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Anotace 
Rejmonová, A.: Požární ochrana v národních kulturních památkách Prahy 1, Bakalářská 

práce, Ostrava, VŠB – TU, FBI, 2008, 45 s. 

 

Práce se zabývá stavem požární ochrany v národních kulturních památkách Prahy 

1, tak jak vyplynul z provádění tematických kontrol v roce 2007. První část práce popisuje 

legislativní rámec zpracování a vedení dokumentace požární ochrany pro právnické osoby 

a podnikající fyzické osoby v České republice. Druhá část práce je zaměřena na konkrétní 

výsledky tematických kontrol a jejich rozbor. V závěrečné části jsou navržena řešení pro 

zlepšení stavu požární ochrany v národních kulturních památkách na území Prahy 1. 
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1. Úvod 

Národní kulturní památky movité i nemovité jsou velmi důležitým odkazem 

minulosti pro budoucnost. Tím, jak se o své památky staráme, dáváme najevo, jak moc si 

vážíme své vlastní národní svébytnosti a co pro nás znamená národní hrdost. Bohužel ani 

kulturní památky, národní nevyjímaje, nejsou uchráněny před mimořádnými událostmi, 

jako jsou povodně a požáry, ale ani před lidmi samými (krádeže, vandalismus). Požáry pro 

kulturní dědictví představují nebezpečí největší, neboť dosud neexistuje žádná 

restaurátorská metoda pro obnovu po požáru. Nemovité objekty se musí postavit znovu, a 

tím ztratí svou autentičnost, movité věci jsou zničeny jednou pro vždy.  

Národní kulturní památky se nejčastěji využívají ke společensko-kulturním akcím – 

plesy, koncerty, divadelní představení, výstavy apod., kterých se nezřídka účastní větší 

počet osob. Historické budovy velmi často nesplňují současné požadavky na požární 

bezpečnost staveb, např. dělení do požárních úseků, nemají vnitřní zásahové cesty. Řada 

stavebních konstrukcí těchto budov umožňují skryté šíření požáru. Prevence v požární 

ochraně je významná právě pro nevratné a nenahraditelné škody, které může případný 

požár způsobit. Požární bezpečnost nově stavěných objektů se řídí platnou legislativou a 

technickými předpisy. V nových budovách se instalují požárně bezpečnostní zařízení, která 

jsou schopna detekovat počínající požár případně spustit zařízení, která snižují účinky 

požárů a jeho dobu působení především na stavební konstrukce. Instalace požárně 

bezpečnostních zařízení v historických budovách je komplikována především nutným 

zásahem do původních konstrukcí.  

Požární prevence velmi významně ovlivňuje i možnosti hasebního zásahu. I když je 

zřejmé, že sebelépe vedená dokumentace požární ochrany případný požár neuhasí, její 

tvorba, pravidelná aktualizace a především její dodržování snižuje možnost vzniku požáru 

a nutí vlastníka či uživatele historického objektu přemýšlet o možných rizicích.  

Ve všech oblastech lidského podnikání a v oblasti požární ochrany obzvlášť je 

prevence důležitá, ale u historicky významných památek je prevence jediným možným 

řešením, neboť jak již bylo uvedeno, uvést cokoli zpětně do původního stavu je v podstatě 

nemožné. Kulturní památky při kontrolách je navíc potřeba posuzovat individuálně, 

zohlednit historickou významnost, dobu výstavby a především její současné využití. 

Součástí bakalářské práce bude proto i návrh na rozšíření metodické pomůcky pro 

provádění kontrol v kulturních památkách o problematické a zcela specifické oblasti 

požární ochrany těchto objektů. 
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 Vzhledem k tomu, že se v posledních několika letech vyskytovaly požáry i 

v památkově chráněných objektech (požár depozitáře hradu Pernštejn, požár zámku 

v Zahrádkách), byl v roce 2007 Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru 

vypsán program mimořádných tematických kontrol národních kulturních památek. 

V prosinci 2006 jsem nastoupila na odbor prevence Prahy 1 a mimořádných tematických 

kontrol v národních kulturních památkách jsem se účastnila. Při prováděných kontrolách se 

přede mnou otevřelo několik zajímavých otázek, které se dají rozdělit do dvou základních 

okruhů:  

1. vedení dokumentace požární ochrany 

2. protipožární zabezpečení objektů  

Oblast vedení dokumentace požární ochrany je přesně vymezena legislativou, která 

stanovuje, např. kdo a v jakém rozsahu dokumentaci zpracovává a vede, a zdálo by se, že 

v této oblasti problémy v uplatňování v praxi nebudou. Opak je však pravdou, 

dokumentace požární ochrany nezřídka vykazuje obsahové i věcné závady. Jedním z cílů 

bakalářské práce je navrhnout řešení na zlepšení v oblasti vedení dokumentace požární 

ochrany. Jednou z možností je kladení většího důrazu na odbornost osob odborně 

způsobilých.  

Protipožární zabezpečení objektů je především otázkou finanční. Instalace požárně 

bezpečnostních zařízení je poměrně náročnou investicí jak po stránce finanční, tak i po 

stránce stavební. K tomu jistě přispívá i psychologické hledisko: „Když se nestalo nic 

doteď, ještě to měsíc, dva, rok počká“. Součástí celkového zhodnocení požární ochrany 

bude i srovnání stavu vybavení instalovaných požárně bezpečnostními zařízeními v roce 

1997 a v roce 2007. 
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1.1 Rešerše 

 

STOLAŘ, R. Organizační zajištění činností se zvýšeným požárním nebezpečím ve 

shromažďovacích prostorech. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava. Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. 2006. 66 s. 

 

 Diplomová práce se zabývá problematikou shromažďovacích prostorů. Dále se 

autor zabývá hodnocením evakuace ze shromažďovacích prostorů a modelováním 

konkrétního případu evakuace. 

 

Požár na památkách: Příčiny, následky a prevence. Sborník přednášek z odborného 

semináře Společnosti pro technologii ochrany památek. Praha: STOP, 2005. 66 s 

 

 V publikaci jsou uvedeny příspěvky týkající se posuzování stavebních konstrukcí 

objektů z hlediska požární ochrany. Dále jsou rozebrány možnosti protipožárního 

zabezpečení památek především systémy EPS. Na závěr je uveden příspěvek o poškození 

materiálu požárem s obecnými pravidly jejich záchrany. 

 

KLÍVAR, M. Likvidace mimořádných událostí v objektech historického významu. 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 2006. 

76 s. 

 

 Autor se v diplomové práci zabývá problematikou likvidace požáru v historicky 

cenných objektech. Dále se zabývá možnostmi ochrany kulturních památek před požárem a 

navrhuje postup k zajištění požární bezpečnosti. 

 

ZÁKON č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  

  

 Zákon určuje povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a 

fyzických osob na úseku požární ochrany. Dále stanovuje sankce za neplnění povinností. 

V zákoně je též definován státní požární dozor a vymezeny oblasti jeho působení.  
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2. Národní kulturní památky 

Kulturní památky, tak jak jsou definovány [16], jsou věci movité i nemovité popř. 

jejich soubory: 

1. které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí 

společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce 

člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, 

umělecké, vědecké a technické; 

2. které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. [16] 

Národní kulturní památky jsou pak definovány § 4 [16] jako památky, které tvoří 

nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa. V tomto paragrafu je zároveň 

zakotveno stanovení obecných podmínek zabezpečování státní památkové péče o národní 

kulturní památky prostřednictvím Nařízení vlády ČR.  

2.1 Prohlášení věcí za kulturní památky  

Proces prohlášení věcí za kulturní památky je upraven § 3 [16]. Ministerstvo 

kultury si před prohlášením věci za kulturní památku vyžádá vyjádření krajského úřadu a 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Může si též vyžádat i posudek odborných, 

vědeckých a uměleckých organizací. Po té písemně vyrozumí vlastníka věci o podání 

návrhu na prohlášení nebo o tom, že věc za kulturní památku prohlásit hodlá. Vlastník věci 

je povinen až do rozhodnutí ministerstva věc chránit před poškozením, zničením nebo 

odcizením. Dále je povinen ministerstvu kultury oznámit každou zamýšlenou i 

uskutečněnou změnu jejího vlastnictví, správy nebo užívání. Ministerstvo kultury vlastníka 

věci písemně vyrozumí o prohlášení nebo neprohlášení věci za kulturní památku, dále 

vyrozumí krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a odbornou organizaci 

státní památkové péče. [16] 

2.2 Evidence kulturních památek 

Kulturní památky jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 

(dále jen „Ústřední seznam“), který vede odborná organizace státní památkové péče. 

Krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností vedou seznamy kulturních 

památek ve svých územních obvodech. O zápisu do Ústředního seznamu vyrozumí 

odborná organizace státní památkové péče vlastníka, krajský úřad a obecní úřad obce 

s rozšířenou působností; jedná-li se o nemovitou kulturní památku je též vyrozuměn i úřad 
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stavební a katastrální. Tyto instituce jsou vyrozuměny i v případě zrušení prohlášení věci 

za kulturní památku. [9] 

Do Ústředního seznamu se uvádí základní údaje o kulturní památce – stejnopis o 

prohlášení věci za kulturní památku, rejstřík, evidenční listy a dokumentace včetně 

fotografií. Zároveň se zapíší dotčené parcely a vykreslí se hranice v kopiích pozemkových 

map. Národní kulturní památky se v Ústředním seznamu vyznačí i s vymezením 

ochranného pásma. [9] 

2.3 Databáze MonumNet 

Databáze MonumNet [4] Národního památkového ústavu je specifickou částí 

informačního systému. Data spravovaná touto databází jsou veřejně přístupná na internetu 

a jsou pravidelně aktualizována. Jednou z částí databáze je i seznam národních kulturních 

památek řazen podle krajů. Po rozkliknutí se u každé památky zobrazí její popis, umístění 

a číslo nařízení vlády, kterým byl objekt prohlášen za národní kulturní památku. 

Následující grafy znázorňují rozložení NKP v České republice podle krajů.  
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Jihočeský kraj (26) Jihomoravský kraj (22) Karlovarský kraj (4)
Kraj Praha hl. m. (42) Kraj Vysočina (8) Královéhradecký kraj (11)
Liberecký kraj (8) Moravskoslezský kraj (11) Olomoucký kraj (10)
Pardubický kraj (6) Plzeňský kraj (15) Středočeský kraj (23)
Ústecký kraj (12) Zlínský kraj (9)

 

Obrázek č. 1 – Rozložení NKP dle krajů 
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V tomto grafu však jsou zahrnuty i NKP, které do tematických kontrol zařazeny 

nebyly. Jedná se o: 

1. památná místa (pohřebiště, hřbitovy, místa významných archeologických nálezů) 

2. mosty a sochy 

3. movité NKP (korunovační klenoty, Pasionál Abatyše Kunhuty, soubor zvonů 

v katedrále Sv. Víta, obrazy Petra Brandla atd.)   

Movité NKP však velmi často bývají uloženy v nemovitých NKP, dá se proto 

s jistou formou nadsázky konstatovat, že byly zkontrolovány i NKP movité.  
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3. Státní požární dozor 

Státní požární dozor je legislativně upraven [17] § 31 písm. a) – h), ve kterém jsou 

striktně vymezeny oblasti působení státního požárního dozoru.  

Ve všech kontrolovaných NKP byl SPD vykonáván podle § 31 písm. a) a h) a podle 

§ 35 písm. a) a c) [15] a § 45 odst. 1 písm. b) [13]. 

Prováděcí předpis § 45 odst. 1 rozděluje požární kontroly na:  

1. komplexní  

2. tematické  

3. kontrolní dohlídky. 

Komplexní kontroly prověřují celkový stav organizačního zabezpečení, plnění 

povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti. Termín provedení komplexní 

kontroly musí být oznámen nejméně 7 kalendářních dní dopředu. Oproti tomu se při 

tematických kontrolách stav zabezpečení požární ochrany zjišťuje ve vymezených 

oblastech. Termín a program tematické kontroly nemusí být PO a PFO předem oznámen. 

Kontrolní dohlídkou se prověřuje plnění uložených opatření při komplexní či tematické 

kontrole. Ani dohlídka nemusí být předem oznámena. V zápise o kontrole je orgánem SPD 

uložen termín ke splnění opatření, od tohoto data lze dohlídku provést kdykoliv.  

3.1 Začlenění provozovaných činností  

Každý podnikající subjekt při začátku nebo při každé změně podnikání provede 

začlenění provozovaných činností do kategorií dle § 4 [17]. Jestliže začlenění 

provozovaných činností neprovede, neví, jaké povinnosti na úseku požární ochrany má 

plnit. 

Provozované činnosti se dělí do tří kategorií:  

1. bez zvýšeného požárního nebezpečí (§ 4 odst. 1 [17]) 

2. se zvýšeným požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 [17]) 

3. s vysokým požárním nebezpečím (§ 4 odst. 3 [17]) 

§ 4 [17], podle kterého se začlenění provozovaných činností provádí, nestanovuje 

povinnost začlenění provést. § 15 odst. 1 [17] stanovuje povinnost vést dokumentaci 

požární ochrany pro podnikající subjekty, které své provozované činnosti začlenily podle § 

4 odst. 2 a 3 [17].  
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Začlenění provozovaných činností je potřeba věnovat maximální pozornost, ať už 

ze strany provozovatele činností nebo ze strany orgánu SPD. Důsledky vyplývající 

z nesprávného začlenění jsou uvedeny v následujícím diagramu (obr. č. 2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 – Nesprávné začlenění [8] 

 

Začlenění provozovaných činnosti je zcela zásadní pro další vedení dokumentace 

požární ochrany. Prováděcí předpis § 27 stanovuje druhy dokumentace požární ochrany, 

není však ani zákonem ani touto vyhláškou stanovena povinnost vést dokumentaci v plném 

rozsahu. Rozsah vedené dokumentace požární ochrany vyplývá z § 15 [17]. 

Míra požárního nebezpečí určuje povinnosti podnikajícím subjektům na úseku 

požární ochrany. Rozdělení povinností a určujících paragrafů je znázorněno v diagramu 

(obr. č. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 – Začleňování činností [8] 
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3.1.1 Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 

Provozované činnosti se zvýšené požárním nebezpečím jsou definovány § 4 odst. 2 

písm. a) – j) [17]. Prováděcí předpis podrobně neřeší postup při začleňování, proto se mu 

v této části budu věnovat podrobněji.  

1. písm. a) – nebezpečné látky klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce 

hořlavé a hořlavé jsou definovány zákonem č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a 

chemických přípravcích. Tento zákon byl zrušen a v roce 2003 vyšel zákon nový č. 

356/2003, ve kterém došlo k několika změnám. Jedna ze základních, která se týká 

začleňování činností je i ta, že v novelizovaném zákoně již nejsou stanovena teplotní 

rozmezí pro klasifikaci nebezpečných látek [1]. Klasifikace nebezpečných látek je 

uvedena v příloze vyhlášky 232/2004 tabulka C. Pro potřeby začlenění může sloužit i 

bezpečnostní list, ve kterém musí být vlastnosti látky uvedeny.  

2. písm. b), c) – zda se ve výrobě jedná o hořlavé nebo hoření podporující plyny lze zjistit 

z požárně technických charakteristik těchto látek 

3. písm. d), e), i) – hodnoty požárně nahodilého zatížení jsou uvedeny v příloze 2 

prováděcího předpisu. Oproti tabulce uvedené v příloze A [13] jsou některé hodnoty 

požárně nahodilého zatížení rozdílné (např. položky 6.1.1; 6.1.15; 9.1.1; 10.1a); 13.1.2) 

4. písm. g) – při začleňování činností podle tohoto písmene se posuzují činnosti 

provozované v budovách o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 

22,5 m (dle [2] se měří výška objektu od prvního nadzemního podlaží k podlaze 

posledního užitného podlaží). 

5. písm. h) – stavby pro shromažďování většího počtu osob, stavby pro obchod, stavby 

ubytovacích zařízení jsou definovány [11], v Praze však platí Vyhláška HMP Prahy č. 

26/1999, která upravuje obecně technické požadavky na výstavbu v hlavním městě 

Praze. Rozdílem mezi oběma vyhláškami je např. hodnota povoleného indexu šíření 

plamene na podlahách v chráněných únikových cestách. Osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace jsou definovány ve vyhlášce č. 174/1994 Sb., § 2 písm. b) – osoby 

s pohybovým, zrakovým, sluchovým postižením, osoby staršího věku, těhotné ženy a 

rodič s dětmi do tří let. Tato vyhláška je v současné době již neplatná, nahradila ji 

vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  V § 2 písm.b) 

došlo ke zpřesnění a rozšíření definice osob s omezenou schopností pohybu; za 

pohybově postižené osoby jsou zejména považovány osoby na invalidním vozíku, 

výraz: „osoby staršího věku“ byl nahrazen výrazem „osoby pokročilého věku“. 
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Výraznou změnou je rozšíření definice „rodič s dětmi do tří let“ na osobu  

doprovázející dítě v kočárku, dítě do tří let, popř. osobu s mentálním postižením. [14] 

6. písm. i) – z hlediska požární bezpečnosti je za podzemní považováno podlaží, které má 

povrch podlahy níže než 1,50 m pod nejvyšším bodem přilehlého terénu, ležícím ve 

vzdálenosti do 3,00 m od objektu. [2] Pro posouzení, zda se jedná o službu či obchod je 

závazná příloha č. 2 [13]. Paradoxem členění této přílohy je, že do zvýšeného 

požárního nebezpečí nepatří služby veřejného stravování, kde je daleko vyšší 

předpoklad požáru a s tím spojené škody na majetku a bohužel nezřídka i na životech. 

Návštěvníci restauračních zařízení se v těchto prostorech vyskytují delší dobu, velmi 

často požívají alkoholické nápoje, čímž se snižuje jejich schopnost reálného 

vyhodnocení nebezpečné situace a respektování autorit. Evakuaci či dokonce záchrana 

takových lidí je velmi náročná a to nejen časově.  

7. písm. j) – u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah. Složité podmínky pro zásah 

vymezuje § 18 [13]. Začlenění provozovaných činností podle tohoto písmene stanovuje 

PO a PFO povinnost vedení dokumentace zdolávání požárů.  

3.1.2 Provozované činnosti s vysokým požárním nebezpečím 

Provozované činnosti zařazené do kategorie s vysokým požárním nebezpečím jsou 

definovány § 4 odst. 3 písm. a) – e) [17]. Při posuzování provozovaných činností platí 

stejné předpisy jako v případě kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím.  
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4. Dokumentace požární ochrany – rozsah a obsah 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny vést dokumentace 

požární ochrany. Vedení požární dokumentace je § 15 [17] vázáno na provozování činností 

podle § 4 odst. 2 a 3 [17]. Tím je řečeno, že PO a PFO, které provozují činnosti bez 

zvýšeného požárního nebezpečí, nemají ze zákona povinnost vést dokumentaci požární 

ochrany. Dokumentaci požární ochrany podle § 40 [13] zpracovává a vede osoba odborně 

způsobilá v požární ochraně či technik požární ochrany dle § 11 [17].  

Součástí dokumentace o požární ochraně podle § 27 [13] je také uvedení místa a 

rozsahu její účinnosti, datum zpracování nebo provedení záznamu, jméno a odborná 

způsobilost zpracovatele, popř. osoby, která dokumentaci vede. Tyto náležitosti jsou 

určeny § 40. [13] 

Podrobnosti vedení dokumentace požární ochrany pro činnosti se zvýšeným a 

vysokým požárním nebezpečím jsou uvedeny v prováděcím předpisu §§ 27 – 40 [13]. Dále 

se budu zabývat pouze dokumentací, která byla zařazena do programu tematických kontrol 

NKP.  

4.1 Dokumentace o začlenění do kategorie se zvýšeným nebo vysokým 

požárním nebezpečím 

Obsahové náležitosti dokumentace o začlenění do kategorie se zvýšeným nebo 

vysokým požárním nebezpečím je uvedena v § 28 [13]. Pro činnosti dle § 4 odst. 2 a 3 [17] 

je povinnost zpracovat dokumentaci o začlenění v písemné podobě. V dokumentaci se 

uvede označení provozované činnosti a místa, kde je tato činnost vykonávána; poté se 

provede přiřazení charakteristik podle § 4 odst. 2 nebo 3 [17] k činnosti a místu. Na závěr 

se uvede prohlášení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o začlenění.  

4.2 Dokumentace zdolávání požáru  

Dokumentaci zdolávání požáru zpracovávají právnické a podnikající fyzické osoby, 

které své provozované činnosti zařadily do kategorie s vysokým požárním nebezpečím. Pro 

činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím je dokumentace zdolávání požáru povinná 

pouze pro začlenění dle § 4 odst. 2 písm. j) – které nemají běžné podmínky pro zásah [17]. 

Složité podmínky pro zásah jsou podrobně řešeny v prováděcím předpisu § 18 [13], může 

však být zpracována i pro další činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím např. na 

základě stanovení podmínek požární bezpečnosti.  
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Účelem dokumentace zdolávání požárů je vytvořit dokument pro jednotku požární 

ochrany, který by ji poskytl informace o objektech právnických osob a podnikajících 

fyzických osob takového druhu, že ji upozorní na ne zcela zřejmá nebezpečí nebo na 

možné komplikace při zásahu a pomůže eliminovat složitost těchto objektů. [3] 

Dokumentace zdolávání požáru může být vyhotovena ve dvou provedeních – 

operativní karta a operativní plán.  

4.2.1 Operativní plán 

Operativní plán tvoří základní text a vyjímatelná příloha. Základní text obsahuje 

operativně taktickou studii, nejsložitější variantu požáru a výpočty pro stanovení sil a 

prostředků jednotek požární ochrany. Vyjímatelná příloha se skládá ze dvou částí – textové 

části s charakteristikou objektu (např. údaje o objektu, zdroje vody, přístupové 

komunikace, únikové cesty, doporučení pro velitele zásahu jednotek požární ochrany) a 

grafickou část, která obsahuje plán objektu včetně okolních objektů, zdrojů vody a 

komunikací. [3] 

4.2.2 Operativní karta 

Operativní karta je zjednodušenou formou operativního plánu a zpracovává se 

obvykle v případech, kdy složité podmínky pro zásah se vyskytují v jednom stavebním 

objektu. Operativní karta je tvořena textovou částí, ve které jsou uvedeny např. 

charakteristiky objektu, únikové cesty, způsob vypnutí elektrického proudu, speciální 

požadavky na hasiva, a grafickou částí, ve které jsou uvedeny přístupové komunikace, 

umístění okolních objektů a nástupní plochy pro požární techniku. [3] 

4.3 Stanovení zabezpečení organizace požární ochrany  

Stanovení zabezpečení organizace požární ochrany je vnitropodnikový dokument, 

kterým si právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba sama určuje povinnosti na úseku 

požární ochrany. Obsahové náležitosti tohoto dokumentu je upraven § 30 [13]. 

V dokumentu se stanovují např. příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany, 

stanovují se požadavky na odbornou kvalifikaci osob zajišťujících požární ochranu, lhůty 

provádění preventivních požárních prohlídek a způsobu vedení záznamu o těchto 

prohlídkách, zabezpečení požární ochrany v mimopracovní době a v době sníženého 

provozu, určení ohlašoven požáru atd. [13] 
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4.4 Požární poplachové směrnice  

Požární poplachové směrnice je dokument informující zaměstnance, popř. i další 

osoby vyskytující se v objektu při vzniku požáru. V požárních poplachových směrnicích se 

uvádí postup osoby, která zpozoruje požár, způsob vyhlášení požárního poplachu, postup 

při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, postup při zdolávání požáru), číslo na 

ohlašovnu požáru (je-li v objektu zřízena), čísla tísňového volání atd.[13] Vzhledem 

k velké informativnosti tohoto dokumentu je velmi důležité, aby byl viditelně vyvěšen a 

trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti.  

4.5 Pravidelné preventivní kontroly dodržování předpisů o požární 

ochraně 

Požární kniha slouží k zaznamenávání všech důležitých skutečnostech týkajících se 

požární ochrany – preventivní požární prohlídky, záznamy o školeních zaměstnanců, 

odborných přípravách preventivních požárních hlídek, preventistů požární ochrany, o 

vzniklých požárech, cvičném poplachu, kontrole dokumentace požární ochrany. Do 

požární knihy se mohou zapisovat i záznamy o servisu, údržbě a opravě požárně 

bezpečnostních zařízení. Záznam v požární knize o kontrole a údržbě požárně 

bezpečnostních zařízení lze považovat za platný doklad podle § 7 odst. 3 [13], není-li touto 

vyhláškou či průvodní dokumentací výrobce stanoveno jinak. [13] 
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5. Tematické kontroly národních kulturních památek 

Tematické kontroly NKP byly prováděny během celého roku 2007 ve všech 14 

krajích České Republiky. Během nich bylo zkontrolováno 164 NKP a v nich 203 

podnikajících subjektů [6]. Následující graf ukazuje, kolik nemovitých NKP je evidováno 

v jednotlivých krajích. Ve všech NKP zahrnutých do tohoto grafu byla tematická kontrola 

provedena.  
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Obrázek č. 4 – Rozložení nemovitých NKP dle krajů 

 

Z grafu je čitelné, že hlavní město Praha má na svém území evidovány 34 nemovité 

NKP. Na území městské části Praha 1 je jich evidováno 23 (viz příloha 1). Toto číslo není 

úplně přesné. NKP sídlo Parlamentu ČR je tvořeno dvěma budovami – Jezuitské 

gymnázium a Thunovský palác – a NKP Pražský hrad je tvořen souborem NKP a 

památkově chráněných objektů. Seznam kontrolovaných objektů NKP na Pražském hradě 

je uveden v příloze 2. V dalším sledování stavu požární ochrany v NKP Prahy 1 je Pražský 

hrad do celkového přehledu zařazen jako jedna památka, stav požární ochrany Pražského 

hradu bude sledován zvlášť. 

Mezi NKP na území Prahy 1 se však nachází i takové, které tematické kontrole pro 

svou podstatu nemohly být podrobeny. O které NKP se jedná, je uvedeno v následující 

tabulce 3.   
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Tabulka č.1 – Nekontrolované NKP na Praze 1 

NKP Umístění NV o NKP Číslo 
rejstříku 

Karlův most mezi Křižovnickým nám. a 
Mosteckou ul., Staré město 

336/2002 Sb. 11730/1-15 

Staroměstské náměstí 
včetně pomníku J. 
Husa 

Staroměstské náměstí, Staré 
město 

147/1999 Sb. 38169/1-16 
38167/1-11 

Pomník sv. Václava Václavské nám., Nové město 262/1995 Sb. 39814/1-1042 
Starý židovský hřbitov 17. listopadu, Josefov 262/1995 Sb. 38865/1-451 

 

Při zpracovávání bakalářské práce jsem vycházela ze zápisů o tematických 

kontrolách dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Zkontrolovány 

byly celkem 24 podnikající subjekty v 19 NKP, v objektech Pražského hradu byly 

kontrolovány celkem 4 podnikající subjekty. K dispozici jsem měla celkem 42 zápisy, 

z toho 19 se týkalo objektů v NKP Pražský hrad. Tematické kontroly na sledovaném území 

byly prováděny v časovém horizontu červen – říjen 2007. Program kontroly, který lze 

rozdělit na část dokladovou a část praktickou, byl vyhlášen Generálním ředitelstvím HZS 

ČR a je uveden v příloze č. 3.  

5.1 Začlenění provozovaných činností v NKP 

5.1.1 NKP Praha 1 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, NKP jsou využívány především ke společensko-

kulturním akcím, při kterých se shromažďuje větší počet lidí. Při začleňování 

provozovaných činností se tato skutečnost projevila 92 % zastoupením kategorie se 

zvýšeným požárním nebezpečím v NKP. Činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí 

stejně tak jako činnosti s vysokým požárním nebezpečím jsou zastoupeny pouze 4 %. 

Činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí je provozována v sezónní převážně zahradní 

restauraci Kampa fish v areálu Strahovského kláštera; činnost s vysokým požárním 

zatížením je provozována v Plzeňské restauraci firmy French-rest s.r.o. v Obecním domě.  

Následující graf (obr. č. 3) znázorňuje procentuelní zastoupení charakteristik 

potřebných pro začlenění do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím v NKP.  
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Obrázek č. 5 – Začlenění provozovaných činností dle § 4 odst. 2 v NKP Prahy 1 [17] 

 

V grafu jsou zvýrazněny tři nejvíce zastoupené charakteristiky. Nejčastěji uváděnou 

charakteristikou pro začlenění je § 4 odst. 2 písm. j) [17]. Tento údaj není však úplně 

přesný, neboť v sobě zahrnuje několik dalších skutečností. Prováděcí předpis § 18 

vymezuje složité podmínky pro zásah, ke kterým se přihlíží při začleňování podle tohoto 

písmene. Písm. f) § 18 [13] stanovuje, že složité podmínky pro zásah jsou mimo jiné ve 

stavbách pro shromažďování většího počtu lidí. Začlenění do kategorie se zvýšeným 

požárním nebezpečím podle § 4 odst. 2 písm. j) stanovuje PO a PFO povinnost vést 

dokumentaci zdolávání požárů. Je proto důležité a nezbytné do dokumentace o začlenění 

uvést obě dvě charakteristiky – jak podle § 4 odst. 2 písm. h), tak podle písm. j). Z této 

skutečnosti vyplývá, že nejčastěji uváděná charakteristika je de facto zdvojeným údajem. 

Z dokumentací o začlenění provozovaných činností kontrolovaných PO a PFO vyplynulo, 

že kromě složitých podmínek pro zásah ve stavbách pro shromažďování většího počtu lidí, 

bylo této charakteristiky použito pro začlenění v podzemních garážích Poslanecké 

sněmovny ČR.  

Z výše uvedeného vyplývá, že druhou nejčastěji přiřazovanou charakteristikou je 

právě pro činnosti ve stavbách pro shromažďování většího počtu lidí.  
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Třetí nejčastěji provozovanou činností v NKP Prahy 1 je činnost podle § 4 odst. 2 

písm. e) – kde je nahodilé požární zatížení 120 kg.m-2 a vyšší [17]. Jedná se především o 

archívy a knihovny (např. Národní knihovna, Památník národního písemnictví, Strahovská 

knihovna…) 

5.1.2 Pražský hrad 

V NKP Pražský hrad je situace odlišná. Z objektů, kde byla tematická kontrola 

provedena, je bez zvýšeného požárního zatížení provozováno 53 % činností, se zvýšeným 

požárním nebezpečím 47 % a činnosti s vysokým požárním zatížením se nevyskytují 

vůbec. Ze zvýšeného požárního nebezpečí jsou shodně nejčastěji uváděny charakteristiky 

podle § 4 odst. 2 písm. h) a j) [17]. Z této skutečnosti vyplývá provázanost těchto dvou 

charakteristik při začleňování provozovaných činností. Druhou nejčastější provozovanou 

činností je charakteristika podle § 4 odst. 2 písm. e) [17]. Činnosti začleňované podle § 4 

odst. 2 písm. a), b), c) a d) [17] se v objektech NKP Pražský hrad vůbec nevyskytovaly, 

v grafu jsou znázorněny všechny dohromady. Graficky je tato situace znázorněna na 

obrázku č. 6. 
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Obrázek č. 6 – Začlenění provozovaných činností dle § 4 odst. 2 [17] v NKP Pražský hrad 
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6. Výsledky tematických kontrol  

 6.1 NKP Praha 1 

Státní požární dozor je vykonáván mimo jiné podle § 31 odst. 1 písm. h) [17]. PO a 

PFO jsou podle § 5 odst. 1 písm. f) povinny uložená opatření plnit. Při tematických 

kontrolách NKP byla opatření uložena v 84 % případů. Pouze 16 % tematických kontrol 

bylo bez závad. Následující graf (obr. č. 7) ukazuje, v kterých bodech programu byla 

opatření ukládána nejčastěji.    
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1. Doklady potřebné k začlenění (2 %) 2. Doklad o začlenění (15 %)
3. Dokumentace zdolávání požárů (21 %) 4. Stanovení organizace zabezpečení PO (12 %)
5. Požární poplachové směrnice (7 %) 6. Preventivní požární prohlídky (8 %)
7. Označení hlavních vypínačů energie (2 %) 8. Označení únikových cest (5 %)
9. Trvale volné komunikační prostory (3 %) 10. Vybavení přenosnými hasicími přístroji (8 %)
11. Požárně bezpečnostní zařízení (15 %) 12. Namátková kontrola prostorů (2 %)

 

Obrázek č. 7 – Chyby dle bodů programů v NKP Prahy 1 

 

6.2 Pražský hrad 

Situace na Pražském hradě byla rozdílná. Provedených kontrol s uloženými 

opatřeními bylo pouze 37 %, přičemž nejvíc uložených opatření bylo u nájemce 

v prostorech restaurace, 63 % tematických kontrol bylo bez uložených opatření. Tuto 

skutečnost si vysvětluji tím, že SPH má ve smluvním vztahu firmu, která zajišťuje požární 

ochranu pro všechny objekty Pražského hradu, a zvláštním podpisovým a organizačním 

režimem. Z grafu na následující straně (obr. č. 8) je patrné, že i na Pražském hradě byla v 

bodě 3 programu opatření ukládána nejčastěji. Podrobněji se této skutečnosti věnuji v bodě 

5.4.3.   
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1. Doklady potřebné k začlenění (0) 2. Doklad o začlenění (1)
3. Dokumentace zdolávání požárů (7) 4. Stanovení organizace zabezpečení PO (1)
5. Požární poplachové směrnice (1) 6. Preventivní požární prohlídky (0)
7. Označení hlavních vypínačů energie (0) 8. Označení únikových cest (0)
9. Trvale volné komunikační prostory (0) 10. Vybavení přenosnými hasicími přístroji  (1)
11. Požárně bezpečnostní zařízení (1) 12. Namátková kontrola prostorů (1)

 

Obrázek č. 8 – Chyby dle programů na Pražském hradě 

 

6.3 Dokladová část tematických kontrol – NKP Prahy 1 

Za dokladovou část tematických kontrol pro potřeby této bakalářské práce jsou 

považovány body programu: 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 11 (viz příloha č. 1).  

Z grafu (obr. č. 7) je patrné, že nejvíce uložených opatření bylo v dokladové části 

tematické kontroly. Nejvíce nedostatků bylo zjištěno v dokumentaci zdolávání požáru (21 

%),  druhým  nejčastěji  chybovaným  bodem  byla  dokumentace  o  začlenění 

provozovaných činností (15 %). V dokumentaci stanovení organizace zabezpečení požární 

ochrany byly zjištěny chyby celkem u 12 % případů. Ve vyhodnocování chyb se budu 

podrobněji zabývat pouze těmi body programy, které překročily 10 % hranici.  

6.3.1 Doklady, dokumentace a informace potřebné k začlenění činností  

Doklady potřebné k začlenění byly ve většině případů při kontrolách k dispozici. 

Tato skutečnost je především způsobena tím, že ve většině NKP v době docela nedávné 

byly prováděny celkové rekonstrukce. 
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6.3.2 Správnost začlenění provozovaných činností do kategorie činností  

Při kontrole dokumentace o začlenění provozovaných činností bylo zjištěno, že 

chyby byly jak ve věcné, tak i obsahové části dokumentace. Nejčastěji ukládaná opatření 

v tomto bodě jsou uvedena v Tabulce č. 2 

 

Tabulka č. 2 – Dokumentace o začlenění 

Dokumentace o začlenění Počet případů 

Upravit dokumentaci o začlenění  7 

Aktualizovat dokumentaci o začlenění  1 

Nebylo předloženo  1 

 

Upravit dokumentaci o začlenění – zařazeny případy, kdy v dokumentaci o 

začlenění chyběla jedna či více charakteristik rozhodných pro začlenění. Ve třech 

případech chybělo začlenění podle písm. g), ve čtyřech případech začlenění podle písm. j).  

Aktualizovat dokumentaci o začlenění – zařazen případ, kdy podle § 40 [3] nebyla 

dokumentace aktualizována nově vzniklými podmínkami v provozovaných činnostech.  

Nebylo předloženo – případ, kdy dokumentace o začlenění nebyla při tematických 

kontrolách předložena vůbec. Nutno podotknout, že v těchto případech chyběla či byla ve 

velmi špatném stavu i ostatní dokumentace požární ochrany.   

Jak již bylo výše uvedeno, dokumentace o začlenění je zásadní pro další vedení 

požární dokumentace. Při chybné či neúplné začlenění podnikající subjekt neví, jaké 

povinnosti na úseku požární ochrany má plnit. Nejčastěji se tato skutečnost projevovala 

chybějící dokumentací zdolávání požárů při chybějícím začlenění podle § 4 odst. 2 písm. j) 

[17]. 

6.3.3 Dokumentace zdolávání požárů 

Všechny podnikající subjekty v NKP, které dokumentaci zdolávání požárů měly 

zpracovanou, využily možnost zpracovat zkrácenou verzi formou operativní karty. Z grafu 

(obr. č. 7) je zřejmé, že DZP byla bodem, ve kterém byla nejčastěji ukládána opatření.  

Ke zpracování DZP je potřeba nejen znalostí a praxe z oblasti požární ochrany, ale 

aspoň minimální znalosti z projektování či technického kreslení. DZP je nejnáročnější 

dokumentací požární ochrany a osoby vedoucí požární dokumentací se snaží vedení této 

dokumentace vyhnout, případně je-li DZP již jednou zpracováno, do ní nezasahovat.  

Nejčastěji uložená opatření tohoto bodu jsou uvedena v Tabulce č. 3. 
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Tabulka č. 3 – Dokumentace zdolávání požárů 

Dokumentace zdolávání požárů Počet případů 

Zpracovat DZP 5 

Aktualizovat DZP 5 

Doložit DZP 4 

 

Zpracovat DZP – zařazeny případy, kdy DZP nebyla vedena vůbec. Jednalo se 

především o NKP, kde chybělo začlenění podle písm. j).  

Aktualizovat DZP – zařazeny případy, kdy DZP byla již zastaralá, nezobrazovala 

skutečný stav, či nebyly uvedeny všechny náležitosti. 

Doložit DZP – zařazeny případy, kdy při kontrolách nebylo DZP k dispozici, 

přestože podnikající subjekty ústně prohlásily, že DZP v požární dokumentaci je vedena. 

Jestli to pravda byla, či jen podnikající subjekty „hrály o čas“, lze jen těžko posoudit.  

 

6.3.4 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany 

V dokumentaci stanovení organizace zabezpečení požární ochrany si podnikající 

subjekt vytváří vlastní organizační systém, nezbytný pro plnění povinností vyplývajících 

z předpisů o požární ochraně [13].  V praxi to znamená, že jsou zde přiřazeny povinnosti 

jednotlivým osobám – statutárnímu orgánu, vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům, 

stanovuje se počet členů požárních preventivních hlídek, jejich povinnosti; stanovují se 

podmínky požární bezpečnosti v době sníženého provozu nebo v mimopracovní době, při 

dodavatelských činnostech apod. Podmínky stanovené touto směrnicí by měly být naprosto 

konkrétní, je proto naprosto nezbytné, aby OZO nejen znala dobře provozované činnosti 

v konkrétních objektech, ale zároveň aby OZO měla i jisté zkušenosti z oblasti požární 

ochrany. zkušenosti z oblasti požární ochrany jsou důležité pro stanovení rizik při 

provozování činností tak, aby byly podchyceny zásadní problémy. Při tematických 

kontrolách se především zjišťovala konkrétnost této dokumentace vzhledem 

k provozovaným činnostem v jednotlivých NKP. Ačkoli prováděcí předpis je v popisu 

obsahové stránky této dokumentace dostatečně podrobný a návodný, právě ta aplikace 

obecných požadavků na konkrétní podmínky velmi často chyběla. V následující Tabulce č. 

4 jsou uvedeny nejčastěji ukládaná opatření.   
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Tabulka č. 4 – Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany 

Stanovení organizace zabezpečení požární 

ochrany 
Počet případů 

Zpracovat dokumentaci  3 

Aktualizovat dokumentaci  2 

Doložit dokumentaci  1 

 

Zpracovat směrnici – zařazeny případy, kdy směrnice nebyla zpracována, nebo 

vykazovala natolik závažné obsahové nedostatky, že nebylo ji vůbec možno za 

dokumentaci požární ochrany považovat.  

Aktualizovat směrnici – dokumentace stanovení organizace zabezpečení požární 

ochrany stanovuje podmínky požární bezpečnosti po celou dobu provozování činnosti a 

povinnost je dodržovat platí neustále. Právě ta neustálá platnost dle mého názoru 

způsobuje, že při aktualizaci celé dokumentace požární ochrany se tuto dokumentaci 

„zapomíná“.  

Doložit směrnici – v jednom případě tato dokumentace při tematické kontrole 

nebyla doložena.  

6.3.5 Požární poplachové směrnice 

Požární poplachové směrnice jsou dokumentací, ve které opatření byla uložena 

pouze v 7 % případů. Malou chybovost v tomto bodě si vysvětluji „tradicí“ této 

dokumentace, spolu s požární knihou jsou ve velkém povědomí podnikajících subjektů. 

Důvodem k uložení opatření byly především obsahové a věcné nesrovnalosti dokumentace 

a skutečnosti.  

6.3.6 Pravidelné preventivní kontroly dodržování předpisů o požární ochraně  

V bodě 6 programu tematických kontrol byla opatření uložena v 8 % případů. 

Nejčastějším důvodem byl rozpor mezi stanoveným počtem a lhůtami preventivních 

požárních prohlídek ve stanovení organizaci zabezpečení požární ochrany a prováděnými 

preventivními kontrolami.  

6.3.7 Množství, druhy a způsob vybavení vybraných instalovaných PBZ 

U požárně bezpečnostních zařízení byly kontrolovány doklady o kontrolách 

provozuschopnosti, funkčních zkoušek a revizí. V samotném provádění kontrol 
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provozuschopností a revizí nebyly shledány žádné nedostatky. Je to tím, že údržba a servis 

požárně bezpečnostních zařízeních je komerční záležitostí a jednotlivé firmy si samy 

hlídají termíny a objekty, ve kterých kontroly provozuschopnosti a funkční zkoušky 

provádějí. Konkurence v této oblasti je velká a v tomto případě stav požární ochrany 

ovlivňuje zásadně pozitivně. Daleko větším problémem bylo dokladování těchto kontrol a 

zkoušek. Doklady nebyly předkládány především ze dvou důvodů, a to:  

� založení dokladu do jiné složky (např. účetnictví) 

� nedoručení dokladu servisní firmou. 

Tabulka č. 5 shrnuje nejčastěji ukládaná opatření tohoto bodu. 

 

Tabulka č. 5 – Požárně bezpečnostní zařízení 

Požárně bezpečnostní zařízení Počet případů 

Doložit doklad o kontrole provozuschopnosti EPS 1 

Doložit doklad o funkční zkoušku EPS  3 

Doložit doklad o odstranění závad 2 

Doložit ostatní doklady 3 

 

Doložit doklad o kontrole provozuschopnosti EPS – toto opatření bylo uloženo 

pouze v jednom případě. Jednalo se církevní objekt.  

Doložit doklad o funkční zkoušku EPS – při funkčních zkouškách se zjišťuje nejen 

provozuschopnost samotné EPS (především čidel EPS), ale i návaznost na ovládaná 

zařízení.  Funkční zkoušky EPS byly nejbolestivějším místem tohoto bodu.  

Doklad o odstranění závad – do této kategorie byly zařazeny případy, kdy nebyl 

předložen buď samostatný doklad o odstranění zjištěné závady, nebo chyběl zápis 

v provozní knize PBZ.  

Doložit ostatní doklady – do této kategorie byly zařazeny následující případy – 

nebyl předložen doklad servisní firmy o absolvovaném školení výrobcem EPS; nebyl 

doložen doklad o kontrole provozuschopnosti vzduchotechniky; nebyl předložen doklad o 

napojení na PCO u HZS hl. m. Prahy.   
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6.4 Dokladová část – Pražský hrad 

Popis grafu, který znázorňuje chyby dle bodů programu (obr. č. 8) je hodnotový, 

neboť procentové hodnocení bylo zavádějící a nepřesné vzhledem k malému počtu 

chybovaných bodů.  

6.4.1 Doklady, dokumentace a informace potřebné k začlenění činností  

Vzhledem k tomu, že Pražský hrad je velmi pečlivě střeženou národní kulturní 

památkou po všech stránkách, doklady potřebné k začlenění byly k dispozici ve všech 

případech. Nejčastěji to byla kolaudační rozhodnutí po proběhlých rekonstrukcích.  

6.4.2 Správnost začlenění provozovaných činností do kategorie  

Z obr. č. 8 vyplývá, že dokumentace o začlenění byla napadena pouze v jednom 

případě a to v případě nájemce. Jednalo se o případ, kdy dokumentace o začlenění nebyla 

vůbec předložena. Z důvodu, že podnikající subjekt neprovedl začlenění provozovaných 

činností, neměl stanoveny žádné povinnosti na úseku požární ochrany a nevedl ani jinou 

dokumentaci požární ochrany.  

6.4.3 Dokumentace zdolávání požárů 

Při kontrolách dokumentací zdolávání požárů bylo uloženo opatření celkem v 7 

případech, z toho 6 opatření se týkalo objektů pod přímou správou Pražského hradu. 

Opatření v těchto případech byla formou doporučení. Objekty Pražského hradu jsou 

střeženy EPS, její hlavní ústředna je vyvedena přímo na operační středisko HS-11 HZS hl. 

m. Prahy sídlící v objektu Pražského hradu. Při hlášení požárního poplachu ústředna 

vytiskne situační plánek místa, odkud hlášení přišlo. Při konzultacích s příslušníky HZS, 

kteří se účastnili fyzických kontrol objektů, je tato situace pro ně vyhovující. Zpracování 

DZP bylo doporučeno pro případ, že by v objektech zasahovaly i jiné hasičské stanice než 

pouze „hradní“. Při jednáních se zástupci Hradu a smluvní firmou bylo sděleno, že DZP 

nebylo do té doby zpracováno z důvodů vysokého stupně utajení.  

6.4.4 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany  

Stejně jako v případě dokumentace o začlenění bylo uloženo opatření pouze 

v jednom případě – u stejného nájemce.  

6.4.5 Požární poplachové směrnice  

Uložené opatření v tomto bodě se opět týkalo nájemce.  
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6.4.6 Pravidelné preventivní kontroly dodržování předpisů o požární ochraně 

Požární kniha byla předložena ve všech případech, pouze u jednoho nájemce bylo 

zřejmé, že pravidelné preventivní prohlídky nejsou prováděny. Požární kniha byla nově 

založená ve velmi krátké době před provedením tematické kontroly.  

6.4.7 Množství, druhy a způsob vybavení vybraných instalovaných PBZ 

V objektech Pražského hradu všechna PBZ jsou majetkem Pražského hradu a ve 

všech objektech kontroly provozuschopnosti zajišťuje Správa Pražského hradu. Poté 

předává kopie nájemcům, aby je mohli evidovat ve své požární dokumentaci. Vzhledem 

k této skutečnosti byl počet uložených opatření velmi malý – pouze jeden případ.  

6.5 Praktická část – NKP Praha 1 

Za praktickou část tematických kontrol pro potřeby této bakalářské práce jsou 

považovány body programu: 7, 8, 9 a 12 (viz příloha č. 1). U bodu 10 programu byly 

kontrolovány jak doklady, tak i praktické rozmístění PHP v objektu.  

Z výsledků tematických kontrol lze konstatovat, že praktická část dopadla výrazně 

lépe než část dokladová. Tuto skutečnost si vysvětluji jistou mírou intuice každého z nás, u 

OZO ještě zvýrazněnou neustálou přítomností v této oblasti.  

6.5.1 Označování prostorů bezpečnostními značkami včetně hlavních uzávěrů  

V bodě označování prostorů bezpečnostními značkami a označování hlavních 

vypínačů elektrické energie a hlavních uzávěrů vody a plynu nebyly shledány výrazné 

nedostatky. Jako nedostatečné označení médií bylo zjištěno pouze v jednom případě a tato 

závada byla odstraněna přímo na místě.  

6.5.2 Označení nouzových únikových východů a směrů úniků 

Označování nouzových únikových východů a směrů úniků je nejbolestivějším 

místem kontrol z hlediska požární ochrany. Ačkoli opatření v tomto bodě byla uložena 

pouze v 5 % případů, nelze značení únikových východů a směrů úniků považovat ani za 

dostatečné, natož dobré. Při tematických kontrolách tohoto bodu programu jsme se snažili 

o citlivý a individuální přístup tak, aby povinnosti vyplývající ze zákona byly dodrženy, a 

přesto byla zachována autentičnost památek. Opatření byla uložena pouze v případech, kdy 

značení nouzových únikových východů a směrů úniků chybělo úplně. Ve většině případů 

se jednalo o církevní objekty.  
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Značení směrů úniků a únikových východů má v případě mimořádné události, 

kterou nemusí být nutně jen požár, pomoci návštěvníkům ke klidnému a rychlému opuštění 

objektu. Bohužel snaha Státní památkové péče o zachování „památkově čistých“ objektů 

nutí provozovatele činností v těchto objektech k porušování zákona o požární ochraně. 

Nakolik je Státní památková péče přísná, že značení skutečně nedovolí, či jen dobrá 

záminka k výmluvám, lze jen těžko posoudit. Každopádně nezbývá než konstatovat, že 

v tomto ohledu stojíme ještě daleko za světovým trendem, kde bezpečnost lidí 

v památkově chráněných objektech je nadřazena nad zachováním památky v její nejčistší 

historické podobě. Značení únikových východů a směrů úniků nikoho nepřekvapí např. v 

pařížském Louvru či Versailles, ani  londýnském Toweru. Dokonce i tak významný objekt 

jakým je Westminsterské opatství má směry úniku značeny viditelně. Toto značení 

návštěvníci vnímají spíše podvědomě, jako nutnou součást dnešní doby a hlavně ochrany 

jich samých. V případě, že z tohoto hlediska nebudou naše památky jasně zabezpečeny, je 

snad lepší do nich návštěvníky ani nepouštět.  

Velmi zvláštní se mi zdá přístup právě Státní památkové péče, která dle sdělení 

provozovatelů, zamítá jakékoli úpravy pro větší bezpečnost návštěvníků ve stávajících 

objektech, zatímco v rekonstruovaných památkách je daleko vstřícnější. Lze tedy 

konstatovat, že nově rekonstruované památky se více blíží světovému trendu bezpečnosti. 

Značení směrů úniků a únikových východů je však otázkou natolik zásadní, že nelze čekat 

na rekonstrukce památkových objektů, povinnost jasného a viditelného značení je ve všech 

objektech – před rekonstrukcí i po ní.. Vyjádření Státní památkové péče (konkrétně se 

vztahující k NKP na Praze 1) se mi přes veškerou snahu nepodařilo sehnat.  

Při kontrolách jsme se setkávali s názorem, že značení únikových východů a směrů 

úniků je možné pouze tak, aby nerušilo celkový vzhled interiéru. S tímto však nemůžeme 

souhlasit. Značení směrů úniků musí být jasně viditelné a musí být značené na každé 

změně směru. K trvání na značení odlišném od vzhledu interiéru ještě přispívá i 

psychologický fakt, že návštěvníci v případě mimořádné události opouští objekt známými 

cestami, tj. cestou, kterou přišli.  

Jako dostatečné značení bylo při tematických kontrolách považováno značení na 

přenosných stojanech. U tohoto druhu značení je však nutné doplnit směrovou šipku 

nápisem „východ“ nebo „exit“, aby nemohlo dojít k náhodnému či úmyslnému otočení 

stojanu. Další důležitou skutečností při řešení značení směrů úniků je počet návštěvníků a 

druh provozované činnosti. Stojany se směrovými šipkami lze použít např. v galeriích, na 

výstavách či v knihovnách, kde se sice může shromáždit větší počet lidí, ale jsou rozptýleni 
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po objektu a v případě mimořádné události opouští objekt z více směrů. Za naprosto 

nevyhovující a svůj účel neplnící značení považuji toto řešení v objektech, kde se pořádají 

např. divadelní představení či koncerty. Návštěvníci v těchto případech opouští objekt 

všichni najednou a značení na přenosných stojanech se tak ztratí mezi evakuovanými 

osobami.  

V nově rekonstruovaných památkově chráněných objektech se velmi často využívá 

spojení funkce nouzového svítidla se značením směrů úniků. Považuji to za řešení dobré, 

za úvahu snad stojí jen to, o kolik se sníží svítivost nouzového svítidla. 

Je pouze otázkou finanční, jaký druh bezpečnostních tabulek si provozovatel do 

svého objektu pořídí. Jak dokládají následující fotografie, sladit stránku estetickou se 

stránkou bezpečnostní naštěstí v dnešní době již není problém. 

 

  

Obrázek č. 9 – Značení směrů úniků v NKP Pražský hrad 

 

6.5.3 Trvalé volné komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest 

V tomto bodě nebyly při tematických kontrolách zjištěny závažné nedostatky. 

Opatření byla uložena pouze ve 2 % případů.  

6.5.4 Množství, druhy a způsob vybavení PHP a jejich provozuschopnost  

Dokladová část tohoto bodu byla ve většině případů bez závad. Stejně jako servis a 

údržbu PBZ i kontrolu provozuschopnosti PHP výrazně pozitivně ovlivňuje komerčnost a 

velká konkurence. Závažnějším problémem a častým důvodem k uložení opatření bylo 

např. neoznačení místa, kde je PHP umístěn, nezajištění PHP proti pádu a jejich 
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nepřístupnost. Tyto závady zase úzce souvisí se střetem zájmů požární ochrany a Státní 

památkové péče.  

Na rozdíl od naprosto nezbytné viditelnosti značení směrů úniků a únikových 

východů, lze při kontrolách rozmístění PHP postupovat daleko citlivěji vzhledem 

k významnosti objektů. PHP jsou definovány § 4 (vyhlášky) jako vyhrazený věcný 

prostředek požární ochrany a je určen k prvotnímu zásahu. Zatímco únikové cesty mají 

sloužit především návštěvníkům, kteří objekt neznají, hasicí přístroje by při případném 

požáru asi nejspíš použila preventivní požární hlídka objektu, která by v rámci odborné 

přípravy měla být s jejich rozmístěním seznámena. Je tedy větší možnost umístit hasicí 

přístroje do speciálních skříní, které ale i přesto musí být nezaměnitelně označeny.  

Následující fotografie ukazují, jak důvtipně se dají PHP umístit i do takových 

prostorů, jakými jsou Obrazárna Pražského hradu.  

 

  

Obrázek č. 10 – Umístění PHP v Obrazárně Pražského hradu 

 

Další fotografie ukazují, jakým jiným způsobem je možné hasicí přístroje nebo 

požární hydranty umístit tak, aby byly označeny a přesto výrazně nerušily interiér. 

Fotografie byly opět pořízeny na Pražském hradě.  
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Obrázek č. 11 – Umístění PHP a požárního hydrantu v objektu Pražského hradu 

 

Rokem 1989 a otevřením hranic můžeme porovnávat přístup k požární ochraně v zahraničí 

a v České republice. Bohužel pro Českou republiku z tohoto srovnání nevycházíme příliš 

povzbudivě. Vůbec nejhůře z tohoto srovnání vychází církevní objekty, kde hasicí přístroje 

nejsou vidět vůbec, naopak se světovým trendem drží krok Pražský hrad. Tato skutečnost 

je zřejmě způsobena velkým množstvím zahraničních turistů.  

 Na těchto fotografiích jsou ukázky z francouzského kláštera v Cluny z 10. století a 

ze Starého paláce na Pražském hradě.   

 

  

Obrázek č. 12 – Umístění PHP v klášteře Cluny (Francie) a Chrám. sv. Víta 
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6.6 Praktická část – Pražský hrad 

6.6.1 Označení prostorů bezpečnostními značkami včetně hlavních uzávěrů 

V objektech Pražského hradu bylo značení bezpečnostními značkami včetně 

hlavních uzávěrů vody a hlavních vypínačů elektrické energie bez závad. Plyn do objektů 

Pražského hradu není zaveden.  

6.6.2 Označení nouzových únikových východů a směrů úniků 

Na Pražském hradě funguje zvláštní režim, kdy při každé pořádané akci je přítomna 

speciálně vyškolena preventivní požární hlídka. Osoby navštěvující Pražský hrad se do 

většiny prostorů nedostanou bez průvodců (kustodů) a tam, kde je volný pohyb povolen, 

jsou kustodi rozmístěni po maximálně třech místnostech. Kustodi jsou zařazeni do 

preventivních požárních hlídek, pravidelně absolvují odbornou přípravu a s objekty jsou 

beze zbytku seznámeni. Na namátkově pokládané dotazy např. ohledně rozmístění PHP, 

možnosti vyhlášení poplachu, čísla ohlašovny požárů apod. odpovídali bez zaváhání a 

nejistoty. Z jejich odpovědí bylo více než patrné, že požární ochraně a bezpečnosti vůbec 

je v objektech Pražského hradu věnována značná pozornost, což si jistě naše 

nejvýznamnější národní kulturní památka právem zaslouží. Lze konstatovat, že přestože 

značení únikových východů a směrů úniků by v jiných objektech bylo naprosto 

nedostatečné, v objektech Pražského hradu bezpečnost osob není ohrožena.  

6.6.3 Trvalé volné komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest 

Komunikační prostory jako součásti únikových cest byly v době tematické kontroly 

vždy volné, průchodné, nezastavěné. Vzhledem k tomu, že tematická kontrola na Pražském 

hradě byla prováděna během celého měsíce října, lze konstatovat, že to tento stav je 

v objektech Pražského hradu stálý. 

6.6.4 Množství, druhy a způsob vybavení PHP a jejich provozuschopnost  

Doklady o kontrolách provozuschopnosti PHP nebyly k dispozici pouze u jednoho 

nájemce. Fyzická kontrola PHP – plomba a štítek – byly bez závad ve všech objektech 

Pražského hradu. Při fyzických prohlídkách prostorů bylo kontrolováno rozmístění PHP a 

jejich označení a nutno s potěšením konstatovat, že ani v této oblasti nebyly zjištěny 

závažné chyby.  
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7. Zhodnocení výsledků tematických kontrol 

7.1 Vybavení NKP požárně bezpečnostními zařízeními 

V rámci tematických kontrol jsem sledovala vybavení NKP jednotlivými druhy 

požárně bezpečnostními zařízeními. PBZ jsou [13] definovány jako systémy, technická 

zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení. 

V § 2 [13] jsou uvedeny druhy požárně bezpečnostních zařízeních a § 4 [13] definuje 

druhy vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení. V následujícím grafu je znázorněno 

srovnání stavu instalovaných PBZ dle § 2 [13]. Vybavení požárně bezpečnostními 

zařízeními bylo sledováno celkem v 37 objektech NKP včetně objektů na Pražském hradě.  

 

Obrázek č. 13 – Srovnání stavu vybavení PBZ v roce 1997 a 2007 
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Pro větší přehlednost jsem stav instalovaných vyhrazených  druhů PBZ podle § 4 

[13] zpracovala do následující tabulky. 

 

Tabulka č. 6  – Vyhrazené druhy PBZ v NKP Prahy 1 

Vyhrazené druhy PBZ Počet  1997 Počet  2007 

Elektrická požární signalizace 15 15 

Stabilní a polostabilní hasicí zařízení 3 4 

Zařízení odvodu kouře a tepla 4 4 

Požární klapky  9 9 

 

Z grafu je zřejmé, že stav vybavení PBZ se za 10 let výrazně nezměnil. Ke změně 

došlo pouze u tří položek, a to: SHZ (instalováno v roce 2006 v garážích Poslanecké 

sněmovny), evakuační rozhlas (instalován v Paláci Kinských v roce 2005 a v Obecním 

domě v roce 2007) a požární uzávěry (instalovány v Paláci Kinských v roce 2005). Malý 

rozdíl ve vybavení PBZ je způsoben nedávnými rozsáhlými rekonstrukcemi NKP, při 

kterých byla do památek instalována v tehdejší době dostupná PBZ. Lze tedy konstatovat, 

že NKP na území Prahy 1 jsou vybavena PBZ v dostačující míře. Z tohoto hlediska je 

nejhůře vybaveným objektem Národní muzeum, které na rekonstrukci teprve čeká. Jeho 

současný stav se dá nazvat katastrofálním, v objektu je instalována z vyhrazených PBZ 

pouze EPS, z dalších zařízení je zde nouzové osvětlení a požární hydranty. Objekt není 

členěn do požárních úseků, únikové cesty jsou nechráněné a vybavené pouze nouzovým 

osvětlením. EPS je v budově instalována pouze v necelých 80 % prostorů, navíc je značně 

technicky i morálně zastaralá. Nouzový zdroj zajišťuje napájení pouze nouzového 

osvětlení. Vyhlášení evakuace rozhlasem je naprosto nedostačující, lze ji vyhlásit pouze 

v prostorech pro návštěvníky, nikoli pro zaměstnance ve 3. podlaží a ostatních rozsáhlých 

prostorů budovy. Vnitřní hydrantová síť je nefunkční, pro havarijní stav ji nelze napustit 

tlakovou vodou. Z tohoto důvodu bylo v roce 1994 Městskou správou požární ochrany 

schváleno náhradní opatření spočívající v navýšení PHP na dvojnásobek a přidáno 9 

pojízdných hasicích přístrojů CO2. 7. února 2006 proběhlo v budově Národního muzea 

taktické námětové cvičení. Z taktického cvičení vyplynulo, že zabezpečení požární 

ochrany je naprosto nedostatečné nejen vzhledem k výjimečnosti NKP, a při případné 

mimořádné události je potřeba vytvořit podmínky pro případnou likvidaci požáru, zejména 

v oblasti příjezdů a přístupů pro požární techniku, bezpečných evakuačních a zásahových 
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cest. Tyto požadavky může naplnit pouze celková rekonstrukce budovy, bez které jakékoli 

jiné opatření bude pouze dalším nouzovým řešením. [7]. 

V této souvislosti je vhodné připomenout novou vyhlášku č. 23/2008 Sb., o 

technických podmínkách požární ochrany staveb, která vstoupí v účinnost dnem 1. 

července 2008. V § 26 [15] jsou vymezeny požadavky na vybavení památkově chráněných 

staveb PBZ. Podle tohoto předpisu budou při rekonstrukcích tyto stavby vybavovány 

systémy EPS a SHZ. Při změně stavby se bude postupovat podle ČSN 73 0834. Nově je v 

§ 27 [15] řešena i ochrana movitých kulturních památek, resp. je řešena požární bezpečnost 

stavby, v níž jsou movité kulturní památky umístěny.  

Jsem přesvědčena, že tento nový předpis je krok správným směrem k ochraně 

památkových objektů, i když zejména ze stavebního hlediska to v nejednom objektu bude 

„tvrdým oříškem“. Jednoduchá určitě nebudou ani jednání se Státní památkovou péčí, 

která se dosud snaží pokud možno co nejméně zasahovat do kulturních památek. Z mé 

zkušenosti musím bohužel konstatovat, že necelé tři měsíce před nabytím účinnosti nového 

právního předpisu se o něj památková péče příliš nezajímá.  

Další jistě nepříjemnou skutečností je, že instalace těchto vyhrazených druhů PBZ 

není zrovna finančně snadnou záležitostí. V důsledku nabytí účinnosti se mohou zpozdit či 

dokonce zastavit rekonstrukce jiných „potřebných“ památkových objektů, „protože na to 

prostě nebude“. 

7.2 Návrh řešení na zlepšení v oblasti vedení požární dokumentace 

Výsledky tematických kontrol ukázaly, že nejvíce uložených opatření bylo 

v dokladové části programu. Zlepšení vedení dokumentace požární ochrany spatřuji ve 

čtyřech následujících oblastech:  

1. povinnost provést písemné začlenění provozovaných činností podle § 4 [zákona]; 

2. uvedení odkazu při začleňování podle § 4 odst. 2 písm. j) na § 18 [vyhlášky]; 

3. zpřísnění podmínek vydávání živnostenských oprávnění k výkonu OZO a TPO; 

4. sdružení OZO do profesní komory. 

7.2.1 Povinnost provést písemné začlenění provozovaných činností podle § 4 [17] 

Pro provozované činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nestanovuje zákon 

povinnost písemného začlenění, za dostatečné je považováno i ústní prohlášení. Jsem 

přesvědčena, že dokumentace o začlenění měla být v písemné podobě pro všechny 

provozované činnosti, tedy i pro činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí. Tento krok 
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by dle mého názoru vedl k daleko větší zodpovědnosti na úseku požární ochrany, neboť 

zpracovatel dokumentace o začlenění by musel zdůvodnit, proč dané provozované činnosti 

začlenil podle § 4 odst. 1 [17]. 

V případě, že by se v objektu současně vyskytovaly činnosti podle § 4 odst. 1, 2 a 

případně i odst. 3 [17], byly by v dokumentaci o začlenění vyjmenovány všechny 

provozované činnosti s uvedením místa provozování. V prohlášení statutárního zástupce 

by pak byly uvedeny pouze prostory se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím. 

V této souvislosti by bylo potřeba upravit i znění § 15 [17], do kterého by bylo 

potřeba přidat, že PFO a PO jsou povinny zpracovat dokumentaci o začlenění. Ostatní 

dokumentaci by i nadále zpracovávaly pouze PFO a PO začleněny podle § 4 odst. 2 a 3 

[17]. Dokumentace o začlenění by tedy byla jedinou povinnou dokumentací pro všechny 

podnikající subjekty, rozsah ostatní dokumentace by i nadále byl na uvážení OZO či TPO. 

7.2.2 Uvedení odkazu při začleňování podle § 4 odst. 2 písm. j) na § 18 [vyhlášky] 

 Na základě zjištěných chyb v začleňování provozovaných činností zvláště při 

použití § 4 odst. 2 písm. j) [17] navrhuji uvést odkaz na § 18 (vyhlášky) přímo do zákona o 

požární ochraně. V § 18 [13] jsou striktně vyjmenovány okolnosti, při kterých nejsou 

běžné podmínky pro zásah. Ať už charakteristika nebyla v dokumentaci o začlenění 

uváděna z důvodu neznalosti či snahy se vyhnout zpracování v tomto případě povinné 

DZP, jsem přesvědčena, že jasně uvedený odkaz na § 18 [13] by opatření ukládána 

z tohoto důvodu minimalizovala. 

7.2.3 Zpřísnění podmínek vydávání živnostenských oprávnění k výkonu OZO a TPO 

Ačkoli si myslím, že zákon o požární ochraně i prováděcí předpis jsou jasné a 

návodné, že zpracovat dokumentaci požární ochrany tak, aby odpovídala požadavkům 

těchto zákonných předpisů, nemůže být problém zase tak veliký, je můj názor zřejmě silně 

ovlivněn skutečností, že se touto problematikou v rámci SPD zabývám každý den. Navíc je 

vždy snazší něco kontrolovat, než zpracovávat.  

Na druhou stranu i OZO a TPO se v problematice požární ochrany pohybují velmi 

často, avšak zpracování dokumentace požární ochrany není jejich činností převažující. Pro 

objekt je dokumentace zpracována jednou, poté je jednou ročně prováděna pouze její 

aktualizace. Praxe OZO a TPO v oblasti zpracování a vedení dokumentace není tedy 

zdaleka tak velká, jak by u této problematiky bylo potřeba. Nastavením podmínek požární 

bezpečnosti pro provozované činnosti chrání nejen podnikající subjekty, ale především 
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v tomto případě návštěvníky kulturních památek. Daleko lepší výsledky kontrol byly 

dosaženy v praktické části programu, OZO a TPO se přeci jen více zabývají praktickou 

stránkou dodržování předpisů o požární ochraně, než „papírováním“.  

Další nepříznivou skutečností je fakt, že k získání živnostenského oprávnění pro 

výkon funkce OZO či TPO v současné době postačuje pouze úspěšné složení zkoušky před 

zkušební komisí Ministerstva vnitra. Žádná praxe však není požadována. Přestože právě 

praxe je pro tento naprosto specifický obor nezbytná. Rekvalifikační kurzy pro získání 

odborné způsobilosti podle § 11 [17] jsou na tak širokou problematiku příliš krátké. Po 

jeho absolvování je zpracování dokumentace požární ochrany úkol náročný a taková 

dokumentace vykazuje hrubé závady.  

Řešením této situace by mohlo být vázání samostatného výkonu této živnosti nejen 

na odbornou zkoušku před zkušební komisí Ministerstva vnitra, ale i na praxi minimálně 

tříletou. Vydání živnostenského oprávnění by bylo podmíněno i nadále odbornou zkouškou 

před zkušební komisí Ministerstva vnitra a nově i prokázáním odbornosti a souhlasu 

odborného garanta. Vzhledem k tomu, že výkon funkce OZO a TPO je vykonávána ve 

většině případů právě na živnostenské oprávnění, nelze těmto podnikajícím subjektům 

nařizovat povinné zaměstnávání čerstvých absolventů v tomto oboru. Moje představa je 

následující:  

Po úspěšném složení odborné zkoušky před zkušební komisí Ministerstva vnitra by 

si absolvent našel OZO, která již v oboru působí minimálně 5 let. Ta by po dobu 

minimálně 3 let působila jako odborný garant pro „nováčka“ v oboru. Pod vedením 

odborného garanta by čerstvý absolvent získával praxi ve vedení a zpracovávání 

dokumentace, ale i v praktických otázkách požární ochrany. Je velká pravděpodobnost, že 

by za tuto „čekací“ dobu se setkal i s kontrolami SPD. Po třech letech by odborný garant 

vystavil osvědčení, že dotyčný získal minimálně požadovanou praxi a od této doby může 

vykonávat funkci OZO nebo TPO bez vedení odborným garantem. Funkci odborného 

garanta by mohla vykonávat pouze OZO, nikoli TPO.  

7.2.4 Sdružení OZO a TPO do profesní komory  

Je zřejmé, že jakékoli zákonné nařizování nemá takovou účinnost jako rozhodnutí 

samotných jednotlivců. Z tohoto hlediska by nejúčinnější variantou hlídání kvality OZO a 

TPO bylo sdružení do profesní komory, ať už by se jednalo o v současné době již činnou 

Profesní komoru požární ochrany či založení komory nové. V současné době činná 

Profesní komora požární ochrany je zaměřena na technická zařízení, pro činnost OZO by 
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své působení musela rozšířit. Založení nové komory by nejen po právní stránce bylo 

úkonem dosti náročným. Přesto by kvalita v takovémto sdružení byla hlídána především 

profesní ctí a členství v tomto sdružení by bylo i vodítkem při výběru OZO či TPO pro 

statutární orgány podnikajících subjektů. Tato profesní komora by zároveň mohla přebírat 

funkci odborného garanta.  

7.3 Návrh metodické pomůcky pro kontroly v kulturních památkách 

Provádět kontrolní činnost v památkově chráněných objektech je z estetického a 

kulturního hlediska činnost nesmírně zajímavá. Neméně zajímavá je i z hlediska 

profesního – z hlediska požární ochrany. Aplikovat požadavky zákona, sladit je 

s možnostmi a potřebami provozovatelů NKP tak, aby v žádném případě nedošlo 

k porušení zákona, byl v některých objektech úkol dosti náročný. Z tohoto důvodu jsem si 

jako jeden cíl této bakalářské práce je návrh metodické pomůcky pro kontroly v kulturních 

památkách. Metodická pomůcka by měla plnit úkol jakési „kuchařky“, návodu, na co 

zaměřit pozornost, co lze považovat za splnění povinnosti na úseku požární ochrany a co 

již nikoliv. I když jsem si vědoma, že nelze postihnout každou možnou situaci vzniklou při 

provozování činností v kulturních objektech, jsem přesvědčena, že vzhledem k poměrně 

velkému počtu NKP a jejich různorodému využití jich je zde uvedena většina. 

Požadované obsahové náležitosti jednotlivých dokumentací požární ochrany jsou 

podrobně popsány v kapitole 4. V návrhu metodické pomůcky jsem se zabývala pouze 

specifickými případy, kterým je dobré věnovat zvýšenou pozornost.  

Program komplexní kontroly je dán § 45 odst. 2 [13]. Program tematické kontroly 

není stanoven žádným předpisem, které oblasti budou kontrolovány, si stanoví SPD. 

Z výsledků provedených tematických kontrol vyplynulo, že v kulturních památkách se 

vyskytují problematické oblasti, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Tyto 

oblasti by měly být vždy zařazeny do programu tematických kontrol. Jedná se o:  

� správnost začlenění; 

� dokumentace zdolávání požáru; 

� stanovení organizace zabezpečení požární ochrany se zaměřením především na 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a preventivní požární hlídky; 

� značení nouzových únikových východů a směrů úniků; 

� množství, druhy a vybavení přenosnými hasicími přístroji. 



44 

V návrhu metodické pomůcky se budu zabývat především těmito oblastmi. Ostatní 

oblasti se posuzují stejně jako u jiných objektů – komerčních, administrativních atp. a jsou 

běžnými součástmi kontrolních programů. 

V jednotlivých oblastech jsem se zaměřila na konkrétní situace, se kterými jsme se 

setkali v rámci tematických kontrol NKP a ve kterých se často vyskytují nedostatky.  

7.3.1 Správnost začlenění provozovaných činností do kategorie činností 

� Zaměřit se, zda je v dokumentaci o začlenění uveden stručný popis objektu a 

provozovaných činností (výška, podlažnost, možný počet shromážděných lidí, 

chráněné a nechráněné únikové cesty atp.). Popis objektu je důležitým podkladem pro 

správné začlenění a velmi často v dokumentaci o začlenění chybí.  

� Zkontrolovat, zda jsou uvedeny obě charakteristiky při použití písm. h) a písm. j) § 4 

odst. 2 [17]. Provázanost začleňování podle písm. h) a j) je podrobně popsána v 

kapitolách 5.1.1 a 5.1.2. 

� Zvýšenou pozornost věnovat začlenění podle § 4 odst. 2 písm. j) [17] s odkazem na § 

18 [13]. Ačkoli jsou ze stavebního hlediska kulturní památky dispozičně často velmi 

složité a nepřehledné, použití § 18 písm. a) [13] je v těchto objektech chybné. Možnosti 

použití této charakteristiky je striktně vymezeno prováděcím předpisem.   

7.3.2 Dokumentace zdolávání požárů 

� Zkontrolovat, zda jsou v DZP uvedeny případné požadavky na speciální hasiva. 

Kulturní památky často bývají využívány jako knihovny, galerie, obrazárny atp., u 

kterých by použití vody jako hasiva způsobilo nevratné a nenahraditelné škody. Je zde 

možnost použití nových hasiv a hasebních postupů. NPÚ jako nejvhodnější hasivo pro 

některé cenné interiéry doporučuje např. vodní mlhu. [5] 

� Zkontrolovat, zda DZP obsahuje i část „doporučení veliteli zásahu“ se skutečně 

potřebnými informacemi např. umístění velmi cenných movitých památek. 

7.3.3 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany  

� Zaměřit se na konkrétní stanovení podmínek požární bezpečnosti v objektu (udržovat 

volné přístupové cesty, manipulace s elektrickým příslušenstvím …) 

� Zaměřit se na stanovení zabezpečení požární ochrany ve sníženém provozu a 

mimopracovní době 
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� Zkontrolovat, zda stanovený počet členů PPH je vždy přítomen, tzn. i v dobách 

dovolených, nemoci či jiných nepřítomnostech. 

� Zkontrolovat podmínky požární bezpečnosti při dodavatelských činnostech (opravy, 

údržby, svařování) především ve vazbě na smluvní vztahy.  

� Provést namátkovou kontrolu věcných náležitostí i ostatní dokumentace požární 

ochrany vztahující se ke skutečnostem uvedeným v této dokumentaci (např. tématický 

plán odborné přípravy preventivních požárních hlídek, požární evakuační plán) 

7.3.4 Označení prostorů bezpečnostními značkami včetně hlavních uzávěrů 

� Při fyzické namátkové kontrole se zaměřit i na značení přístupové cesty k uzávěrům 

médií a vypínačům elektrické energie. Je důležité si uvědomit, že zasahující jednotky 

požární ochrany objekt neznají.  

7.3.5  Označení směrů únikových cest 

� Značení směrů únikových cest v celkovém vzhledu interiéru lze za dostatečné 

považovat pouze tehdy, bylo-li takto zkolaudováno. 

� Značení pomocí přenosných stojanů lze schválit jen tam, kde se lidé nesoustředí pouze 

v jednom prostoru (knihovny, výstavy, galerie), ale volně se pohybují po celém 

objektu. 

� Značení směrů únikových cest na vodorovných konstrukcích je nutné požadovat všude 

tam, kde se lidé zdržují delší dobu v jednom prostoru (divadla, koncerty), případně 

mohou ještě požívat alkoholické nápoje (restaurace) a opouští objekt všichni najednou 

� I přes jistou výjimečnost kulturních památek značení únikových východů a směrů 

úniků musí být viditelné a zřetelné 

7.3.6 Množství, druhy a způsob vybavení PHP a jejich provozuschopnost  

� Při fyzických namátkových kontrolách zaměřit pozornost na rozmístění PHP alespoň 

v zázemí zaměstnanců a na rizikových místech (např. rozvodny el. energie, strojovny 

výtahů atp.) 

� Namátkovým dotazem na zaměstnance v kulturních památkách ověřit, zda mají znalost 

o rozmístění PHP a dalším požárním zabezpečení 

� Kontrolovat osazení podložek zajišťujících stabilitu PHP 
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8. Závěr 

Národní kulturní památky – historické dědictví – jako nedílná součást naši 

přítomnosti si rozhodně zaslouží být chráněny tím nejlepším způsobem. Požár 

v památkovém objektu vždy způsobí nenahraditelné a nevratné škody. A i když pojišťovací 

ústavy poskytnou finanční náhrady, autentičnost památky je navždy ztracená, bude se 

jednat pouze o kopii. Z těchto důvodů jistě každý pochopí, že jedinou možností jak 

kulturní památky účelně chránit jsou preventivní opatření.  

V bakalářské práci jsem se zabývala zhodnocením stavu požární ochrany 

v národních kulturních památkách na území Prahy 1. Hodnocení jsem prováděla na 

základě zápisů o tematických kontrolách v NKP Praha 1. Z výsledků provedených kontrol 

lze konstatovat, že z hlediska vybavení požárně bezpečnostními zařízeními je situace v této 

lokalitě na dobré úrovni. Bylo by ale velkou chybou si myslet, že lepší to být nemůže. 

Vybavení požárně bezpečnostními zařízeními je na vyšší úrovni v nově rekonstruovaných 

objektech, kdy vlastník musel postupovat v souladu s platnými právními předpisy a 

normami odpovídajícím době rekonstrukce. Stále jsou však objekty, které na svou 

rekonstrukci teprve čekají (např. Národní muzeum), nebo ve kterých se rekonstrukce 

v nejbližší době ani neplánuje. V takovýchto objektech požární zabezpečení odpovídá době 

výstavby nebo době poslední rekonstrukce.  

Nejvíce uložených opatření bylo ve vedení dokumentace požární ochrany. 

Zlepšením v této oblasti spatřuji především ve zvýšených požadavcích na odbornost 

techniků požární ochrany a osob odborně způsobilých v požární ochraně. Jednou 

z možností je zpřísnit systém vydávání živnostenských oprávnění k této činnosti.  

Kulturní památky jsou obecně ve většině případů využívány ke společensko-

kulturním akcím, kterých se účastní větší počet osob. Bezpečnost návštěvníků v těchto 

objektech by měla být jasnou prioritou a k tomu slouží především komplexní zajištění 

požární ochrany. Problémy však máme i s tím nejjednodušším opatřením, jakým je značení 

směrů únikových cest. Bohužel v této oblasti i 18 let po „Sametové revoluci“ máme co 

dohánět. Kvalitní systém bezpečnostního značení je v kontrolovaných objektech spíše 

výjimkou, což naprosto odporuje světovému trendu. Zahraniční návštěvníci jsou často 

v těchto prostorech při jakékoliv mimořádné události bezradní, protože bezpečnostní 

značení pokládají všude za naprostou samozřejmost.  

Při kontrolách v kulturních památkách je potřeba brát zřetel na výjimečnost těchto 

staveb, zároveň však nelze slevit z dodržování povinností požární ochrany. Proto jsem 
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v části bakalářské práce navrhla rozšíření metodické pomůcky o konkrétní případy se 

zaměřením na problematické oblasti provozovaných činností v kulturních památkách.  

Národní kulturní památky jsou jedinečné objekty, které si zaslouží tu nejlepší 

ochranu. Povinností každého z nás je tuto ochranu jim poskytnout.   
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Příloha č. 1                                                                                                   Alena Rejmonová 

Požární ochrana v národních kulturních památkách Prahy 1 

 

Seznam nemovitých národních kulturních památek Prahy 1 

 

Č.rejst. Název od roku 
101 Praha 1 - Hradčany, Pražský hrad 1962 
162 Praha 1 - Hradčany, Premonstrátský klášter na Strahově 1989 
179 Praha 1 - Josefov, Staronová synagoga 1995 
180 Praha 1 - Josefov, Starý židovský hřbitov 1995 
178 Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Mikuláše 1995 
173 Praha 1 - Malá Strana, sídlo Parlamentu České republiky 1992 
111 Praha 1 - Nové Město, Národní divadlo 1962 
112 Praha 1 - Nové Město, Národní muzeum 1962 
110 Praha 1 - Nové Město, Novoměstská radnice 1962 
161 Praha 1 - Nové Město, Petschkův palác, čp. 929 1989 
176 Praha 1 - Nové Město, Pomník sv. Václava 1995 
136 Praha 1 - Staré Město, Anežský klášter 1978 
106 Praha 1 - Staré Město, Betlémská kaple 1962 
159 Praha 1 - Staré Město, Dům umělců (Rudolfinum) 1989 
108 Praha 1 - Staré Město, Karlův most 1962 
109 Praha 1 - Staré Město, Karolinum 1962 
175 Praha 1 - Staré Město, Klementinum 1995 
103 Praha 1 - Staré Město, kostel Matky Boží před Týnem 1962 
160 Praha 1 - Staré Město, Obecní dům hl. města Prahy a Prašná brána 1989 
104 Praha 1 - Staré Město, palác Kinských 1962 
105 Praha 1 - Staré Město, Staroměstská radnice 1962 
174 Praha 1 - Staré Město, Staroměstské náměstí 1995 
107 Praha 1 - Staré Město, Stavovské divadlo 1962 
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Příloha č. 2                                                                                                   Alena Rejmonová 

                                                   Požární ochrana v národních kulturních památkách Prahy 1 

 

Seznam národních kulturních památek zařazených do souboru NKP Pražský hrad 

 

Číslo Název Číslo Název 

1 Nový palác 11 Oranžerie 

2 Starý královský palác 12 Černá věž 

3 Ústav šlechtičen  13 Prašná věž (Mihulka) 

4 Katedrála sv. Víta 14 Daliborka 

5 Jízdárna 15 Rezidence 

6 Míčovna  16 objekt Na Opyši č. 192 

7 Královský letohrádek 17 U Kanovníků  

8 Bazilika sv. Jiří  18 Restaurace Vikárka  

9 Nové proboštství - Mockerovy domy 19 Klášter sv. Jiří  

10 Kaple sv. Kříže    
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Příloha č. 3                                                                                               Alena Rejmonová  

Požární ochrana v národních kulturních památkách Prahy 1 

 

Program tematické kontroly národních kulturních památek 

 

1) Doklady, dokumentace a informace potřebné k začlenění činností do kategorie dle § 4 

zákona o požární ochraně (kolaudační rozhodnutí, PBŘS, počet shromážděných osob, …) 

§ 5 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně 

 

2) Správnost začlenění provozovaných činností do kategorie činností podle § 4 odst. 1 

zákona o požární ochraně. Dokumentace o začlenění ve smyslu povinností vyplývajících z 

§ 15 zákona o požární ochraně s přihlédnutím k § 28 vyhlášky o požární prevenci 

 

3) Dokumentace zdolávání požáru (pouze pro činnosti se zvýšeným nebo vysokým 

požárním nebezpečím) 

§ 15 zákona o požární ochraně, § 34 vyhlášky o požární prevenci 

 

4) Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (pouze pro činnosti se zvýšeným 

nebo vysokým požárním nebezpečím) 

§ 6 odst.1 písm.a) zákona o požární ochraně, § 30 vyhlášky o požární prevenci 

 

5) Požární poplachové směrnice (pouze pro činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním 

nebezpečím). Zveřejnění čísel tísňového volání (pouze pro činnosti bez zvýšeného 

nebezpečí) 

§ 15 odst.1 písm.f) zákona o požární ochraně, § 32 vyhlášky o požární prevenci 

 

6) Pravidelné preventivní kontroly dodržování předpisů o požární ochraně 

§ 5 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně, § 12 vyhlášky o požární prevenci 

 

7)   Označení prostor bezpečnostními značkami včetně hlavních uzávěrů (voda, plyn, 

elektro) 

§ 5 odst.1 písm.d) zákona o požární ochraně, § 11 odst. 2 písm. f) vyhlášky o požární 

prevenci 
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Příloha č. 3 - pokračování                                                                           Alena Rejmonová  

Požární ochrana v národních kulturních památkách Prahy 1 

 

 

 

8)   Označení nouzových únikových východů a směrů úniku 

§ 5 odst.1 písm. d) zákona o požární ochraně, § 11 odst. 3 písm. a) vyhlášky o požární  

 

9)   Trvale volné komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest 

§ 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, § 11 odst. 3 písm. b) vyhlášky o požární 

prevenci 

 

10) Množství, druhy a způsob vybavení přenosnými hasicími přístroji a jejich 

provozuschopnost (doklad o kontrole provozuschopnosti, kontrolní štítek a plomba) 

§ 5 odst.1 písm.a) zákona o požární ochraně, § 9 vyhlášky o požární prevenci 

 

11) Množství, druhy a způsob vybavení vybraných instalovaných požárně bezpečnostních 

zařízení, jejich přístupnost a provozuschopnost 

§ 5 odst.1 písm.a), b) a c) zákona o požární ochraně, § 2 odst. 1,2 a § 7 vyhlášky o požární 

prevenci 

 

12) Namátková fyzická kontrola                                   

 

 

 


