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Anotace 

Předložená bakalářská práce se zabývá podmínkami požární bezpečnosti sakrálních 

staveb. V první části se zabývá historickými slohy z důvodu použití stavebních materiálů a 

uvědomění si historické hodnoty zmiňovaných staveb. V další části jsou popsány 

organizační zařazení sakrálních staveb a legislativní požadavky. Dále se práce zabývá 

základními typy staveb a typy stavebních konstrukcí využitých při výstavbě. Poté se věnuje 

historii římskokatolické církve v našich zemích z pohledu vlastnických práv, tedy z jakých 

zdrojů byly postaveny tyto stavby a kdo by je měl udržovat. V poslední je popsáno nynější 

rozdělení diecézí v rámci ČR. Bakalářská práce uvádí specifika vybraných sakrálních 

objektů z pohledu požární bezpečnosti a věnuje se návrhům preventivních opatření 

zvyšujících bezpečnosti v rámci pořádání akcí v uvedených stavbách. 

Klíčová slova: kostel, římskokatolická církev, evakuace 

 

Summary 

The bachelor thesis deals with the conditions of fire safety of sacral buildings. The 

first part deals with historical styles due to the use of building materials and the awareness 

of the historical value of the mentioned buildings. The next part describes the organizational 

classification of sacral buildings and legislative requirements. Furthermore, the thesis deals 

with basic types of buildings and types of building structures used in construction. Then he 

deals with the history of the Roman Catholic Church in our countries from the point of view 

of property rights, from what sources were these buildings built and who should keep them. 

The last one describes the current distribution of dioceses within the Czech Republic. The 

bachelor thesis presents the specifics of selected sacral buildings from the point of view of 

fire safety and deals with proposals of preventive measures enhancing safety within the 

organization of events in the mentioned constructions.  
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Úvod  

Bakalářská práce se zabývá problematikou požární bezpečnosti sakrálních objektů 

z pohledu organizace činnosti. Historické a ve velké míře památkově chráněné objekty 

sakrálních staveb nevyhovují současným požadavkům požární bezpečnosti staveb. 

S ohledem na skutečnost, kdy se v rámci těchto objektů konají akce s výskytem většího 

počtu osob je nutné zajistit primárně bezpečnost osob v objektech, ale také stanovit veškerá 

možná opatření proti vzniku požáru v objektu.  

V úvodu práce jsou popsány jednotlivé stavební slohy církevních objektů se 

zaměřením na popisy konstrukcí a dispozice objektů. 

Bakalářská práce se ve své hlavní části zabývá hodnocení provozované činnosti 

v objektu sakrálních staveb z pohledu požadavků zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

ve znění pozdějších předpisů včetně navazující vyhlášky č. 246/2001 Sb. Bakalářská práce 

uvádí základní požadavky uvedených legislativních předpisů na provozovanou činnost. 

Součástí závěru práce je zhodnocení konkrétního objektu kostela sv. Filipa a Jakuba ve 

Zlíně, u kterého jsou také navržena opatření zvyšující požární bezpečnost zejména v případě 

konání akcí hromadného charakteru.  
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Rešerše 

Historické sakrální stavby patří mezi nejvýznamnější objekty kulturního dědictví 

každé země. Obecně je ochrana kulturních památek záležitostí jednotlivých států. Požární 

bezpečnost sakrálních objektů z hlediska organizace činnosti není uceleně zpracována 

v žádné publikaci. 

Pro tvorbu práce byly použity právní předpisy sloužící k projektování a užívání 

staveb z pohledu požární ochrany. Mezi nejdůležitější patří zákon č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně v.z.p.p. [12], dále pak vyhlášky č. 23/2008 Sb. [13], č. 246/2001 Sb. [14], tyto 

vyhlášky stanovují základní podmínky v oblasti požární prevence. 

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů 

a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech. A to stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, 

právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na 

úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany [12].  

 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

Stát chrání kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, 

svědectví jeho dějin, významný činitel životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu. 

Účelem zákona je vytvořit všestranné podmínky pro další prohlubování politicko-

organizátorské a kulturně výchovné funkce státu při péči o kulturní památky, o jejich 

zachování, zpřístupňování a vhodné využívání, aby se podílely na rozvoji kultury, umění, 

vědy a vzdělávání, formování tradic a vlastenectví, na estetické výchově pracujících a tím 

přispívaly k dalšímu rozvoji společnosti [14]. 
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Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

Stanovuje základní požadavky na vybavení prostor právnických a podnikajících 

fyzických osob věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními 

(§ 2– §10), způsoby vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce (§ 11), 

lhůty preventivních požárních prohlídek (§ 13), odbornou přípravu zaměstnanců, kteří jsou 

zařazeni do preventivní požární hlídky (§ 24) a další požadavky na druhy dokumentace 

požární ochrany (§ 27 - § 37). Dle této vyhlášky jsou sakrální stavby povinny vybavovat 

prostory přenosnými hasícími přístroji v předepsaném množství a hasící schopností, 

značením únikových cest a vhodně umístit grafickou část evakuačního plánu a požárně 

poplachové směrnice [14]. 
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1 Sakrální stavby 

Sakrální stavby jsou stavby, které jsou určeny pro náboženské úkony. Existuje 

velká řada staveb odlišných druhů náboženství. V bakalářské práci budou hodnoceny 

objekty, které byly vystavěny z náboženských důvodů a mají velkou historickou hodnotu. 

Na území České republiky se nacházejí sakrální stavby, které byly vystavěny podle 

níže uvedených stavebních slohů. 

1.1 Románský sloh 

Románský sloh vznikl v 11. století v západní Evropě a postupem času se dostal do 

střední Evropy, a to hlavně v okruhu stavitelství a výtvarného umění. 

Vznikaly baziliky a rotundy, na jejichž výstavbu se jako materiál používal kámen, někdy i 

dřevo. Typickým znakem románské architektury je půlkruhovitý oblouk u vchodů a oken a 

valená klenba u trámových stropů. Často zde byly také sdružené dvě až čtyři okna vedle 

sebe. Zpočátku dřevěné a rovné stropy nahradily klenby podepřené silnými sloupy. Vchody 

do kostela byly výrazně zdobeny uměleckými portály. Jedná se tedy o masivní stavby ve 

smyslu, silných stěn, které nebyly až tak hnané do výšky. V českých zemích se za vrchol 

tohoto stylu považuje 12. století, kdy vzniklo hned několik staveb. Mezi které patří klášter 

na Strahově, klášter sester premonstrátek v Doksanech, cisterciácký klášter v Sedlci u Kutné 

Hory, cisterciácký klášter v Plasech a mnoho vesnických kostelů [2, 5, 17].  

Jako hlavní stavební materiál bylo používáno dřevo, kámen a hlína. Dřevo na stropy 

a krovy. Kámen jako základní materiál na stěny, sloupy, pilíře a klenby. U nás to byl 

především pískovec, tuf, vápenec a opuka, a to jak lomový, tak tesaný. Cihly byly 

vyhotoveny z hlíny [17]. 

1.2 Gotika 

V Českých zemích gotiku datujeme od roku 1230 až do roku 1520. V rámci 

gotických staveb dochází k rozvoji zděných konstrukcí z kamene, využíván je zejména 

klenbový lomený oblouk. 

Pro gotiku jsou typické zejména chrámové stavby (trojlodní například kostel sv. 

Bartoloměje v Plzni, pětilodní baziliky cisterciácký klášter v Sedlci u Kutné Hory), dále také 
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hrady a tvrze (např. hrad Bítov, hrad na vysokém ostrohu mezi Dyjí a Želetavkou, hrad 

Loket, Karlštejn, hrad Kost a Staroměstská radnice v Praze).  

Stavby gotické architektury byly budovány z kamene a kvádrů jen střechy byly 

konstruovány ze dřeva s dřevěnými taškami [2, 5].  

Hlavními stavebními materiály bylo dřevo, kámen a hlína jako u předešlého slohu. 

Dřevo se používalo na krovy, zastropení a také jako krytina, a to na šindele. Dále pak na 

hrázděné zdivo společně s cihlami. Kámen pak byl základní materiál na stěny, sloupy a pilíře 

a znovu se používal jak lomový, tak tesaný. Na střešní krytinu se pak používala břidlice. 

Použití skla bylo na vitráže a okna. Kovy se zde používaly jako pojivo u subtilních 

konstrukcí, a to převážně olovo. Železo ve tvaru hmoždinek pak na spojování kamene [17]. 

1.3 Renesance 

 Tento styl má kořeny v Itálii, opírá se o myšlení, fyziků a matematiků. Na území 

naší republiky se renesance rozvíjela od konce 15. století. První náznak se objevil při 

přestavbě pozdně gotického Vladislavského sálu Pražského hradu v podobě renesančních 

oken. Na Moravě se projevila renesance v zámecké architektuře Moravské Třebové 

v Tovačově. Až ve druhé třetině 16. století se dostává renesance do plného projevu výrazu 

v Čechách a na Moravě. Jako první čistě renesanční stavbu se bere letohrádek královny Anny 

v Královské zahradě tzv. Belvedér. Renesance přinesla nové technologie, jako byla 

například vícevrstvá omítka, štukatura a také stále více využívaný pískovec k tvorbě portálů, 

arkýřů, oken a dalších architektonických detailů. V tomto období se dostalo největšímu 

rozkvětu ekonomického, společenského i kulturního.  

Gotika plně naplnila potřeby pro sakrální stavby, a tak se v renesanci nesetkáváme 

s novou výstavbou sakrálních staveb. Jednalo se pouze o drobné přestavby nebo přístavby 

ke kostelům, nejčastěji pak se zámeckými kaplemi.  

Druhy stavebních konstrukcí se neliší od předchozího styl [17]. 

Druhy renesančních staveb jsou, zámky, paláce, zahrady, města, fasády a chrámové 

stavby (radnice) [2,5, 16] 
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1.4 Baroko 

Baroko je posledním stylem, který se takto promítá do všech směrů, tedy literatury, 

hudby a umění.  Je zde větší škála barev použitých při malbách, sochy jsou zlaceny a pracuje 

se s barevnými mramory.  

Vývoj baroka u nás lze rozlišit na tři období. Rané baroko mezi lety 1600-1690, 

vrcholné baroko mezi lety 1690-1740 a pozdní baroko – rokoko mezi lety 1740-1780. 

Rokoko není jako ostatní styly a nelze tak ani chápat. Je to jen jakési dozdobení již 

postavených barokních staveb. 

Výrazným znakem tohoto stylu byly velké portály a celý dveřní prostor. Typickou 

střechou pro baroko byla mansardová střecha, které se uplatňovala nejen na měšťanských 

domech ale i v architektuře zámků a věží. Materiál na výstavbu konstrukce se neliší oproti 

dřívějším stylům [2, 5, 16]. 

1.5 Klasicismus 

Už se nesetkáváme se slohem jako byla například renesance, co se týká délky 

období zkrátila se doba trvání na pouhá desetiletí. Architektura se snaží najít jednotící znaky 

odpovídající přítomným stavebním hmotám. Na rozdíl od baroka se setkáváme spíše 

s přísností, strohostí, uměřeností a normativností. Vznikají nové budovy jako například 

Strahovské divadlo v Praze, které postavil Palliardi.  

Kostely se přestavují na zámky, kasárny, obytné domy, či nemocnice. Lodě kostelů 

se přestavují na patra a dělají se tak vícepodlažní budovy. Spíše, než se staví nové kostely se 

setkáváme s tím, že se ruší a přestavují.  

Zůstává zachovaný stěnový nosný systém z kamene. Okna jsou dvojitá obdélníková 

nebo s rovným nadpražím. Dřevo je stále hlavním konstrukčním materiálem pro střechy, 

kazety kleneb nebo rovných podhledů a na trámové stropy. Válcovité profily nosníku jsou 

ze železa a litina a byly použity na konstrukce krovů [2, 5, 17]. 
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2    Základní typy staveb 

Vybral jsem nejvíce zastoupené typy staveb, které se vyskytují u nás v České 

republice. Tyto stavby jsme se snažil jednoduše popsat a vysvětlit jejich hlavní účel a 

význam pro věřící. 

2.1 Bazilika 

Tímto označením mohou být označeny kostely, které mají v liturgickém životě 

vzácnou důležitost. Toto označení jim je přiděleno papežem a navazuje zvláštní a významné 

pouto s římským pontifikem a je odvozeno z řeckého „basiliké stoá“, což znamená královské 

sloupořadí. Románské stavby, tedy stavby vznikající kolem 12. století, navazují na baziliky 

v antickém Řecku. Jedná se buď o trojlodní nebo pětilodní stavby. Baziliky jsou velké stavby 

určeny pro velký počet osob. Hlavním stavebním materiálem je zde kámen, který je používán 

na stěny, dřevo se zde uplatňuje na dveře a střešní konstrukci [6].  

2.2 Kostel 

Je to sakrální stavba užívaná křesťany k bohoslužbám a modlitbám. Potřeba stavět 

takové chrámy vzrostla díky nedostatečným prostorám v domech, kde se scházeli lidé 

stejného vyznání. 

V kostelech se nachází většinou dva až tři vstupy z čehož jeden je vhod hlavní, kde 

člověk vchází do lodě kostela, tedy hlavní části, kde se nachází lavice, oltář a kazatelna, 

dalším může být vchod na kůr, a posledním z vchodů je vchod do sakristie, kde se připravuje 

kněz s ministranty před začátkem bohoslužby. Může se zde vyskytovat i vchod čtvrtý, kdy 

může být umístěn uprostřed některé z postranních stěn jako vchod boční [7].  

Rozlišujeme více druhů kostelů a to: 

• Farní kostel – hlavní kostel farnosti, kde se konají významnější události dané farnosti 

složené z několika vesnic. 

• Filiální kostel – vznikaly v místech, kde si to vyžádala další potřeba chrámu bez 

vhodnosti zřízení samostatné farnosti jako administrativně správního celku. 
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• Klášterní kostel – tento kostel nálež klášteru. Jednou z odlišností jsou zde chórové lavice, 

které jsou určeny k denní modlitbě. 

• Poutní kostel – tento kostel je spojen s poutním místem ve kterém se může vyskytovat 

nějakým způsobem cenná či zázračná socha či obraz. 

• Špitální kostel – kostel, který náleží k nemocnici. 

• Kolegiátní kostel – kostel který je sídlem kolegiální kapituly. 

• Hřbitovní kostel – kostel ve kterém probíhají zejména pohřby farníků [7].  

2.3 Katedrály 

Tento pojem označuje hlavní kostel dané diecéze a je sídlem biskupa této diecéze. 

Nachází se zde biskupova katedra. Tento pojem se používá různě, někdy se pod pojmem 

katedrála označuje konkrétně velký gotický kostel, a přitom se nemusí jednat o biskupský 

kostel. 

Katedrála mohla vzniknout buď to přímo pro její účely, tedy sídlo biskupa, nebo 

také z původně farního nebo klášterního kostela, který povýšili na katedrálu [7]. 
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3 Typy stavebních konstrukcí, dispoziční řešení podle typu 

stavby 

Bazilika 

Z hlediska stavebních konstrukcí popíši baziliku na příkladu stavby Nanebevzetí 

Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje (obr. 1).  

Je to nejvýznamnější poutní kostel pro věřící v České republice. Bazilika je součástí 

Velehradského kláštera. Stavba byla posvěcena v roce 1228, kdy jako kostel byl vysvěcen 

biskupem Robertem. Na titul baziliky dosáhl až při druhém svěcením, kdy o tomto statusu 

menší baziliky rozhodl tehdejší papež Pius XI.  

Baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje pojme 680 lidí 

z toho je 380 míst na stání. Každý den je zde sloužena minimálně jedna mše. V neděli se zde 

slouží mše tři. Každý den je možnost zúčastnit se prohlídky tyto prohlídky jsou pouze na 

objednání. 

Bazilika je vybudovaná v gotickém styl. Proto je zde hlavním stavebním 

materiálem kámen. Střecha je zhotovena ze dřeva a je pokryta pálenými taškami. Nachází 

se zde 3 věže z nichž je jedna dřevěná se zvonicí a dvě jsou kamenné s plechovou krytinou. 

Do baziliky vede jeden hlavní vstup, jsou to dvoukřídlé dveře z masivního dřeva, 

kde je zádveří a další dveře vzdálené od sebe 3 metry. Po většinu času se nechává otevřené 

jen jedno křídlo a druhé je opatřeno západky z železa, které ukotvují dveře z vnitřní strany 

nahoře a dole. Jedno křídlo má 90 cm. Slouží jak pro vstup, tak odchod z baziliky. Jsou zde 

menší okna po bocích lodě ve dvou výškových úrovních. Ve předu se bazilika rozšiřuje 

na 3 samostatné kaple. V rohu pravé kaple je vstup do sakristie, ale ten využívají pouze kněží 

a ministranti. Ze sakristie je možnost vyjít dveřmi ven. Po vstupu hlavním vchodem se po 

obou stranách nachází dřevěné lavice s opěrkami, středem vede cesta k oltáři. Na stěnách 

jsou umístěny obrazy. Mezi obrazy je vyvedeno osvětlení. 

Při samostatných obřadech jsou lavice plně obsazeny (cca 500 lidí) a další lidé se 

shromažďují u hlavního vstupu, kde stojí po hromadě a zasahují až do hlavní uličky [9].  
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Kostel 

Jako příklad kostelu jsem si vybral kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně (obr. 2). 

Je to farní kostel pro místní římskokatolickou farnost. Byl postaven v letech 1390 

až 1420. Stavební sloh tedy odpovídá klasicismu. Po několika přestavbách se zde nachází 

prvky baroka a novogotiky. Kostel byl mnohokrát přestavován. Nejzásadnější přestavba byla 

na počátku 19. století, kde byla změněna orientace kostela z východní na jižní, kvůli 

nepostačující kapacitě pro věřící.  

V pondělí, středu, čtvrtek, pátek a sobotu jsou zde slouženy dvě mše, vždy od 6:30 

a 18:30. Tyto mše mají návštěvnost kolem sta lidí, kromě soboty od 18:30, tato mše má 

nedělní platnost a navštěvuje ji do tří set lidí. V úterý je zde jedna mše v 6:30. V neděli je 

zde pět mší od 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 a 18:00. Tyto mše mají účast okolo tři sta lidí.  

Obrázek 1 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje [18] 
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Stavba je z velké části provedena z cihel a kamene. Okna a dveře jsou dřevěné. 

Okna jsou čtyři po obou stranách lodi. Dveře jsou zde tři pro veřejnost. Hlavní dveře jsou 

dvoukřídlé, tři metry vysoké a na šířku mají dva a půl metru. Otevřené je vždy jedno křídlo, 

druhé křídlo je zajištěno západky zhotoveny ze železa a jsou na obsluhu těžkopádné. Další 

dvoje dveře jsou po obou stranách lodě a jsou zhruba uprostřed lodě. Jsou dva a půl metru 

vysoké a dva metry široké, jsou rovněž dvoukřídlé. Přes zimu jsou uzavřeny a v letě je 

otevřeno jen jedno křídlo. Na otevírání jsou velmi těžké. Další dveře z kostela jsou přes 

sakristii (místnost, kde se chystá kněz s ministranty na mši) a slouží jen pro kněze a 

ministranty. Střecha je zhotovena ze dřeva pokryta pálenými taškami. Věž je zhotovena 

z cihel a střecha je stejná jako na zbytku stavby. Je zde i kůr kde jsou varhany, které obsluhují 

dva lidé.  

Při mši knězi pomáhají ministranti. Většinou dva dospělí. Dále je zde dětská schola, 

která se skládá z dvaceti dětí a vedou ji dva dospělí. Lidé sedí v lavicích, které jsou ve dvou 

řadách většinou plně obsazeny. Za hlavními dveřmi jsou další dveře ze skla v železném 

rámu, mají přes pět metrů na výšku a jsou tři metry široké a velmi těžké na otevírání. Mezi 

těmito dveřmi a lavicemi jsou místa na stání, kde po většinou stojí rodiny s dětmi a kočárky. 

Na každé mši se vyskytují rodiny s dětmi v kočárcích a vozíčkáři. Sobotní a nedělení mše 

navštěvuje kolem dvě sta padesáti lidí.  

Největší riziko je při dvou akcích, a to jsou Vánoce a Velikonoce. Na Vánoce 

v kostele před boční vchody umisťuje na jedné straně vánoční stromeček a na druhé straně 

staví děti betlém. Tyto vchody jsou tedy uzavřeny a ty při současné větší návštěvě lidí 

působeny Vánočními svátky. Na Velikonoce se před jeden z bočních vchodů opět umisťuje 

výzdoba a jako o Vánocích se zde schází větší počet věřících a mše jsou častější [19]. 
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Obrázek 2 Kostel sv. Filipa a Jakuba [19] 
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4 Římskokatolická církev 

Římskokatolická církev je největší z katolických církví. Pokřtěných katolíků je 

kolem 1,13 miliardy. V České republice je největší organizovanou skupinkou a hlásí se k ní 

18,7 % obyvatel. K římskokatolické církvi se hlásí polovina lidí z celkového počtu všech 

věřících. 

Počátky křesťanství se v českých zemích datují do 9. století, kdy zde přišli bratři 

Konstantin a Metoděj ze Soluně. Tito soluňští vzdělaní bratři přišli na Moravu v roce 863 a 

s jejich příchodem přišlo mnoho změn. Byla zavedena hlaholice, do které přeložili Bibli a 

nově sloužili mše ve staroslovanštině. Bratři ze Soluně zpracovali i Civilní zákoník. V roce 

1063 bylo na Moravě založeno samostatné olomoucké biskupství. V 11. století byl v českých 

zemích systém vlastnických kostelů. Na hradech se stavěly kostely zděné a na místech, které 

nebyly až tak zabezpečeny se stavěly kostely ze dřeva. Kostely v té době patřily tomu, na čí 

pozemku byly vystavěny. A na těchto nově vystavěných kostelech biskup musel stanovit 

kněze až po dohodě s majitelem parcely. V té době sloužily kláštery hlavně k prohloubení 

vzdělanosti a kultury, mezi ně v té době patřil klášter sv. Jiří na Hradčanech, klášter na 

Ostrově a například Břevnovský klášter 

Začátkem 16. století do Čech proudilo z Německa luteránství, které našlo své 

zastánce u Jednoty bratrské a utrakvistů. Toto století je příznačné vznikem spousty sekt a 

skupin. V kostelech a farách se vyznávala ta víra, kterou si vybral majitel panství, na kterém 

se nacházel daný objekt. To vyústilo v to, že v menších vesnicích lidé museli věřit v co věřil 

jejich pán. V roce 1664 byla založena diecéze královehradecká a o rok později diecéze 

litoměřická.  

Na začátku 18. století začalo docházet ke školským reformám. Na mnoha vesnicích 

nebylo výjimkou, že se zde nenacházela škola. Církev usilovala tedy o to, aby se tento nešvar 

stal minulostí a budovala školy. Při každé faře tedy vznikaly triviální školy, v nichž se mohli 

žáci učit číst, psát a počítat. Vyšší úroveň školství měli v rukou jezuité, postupně se však 

tento vliv snižoval až na úplné zrušení tohoto řádu v roce 1773. Díky triviálním školám, 

které vznikali vedle far se zde udržela čeština, poněvadž na zbytku škol po vytlačení jezuitů 

převažovala němčina. Z klášterů vznikaly kasárny, továrny či nemocnice. Roku 1777 byla 

jižní část olomoucké diecéze rozdělena na biskupství brněnské a samostatné olomoucké 

biskupství povýšili na arcibiskupství. V roce 1778 vznikla oddělením části pražského 
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arcibiskupství českobudějovická diecéze. Začaly se stavět nové kostely a v českých zemí 

vzniklo kolem 500 nových farností. V této době se církev dostala pod kontrolu státu a 

z kněžích se stali státní úředníci. Díky tomu se museli starat o informovanosti lidí ohledně 

nových vyhlášek, vést matriky, oznamovat krajským úřadům o případném násilí, dohlížet na 

zdravotní stav obcí a mnohé další podmínky.  Začala se prohlubovat závislost farářů na státu 

tím, že jim stát zajistil existenční minimum. Stát čím dál více zasahoval do vnitřních věcí 

církve.  

V roce 1868 byla ukončena závislost školství na církvi. Církev tak ztratila více 

méně všechny školy. Stát si postupně přebíral i další záležitosti, které byly ve výhradním 

zájmu církve.  Zavedli nedělní a sváteční klid a úrazové pojištění. Církev dál usilovala o 

zlepšení podmínek pro život, a tak zřizovala dětské opatrovny, chudobince, nemocnice, 

koleje, penzionáty a charitativní spolky.  

V roce 1928 byl znovu obnoven kontakt Československa a Vatikánu a v roce 1929 

převzal stát záštitu nad oslavami svatováclavského milénia. V tomto roce se při sčítání lidu 

přihlásilo k víře 20 % lidí.  

Po rozdělení Československa v 90. letech došlo k částečné úpravě církevních 

struktur. Zaniklo Československá biskupská konference a oddělení české a slovenské části. 

Českou republiku začala reprezentovat Česká biskupská konference a byly zřízeny dvě nové 

diecéze. Plzeňská a ostravsko-opavská. Od roku 1993 docházelo k postupné obnově 

církevních struktur a s ní spojených organizací, například církevních nemocnic, sociálních 

zařízení, řádů a řeholních kongregací, škol a charit [7]. 

4.1 Diecéze v ČR 

Diecéze je samostatná správní jednotka církve v jejímž čele je zastoupena biskupem 

s úřadem a jeho sídlo je biskupství. Česká republika má 8 diecézních celků, které jsou 

rozděleny na Českou církevní provincii a Moravskou církevní provincii. Českou církevní 

provincii tvoří 5 diecézních celků a Moravskou 3 diecézní celky. Podřazenou jednotkou 

těchto diecézí jsou farnosti.  
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4.1.1 Arcidiecéze pražská 

V Pražské arcidiecézi je 933 kostelů a kaplí. Je zde hned několik kostelů, které jsou 

zařazeny jako kulturní národní památky. Elektrické požární signalizace zde nejsou řešeny, 

protože by to porušilo památkový zákon. Bohužel mi nebylo odpovězeno na všechny otázky 

a ani po telefonu se mi nepodařilo zjistit bližší informace [22]. 

 

Tabulka 1 Základní údaje o pražské arcidiecézi [8] 

Počet obyvatel 2 316 000 

Rozloha 8 765 km2 

Pokřtěných 558 000 

Počet farností 148 

Diecézních kněžích 140 

Řeholních kněžích 151 

Pomocní kněží z jiných diecézí 36 

Trvalí jáhni 34 

Pastorační referenti 27 

Pastorační asistenti 39 

Kostelů a kaplí 933 

 

4.1.2 Diecéze českobudějovická 

V českobudějovické diecézi se nachází celkem 552 kostelů a kaplí. Ve zhruba 400 

kostelech je možné dosáhnout počtu lidí nad 200, ale je to možné jen v některých případech, 

a to při velkých poutních slavností. Jednotlivé kostely vlastní samostatná církevní právnická 

osoba – Římskokatolická farnost, například Kaplice. Některé kostely jsou ve vlastnictví 

jiných subjektů například obcí, spolků apod. 
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Požární bezpečnost v kostelích je řešena ručními hasícími přístroji. Opravy, 

rekonstrukce a výbavu hradí z vlastních zdrojů – vlastní prostředky, dotace obcí, krajů, 

ministerstev nebo ze zahraničí. 

Požární hlídku řeší každá farnost samostatně. V globálu není požární ochrana nijak 

zásadně řešena a školení neprobíhá. Připojení k elektrické požární signalizaci není 

v evidenci. Každá farnost si tuto záležitost opět řeší samostatně [22]. 

 

Tabulka 2 Základní údaje o českobudějovické diecézi [8] 

Počet obyvatel 750 000 

Rozloha 12 500 km2 

Pokřtěných 285 594 

Počet farností 354 

Diecézních kněžích 85 

Řeholních kněžích 32 

Kostelů a kaplí 552 

 

4.1.3 Diecéze královehradecká  

V Královehradecké diecézi je přes 1000 kostelů a kaplí. Z této diecéze mi nepřišla 

žádná odpověď a po telefonu mi také nesdělili žádné informace. 
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Tabulka 3 Základní údaje o královéhradecké diecézi [8] 

Počet obyvatel 1 260 000 

Rozloha 11 650 km2 

Pokřtěných 453 000 

Počet farností 265 

Diecézních kněžích 171 

Řeholních kněžích 53 

Kostelů a kaplí 1 008 

 

4.1.4 Diecéze litoměřická 

V litoměřické diecézi se nachází 1 135 kostelů a kaplí. Ve 120 kostelech je možné, 

aby zde bylo přes 200 osob. Vlastníkem kostela je vždy místně příslušná farnost, kde se 

kostel nachází. Je vedena jako samostatný subjekt. 

V kostelech je zpracováno: 

- Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí (dle §4 odst. 2 zákona 

č. 133/1985 Sb. – zpracovává odborně způsobilá osoba). 

- Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (dle § 6 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 133/1985 Sb. a dle § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb. – zpracovává odborně způsobilá osoba). 

- Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně (dle §16 

zákona č. 133/1985 Sb. a dle § 23-24 vyhlášky č. 246/2001 Sb. - zpracovává odborně 

způsobilá osoba v případě zvýšeného požárního nebezpečí. Pokud není zvýšené požární 

nebezpečí, neprovádí se. Může školit vedoucí zaměstnanec, proškolený odborně způsobilou 

osobou).    

- Požární poplachové směrnice (zpracovává odborně způsobilá osoba). 

- Požární evakuační plán + grafická část (podepsané odpovědným zaměstnancem, 

vyvěšené na viditelném místě). V objektu jsou umístěné cedulky se směrem úniku, 
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s označením hlavních uzávěrů (plyn, voda, elektřina vč. označení rozvaděčů), zpracované 

odborně způsobilou osobou pouze v případě zvýšeného požárního nebezpečí. 

- Požární řád (podepsané odpovědným zaměstnancem, vyvěšené na viditelném 

místě), zpracované odborně způsobilou osobou pouze v případě zvýšeného požárního 

nebezpečí. 

- Operativní karta (dokumentace zdolávání požáru) umístěná u vstupu do objektu a 

schválená hasičským záchranným sborem-zpracované odborně způsobilou osobou pouze 

v případě zvýšeného požárního nebezpečí. 

Kostely jsou vybaveny přenosnými hasicími přístroji: 

- Výpočet kusů na daný objekt provádí odborně způsobilá osoba. 

- Probíhají pravidelné kontroly hasicích přístrojů (1x za rok - kontrola, 1x za 5 let 

– tlaková zkouška). 

- Je vedena Požární kniha. 

- V souvislosti s požární ochranou probíhají pravidelné revize hromosvodů, revize 

elektrického zařízení objektů, revize elektrického nářadí a zařízení v provozu.  

- V kostelech je důsledně dodržován zákaz kouření a vstup s otevřeným ohněm 

všude tam, kde je to zakázáno; jedná se především o půdy, sklepy, podkroví zvonic, ochozy 

a další prostory, kde se hromadí hořlavý materiál, nebo se shromažďuje větší počet osob 

(více než 200). 

Finanční zdroje pro jednotlivé farnosti jsou zajišťovány z peněz jednotlivých 

farností, účastí státního rozpočtu (dotační tituly, IROP, dotace fondů evropské unie). 

V případě nutnosti zřízení požární hlídky, při větších akcích v kostelích provádí 

tuto činnost zaměstnanec, proškolený odborně způsobilou osobou. Požární hlídka je nutná 

v případě, když je přítomno více jak 200 lidí a jsou přítomni více jak tři zaměstnanci. 

 Na dotaz, jak je řešena otázka požáru v nočních hodinách. Tedy na koho se mohou 

obrátit jednotky požární ochrany v případě potřeby klíče a dalších informací o objektu, mi 

bylo sděleno, že možnost požáru v nočních hodinách je minimální. 



27 

 

Elektrická požární signalizace je instalována v minimálním množství, a pokud je 

tak v kombinaci s elektronickou zabezpečovací signalizací, kdy není připojena na pult 

centrální ochrany Hasičského záchranného sboru [22]. 

 

Tabulka 4 Základní údaje o litoměřické diecézi [8] 

Počet obyvatel 1 167 000 

Rozloha 9 393 km2 

Pokřtěných 159 781 

Počet farností 383 

Diecézních kněžích 71 

Řeholních kněžích 36 

Kostelů a kaplí 1 135 

 

4.1.5 Diecéze plzeňská 

V plzeňské diecézi se nachází přes 900 kostelů a kaplí. Z této diecéze mi nepřišla 

žádná odpověď a po telefonu mi také nesdělili žádné informace. 

 

Tabulka 5 Základní údaje o plzeňské diecézi [8] 

Počet obyvatel 836 500 

Rozloha 9 661 km2 

Pokřtěných 118 500 

Počet farností 301 

Diecézních kněžích 52 

Řeholních kněžích 32 

Kostelů a kaplí 919 
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4.1.6 Arcidiecéze olomoucká 

V Olomoucké arcidiecézi se nachází přes 1200 kostelů z tohoto počtu podle kněze 

ve farnosti je 20, kde je možné dosáhnout návštěvy větší než 200 lidí [8]. Vlastníkem kostelů 

jsou rovněž příslušné římskokatolické farnosti a statutárním orgánem farnosti je farář. Jsou 

zde pravidelné intervaly školení o požární ochraně a účastní se jí faráři a preventisti požární 

ochrany [22]. 

 

Tabulka 6 Základní údaje o olomoucké arcidiecézi [8] 

Počet obyvatel 1 376 000 

Rozloha 10 018 km2 

Pokřtěných 568 000 

Počet farností 418 

Diecézních kněžích 265 

Řeholních kněžích 94 

Kostelů a kaplí 1 275 

 

4.1.7 Diecéze brněnská 

V brněnské diecézi se nachází přes 1300 kostelů a kaplí [8]. Na tomto biskupství 

není vedena na biskupství centrální evidence požární ochrany diecéze. Každá farnost má 

právní subjektivitu a statuárním orgánem farnosti je farář.  

Na otázky mi neodpověděli a doporučili mi založit bakalářskou práci na základě 

výběru několika farnosti a zjistit jejich skutečný stav zajištění požární ochrany [22]. 
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Tabulka 7 Základní údaje o brněnské diecézi [8] 

Počet obyvatel 1 387 000 

Rozloha 10 597 km2 

Pokřtěných 546 000 

Počet farností 449 

Diecézních kněžích 354 

Řeholních kněžích 90 

Kostelů a kaplí 1 391 

 

4.1.8  Diecéze ostravsko-opavská 

V ostravsko-opavské diecézi se nachází 565 kaplí a kostelů. Teoreticky může být 

přítomno nad 200 osob v cca 400 kostelech (přesné statistky nejsou známy), ale prakticky 

navštěvuje 200 a více věřících nanejvýš 130 kostelů [8]. Tento problém řešili s lidmi od 

Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a probírali na příkladu kostela 

v Jindřichově ve Slezsku. Do kostela by se vešlo kolem 500 lidí, ale bohoslužby navštěvuje 

nanejvýš 30 věřících. Nyní tedy řeší kompromis, jak se k dané problematice stavět.  

Kostely jsou ve vlastnictví jednotlivých Římskokatolických farností, několik ve 

vlastnictví řádů (např. kostel sv. Josefa v Moravské Ostravě vlastní řád salesiánů). Jedna 

farnost má vždy minimálně jeden farní kostel (např. Římskokatolická farnost Staříč má jen 

farní kostel ve Staříči) a některé farnosti mají jeden a více dalších kostelů filiálních (např. 

Římskokatolická farnost Místek má farní kostel sv. Jana a Pavla v Místku a 2 další filiální 

kostely přímo v Místku a 3 v okolních vesnicích). 

Požární bezpečnost je řešena na základě požárně bezpečnostních řešení 

jednotlivých objektů. Jsou rozmístěny hasící přístroje, které mají platné revize. Jsou 

prováděny revize elektrospotřebičů a hromosvodů. V některých objektech jsou značeny 

únikové východy apod. To se týká zejména kostelů, které byly celkově opraveny a při tom 

se řešilo nově jejich požárně bezpečnostní řešení. 
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Opravy a rekonstrukce jsou financovány z vlastních zdrojů a různých dotaci (krajů, 

obcí, Ministerstva kultury, Ministerstva zemědělství, evropských fondů atd.) Dlouhodobě je 

poměr vkládaných prostředků vlastní ku dotacím zhruba 30 % : 70 %. 

Požární hlídka se nikde nezřizuje. 

Elektrická požární signalizace je instalována pouze v kostele v Ostravě-Hrabové. 

Jedná se o dřevěnou repliku vyhořeného kostela. Napojení je na pult centralizované ochrany 

Města Ostravy. Zde musím podotknout, že bychom rádi vybavili elektrická požární 

signalizace alespoň dřevěné kostely v diecézi (15 objektů), ale nejsme schopni je napojit na 

pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, neboť 

poplatky za připojení k pultu činí měsíčně 5.300, -Kč a není v silách žádné farnosti tyto 

poplatky hradit. Proto budou dřevěné kostely postupně vybaveny elektrickou požární 

signalizací, ale s výstupem na sirénu, místní dobrovolné hasiče a několik lidí (kostelník, farář 

apod.). Pro srovnání-řada kostelů (cca 70) je vybaveno elektrickou požární signalizací a 

napojeno na pult centralizované ochrany Policie ČR. Policie poskytuje tuto službu zdarma 

[22]. 

Tabulka 8 Základní údaje o ostravsko-opavské diecézi [8] 

Počet obyvatel 1 290 000 

Rozloha 6 150 km2 

Pokřtěných 429 600 

Počet farností 276 

Diecézních kněžích 202 

Řeholních kněžích 40 

Kostelů a kaplí 565 
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5 Statistika požárů církevních objektů 

Z údajů statistického šetření Hasičského záchranného sboru je zřejmé, že požáry 

církevních objektů (viz graf č. 1) vzhledem k celkovému počtu požárů, který se pohybuje 

ročně kolem dvaceti tisíc, je prakticky zanedbatelný. Není však nulový, a tedy i na těchto 

stavbách vznikají požáry. Statistické údaje byly poskytnuty generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru [20]. 

 

 

Graf 1 Četnost požárů dle statistiky GŘ HZS ČR 
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6 Hodnocení provozované činnosti 

Vlastníci a provozovatelé sakrálních staveb musí splňovat podmínky zákona 

č. 133/1985 Sb. stejně jako jiné právnické nebo fyzické podnikající osoby. Dle § 4 zákona 

jsou povinni provést začlenění provozované činnosti. Od tohoto začlenění se odvíjí další 

povinnosti v rámci zpracování dokumentace požární ochrany, školení a odbornou přípravu 

zaměstnanců, popřípadě zřizování preventivní požární hlídky [12]. 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. pak stanovuje další požadavky na druhy dokumentace 

požární ochrany a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivní požární 

hlídky. Tato vyhláška pak stanovuje povinnost vybavení objektů přenosnými hasícími 

přístroji a vhodné označení únikových východů [14]. 

V kostelech se po většinu roku provozují činnosti, které lze začlenit do kategorie 

bez zvýšeného požárního nebezpečí ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. §4 odstavec 4. To 

tedy znamená, že tyto všední činnosti po většinu roku nenaplňují podmínky činností se 

zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Daná skutečnost neznamená, že není nutné 

provádět organizační a technická opatření proti vzniku požáru. Na území České republiky 

se vyskytují sakrální stavby, které s ohledem na rozsáhlost, jsou kapacitně schopny pojmout 

větší počet osob. Provozovaná činnost tak naplňuje ustanovení §4 odstavec 2, písmena h) 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [12]. Převážně je 

však dané kritérium naplněno v případě konání akcí jako je např. půlnoční mše, mše 

v průběhu Velikonoc, případně poutě.  

6.1 Požadavky pro objekty bez zvýšeného požárního nebezpečí 

Pokud je provozovaná činnost zařazena do kategorie bez zvýšeného požárního 

nebezpečí jsou tyto osoby především povinny podle § 5 zákona povinnosti právnických osob 

a podnikajících fyzických osob, zajistit v potřebném množství a druzích věcné prostředky 

požární ochrany, požární techniku a požárně bezpečnostní zařízení.  Tyto pak vést 

v provozuschopném stavu. Dále musí podle zákona vytvářet podmínky pro hašení požár a 

pro záchranné práce. To zahrnuje zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní 

plochy pro požární techniku, to platí i pro únikové cesty a volný přístup k nouzový 

východům, k rozvodovým zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a 
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produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně 

bezpečnostních zařízení. Označovat pracoviště příslušným bezpečnostními značky, příkazy, 

zákazy a pokyny. Provádět pravidelné prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika 

požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů požární ochrany a 

neprodleně odstraňovat závady a musí umožnit státnímu požárnímu dozoru provedení 

kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany. Poskytovat všechny dokumenty a 

informace vztahující se k zabezpečení požární ochrany a v daných lhůtách plnit jimi uložená 

opatření. 

Požárně bezpečnostní zařízení musí být nejméně jedenkrát za rok zkontrolovány 

z hlediska provozuschopnosti. To se týká hasících přístrojů, nadzemních a podzemních 

požárních hydrantů, požárních dveří, nouzového osvětlení a jeho agregátu atd. 

U elektronické požární signalizace se kontrola provádí taktéž jednou za rok s rozdílem, že 

1x za půl roku provádí zkoušku samočinného hlásiče a zařízení, které signalizace ovládá. 

Jedenkrát měsíčně se provádí zkouška činnosti ústředny a doplňujících zařízení [12]. 

Další povinností je, že při svařování na místech, která jsou v souladu s vyhláškou 

č. 87/2000 Sb., podmínky bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, 

hodnocena jako místa s nebezpečím požáru či výbuch s následkem požáru, musí být vydán 

příkaz ke svařování a musí být provedena opatření v něm stanovené. 

Dále musí zaměstnavatel bezodkladně oznámit územně příslušnému operačnímu 

středisku hasičskému záchrannému soboru kraje každý požár vzniklý v prostorách. 

Na těchto pracovištích, kde jsou činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí zákon 

o požární ochrany nevyžaduje vést dokumentaci požární ochrany ani provádět školení 

požární ochrany zaměstnanců. Na školení zaměstnanců však poukazuje jiný právní předpis, 

a o zákoník práce. Podle § 103 odst. 2 s přihlédnutím k ustanovení § 349 odst. 1 je nutné 

provádět samostatné školeně nebo v rámci školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

[12, 14, 21].  
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6.2 Požadavky pro objekty se zvýšeným požárního nebezpečím 

Mimo povinnosti, které jsou uvedeny v předešlé kapitole musí mít objekt 

zajištěného technika požární ochrany nebo osobu odborně způsobilou v požární ochraně. 

Tato osoba musí mimo jiné zpracovat dokument stanovení organizace zabezpečení požární 

ochrany. Tento dokument je základní interní předpis pro zabezpečení požární ochrany 

v příslušné společnosti. Poté musí prostřednictvím způsobilé osoby dodržovat podmínky 

požární bezpečnosti provozovaných činností, a to prokazatelným způsobem. Pakliže není 

stanoveno právním předpisem požadavky na odbornou kvalifikaci osob, které jsou pověřeny 

obsluhou, kontrolou, údržbou nebo opravami technických zařízení z hlediska požární 

bezpečnosti je povinna tato osoba určit tyto pracovníky. Při dalších prací, které by mohli 

vést ke vzniku požár musí zabezpečit, že tyto práce budou provádět osoby s příslušnou 

kvalifikací [12]. 

Tato údržba, kontrola a oprava technických a technologických zařízení musí být ze 

strany zaměstnavatele vedena v pravidelných intervalech, které jsou stanoveny podmínkami 

požární bezpečnosti nebo jejich výrobcem [12]. 

 

Preventivní požární hlídka 

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny zřídit preventivní požární 

hlídky, a to v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých se provozují činnosti se 

zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím. Dále pak v případě, kdy tak stanová nařízení 

kraje nebo obecně závazná vyhláška obce. 

Úkolem této hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a 

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

jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru [12]. 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. pak stanovuje další požadavky na druhy dokumentace 

požární ochrany a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivní požární 

hlídky. Tato vyhláška pak stanovuje povinnost vybavení objektů přenosnými hasícími 

přístroji a vhodné označení únikových východů. 
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Dle § 12 vyhlášky o způsobu provádění pravidelných kontrol, se pravidelné 

kontroly dodržování předpisů zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a 

ověření dokladů o plnění všech povinností, které jsou stanoveny předpisy o požární ochrany. 

Tyto prohlídky zjišťují skutečný stav zabezpečení požární ochrany, způsob dodržování 

podmínek požární bezpečnosti a musí být prováděny nejméně 1x za 6 měsíců, pokud 

dokumentace požární ochrany neurčí jinak. Prohlídky provádí osoba odborně způsobilá, 

technik požární ochrany nebo preventista požární ochrany. Tato prohlídka se zapisuje do 

požární knihy [14]. Základní povinností této osoby je především zpracování a neustálá 

aktualizace dokumentace požární ochrany. Kontrola jejího aktuální stavu se provádí nejméně 

1x ročně nebo po každém požáru. 

Dále musí probíhat školení na pracovištích, kde je provozována činnost se 

zvýšeným požárním nebezpečím. Toto školení musí absolvovat patřiční zaměstnanci, 

vedoucí zaměstnanci a osoby pověřené zabezpečením požární ochrany v době sníženého 

provozu a v mimopracovní době. Dále pak odborná příprava pro preventisty požární ochrany 

a preventivních požární ochrany. Toto školení probíhá podle tematických plánů a časových 

rozvrhů odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany. Tento harmonogram musí 

být schválen statutárním orgánem zaměstnavatele [14]. 

Školení se dále provádí při nástupu zaměstnance do zaměstnání a poté nejméně 

1x za 2 roky. Školení osob, které jsou pověřeny zabezpečením požární ochrany v době 

sníženého provozu se provádí nejméně 1x za rok. Dále pak technik požární ochrany nebo 

osoba odborně způsobilá provádí školení vedoucích zaměstnanců nejméně 1x za 3 roky a 

dále pak nejméně 1x ročně provádí odbornou přípravu preventistů požární ochrany a 

preventivních požárních hlídek [14, 21]. 

Podle § 27 této vyhlášky jsou v odstavci 1 stanoveny části, které tvoří danou 

dokumentaci požární ochrany. A to jsou _ dokumentace o začlenění do kategorie činnosti se 

zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím, posouzení požárního 

nebezpečí, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany a další [14]. 

Dále pak odstavec číslo 2 stanovuje, že je součástí této dokumentace požární 

ochrany i další dokumentace, které obsahují podmínky požární bezpečnosti, která je 

zpracovaná a schvalována podle zvláštních předpisů. Například podle požárně 

bezpečnostního řešení, bezpečnostní dokumentace a bezpečnostního listu [14]. 
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Nařízení Zlínského kraje 

Dle nařízení Zlínského kraje ze dne 28. 11. 2011, se stanovují podmínky 

k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob. Jasně stanoví 

podmínky požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, náboženských a jiných 

podobných akcí a shromáždění na území Zlínského kraje. 

Dle článku 2. je nařízeno, že pokud se ve vnitřních prostorech nachází více jak 200 

lidí je právnická osoba, která pořádá tuto akci povinna zabezpečit preventivní požární hlídku 

[11].  
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7 Případové studie 

Pro hodnocení stávajícího stavu a návrhu opatření byl vybrán objekt kostela sv. 

Filipa a Jakuba ve Zlíně. Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně je v centru města Zlína, a je to 

farní kostel místně příslušně římskokatolické farnosti. Zásadní přestavba proběhla v letech 

1800-1807. Z důvodu požáru v roce 1819 došlo k rekonstrukci kostela, která byla dokončena 

v roce 1830. Objekt kostela tvoří jeden, vnitřně pouze funkčně dělený prostor, kostelní věž 

nesouvisí přímo s provozem a užíváním kostela, slouží pouze k umístění kostelních zvonů a 

věžních hodin. Dominantní částí kostela je prostor chrámové lodi o půdorysu 560 m2, který 

je určen až pro 600 osob. Kapacita kostela nebývá naplněna, skutečný výskyt při 

bohoslužbách je kolem 250 osob. Součástí hlavní chrámové lodi je vestavba s varhanami. 

Na kůr vede samostatný vstup z venkovního prostoru po dřevěném schodišti. Toto schodiště 

dále pokračuje do kostelní věže, která není přístupná veřejnosti. K chrámové lodi přiléhá 

sakristie se samostatným vstupem, nad sakristií se nachází místnost užívaná občasně jako 

zkušebna hudebníků. Objekt je využíván pouze k účelu, k němuž byl postaven. 

Vytápění chrámové lodi kostel sv. Filipa a Jakuba je teplovzdušné (dálkové) a 

vytápění sakristie je pomocí přímotopů. Objekt kostela je zařazen mezi kulturní památky 

[19]. 

7.1 Povinnosti na úseku PO 

Při kontrolách státního požárního dozoru je kontrolováno začlenění, jestliže toto 

začlenění neodpovídá skutečnosti, pak musí vypracovat nově začlenění viz kapitola 6.  

Dále pak nařízení zlínského kraje ze dne 28.11. 2011, které stanoví podmínky 

požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, náboženských a jiných akcí, kterých se 

zúčastní větší počet osob na území tohoto kraje. Vymezuje podmínky k zabezpečení požární 

ochrany při těchto akcích a jakým způsobem toto zabezpečení provést. Za plnění těchto 

povinností na úseku požární ochrany odpovídá vždy organizátor. Tyto podmínky požární 

bezpečnosti stanoví kraj, a to v případě kdy daná akce probíhá na katastrálním území více 

obcí, z nichž aspoň jedna je na území Zlínského kraj nebo obec pro akce, které jsou místního 

nebo obecního charakteru [11]. 
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7.2 Začlenění provozované činnosti 

Podle znění zákona č. 133/1985 Sb. §4, odst. 2, písmena h) a j) je provozovaná 

činnost hodnocena jako činnost se zvýšeným požárním nebezpečím. Charakteristiky, které 

byly rozhodné pro provedení začlenění, jsou jednak skutečnost shromažďování většího 

počtu osob (kapacita až 600 osob). Současně se jedná o stavbu, u které jsou klasifikovány 

složité podmínky pro zásah v návaznosti na § 18 písmene g) vyhlášky o požární prevenci 

(ve stavbách pro shromažďování většího počtu) [12,13]. 

7.3 Dokumentace požární ochrany 

V objektu je provozována činnost se zvýšeným požárním nebezpečím. Podle  

požadavku § 15 zákona č. 133/1985 a § 27 vyhlášky č. 246/2001 Sb. je nutné zpracovat 

dokumentaci požární ochrany a to konkrétně: Dokumentace o začlenění do kategorie se 

zvýšeným požárním nebezpečím, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, akce, 

kterých se zúčastní větší počet osob, požární řád, požární poplachové směrnice, požární 

kniha, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, plnění povinností na úseku 

požární ochrany, tematický plán a časový rozvrh školení o požární ochrany, akce, kterých se 

zúčastní větší počet osob, dokumentace o školení o požární ochraně a odborné přípravě, 

směrnice pro provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím, doklady o kontrolách 

hasících přístrojů, doklady o kontrolách provozuschopnosti požárně bezpečnostních 

zařízeních, zápisy provedené státním požárním dozoru, údaje o požárech, příčinách vzniku, 

stanovená opatření [12,13]. 

Součásti dokumentace požární ochrany je také: požárně bezpečnostní řešení 

(technická zpráva požární ochrany), doklady prokazující dodržování technických podmínek 

a návodů. 

Všechny části dané dokumentace jsou zpracovány a jsou plněny všechny termíny 

revizí a kontrol. Do tohoto dokumentu jsem měl možnost nahlédnout [12, 13]. 
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8 Zhodnocení vybraného objektu 

V následující kapitole hodnotím, zda je zpracována dokumentace podle požadavků 

z předchozích kapitol a zda se dodržují požadavky požární ochrany. 

8.1 Kapacita kostela sv. Filipa a Jakuba 

Při vyhodnocení možnosti evakuace a kapacit únikových cest se bere v úvahu plná 

obsazenost objektu osobami (obr. 3). V dokumentaci o začlenění do kategorie činností podle 

požárního nebezpečí se uvádí kapacita kostela na 600 osob z toho je zde 360 míst k sezení 

[23]. 

8.2 Evakuace osob 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, většina sakrálních staveb má 

nosnou stěnovou konstrukci z kamene a dřevo se zde používá na stropy a střechu. Jedná se 

o historické objekty, které současně podléhají památkové ochraně. Vytápění objektů je 

řešeno dodatečnou instalací [23]. 

 

Obrázek 3 Kostel sv. Filipa a Jakuba [19] 
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Častým nedostatkem je skutečnost, kdy v rámci akcí konaných v objektech dochází 

k zastavění únikových východů. Například Vánoční či Velikonoční výzdoba nebo pouze 

opomenutí otevření vedlejších vchodů. Důsledkem toho může dojít k znesnadnění odchodu 

osob pouze jednou únikovou cestou, v případě vzniku mimořádné události. Je nutné, aby 

byly otevřeny a zpřístupněny všechny východy o uvedené skutečnosti současně musí být 

osoby, vyskytující se v objektu informovány. Při vzniku mimořádné události by totiž 

využívali jen ten vchod, kterým přišli dovnitř.  

Z důvodu jednoduchosti objektu se dokumentace zdolávání požáru a evakuační 

plán nezpracovává, cvičný požární poplach na prověření účinnosti opatření stanovených 

v dokumentaci požární ochrany se provádí v rámci školení.  

Pravidelné kontroly na dodržování předpisů o požární ochrany je řešeno formou 

preventivních Požárních hlídek, kterou provádí odborně způsobilá osoba za účasti 

pověřeného pracovníka farnosti, a to ve lhůtě nejméně 1x za 6 měsíců. O provedení 

preventivní požární prohlídky se dokládá zázname do požární knihy a statutární orgán 

farnosti svým podpisem stvrzuje souhlas se zápisem a zabezpečení odstranění případných 

závad [23]. 

8.3 Podmínky ztěžující evakuaci 

Pro hodnocení podmínek evakuace osob z prostor sakrálních staveb je nutné 

zohlednit několik rizikových kritérií. Jedním z nich je výskyt osob všech věkových kategorií, 

včetně osob s omezenou schopností pohybu. V rámci bohoslužeb, mší apod. se v objektech 

vyskytují malé děti, které nejsou schopny samostatného pohybu, a současně osoby 

pokročilého věku, které se pohybují za pomoci různých pomůcek (např. francouzské hole, 

chodítka apod.). Mobilita osob je aspekt, který případnou potřebu evakuace stěžuje a 

prodlužuje.  

Druhým rizikovým faktorem je konání akcí v rámci svátků vánočních, případně 

velikonočních. Při těchto svátcích a významnějších obřadech dochází k výraznému nárůstu 

počtu osob přítomných při obřadech, a to hned několika násobně. Například návštěvnost 

zlínského kostela sv. Filipa a Jakuba v pondělí je kolem sta lidí, při pouti tato návštěva 

vzroste i na 300 sta lidí. Musíme si ovšem uvědomit i ostatní okolnosti. První z nich je, že 

při plném obsazení lavic se lidé hromadí ve střední uličce a jsou natlačeni v zadní části 
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kostela, kde se nachází hlavní vchod. Stojí zde rodiny s kočárky a vozíčkáři. Dalším 

problémem je počet únikových východů. Jsou zde tři vchody (východy) o šířce do jednoho 

metru při otevření jednoho křídla. Otevření druhého křídla je fyzicky namáhavé, a současně 

s ohledem na skutečnost, že druhé křídlo není běžně využíváno, osoby neznalé objektu neví, 

jeho otevření je možné. K dispozici je ve většině případů jeden únikový východ o maximální 

šířce 1 metr, který je nevyhovuje pro evakuaci celkového počtu osob, vyskytujících se v 

prostoru.  

Další riziko můžou představovat kabelové rozvody vedené pod dřevěnou střechou. 

Ve stejných místech je vedena vzduchotechnika napojená na varhany. Rizikem může být 

také mechanismus ovládající hodiny na věži. Tento prostor je navštěvován 2x do roka, kdy 

se manuálně přetáčí čas na hodinách.  

8.4 Věcné prostředky požární ochrany, revize, školení 

V souladu s požadavky o požární prevenci musí být umístěn 1 ks přenosného 

hasícího přístroje na každých započatých 200 m2. V prostorech kostela sv. Filipa a Jakuba 

jsou 3 kusy práškového PHP 6 kg, které jsou umístěny v sakristii. Na kůru se nachází jeden 

přenosný hasící přístroj práškový o hmotnosti 6 kg a na ve zvonici 1 ks CO2. Dále se pak 

nachází ve vchodu vedle sakristie, kde je prodejna knih. Dle protokolu Hasičského 

záchranného sboru Zlínského kraje je tenhle počet prověřen a byl shledán dostačujícím. 

Instalované hasící přístroje jsou umístěny v souladu s § 3 vyhlášky o požární prevenci a jsou 

vybaveny platnými kontrolními štítky a plombami spouštěcích armatur [12,13]. 

Dále se zde nachází nouzové osvětlení. A to 2x na schodišti na kůru a 1x na 

schodišti ve věži.  Nouzové osvětlení se zřizuje k umožnění bezpečného odchodu z prostoru 

při výpadku stávajícího napájení umělého osvětlení. Bylo navrhnuto odborně způsobilou 

osobou, která pro daný objekt zpracovala dokumentaci požární ochrany [23]. 

Kontroly, údržba a opravy technických a technologických zařízení zajišťují 

pracovníci s příslušným oprávněním (revizní technici), kteří provádějí činnosti ve 

stanovených lhůtách v souladu s průvodní dokumentací výrobce. Tyto činnosti jsou 

prováděny dodavatelským způsobem. O kontrole, revizích, údržbě a opravách musí být 

vedeny písemné záznamy včetně zápisu o odstranění závad a budou uloženy v dokumentaci 

společnosti u pověřeného vedoucího zaměstnance. 
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Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení se provádí nejméně 

jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního 

nebezpečí nestanový lhůty kratší. Rovněž se provádí nejméně jednou za rok kontrola 

hasících přístrojů. Doklad o těchto kontrolách se zakládají do dokumentace požární ochrany. 

Ve stanovených lhůtách se provádí revize, kontroly elektrických přenosných nářadí, 

spotřebičů. Dále je nutné dodržovat podmínky požární ochrany, stanovené výrobci strojů a 

zařízeních, které se nachází v prostorách společnosti. Zprávy o provedených kontrolách, 

revizích včetně zápisu o odstranění závad musí být rovněž uloženy u vedoucího zaměstnance 

[23]. 

8.5 Požárně bezpečností zařízení  

V objektu je řešen systém nouzového osvětlení. Jedná se o nouzové osvětlení 

únikových cest, kdy svítidla jsou instalována na schodišti na kůru a na schodišti ve věži. 

Instalace systému byla řešena v souladu s požárně bezpečnostním řešení objektu. Nouzové 

osvětlení je systém požárně bezpečnostního zařízení, pro který musí být zajištěna kontrola 

provozuschopnosti minimálně 1 x ročně a současně periodické měsíční a denní kontroly 

systému.  

Tyto kontroly musí provádět osoba s odbornou způsobilostí (zákon č. 133/1985Sb., 

§ 11 odst. 1) nebo technik požární ochrany (zákon č. 133/1985Sb., § 11 odst. 2). Pro tyto 

potřeby kontrol je provádí osoba odborně způsobilá, která zpracovala celou dokumentaci. 

Dále jsou zde hydranty, na kterých se provádí kontroly 1x ročně. Požární uzávěry 

(dveře) taktéž 1x ročně. 

Jiné požárně bezpečnostní zařízení není v objektu navrženo ani instalováno [23]. 

8.6 Školení zaměstnanců 

Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně dle  § 23 vyhlášky 246/2001 Sb., 

o požární prevenci se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti a osoby v obdobném 

pracovněprávním vztahu (např. brigádníci). Školení zaměstnanců o požární ochrany se 

provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařízení 

zaměstnance. Školení provádí proškolený vedoucí zaměstnance nebo odborně způsobilá 
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osoba dle ust. § 11 zákona o požární ochraně a opakuje se pravidelně jednou za dva roky 

[12, 13]. 

Vede se záznam školení o požární ochraně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Školení probíhají v pravidelných lhůtách a účastní se jich 13 zaměstnanců a osob z řad 

věřících. Ověřeno ze záznamu školení o požární ochrany [23]. 

8.7 Technická zařízení objektu 

Kontroly, údržbu a opravy technických a technologických zařízení zajišťují 

pracovníci s příslušným oprávněním (revizní technici), kteří provádějí činnosti ve 

stanovených lhůtách v souladu s průvodní dokumentací výrobce. Tyto činnosti jsou 

prováděny dodavatelským způsobem. O kontrole, revizích, údržbě a opravách musí být 

vedeny písemné záznamy včetně zápisu o odstranění závad a být uloženy v dokumentaci 

společnosti u pověřeného vedoucího zaměstnance [23]. 

Ve stanovených lhůtách se provádí revize a kontroly elektrických přenosných 

nářadí, spotřebičů. Dále je nutné dodržovat podmínky požární ochrany, stanovené výrobci 

strojů a zařízení, které se nachází v prostorách stavby. Zprávy o provedených kontrolách, 

revizích včetně zápisu o odstranění závad musí být rovněž uloženy u vedoucího 

zaměstnance. Tyto úkony vykonávají osoby, které splňují podmínky stanovené § 10 

vyhlášky č. 246/2001 Sb. a tedy dodavatelským způsobem [14]. 

Kontrolu, revize a údržby všech strojů a technických zařízení mohou provádět 

pouze osoby s příslušnou odbornou kvalifikací. Na tyto kontroly mají podepsanou smlouvu 

o dílu. Tyto kontroly a revize jsou dohledatelné v dokumentaci u příslušného pracovníka. 

Pro daný objekt je provádí nasmlouvaná osoba, kterou je revizní technik elektrických 

zařízení a hromosvodů. 

Elektrická instalace musí být provedena vzhledem k příslušnému prostředí, kde je 

umístěna. Všechny opravy i její úpravy musí provádět pouze osoba, která vlastní příslušnou 

elektrotechnickou kvalifikaci [23].  
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9 Zhodnocení skutečného stavu 

Z hlediska specifikace a jednoduchosti objektu se dokumentace zdolávání požáru a 

evakuační plán nezpracovává, cvičný požární poplach na prověření účinnosti opatření 

stanovených v dokumentaci požární ochrany (především v požárních poplachových 

směrnicích) se provádí v rámci školení. 

V dokumentaci požární ochrany kostela sv Filipa a Jakuba je stanovena organizace 

zabezpečení požární ochrany. Preventivní požární hlídka není pro jednotlivé akce zřízena 

z důvodu nedostatečného počtu zaměstnanců. Dohlížet na dodržování předpisů o požární 

ochraně v průběhu konání akce a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně 

ohrožených osob či přivolat jednotku požární ochrany a provést nutná opatření k zamezení 

šíření požáru zabezpečují osoby, které se podílejí na činnosti farnosti a na konání 

jednotlivých akcí. Tyto osoby jsou ve spojení za pomoci mobilních telefonů. 

Tyto osoby jsou mimo jiné povinny: 

1. Důkladně se seznámit s charakterem a podmínkami zabezpečované činnosti. 

2. Seznámit se s objektem, únikovými východy, rozmístěním požárních hydrantů 

a hasících přístrojů, hlavními riziky, která by mohla způsobit požár a se všemi 

dalšími souvisejícími požárně bezpečnostními opatřeními při dané činnosti. 

3. Kontrolovat, zda vstupující osoby do objektu nevnášejí do prostor kostel 

pyrotechniku a jiné zápalné nebo nebezpečné předměty. 

4. Provádět kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti před, 

v průběhu a po skončení akce. 

5. Voskové svíce umístit tak, aby nedošlo ke vznícení hořlavých materiálů od 

plamene. 

6. Dohlížet na hořící svíce u návštěvníků kostela, a tyto svíce ukládat na místo 

určené. 

7. Na komunikačních prostorách, které jsou součástí únikových cest, nesmí být 

ukládány žádné předměty, skladován jakýkoliv materiál. Toto platí i pro 

Vánoce, Velikonoce a jiné akce) 

8. Kontrolovat trvalou průchodnost únikových cest a únikových východů. 
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9. Kontrolovat stav příjezdových komunikací. 

10. Kontrolovat rozmístění a volný přístup k hasícím přístrojům, volný přístup 

hydrantovým systémům, hlavním uzávěrům médií. 

11. Kontrolovat značení příslušnými bezpečnostními tabulkami. 

12. Zajistit volný přístup k hasícím přístrojům, hydrantům a k požárně 

bezpečnostním zařízením – seznámení o umístění včetně jejich 

provozuschopnosti. 

13. Hasící přístroje musí být trvale přístupné, zajištěny proti pádu a nesmí se 

zakládat ani obkládat různými předměty, rovněž musí být volný přístup 

k nástěnným hydrantům a hlavním uzávěrům médií. 

14. V případě vzniku mimořádné události otevírat únikové východy a řídit 

evakuaci osob z objektu. 

15. Dohlížet na odstranění zjištěných závad po ukončení akce. 

16. Po ukončení akce se provede prohlídka všech prostor, kde se akce konala. 

17. Provozovatelé stánků musí mít platné revize elektrozařízení, elektrických a 

plynových spotřebičů a tyto provozovat dle návodu výrobců (dodržovat odstup 

od hořlavých látek aj.) [23]. 

Tyto body jsou plněny jen z části. U vstupu jsem nikdy nezažil kontrolu, zda 

vstupující osoby do objektu nevnášejí pyrotechniku či jiné zápalné nebo nebezpečné 

předměty. Je to velmi problematická časově náročná činnost. Spoustu věřících, kteří kostel 

navštěvuje by to mohlo odradit od dalších návštěv. Dále jsou ne vždy zpřístupněny 

komunikační prostory, které jsou součásti únikových cest. Rovněž ani příjezdové 

komunikace nejsou vždy volné. Po většinu času jsou zablokovány bezohlednými řidiči. 

Realizace dalších uvedených opatření byla v rámci zpracování bakalářské práce 

ověřena. V rámci konání nedělních bohoslužeb se v kostele vyskytuje pravidelně do 200 

osob. Tuto hodnotu však nelze určit přesně. Během bohoslužby dochází k fluktuaci 

návštěvníků.   
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Zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době se 

provádí kontrolou prostoru objektu poslední odcházející osobou. V objektu se nachází 

zabezpečovací zařízení. 

Veškeré dokumentace, které jsou povinni tito vlastníci zpracovávat jsou 

dohledatelné u příslušného pracovníka. Všechny revize a kontroly jsou plněny v souladu 

s časovým harmonogramem [21].  

Největším problémem je nepřesné zjištění počtu lidí na bohoslužbách. I při běžných 

mších v neděli dochází k návštěvnosti větší než 200 osob, a to v důsledku křtin, svateb či 

pohřbů ve všedních dnech. Lidé zpočátku zaplní lavice od zadních míst a poté se 

shromažďují ihned za vstupními dveřmi, které bývají zablokovány. Stojí také v uličkách, 

které mají být neustále průchozí, a to i navzdory tomu, že jsou přední lavice neobsazeny 

nebo obsazeny jen částečně. Na tyto akce se nezřizují požární hlídky a během mší se 

nekontroluje počet osob uvnitř kostel.  

Po většinu roku bývá otevřeno jen jedno křídlo každého ze 3 vchodů. Druhé křídlo 

není běžný návštěvník schopen otevřít a na tuto činnost není nikdo určen. Po mši tedy trvá 

několik desítek minut, než všichni návštěvníci kostel opustí. V případě evakuace by došlo k 

zacpání těchto vchodů v důsledku neúplného otevření. 

Jako možné řešení je například nechávat dveře trvalé otevřené. V případě průvanu 

či chladnějšího počasí se pak jako možné řešení jeví trvalá obsluha všech vchodů. Například 

ministranty po mši. 
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Závěr 

Požární bezpečnost posuzované stavby je na úrovni současných zákonů. 

Samozřejmě tyto zabezpečení nezabrání vzniku požáru ve vnitřním prostoru kostela, pokud 

se zde nebudou vyskytovat lidé a bude umožněn volný rozvoj požáru.  

Církevní hodnostáři si uvědomují nedostatky týkající se požárního zabezpečení a 

z jejich strany je zájem o zlepšení současných stavů. Je povědomí o nevyčíslitelné historické 

hodnotě jejich obhospodařovaných staveb, a tak je k tomu i přistoupeno. Ze zpráv o 

tematických kontrolách ze strany Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje je patrné, 

že je zájem na zlepšení stavu z obou stran těchto institucí, které jsou někdy nesprávně 

stavěny proti sobě. O zabránění vzniku požáru v těchto stavbách a správném provedení 

zásahu v případě vzniku mimořádné události při plném naplnění kostela osobami. Záleží jim 

na zdraví svých věřících a snaží se dodržovat požadavky dané v dokumentaci. 

Podle požadavků, které vyplívají z dokumentace o požární ochraně a následné 

kontrole jsou plněny všechny požadavky.  

Osoby přítomny na bohoslužbách nejsou v dostatečné míře informovány. Jedno 

z možných řešení by bylo například před začátkem mše, kdy se vyskytuje větší počet osob, 

vystoupit s instrukcemi pro možnou evakuaci. Nebo otevřít všechny vstupy do kostel včetně 

druhých křídel každých dveří. Další možností je připojení na pult centralizované ochrany 

Hasičského záchranného sboru, který je na rozdíl pultu centralizované ochrany Policie 

ovšem zpoplatněn měsíční taxativní částkou. Díky tomuto zpoplatnění si to většina farnosti 

nemůže dovolit, protože žijí jen z vlastního hospodaření a darech dobrovolníků. Pokud by 

byla tato částka anulována, vedlo by to k dalším možnostem řešení. 

Jak již bylo zmíněno na konci předchozí kapitoly jsou zde zažité zvyklosti 

návštěvníků zůstávat co nejblíže vchodu, a tím pádem k utvoření jakési zátky ihned po 

vstupu. Bylo by tedy žádoucí tyto lidi v průběhu mše upozornit na vzniklý problém a vyzvat 

je k obsazení lavic a uvolnění uličky a chodby přede dveřmi. Dále by bylo žádoucí lépe 

kontrolovat obsazenost kostela a v případě větší návštěvnosti zajistit bezpečnostní opatření. 

Možným řešením by bylo zřizovat hlídky na každou nedělní mši, křtiny, svatby nebo pohřby. 

Tyto akce jsou vytíženy, co se týká obsazenosti.  
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V neustálém pokračování taktických a prověřovacích cvičení se docílí lepších 

znalostí daných objektů. Za spolupráce s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, 

se daří najít určitý směr, kterým by se měli dát i zbylé ještě nezabezpečené církevní objekty. 

Zřizovatelé jsou si vědomi problémů s požárním zabezpečením jejich obhospodařovaných 

staveb. Jsou činěny patřičné kroky k napravení těchto nedostatků. Nyní se tedy většina těchto 

farností snaží nalézt finance, aby si tuto dokumentaci a všechny další náležitosti spojené 

s touto problematikou obstarali i na své stavby nevyčíslitelné historické hodnoty.  

Práce se zaměřovala na požární bezpečnost církevních objektů. Poukázala na 

problematiku především v oblasti požárně bezpečnostních zařízeních z důvodu narušení 

historické hodnoty objektu. Návazností na tuto práci by mohlo být řešení problematiky 

církevních objektů v České republice. 
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