího počtu osob, stavby pro obchod, v ubytovacích 

zařízeních a stavbách určených pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

1. Jedná se o víceúčelový objekt. 

2. Budova slouží ke zdravotnickým a sociálním účelům. 

3. Budova není vybavena evakuačními výtahy. 

4. Budova nemá chráněné únikové cesty. 

5. Budova není vybavena nouzovým osvětlením. 

6. Budova není vybavena elektrickou požární signalizací. 

7. Ve shromažďovacím prostoru se může vyskytovat více než 55 osob. 

8. Ve shromažďovacím prostoru se může vyskytovat více než 100 osob. 

9. Ve shromažďovacím prostoru se může vyskytovat více než 250 osob. 
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i) V podzemních prostorách s požárním zatížením větším než 15 kg/m
2
, kde se může 

současně vyskytovat 7 a více osob 

1. Z prostoru vede jen jeden směr úniku. 

2. V prostorách se vyskytují látky a směsi kvalifikované jako extrémně 

hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé a oxidující. 

3. V prostoru se může vyskytovat více jak 50 osob. 

4. V prostoru se může vyskytovat více jak 100 osob. 

5. V prostoru se může vyskytovat více jak 200 osob. 

6. Prostor není vybaven nouzovým osvětlením. 

7. V prostoru není elektrická požární signalizace. 

j) Prostory ve kterých jsou složité podmínky pro zásah 

Složité podmínky pro zásah byly určeny podle § 18 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární 

prevenci. 

1. V dispozičně složitých a nepřehledných objektech, v nichž hrozí, zejména 

vzhledem k předpokladu silného zakouření, ztráta orientace osob. 

2. 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. 

3. Za podmínek, při nichž se vyskytují nebezpečné chemické látky a 

přípravky v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené 

v zákoně č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky 

ve znění pozdějších předpisů. 

4. V objektech a zařízeních provozů chemické výroby uvedené v příloze č. 2 

vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

5. V objektech a zařízeních administrativních, školských a zdravotnických 

provozů uvedených v příloze č. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární 

prevenci o 7 a více nadzemních podlažích nebo o 4 a více nadzemních 

podlažích pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty. 

6. Ve stavbách, které jsou určeny pro ubytování osob s omezenou 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. 



22 

 

7. Ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob a ve stavbách pro 

obchod [6]. 

Vyhodnocení míry rizika: 

Další krok byl zvolit způsob, kterým se vyhodnotí míra rizika provozované činnosti. 

Za vhodné byly vybrány dvě varianty: 

- Pomocí funkce ANO/NE. 

- Pomocí koeficientů. 

Funkce ANO/NE 

Vyhodnocení míry rizika v případě použití funkce ANO/NE spočívá v tom, že se 

v programu označí činnost, která je posuzovaným subjektem vykonávána a v případě výskytu 

doplňkového rizika se označí i to. Za každou označenou položku se přičte +1 bod k výsledné 

míře rizika. Příklad je uveden na obrázku 1 [11]. 

Obrázek 1 - Příklad funkce ANO/NE [11] 

Činnost Doplňkové riziko 
Zhodnocení 

(napsat 1 pokud 
se vyskytuje) 

b) 
Při níž se vyskytují hořlavé, 

nebo hoření podporující 
plyny 

Činnost je provozována 1 

1) 
Součet vnitřních objemů zásobníků 
(nádob) přesahuje 100l 

1  

2) 
V případě zkapalněných uhlovodíků součet 
možných náplní přesahuje 60kg 

  

3) Plyny jsou skladovány v tlakových láhvích   

4) 
Při činnosti dochází k napojování 
zásobníků (láhví) na rozvody plynů 

  

5) 
V jednom prostoru se vyskytuje více druhů 
plynů 

1  

6) 
Zásobníky nebo nádoby jsou ve stavebně 
uzavřeném prostoru 

  

7) 
Prostor není vybaven zařízením pro 
detekci a signalizaci 

  

8) Dochází k plnění láhví a stáčení 1  

9) 
Dochází ke skladování X ks tlakových 
nádob o objemu X l 

  

  Míra rizika: = 4 
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Metoda pomocí koeficientů: 

Princip metody vyhodnocení míry rizika pomocí koeficientů je takový, že, každé 

doplňkové riziko bude mít přiřazen koeficient, který bude dosahovat různých hodnot podle 

toho jak je doplňkové riziko závažné. V programu by to fungovalo, tak že by se označila 

činnost provozovaná kontrolovaným subjektem a dále doplňková rizika k této činnosti. Na 

rozdíl od předchozí metody by se označené položky nesčítaly, ale koeficienty doplňkových 

činností by se násobily (příklad viz. Obrázek 2). V případě, že by se u subjektu vyskytovalo 

více nebezpečných činností, jejich míra rizika by se sčítala. 

Obrázek 2 - Příklad řešení pomocí koeficientů 

Činnost Doplňkové riziko 
Zhodnocení 

(napsat 1 pokud se 
vyskytuje) 

Hodnota 
koeficientu 

b) 
Při níž se vyskytují hořlavé, 

nebo hoření podporující 
plyny 

Činnost je provozována 1  

1) 
Součet vnitřních objemů 

zásobníků (nádob) přesahuje 
100l 

1 1,2 

2) 
V případě zkapalněných 

uhlovodíků součet možných 
náplní přesahuje 60kg  

1,2 

3) 
Plyny jsou skladovány v 

tlakových láhvích  
1,5 

4) 
Při činnosti dochází k 

napojování zásobníků (láhví) 
na rozvody plynů  

1,6 

5) 
V jednom prostoru se 

vyskytuje více druhů plynů 
1 1,6 

6) 
Zásobníky nebo nádoby jsou 

ve stavebně uzavřeném 
prostoru  

1,5 

7) 
Prostor není vybaven 

zařízením pro detekci a 
signalizaci  

1,5 

8) 
Dochází k plnění láhví a 

stáčení 
1 1,6 

9) 
Dochází ke skladování X ks 

tlakových nádob o objemu X l  
1,8 

  Míra rizika: =1*1,2*1,6*1,6=3,072 
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 Vyhodnocení touto metodou by bylo přesnější. Nevýhodou je určení hodnoty 

koeficientů, aby odpovídala skutečnému riziku a nezkreslovala výsledek. Na určení hodnoty 

koeficientů by bylo zapotřebí konzultovat míru rizika doplňkových kritérií s odborníky na 

danou oblast a ověřit tyto hodnoty praktickými příklady. 

Výběr na základě výsledků: 

U subjektů, ve kterých už byla v minulosti kontrola provedena, se nabízí možnost 

zohlednit výsledek této kontroly. Pokud v subjektu nebyly nalezeny žádné závady, nebo se 

jednalo o závady nezávažného charakteru, mohla by být prodloužena výsledná perioda 

pravidelných kontrol. Naopak u subjektů, ve kterých byl zjištěn větší počet závad, nebo byly 

nalezeny závady závažného charakteru, by byla perioda zkrácena [11]. 

V tabulce 5 jsou uvedeny počty požárních kontrol za rok 2012, u kterých nebyly 

nalezeny žádné závady. 

Tabulka 5 - Přehled bezzávadných požárních kontrol za rok 2012 [11] 

Kontrolní akce 2012 

 

Kraj 

Počet kontrol 
Počet kontrol bez 

závad 
% kontrol bez závad 

KK TK KD KK TK KD KK TK KD 

Hl. město Praha 128 817 442 37 321 432 28,9 39,3 97,7 

Středočeský 111 722 305 27 221 301 24,3 30,6 98,7 

Jihočeský 94 508 336 22 122 329 23,4 24 97,9 

Plzeňský 88 593 294 11 130 272 12,5 21,9 92,5 

Karlovarský 42 503 134 3 138 128 7,1 27,4 95,5 

Ústecký 88 653 280 25 166 275 28,4 25,4 98,2 

Liberecký 58 395 138 20 173 121 34,5 43,8 87,7 

Královéhradecký 48 386 124 10 124 104 20,8 32,1 83,9 

Pardubický 58 587 136 13 159 101 22,4 27,1 74,3 

Vysočina 68 461 321 9 87 306 13,2 18,9 95,3 

Jihomoravský 118 1016 259 24 308 230 20,3 30,3 88,8 

Olomoucký 74 507 259 14 180 259 18,9 35,5 100 

Moravskoslezský 137 1827 300 28 589 254 20,4 32,2 84,7 

Zlínský 58 373 149 0 14 71 0 3,8 47,7 

Celkem 1170 9348 3477 243 2732 3183 20,8 29,2 91,5 
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Při prodlužování, nebo zkracování periody kontrol na základě výsledků, lze opět 

použít metodu koeficientů. Nastává zde, ale stejný problém jako u vyhodnocování míry rizika 

a tím je správné zvolení hodnoty koeficientů. V tabulce 6 je uveden návrh, jak by mohlo 

hodnocení pomocí koeficientů vypadat. Opět je nutné praktické ověření zvolených hodnot 

[11]. 

Tabulka 6 - Návrh koeficientů na základě výsledků [11] 

Rizikovost podle zjištěných závad 

Druh závad Koeficient 

0 závad při TK, nebo KK 0,8 

1 a více závad při TK, nebo KK 1,2 

0 závad při KD 1 

1 a více závad při KD 1,4 

 

 Druhá možnost, je přímo stanovit hodnotu, o kterou bude perioda prodloužena/ 

zkrácena. Návrh hodnot je uveden v tabulce 7. 

Tabulka 7 - Návrh na prodloužení/ zkrácení period [11] 

Rizikovost podle zjištěných závad 

Druh závady Vyhodnocení 

Kontrola bez závad 
+ 1 rok (termín příští kontroly 

prodloužen o 1 rok) 
Kontrola s 1 a více závadami nízké závažnosti (lze odstranit v 

průběhu kontroly) 
0 let (perioda kontrol se nemění) 

1 a více závad při kontrolní dohlídce 
- 1 rok (termín příští kontroly zkrácen 

o 1 rok) 
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4.2 Shrnutí 

Cílem programu je stanovit míru rizika provozované činnosti, začlenit činnost podle 

požárního nebezpečí a navrhnout periodu požárních kontrol. Toho je docíleno tím, že se do 

programu vloží následující údaje: 

- označí se provozované rizikové činnosti a doplňková rizika k těmto činnostem, 

- zadají se výsledky předchozí kontroly u daného subjektu. 

Na obrázku 3 je znázorněna možná výsledná podoba programu. 

Obrázek 3- Příklad konečné podoby programu [11] 

Kontrolovaný subjekt: 
 

Adresa: 
 

Oblast rizika: Služby a provozovny 

Činnost subjektu je začleněna 
jako:  

Výsledná míra rizika:   

Navrhovaná perioda kontrol:   

Činnost: Specifické riziko: 
Vyskytuje se (pokud 

ANO napiš 1) 

b) 
Při níž se vyskytují hořlavé, 

nebo hoření podporující 
plyny 

Činnost je provozována   

1) 
Součet vnitřních objemů zásobníků 

(nádob) přesahuje 100l 
  

2) 
V případě zkapalněných uhlovodíků 

součet možných náplní přesahuje 60kg 
  

3) 
Plyny jsou skladovány v tlakových 

láhvích 
  

4) 
Při činnosti dochází k napojování 

zásobníků (láhví) na rozvody plynů 
  

5) 
V jednom prostoru se vyskytuje více 

druhů plynů 
  

6) 
Zásobníky nebo nádoby jsou ve 
stavebně uzavřeném prostoru 

  

7) 
Prostor není vybaven zařízením pro 

detekci a signalizaci 
  

8) Dochází k plnění láhví a stáčení   

9) 
Dochází ke skladování X ks tlakových 

nádob o objemu X l 
  

Výsledek předchozí kontroly: 

 Výsledek kontroly 
U zvolené možnosti 

vepiš 1 

 Kontrola bez závad   

 
Kontrola s 1 a více závadami nízké 
závažnosti (odstraněno v průběhu 

kontroly) 
  

 1 a více závad při kontrolní dohlídce   
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Závěr 

Práce se zabývá kontrolní činností vykonávanou Hasičským záchranným sborem. V první 

části je shrnuta historie požární prevence. Dále pak činnost Hasičského záchranného sboru při 

výkonu státního požárního dozoru, zejména kontrolní činnosti. 

Druhá část se zabývá hlavním cílem práce. Tím byl návrh výběrových kritérií pro volbu 

rizikových činností z hlediska možnosti výskytu požáru. Tento problém byl řešen pomocí 

návrhu programu, který na základě výběrových kritérií vyhodnotí míru rizika provozované 

činnosti. 

Pro vyhodnocení míry rizika byly navrhnuty výběrová kritéria. Jedná se o rizika na 

základě zavedené praxe (nebezpečné činnosti), odvozené ze zákona č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně. Tyto rizika byla dále rozšířena o doplňková rizika. Dále byly navrženy 

metody, pomocí kterých by se určovala velikost míry rizika a metody korigování výsledné 

periody na základě výsledků provedených kontrol. 

Těchto závěrů bylo dosaženo po konzultacích s příslušníky GŘ HZS ČR. Příslušníci GŘ 

HZS ČR provedli návrh koncepce programu. Při své práci jsem vycházel z tohoto návrhu, ale 

upravil jsem vybraná doplňková rizika a navrhl způsob určování růstu míry rizika. 

Práce se věnovala pouze návrhu a teoretickému seznámení s programem. Předmětem 

další práce by mělo být přesné stanovení doplňkových rizik. Návrh hodnot koeficientů pro 

vyhodnocení míry rizika a pro výběr na základě výsledků. Stanovení periody požárních 

kontrol pro určité míry rizik. Tvorba programu, ověření navržených metod na praktických 

příkladech a porovnání výsledků těchto metod.  
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