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Anotace: 
 
POUL, T. Postup řešení závad zjištěných při kontrolách SPD: bakalářská práce, Ostrava: 
VŠB – TU, 2008. 50 s. 
 

Bakalářská práce se zabývá tématikou státního požárního dozoru na úseku územního 

odboru Hasičského záchranného sboru kraje. V první části je seznámení s historií státního 

požárního dozoru a s důležitými zákony, které postupně vznikaly až do dnešní doby. Druhá 

část řeší základní rozdělení státního požárního dozoru a jeho povinnosti. Třetí část popisuje 

stavební prevenci s následným přehledem stanovisek za určité období. Čtvrtá část seznamuje 

s postupem při zjišťování příčin požáru a s přehledem nejčastějších příčin požárů.  Pátá část 

přibližuje základní postup na úseku kontrolní činnosti. Je zde přehled o počtu kontrol za určité 

období a počtu zjištěných závad s následným přehledem dokumentace požární ochrany. Závěr 

práce je zaměřen na pravomoce státního požárního dozoru včetně možných sankcí a úroveň 

vzdělání příslušníků státního požárního dozoru při jejich nástupu.  

 

Klíčová slova  

státní požární dozor, stavební prevence, zjišťování příčin požáru, kontrolní činnost 

 
 
POUL,T. The procedure of solving demage realized in controls of State fire control. This 
bachelor thesis, Ostrava: VŠB – TU, 2008. 50 p. 
 

This bachelor thesis deals with the state fire control (suprevision) of the territorial 

department sector of the Region Fire rescue company. In the first chapter we will meet the 

history of state fire control and the important laws which grow in turn till nowdays. The 

second part concerns on basic division of state fire company and its duty. In the third section 

we find the basic description of the building prevention with follow-up summary of 

standpoints for certain time period. The forth part meets us with the procedure of the fire 

source determination and the view of the most often fire causes. The fifth parts describes the 

basic procedure on control activity departement. It involves the summary of control numbers 

for certain period of time and the number of realized defects with subsequent fire control 

documentation. The thesis conclusion is focused on powers of state fire control with the 

statement of fees and the level of education of state fire control in onset. 

 

Key words 

State fire conrol, building prevention, realization of fire determination, control activity  
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Použité zkratky: 

� CNP - Civilní nouzová připravenost  

� ČSR - Česká socialistická republika 

� EPS - Elektrická požární signalizace 

� GŘ - Generální ředitelství 

� HZS -  Hasičský záchranný sbor  

� CHS - Chemická služba 

� IZS - Integrovaný záchranný systém 

� KŘ - Krajské ředitelství  

� KIS - Komunikační a informační systémy 

� KHP - Krizové havarijní plánování 

� KOPIS - Krajské operační informační středisko 

� MV - Ministerstvo vnitra  

� OOB - Ochrana obyvatelstva 

� OPIS - Operační informační středisko 

� OKTE -  Odbor kriminalistické techniky a expertiz  

� ONV -  Okresní národní výbor 

� OŘ - Operační řízení 

� PČR - Policie České republiky 

� PBZ - Požárně bezpečnostní zařízení 

� PHP - Přenosné hasící přístroje 

� PBŘS - Požárně bezpečnostní řešení stavby 

� SPD -  Státní požární dozor 

� SSU -  Statistické sledování událostí 

� SSR - Slovenská socialistická republika 

� SHZ - Stabilní hasící zařízení 

� TS - Technická služba 

� TUPO -  Technický ústav požární ochrany 

� ÚO - Územní odbor 

� ZPP -  Zjišťování příčin požáru  

� ZOKT -  Zařízení pro odvod kouře a tepla 
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1 Úvod         
 

Téma bakalářské práce jsem si zvolil na základě vlastních praktických zkušeností 

získaných při výkonu státního požárního dozoru v rámci kontrolní činnosti. Díky těmto 

zkušenostem jsem došel k názoru, že je nutné zpracovat obecný přehled o výkonu státního 

požárního dozoru, který zasvětí nového příslušníka do dané problematiky.  

Cílem mé bakalářské práce je vytvořit příručku určenou pro začínajícího příslušníka HZS. 

Příručka bude sloužit příslušníkům na úseku státního požárního dozoru HZS kraje se 

zaměřením na kontrolní činnost. Hodnoty, které budou uvedeny v bakalářské práci, jsou 

čerpány z územního odboru HZS Žďár nad Sázavou.   

V úvodu chci obecně seznámit příslušníka s historií a se zákony souvisejícími s výkonem 

státního požárního dozoru, které se během let vyvíjely až do jejich dnešní podoby. Každý 

příslušník by měl znát historické souvislosti a mít přehled o historickém vývoji dané 

problematiky. 

Následně jsem se zaměřil na základní povinnosti a rozdělení státního požárního dozoru 

HZS kraje Vysočina se zaměřením na ÚO Žďár nad Sázavou v rámci stavební prevence, 

kontrolní činnosti a zjišťování příčin požáru.  

V rámci stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin požáru chci příslušníka 

seznámit s postupem těchto činností. U stavební prevence se zaměřuji na přehled přijatých 

žádostí a vydaných stanovisek na ÚO HZS kraje. Při zjišťování příčin požáru chci seznámit 

příslušníka s počtem požárů a jejich příčinami. Stěžejní částí této práce je uvést příslušníka do 

problematiky kontrolní činnosti, jejíž součástí je seznámení s dokumentací požární ochrany, s 

kontrolou provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární 

ochrany a souvisejícími kontrolami a revizemi ostatních zařízení např. plynových a 

elektrických. Závěr kapitoly je zaměřen na obsah fyzické kontroly, kterou se ověřuje plnění 

povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně.  

Bakalářskou práci zakončuji přehledem úrovně vzdělání nastupujících příslušníků na úseku 

státního požárního dozoru. 
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1.1 Rešerše  
 

Při zpracování dané problematiky jsem čerpal převážně z následující literatury.   

 

 

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

 

Účelem zákona o požární ochraně je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a 

zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelných pohromách a 

jiných mimořádných událostech 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 (§ 1 zákona o 

požární ochraně).  

 

 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

 

Tato vyhláška je prováděcím dokumentem k zákonu o požární ochraně. V této vyhlášce 

jsou uvedeny základní pojmy související s požární ochranou, stanovení podmínek požární 

bezpečnosti u právnických a fyzických osob a způsob výkonu státního požárního dozoru.   

 

 

BRUMOVSKÁ, I. a kol..: Požární ochrana – příručka pro podnikatele. MV – GŘ HZS ČR, 

Praha, 2004, ISBN: 80-86640-31-0 

 

Tato příručka vznikla pro potřeby podnikatelů, kteří se zajímají o to, jak předcházet 

požárům. Příručka je zaměřena na povinnosti a činnosti právnických osob a podnikajících 

fyzických osob v souvislosti s požární ochranou.   
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2 Historie státního požárního dozoru 
 

V době předmnichovské republiky, za okupace i po osvobození až do roku 1950 státní 

orgány požární ochrany nebyly zřízeny. Obecní a okresní úřady i národní výbory po 

osvobození spolupracovaly ve věcech požární ochrany s místními a okresními organizacemi 

dobrovolné požární ochrany. V době okupace bylo vydáno vládní nařízení č. 30/1942 Sb. o 

věcech požární ochrany, které bylo používáno až do vydání zákona č. 62/1950 Sb. o ochraně 

před požáry a jinými živelnými pohromami. Na okresním národním výboru u odboru pro 

vnitřní věci bylo zřízeno okresní velitelství požární ochrany. 

Zákonem č. 35/1953 Sb. o státním požárním dozoru a požární ochraně bylo okresní 

velitelství požární ochrany zrušeno a s platností od 1. ledna 1954 byla zřízena okresní 

inspekce státního požárního dozoru jako samostatná složka ONV. Uvedený zákon byl za pět 

let nahrazen zákonem č. 18/1958 Sb. o požární ochraně, který zrušil státní požární dozor a 

jeho samostatné inspekce při ONV. Ty byly začleněny do odboru pro vnitřní věci. Jejich 

početní stavy byly sníženy většinou na dva pracovníky. Státní orgány požární ochrany byly 

podřízeny orgánům národních výborů, které nebyly odborně na výši a celá řada státních 

funkcí byla předána dobrovolné organizaci Československý svaz požární ochrany [2]. 

Šedesátá léta 20. století jsou charakterizována snahou o zavedení nové právní úpravy 

požární ochrany. Velice významnou událostí pro další období byl vznik Školy požární 

ochrany ministerstva vnitra ve Frýdku-Místku v roce 1967. V roce 1984 se tato škola 

transformovala na Střední odbornou školu požární ochrany MV ČSR a roku 2002 na Střední 

odbornou školu požární ochrany a Vyšší odbornou školu požární ochrany MV ve Frýdku-

Místku. 

V souvislosti se vznikem federativního uspořádání státu v roce 1969 byla požární ochrana 

zařazena do výlučné působnosti národních rad, což mělo za následek vytvoření Hlavní správy 

požární ochrany MV ČSR a MV SSR. 

V roce 1985 byl vydán zákon č. 133/1985 Sb. zákon o požární ochraně, který přes své 

novelizace zůstává dosud v platnosti. Tento zákon stanovuje základní povinnosti fyzických 

osob a firem v oblasti požární ochrany a vymezuje kompetence hasičů při dozoru nad 

dodržováním těchto povinností. Zároveň vydáním tohoto zákona byly inspekce nahrazeny 

Sbory požární ochrany [16]. Novela zákona o požární ochraně číslo 203/1994 Sb. podstatně 

změnila původní zákon o požární ochraně. Reagovala na změnu společenských a 

ekonomických poměrů. Stanovila stejné podmínky pro zajištění požární ochrany jak u 

právnických osob, tak u podnikajících fyzických osob, ale na druhé straně také umožnila 
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podnikatelům diferencovat náročnost a způsob požárního zabezpečení podle skutečně 

prováděných činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vlastnictvím objektů se 

zvýšeným požárním nebezpečím. Nástrojem pro výše uvedené bylo posouzení požárního 

nebezpečí, které mohly zpracovat jen osoby odborně způsobilé v požární ochraně. Novela 

reagovala na změny ve státní správě – na zrušení národních výborů všech stupňů, vytvoření 

nových orgánů státní správy a samosprávy, v zajišťování požární ochrany obcemi rozlišovala 

samostatnou a přenesenou působnost. V neposlední řadě přinesla změny názvů všech jednotek 

požární ochrany a změnu Sboru požární ochrany na Hasičský záchranný sbor České 

republiky. Původní zákon o požární ochraně prováděla jedna vyhláška MV ČSR číslo 

37/1986 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně. Následující 

velkou novelu zákona o požární ochraně (zákon číslo 203/1994 Sb.) prováděly tři prováděcí 

vyhlášky, které zcela zrušily vyhlášku MV ČSR číslo 37/1986 Sb., a to: vyhláška MV číslo 

294/1995 Sb., kterou se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy, stejnokroj a 

hodnosti příslušníků HZS ČR, vyhláška MV číslo 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona ČNR o požární ochraně, vyhláška MV číslo 22/1996 Sb., kterou se 

upravují podrobnosti o úkolech jednotek požární ochrany, stanoví se činnost osob 

zúčastněných na jejich plnění a zásady velení při zásahu [8].  

Poslední úplné znění zákona o požární ochraně bylo vydáno pod číslem 67/2001 Sb. 

V návaznosti na tuto novelizaci byla vydána prováděcí vyhláška číslo 246/2001 Sb., o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, která zrušila 

vyhlášku MV číslo 21/1996 Sb.  
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3 Státní požární dozor 
 

3.1 Základní povinnosti státního požárního dozoru HZS kraje 
 

Výkon státního požárního dozoru vychází ze zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně). Výkon státního požárního 

dozoru zajišťuje ministerstvo a hasičský záchranný sbor kraje. Ministerstvo vykonává státní 

požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o požární ochraně u staveb, které se 

mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů, nebo u staveb, které si vyhradí. Hasičský 

záchranný sbor kraje vykonává státní požární dozor dle § 31 odst. 1 písm. a), b), c), e) až h) 

zákona o požární ochraně [10]. 

HZS kraje vykonává státní požární dozor:        

 

� kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně 

� posuzováním územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání územního 

rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace 

k povolení změny stavby před jejím dokončením a posuzováním dokumentace k řízení 

o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích 

prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu požárně 

bezpečnostního řešení podle zvláštních právních předpisů  

� ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývajících 

z posouzených podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek 

vyplývajících z vydaných stanovisek  

� schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním 

nebezpečím 

� zjišťováním příčin vzniku požáru 

� kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany 

� ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto 

opatření  
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3.1.1 Rozdělení HZS kraje Vysočina 
 

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina členíme na: 

� ředitelství HZS kraje Vysočina 

� územní odbory HZS kraje Vysočina 

� jednotky HZS kraje Vysočina 

� organizační součástí krajského ředitelství je krajské operační a informační středisko a 

technická účelová zařízení. 

Územními odbory HZS kraje Vysočina jsou: 

� Havlíčkův Brod 

� Pelhřimov 

� Třebíč 

� Žďár nad Sázavou 

V okresním městě Jihlava se sídlem krajského ředitelství HZS kraje Vysočina není zřízen 

územní odbor a příslušné úkoly vykonávají úseky krajského ředitelství a kancelář krajského 

ředitele. Pro orientaci jsou územní odbory HZS kraje zobrazeny na obr. 1. a pro lepší přehled 

je na obr. 2 schéma vnitřního členění HZS kraje Vysočina [18].    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Obr. 1 Mapa HZS kraje Vysočina 
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Obr. 2  - Schéma vnitřního členění HZS kraje Vysočina 
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3.1.2 Rozdělení a povinnosti ÚO HZS kraje 
 

Územní odbor HZS kraje je nedílnou součástí HZS kraje. ÚO HZS kraje zajišťuje plnění 

úkolů státní správy na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany 

obyvatelstva a krizového řízení. ÚO HZS kraje má působnost na vymezeném území, které 

tvoří hranice okresu. ÚO HZS kraje zajišťuje [10]: 

• výkon státního požárního dozoru a je dotčeným orgánem státní správy na úseku 

požární ochrany 

• zpracovává návrh zdrojů vody pro hašení požáru 

• zpracovává návrh podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného 

nebezpečí vzniku požáru  při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 

• odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek HZS kraje na svěřeném území 

 

Vnitřní struktura ÚO HZS Žďár nad Sázavou  je zobrazena na obr. 3, ve kterém se nachází 

oddělení prevence, které zajišťuje výkon státního požárního dozoru na ÚO. 

 

 

Obr. 3  - Schéma vnitřního členění ÚO HZS Žďár nad Sázavou 
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3.1.3 Oddělení prevence ÚO HZS kraje 
 

Základní rozdělení státního požárního dozoru v rámci oddělení prevence je zobrazeno na  

obr. 4. Oddělení prevence ÚO HZS Žďár nad Sázavou řídí vedoucí oddělení prevence, pod 

kterého spadají příslušníci vykonávající kontrolní činnost, stavební prevenci a zjišťování 

příčin požáru v rámci státního požárního dozoru. Počet příslušníků, jejich zařazení a funkční 

označení je uvedeno na obr. 5.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 – Struktura oddělení prevence ÚO HZS Žďár nad Sázavou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 – Přehled o počtu, zařazení a funkčním značení příslušníků na ÚO HZS Žďár nad 

Sázavou  
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3.2 Stavební prevence  
 

Stavební prevence v rámci státního požárního dozoru se vykonává dle § 31 odst. 1 písm. b) 

a c) zákona o požární ochraně. Státní požární dozor se nevykonává u jednoduchých staveb dle 

§ 31 odst. 3 zákona o požární ochraně. Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a 

ověřování splnění stanovených požadavků je stanovisko, které je podkladem k dalšímu řízení 

podle zvláštních předpisů. Určený příslušník stavební prevence dává stanovisko k 

předloženému požárně bezpečnostnímu řešení stavby (dále jen PBŘS), ve kterém jsou 

zapracovány tyto požadavky [10]: 

� možnost bezpečné evakuace osob, zvířat a majetku z hořící nebo požárem ohrožené 

stavby nebo její části, do volného prostoru nebo do jiné požárem neohrožené části 

stavby 

� zachování stability a nosnosti konstrukcí po stanovenou dobu 

� rozdělení stavby do požárních úseků, stanovení jejich velikostí, zabránění možnosti 

šíření požáru a jeho zplodin mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř stavby, 

zabránění možnosti šíření požáru na sousední objekty 

� zda navržené stavební hmoty odpovídají stanoveným požadavkům 

� určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou, věcnými prostředky požární 

ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními 

� vymezení zásahových cest, příjezdových komunikacích, nástupních ploch pro 

požární techniku 

� opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících  hašení požáru a záchranné 

práce 

� navržení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení, apod.), případně stanovení zvláštních požadavků na 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních 

hmot 

� rozsah a způsob umístění výstražných a bezpečnostních značek      

3.2.1 Upřesnění požadavků k územně plánovacímu řízení  
 

Požadavky na obsah územně plánovací dokumentace a podkladů pro vydání územního 

rozhodnutí z hlediska požární ochrany by měly obecně vycházet především z ustanovení § 41 

odst. 1 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
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státního požárního dozoru (dále jen vyhláška o požární prevenci) [11]. Rozsah zpracování a 

obsah požárně bezpečnostního řešení předmětné dokumentace či podkladu může být 

v jednotlivých případech omezen či naopak rozšířen, a to v závislosti na stupni podrobností a 

informací potřebných pro posouzení splnění podmínek požární bezpečnosti. Jedná se 

především o zohlednění požadavků, které budou upřesněny v dalším stupni projektové 

dokumentace ke stavebnímu řízení, jako příjezdové a přístupové komunikace, nástupní 

plochy, zajištění potřebného množství požární vody, vymezení odstupových vzdálenosti, 

popř. bezpečnostních vzdáleností.  

3.2.2 Požadavek na výjimky 
 

Podle ustanovení § 17 odst. 5 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu nesmí požárně nebezpečný prostor stavby přesahovat hranici 

stavebního pozemku. 

Součástí projektu pro stavební povolení je PBŘS. Zpracovatel PBŘS vypočítá velikost 

požárně nebezpečného prostoru stavby. Pokud tento požárně nebezpečný prostor stavby 

přesahuje hranici stavebního pozemku, je nutné v rámci stavebního pozemku upravit umístění 

stavby, popř. stavební konstrukce objektu. 

O povolení výjimky je nutné požádat, když požárně nebezpečný prostor stavby zasahuje na 

sousední pozemek, ať už se jedná o sousední zahradu, vodní plochu, či polní cestu a nelze 

zásah požárně nebezpečného prostoru řešit jinak. 

3.2.3 Upřesnění požadavků ke stavebnímu řízení 
 

Po územně plánovacím řízení následuje stavební řízení. Zde jsou předloženy doklady a 

informace, které jsou potřebné pro vydání kladného stanoviska ke stavebnímu řízení. Stavební 

řízení je ukončeno ověřením, zda byly dodrženy požadavky požární bezpečnosti staveb a zda 

skutečné provedení stavby odpovídá požadavkům vyplývajících z PBŘS. Ověřování 

podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek se provádí na základě vizuální kontroly 

skutečného provedení (viz PBŘS) a kontrolou dokladů (např. PBZ). 

 

Závěrem řízení vydává HZS kraje stanovisko: 

a) souhlasné – předložené podklady nebo dokumentace nevykazuje z hlediska požární 

bezpečnosti staveb nedostatky a všechny podmínky jsou splněny.    
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b) souhlasné s podmínkami – předložené podklady nebo dokumentace vykazují z    

hlediska požární bezpečnosti staveb nedostatky, které z hlediska závažnosti přímo 

nebrání vydání souhlasného stanoviska.  Dané nedostatky se uvedou ve stanovisku.   

c) nesouhlasné – předložené podklady nebo dokumentace vykazuje z hlediska požární 

bezpečnosti staveb nedostatky, které mohou ohrozit požární bezpečnost stavby. 

3.2.4 Spolupráce se stavebními úřady 
 

Z hlediska komplexního přístupu ke stavebním řízením a řešení konkrétních staveb je 

nezbytná spolupráce stavebních úřadů s dotčenými orgány státní správy spolupůsobícími při 

územním a stavebním řízení.  

Dotčené orgány státní správy dle příslušných zvláštních předpisů mají právo a někdy i 

povinnost součinnosti se stavebními úřady. Dotčené orgány vydávají souhlasy či vyjádření 

k některým činnostem. Mohou požadovat splnění určitých podmínek, bez kterých nemůže být 

uskutečněno určité stavební opatření. 

3.2.5 Přehled vydaných stanovisek a přijatých žádostí na ÚO HZS kraje 
 

Celkový pohled na stavební prevenci ÚO HZS Žďár nad Sázavou za určité období je 

znázorněn v tab. 1. Hodnoty stanovisek a účastí např. u územního řízení se v některých letech 

razantně liší, jelikož výklad evidence těchto stanovisek a účastí se rok od roku mění. 

 

Stavební prevence   2003 2004 2005 2006 2007 
Vydaná stanoviska  Počet přijatých žádostí 739 833 692 806 750 

k PBŘS Počet vydaných 
stanovisek 739 833 692 806 750 

Územní řízení Počet pozvánek 133 157 344 87 65 
  Počet účastí 63 132 165 0 0 
Stavební řízení Počet pozvánek 229 130 421 112 179 
  Počet účastí 9 8 190 0 7 
Výjimky Počet přijatých žádostí  96 111 90 60 30 

  
Počet vydaných 
stanovisek 96 111 90 60 30 

Kolaudace Počet pozvánek 890 299 291 277 284 
  Počet účastí 127 216 271 262 270 

Počet přijatých žádostí 6 5 7 1 1 Spolupráce se 
stavebními úřady Počet vyřízených žádostí 6 5 7 1 1 

 

Tab. 1 – Přehled stanovisek a žádostí na ÚO HZS Žďár nad Sázavou 
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3.3 Zjišťování příčin požáru  
 

Zjišťování příčin vzniku požáru v rámci státního požárního dozoru se vykonává dle § 31 

odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně. Při zjišťování příčin požáru (dále jen ZPP) se 

zjišťuje [11]: 

� místo a doba vzniku požáru 

� osoba, u které požár vznikl 

� příčina vzniku požáru včetně možných verzí 

� okolnosti mající vliv na šíření požáru včetně dodržení podmínek požární 

bezpečnosti stavby, vyplývající z ověřené projektové dokumentace 

� následky požáru, jako jsou předběžná způsobená škoda, zraněné a usmrcené osoby 

� výše uchráněných hodnot při hasebním zásahu 

� porušení předpisů o požární ochraně 

� jiné okolnosti nezbytné pro zjištění příčin požáru 

3.3.1 Postup pracovníka při zjišťování příčin požáru 
 

Určený příslušník pro ZPP ÚO HZS kraje vyjíždí bez zbytečného odkladu na místo požáru, 

o kterém je informován KOPIS nebo vedoucím služebním funkcionářem. Příslušník provádí 

potřebné úkony a zjištění ke splnění výše uvedených požadavků a v návaznosti na toto šetření 

je zpracován Spis o požáru a vedena dokumentace o požáru. Ve složitějších případech může 

žádat o spolupráci KŘ HZS kraje a předepsaným způsobem žádat o provedení požárně 

technické expertízy Technický ústav požární ochrany nebo žádat o spolupráci Policii ČR a 

formulovat požadavky směřující k zjištění příčiny pro odbor kriminalistické techniky a 

expertiz Policie ČR či jiné odborné pracoviště.  

Příslušník nevyjíždí na místo požáru v případě dále nedošetřovaného požáru, lze-li na 

základě informací od velitele zásahu doplněných z místa požáru dospět k závěru, že údaje pro 

účely ZPP může tento velitel zjistit sám a tím potvrdit oprávněnost kvalifikace požáru jako 

požár dále nedošetřován [3].   

3.3.2 Základní údaje u zjišťování příčin požáru 
 

Při zjišťování příčin požáru si musíme nejdřív uvědomit, co slovo požár znamená, a kdy ho 

použít. Za požár se považují případy, které naplňují znaky požáru podle citované vyhlášky o 

požární prevenci, přitom není rozhodující, zda a kým byl požár likvidován, došlo-li 

k samouhašení nebo byl-li požár nahlášen příslušnému HZS kraje dodatečně. Za požár se 
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Rozdělení 
události 

Požár Technická a 
technologická pomoc 

Požár dále 
nedošetřován 

považují také výbuchy hořlavých par, plynů a prachů bez následného plamenného hoření, 

pokud se nejednalo o fyzikální výbuch.  

Požár přírodních porostů (s výjimkou lesních), odpadů, demolic a vraků vozidel, vznícení 

potravin při vaření a vznícení sazí v komíně, pokud nevznikne škoda a nedojde k jeho 

rozšíření, k usmrcení či zranění osob nebo jejich ohrožení může být považován požár za požár 

dále nedošetřován [3]. 

Následně si musíme určit, kdy se o požár nejedná viz obrázek 6.  

Za požár se nepovažují:   

� výbuchy výbušnin, pokud nedojde k hoření materiálu a konstrukcí po výbuchu  

� hoření vinutí elektrických  točivých strojů elektrickou iniciací, pokud nedojde 

k rozšíření hoření mimo prostor vinutí  

� žhnutí elektrické instalace, pokud nedojde k jeho rozšíření mimo instalaci 

� vznícení, ke kterým dochází při výrobě, pokud v technologickém postupu nelze 

vznik těchto případů vyloučit a jejich likvidace je technicky zajištěna za 

předpokladu, že nedojde k rozšíření hoření mimo předpokládanou část technologie, 

nebo pokud jsou specifikovány výhradně jako provozní nehody  

� dohašování ohnisek po pálení klestu nebo následné dohašování ohnisek požáru, či 

ochlazování briket, které nemají znaky definice požáru dle vyhlášky nepovažujeme 

za požár  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  6 – Rozdělení požáru  
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3.3.3 Počet požárů a technických zásahů  na ÚO HZS kraje 
 

Počet požárů a škod způsobeny požárem na ÚO HZS Žďár nad Sázavou za určité období je 

seřazeno v tabulce 2. Pro informaci jsou v tabulce uvedeny uchráněné hodnoty a evidence 

zraněných či usmrcených při požáru. V předchozí kapitole je definováno, kdy se jedná o 

požár. V návaznosti na toto rozdělení je v tabulce uveden také přehled o počtu technický 

zásahů.  

Pro lepší přehlednost počtu požáru za určité období na ÚO HZS Žďár nad Sázavou je 

vytvořen graf 1. Z grafu je patrné, že počty požáru v roce 2004 až 2007 jsou skoro na stejné 

úrovni kromě roku 2003. Větší počet požáru v roce 2003 byl zapříčiněn klimatickými 

podmínkami, které způsobily velká sucha.  

 

 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Požáry 275 149 161 181 180 
Škody 7 567 160,- 7 617 520,- 13 885 000,- 6 820 400,- 7 617 100,- 

Uchráněné 
hodnoty 

72 718 200,- 66 123 000,- 136 820 000,- 132 007 000,- 164 976 100,- 

Zraněno 20 13 23 8 12 
Usmrceno 5 0 2 0 0 

Technické 
zásahy 

1071 1298 1088 1258 1172 

 

Tab. 2 – Přehled požárů a technických zásahů na ÚO HZS Žďár nad Sázavou 
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Graf 1 – Počet požárů na ÚO HZS Žďár nad Sázavou 
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3.3.4 Rozbor příčin a činností při vzniku požáru 
 

Při zjišťování příčin požáru se musí zjistit daná příčina nebo činnost, která měla za příčinu 

vznik požáru. Tyto údaje se zadávají do programu statistické sledování událostí (dále jen 

SSU), který má předem nadefinované základní kategorie, podle kterých danou příčinu 

zatřídíme. Hodnoty uvedené v tabulce 3 dávají přehled o počtu požárů dle daných kategorií 

příčin zjištěných na ÚO HZS Žďár nad Sázavou za určité období.  

 

Kategorie příčin požáru: 

� Neobjasněna – neobjasněné příčiny, příčiny v šetření a dále  

nešetřené příčiny požáru  

� Úmysl, děti –  úmyslné zapálení, sebevražedné úmysly, choromyslnost, nemoc a 

děti do 15 let 

� Nedbalost – kouření, zakládání ohňů, vypalování porostů, nesprávná obsluha 

topidla, nesprávné používání hořlavých kapalin a plynů, používání otevřeného 

ohně, manipulace se žhavým popelem, sváření, řezání, rozehřívání a zanedbání 

bezpečnostních předpisů  

� Komíny – požáry vzniklé nevhodnou konstrukcí komína, zazděných trámů, 

špatných spár v komíně, jisker z komína a vznícení sazí  

� Topidla – technická závada, špatný stav topidla nebo kouřovodu, nesprávné 

umístění a instalace topidel a kouřovodů   

� Závady – technické závady (vada materiálu, konstrukce), nesprávná instalace, 

nesprávná údržba, cizí předměty ve stroji, výboje statické elektřiny, úlet jisker 

z výfuku a parního stroje, tření a přehřátí  

� Samovznícení – zemědělských plodin, uhlí, uhelného prachu, briket, olejů a tuků a 

chemických látek 

� Výbuchy – plynů, par hořlavých kapalin, prachů, výbušnin, tlakových nádob, kotlů 

a potrubí  

� Manipulace s HK – vznik požárů při manipulaci, výrobě, skladování a nanášení 

hořlavých látek  

� Mimořádné –  požáry vzniklé účinkem blesku, dopravních nehod, živelných 

pohrom, vojenských cvičení a ohňostrojů   
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Příčiny požáru 2003 2004 2005 2006 2007 
Neobjasněna 170 72 68 98 83 
Úmysl, děti  9 8 13 10 4 

Nedbalost 41 30 23 24 38 
Komíny 7 4 3 0 3 
Topidla 5 1 2 2 2 
Závady 32 28 40 42 37 
Samovznícení  0 0 2 3 1 

Výbuchy  1 0 0 0 1 
Manipulace s HK  0 0 0 0 0 

Mimořádné  10 6 10 2 11 

Celkem příčin požáru 275 149 161 181 180 
 

Tab. 3 – Přehled o počtu příčin požáru na ÚO HZS Žďár nad Sázavou 
  

3.3.5 Nejčastější příčiny požáru 
 

V návaznosti na tabulku 3, ve které jsou uvedeny počty požárů dle daných kategorií příčin, 

jsou dále popsány nejčastější příčiny požárů zjištěných na ÚO HZS Žďár nad Sázavou.  

Neobjasněné požáry: 

Jsou to požáry dále nedošetřované, u kterých nebyla zjištěna příčina požáru nebo je příčina 

požáru v šetření např. Policie ČR (viz požáry definované na začátku kapitoly). Jsou to hlavně 

požáry přírodních porostů v letním období viz obr. 7. Do této kategorii spadají také požáry 

v šetření. U těchto požárů není zjištěna příčina a nebo není zjištěn pachatel vzniklého požáru. 

Poslední dobou se jedná např. o časté požáry kontejnerů viz obr. 8. 

 

     Obr. 7 – Požár přírodního porostu            Obr. 8 – Požár kontejneru 
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Požáry v důsledku technických závad: 

Nejčastější příčinou je vada materiálu, konstrukce, opotřebení, stárnutí v důsledku 

provozu a používání, špatná neodborná údržba, zásahy do zařízení, nedodržení zásad při 

využívání a obsluze zařízení. 

Příkladem jsou požáry od nežádoucích přechodových odporů, které jsou způsobeny 

nedokonalým dotykem spojované části vodiče s druhým vodičem nebo se svorkou, kdy proud 

z celkového průřezu vodiče musí projít velmi malou styčnou ploškou, což znamená značně 

zvětšený odpor. Přechodový odpor se zvýší natolik, že se spoj může ohřát až na 900 °C, což 

stačí k roztavení svorky, vodiče nebo zásuvky zobrazené na obr. 9 a  k následnému požáru 

zásuvky viz obr.10.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obr. 9 – Začínající požár zásuvky              Obr. 10 – Zásuvka po požáru 

 

Další častou příčinou požáru je elektrický zkrat. Vzniká spojením dvou elektrických 

potenciálů přes malý odpor. Např. při poškození nebo stárnutí izolace vodičů (kabelů) od 

akumulátoru vozu viz obr. 11 může dojít k požáru automobilu viz obr. 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 – Závada na elektroinstalaci vozu     Obr. 12 – Požár automobilu   
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Požáry v důsledku nedbalosti:  

Požár z nedbalosti je způsoben hlavně lidským faktorem. Kategorií požárů založených 

z nedbalostí chápeme vždy s podtextem „dospělých osob“. Jedná se např. o zakládání ohňů 

v přírodě viz obr. 13. Přírodním prostředím rozumíme veškeré nezastavěné plochy, kde je 

přirozená vegetace. Jedná se hlavně o travní porosty, zemědělské plochy a lesy [6]. Zpravidla 

se jedná o nedbalost osob s podceněním požárního nebezpečí např. následný požár paseky po 

pálení klestí obr. 14.     

 

 

      Obr. 13 – Ohniště po pálení klestí   Obr. 14 – Požár paseky po pálení klestí 

 

Dalším nedbalostním jednáním je nesprávná obsluha topidla. Do této kategorie příčin 

vzniku požáru patří porušení předpisů o požární ochraně a nedodržení návodů na instalaci, 

obsluhu a údržbu jednotlivých druhů topidel. Např. špatná montáž plynového hořáku, u 

kterého neoddělání plomby z 2 kg PB lahve obr. 15 má za následek požár přenosného 

plynového zářiče viz obr. 16 vzniklého netěsností okolo plynového hořáku.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr. 15 – Špatná instalace hořáku                  Obr. 16 – Požár plynového zářiče 
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Požáry v důsledku biologického samovznícení: 

Zajímavou příčinou je biologické samovznícení k němuž jsou náchylné rostlinné materiály, 

jako seno, luštěniny, obilniny, len, sláma a plevy. Podmínky samovznícení jsou vlhkost, 

minimální množství materiálu (cca 35 m3) a minimální doba naskladnění (od 3 dnů až po 1 

rok). Nárůst teploty je způsoben činností bakterií a mikroorganismů, které napadají rostlinné 

materiály a získávají potřebnou energii. Rozkladná činnost mikroorganismů tvoří značné 

množství organický kyselin i plynných zplodin viz obr. 17. Při vyšších teplotách hynou 

bakterie a dochází k pozvolné karbonizaci a vzniku aktivního uhlíku, který se již bezplamenně 

spaluje a dochází ke žnutí materiálu. Vznikající žhnoucí ložisko se šíří k okraji vrstvy viz  

obr. 18 a dochází k následnému vznícení [6]. 

 

 

 

 

 

 

    

 

   Obr. 17 –Rozklad mikroorganismů            Obr. 18 – Žhnoucí ložiska   

3.3.6 Uzavření události příslušníkem ZPP 
 

Daný příslušník zpracovává ke každému požáru s výjimkou dále nedošetřovaných požárů a 

požárů dopravních prostředků způsobených dopravní nehodou spis o požáru. U požáru dále 

nedošetřovaného nebo u požáru dopravních prostředků způsobených dopravní nehodou se  

údaje zadají pouze do programu SSU [3].  

Spis o požáru se skládá z těchto částí: 

� odborné vyjádření (místo, doba vzniku, kde požár vznikl, popis objektu, příčina 

vzniku, následky požáru, porušení předpisů, uchráněné hodnoty ) 

� fotodokumentace (směry šíření, detaily ohniska, celkový pohled, prostor vzniku)  

� situační plánek místa požáru (do plánku se zakresluje místo vzniku, směry šíření, 

rozměry, odstupové vzdálenosti od objektu) 

� zpráva o zásahu (zajišťuje velitel zásahu) 

� ostatní údaje (znalecké posudky, expertizy, zprávy o způsobené škodě, 

dokumenty od Policie ČR, písemné potvrzení o předání dokumentace) 
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3.4 Kontrolní činnost 
 

Kontrolní činnosti v rámci státního požárního dozoru se vykonává dle § 31 odst. 1 písm. a), 

g) a h) a odst. 2 a § 35 písm. a) a c) zákona o požární ochraně a § 45 vyhlášky 246/2001 Sb., o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen 

vyhláška o požární prevenci) [10,11]:   

� kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně 

� kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek  

� ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto 

opatření 

Požárními kontrolami prováděnými v rámci státního požárního dozoru podle § 45 vyhlášky 

o požární prevenci jsou [11]:  

� komplexní kontroly, kterými se prověřuje celkový stav organizačního zabezpečení, 

plnění povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývajících 

z předpisů o požární ochraně. Obsah komplexní kontroly je uveden v § 45 odst. 2 

vyhlášky o požární prevenci. U komplexní kontroly požární ochrany  se termín 

provedení oznamuje písemně, nejméně 7 kalendářních dnů před jejím zahájením.   

� tématické kontroly, kterými se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany ve 

vymezených oblastech. Při tématické kontrole požární ochrany se zaměřujeme na 

určitý cíl kontrolovaného subjektu. Při této kontrole není požadováno písemné 

oznámení před zahájením kontroly. Zda oznámíme písemně či telefonicky 

tématickou kontrolu, vždy záleží na kontrolním orgánu.    

� kontrolní dohlídky, kterými se prověřuje plnění uložených opatření. Kontrolní 

dohlídkou ověřujeme zda jsou splněna uložená opatření, které jsme pří předchozích 

komplexních či tématických kontrolách požární ochrany uložili. 

Každý pracovník, který je určen pro kontrolní činnost musí provést určitý počet 

komplexních a tématických požárních kontrol a kontrolních dohlídek požární ochrany, které 

mu určí vedoucí pracovník v plánu kontrol. Celkový počet kontrol je dán normativem z GŘ 

HZS. Při plánování požárních kontrol musí být zohledněn nárok na dovolenou, celkový počet 

pracovních dnů v kalendářním roce, ozdravný pobyt, vzdělávací akce, plnění mimořádných 

úkolů a například přihlédnutí ke složitosti daných kontrol [4].  
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3.4.1 Postup pracovníka při kontrolní činnosti  
 
a) příprava  na kontrolu požární ochrany 

Před zahájením kontroly se příslušník seznámí s dostupnými informacemi k danému 

kontrolovanému subjektu (projektová dokumentace, poslední zápisy z předchozích kontrol 

požární ochrany a dostupné informace zjištěné z jiných zdrojů např. internet). Po seznámení 

s daným kontrolovaným subjektem příslušník použije program požární kontroly, který je 

stanoven na každou požární kontrolu s výjimkou neplánované tématické kontroly a kontrolní 

dohlídky. Program požární kontroly obsahuje úkoly, na které se příslušník zaměří při kontrole 

a následně vyhodnotí zda jsou  nebo nejsou splněny [4].  

Program komplexní kontroly obsahuje úkoly, které jsou definovány v § 45 odst. 2  a 3  

vyhlášky o požární prevenci. Kontrolují se všechny povinnosti vyplývajících z předpisů o 

požární ochraně.  

Program tématické kontroly se odlišuje od programu komplexní kontroly tím, že při 

tématické kontrole nejsou kontrolovány všechny povinnosti vyplývajících ze zákona o 

požární ochraně a daný program tématické kontroly je zaměřen na kontrolu jednotlivých 

povinností dle požadavků HZS nebo jiných orgánů.  

Program požární kontroly se zpracovává s ohledem na provozované činnosti uvedené v § 4 

odst. 1 zákona o požární ochraně, které jsou rozděleny do tří kategorií: 

� bez zvýšeného požárního nebezpečí 

� se zvýšeným požárním nebezpečím 

� s vysokým požárním nebezpečím 

 

b) oznámení požární kontroly 

Oznámení požární kontroly je závislé na tom zda se jedná o tématickou či komplexní 

kontrolu požární ochrany.  

U běžných tématických kontrol se termín požární kontroly oznámí telefonicky, osobně či 

písemně. Povinnost oznámení tématické kontroly není stanovena právním předpisem, tzn. že 

nemusí být dokladováno oznámení tématické kontroly. Tématickou požární kontrolu můžeme 

provést i bez předchozího oznámení. Tento postup se používá tehdy, jedná-li se o 

neplánované tématické kontroly, zahájené v souvislosti se zjišťováním příčin vzniku požáru, 

při kontrolní dohlídce nebo pokud je potřeba zjistit okamžitý stav věci. U tohoto postupu bez 

oznámení se musí počítat s delší časovou prodlevou při kontrole z důvodu zajištění potřebné 

dokumentace a potřebných osob.  
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Termín provedení komplexní požární kontroly se oznamuje písemně, nejméně 7 

kalendářních dnů před jejím zahájením dle § 45 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci. Termín 

komplexní kontroly se oznamuje statutárnímu orgánu právnické osoby nebo podnikající 

fyzické osobě, případně jejímu odpovědnému zástupci. Oznámení o kontrole nemusí být 

doručeno do vlastních rukou, ale jeho převzetí musí být potvrzeno příjemcem, aby bylo 

zřejmé splnění povinnosti oznámit danou kontrolu. V oznámení se uvede datum a čas zahájení 

požární kontroly a předpokládaná doba trvání kontroly. Do oznámení se uvede požadavek na 

přítomnost zástupců kontrolovaného subjektu pro podávání informací a předkládání 

požadovaných dokladů. S písemným oznámením je zaslán i program komplexní kontroly [4]. 

 

c) průběh požární kontroly 

Při zahájení dané kontroly příslušník seznámí daný kontrolovaný subjekt s programem 

požární kontroly, průběhem požární kontroly a následným uzavřením požární kontroly 

formou projednání vytvořeného zápisu o kontrole. Při zahájení daný příslušník informuje, ke 

kterým činnostem a objektem se bude daná kontrola vztahovat.   

Daný příslušník provádí danou kontrolu, ze které vyhotoví zápis, ve kterém uvede 

výsledky požární kontroly. K ověřování plnění povinností si kontrolní pracovník vyžádá 

potřebné doklady, dokumentaci nebo plnění fyzicky prověří. Všechny doklady, které jsou 

předloženy k plnění povinností se zaznamenávají do zápisu. Doklady jsou v zápisu přesně 

zaevidovány, aby nedošlo k nejasnostem. Výsledkem požární kontroly je popis zjištěného 

stavu a jeho vyhodnocení. Zjistí-li se nedodržení povinností stanovených předpisem 

stanovujícím povinnosti na úseku požární ochrany, cituje se přesně příslušné ustanovení 

nedodrženého předpisu a stanoví se opatření a lhůty k odstranění zjištěných závad včetně lhůt 

k podání písemné zprávy o odstranění závad. Písemnou zprávu o odstranění závad ve 

stanovené lhůtě podává statutární orgán právnické nebo podnikající fyzické osoby  nebo jim 

pověřený zástupce.  

Při kontrolní dohlídce se zjišťuje zda závady zjištěné při předchozí kontrole jsou 

odstraněny. V případě neodstranění zjištěné závady se dané zjištění přesně popíše do zápisu 

kontrolní dohlídky a uvede se další termín pro odstranění neodstraněných závad. V návaznosti 

na tuto dohlídku se zahajuje správní řízení s daným kontrolovaným subjektem [4].   
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3.4.2 Přehled provedených kontrol a zjištěných závad na ÚO HZS kraje 
 

Kontroly na ÚO HZS Žďár nad Sázavou za určité období jsou uvedeny v tabulce 4. Počty 

kontrol jsou v některých letech různé, jelikož na kontrolním oddělení ÚO HZS se měnil počet 

příslušníků. Dalším faktorem ovlivňující počet kontrol byly nárazové kontrolní akce, kterých 

se zúčastňovalo více kontrolujících příslušníků např. kontroly diskoték a kontroly únikových 

cest.  

 
Počet provedených kontrol od roku 2003 do roku 2007 

       

Kontrolní akce   2003 2004 2005 2006 2007 
Komplexní kontroly 47 14 8 8 8 Právnické osoby a 

podnikající fyzické osoby     Tematické kontroly 23 100 55 77 51 
  Kontrolní dohlídky 20 38 39 67 42 
Fyzické osoby Komplexní kontroly 0 0 0 0 0 

  Tematické kontroly 0 0 1 0 0 
  Kontrolní dohlídky 0 0 0 0 0 

Obce Tematické kontroly 0 0 0 1 1 
  Kontrolní dohlídky 0 0 0 0 0 
V kontrolní skupině jiného 
orgánu Kontroly 0 16 1 0 0 

Celkem   90 152 103 153 102 
 

Tab. 4 – Počet provedených kontrol na ÚO HZS Žďár nad Sázavou  
 

Počty zjištěných závad z tématických a komplexních kontrol v daném období na ÚO HZS 

Žďár nad Sázavou jsou vyjádřeny v tab. 5. Množství uvedených závad je opět různé z 

hlediska počtu příslušníků v daném období a počtu typů kontrol dle různých zaměření.  

 
Počet zjištěných závad vzhledem k počtu kontrol od roku 2003 do roku 2007 

 

Kontroly 2003 2004 2005 2006 2007 

Počet kontrol  70 114 64 86 60 

Počet závad 231 318 265 243 217 
 

Tab. 5 – Celkový počet zjištěných závad na ÚO HZS Žďár nad Sázavou 
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3.4.3 Kontroly činností dle míry požárního nebezpečí  
 

Nejdůležitějším krokem při zahájení kontroly je daný kontrolovaný subjekt zařadit do 

kategorie činností dle míry požárního nebezpečí. Dle zatřídění kontrolovaného subjektu do 

určité kategorie se definuje jaké povinnosti z hlediska požární ochrany musí daný subjekt 

plnit - viz obr. 19. Rozdělení provozovaných činností dle míry požárního nebezpečí je 

uvedeno v § 4 zákona o požární ochraně.  

Provozované činnosti jsou členěny do tří skupin [1]:  

� bez zvýšeného požárního nebezpečí 

� se zvýšeným požárním nebezpečím 

� s vysokým požárním nebezpečím 

 

a) bez zvýšeného požárního nebezpečí – tato kategorie činností není zákonem o požární 

ochraně definována prostřednictvím konkrétních charakteristik, které jsou uvedeny v § 4 

odst. 2 a 3 zákona o požární ochraně. Jestliže provozovaná činnost nevykazuje znaky 

činností s vysokým požárním nebezpečím ani se zvýšeným požárním nebezpečím, jedná 

se o činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí. Činnosti bez zvýšeného nebezpečí 

požáru jsou činnostmi, které mají z hlediska zákona o požární ochraně nejmenší rozsah 

stanovených povinností – viz obr. 19.  

 

b) se zvýšeným požárním nebezpečím – charakteristiky činností se zvýšeným požárním 

nebezpečím jsou uvedeny v § 4 odst. 2 zákona o požární ochraně. Provozovatelé, kteří 

provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím mají již rozšířené povinnosti dle 

obr. 19 oproti předchozí kategorii bez zvýšeného požárního nebezpečí.  

 

c) s vysokým požárním nebezpečím – tato kategorie činností je uvedena v § 4 odst. 3 

zákona o požární ochraně. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují 

tyto činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jsou dále povinny prostřednictvím 

odborně způsobilé osoby zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení 

osob, zvířat a majetku a plnění. Základní povinnosti pro činnost s vysokým požárním 

nebezpečím jsou uvedeny na obr. 19.  
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kategorie činností 
§ 4 

zákona o požární ochraně 

bez zvýšeného 
požárního nebezpečí 

 

se zvýšeným 
 požárním nebezpečím 

s vysokým 
požárním nebezpečím 

§ 2, § 5 a § 7 
zákona o požární 

ochraně 

 § 2, § 5, § 6, § 7, § 13   
§ 15, § 16 a § 16a 
 zákona o požární 

ochraně 

§ 2, § 5, § 6, § 6a § 7,     
§ 13, § 15, § 16 a § 16a  

zákona o požární 
ochraně 

 

Povinnosti uložené provozovatelům činností zákonem o požární ochraně jsou 

diferencované v závislosti na míře požárního nebezpečí, kterou vykazuje jimi provozovaná 

činnost. Účelem obr. 19 je  rozdělit základní povinnosti  na úseku požární ochrany dle daných 

činností, které provozují [10].   

 

 

 

 

Obr.  19 – Schéma základních  povinností dle daných činností  

3.4.4 Rozbor zjištěných závad  
 

V tabulce 4 a 5 je uveden celkový přehled o počtu kontrol a počtu zjištěných závad při 

výkonu státního požárního dozoru v rámci kontrolní činnosti na ÚO HZS Žďár nad Sázavou 

za určité období. Konkrétní rozdělení zjištěných závad, nedostatků a jejich evidence je 

zobrazena v příloze 1, ve které jsou rozepsány zjištěné závady za rok 2007 na ÚO HZS Žďár 

nad Sázavou dle porušení zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci. 

Dle přílohy 1 jsou časté nedostatky zjištěny v dokumentaci požární ochrany, v zajištění 

provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení a 

v dodržování technických podmínek a návodů vztahující se k požární bezpečnosti výrobků 

nebo činností. V neposlední řade jsou zjištěny nedostatky ve značení únikových východů a 

směrů úniku a zajištění trvale volně průchodných komunikačních prostorů, které jsou součástí 

únikových cest. 

V návaznosti na zjištěné nedostatky při kontrolní činnosti bude následně charakterizována 

základní dokumentace požární ochrany, kontroly provozuschopnosti věcných prostředků 

požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. Taktéž budou definovány základní 

termíny kontrol a revizí plynových a elektrických zařízení a komínů. 
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3.4.5 Dokumentace požární ochrany  
 

Povinnost zpracovávat dokumentaci požární ochrany je uvedena v § 15 zákona o požární 

ochraně. Obsah a rozsah dokumentace požární ochrany je uveden v § 27 vyhlášky o požární 

prevenci. Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti 

provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o 

požární ochraně.  

Dokumentaci požární ochrany tvoří [11]:  

� dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím 

nebo s vysokým požárním nebezpečím (§ 28 vyhlášky o požární prevenci) 

� posouzení požárního nebezpečí (§ 29 vyhlášky o požární prevenci) 

� stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (§ 30 vyhlášky o požární 

prevenci) 

� požární řád (§ 31 vyhlášky o požární prevenci) 

� požární poplachové směrnice (§ 32 vyhlášky o požární prevenci) 

� požární evakuační plán (§ 33 vyhlášky o požární prevenci) 

� dokumentace zdolávání požáru (§ 34 vyhlášky o požární prevenci) 

� řád ohlašovny požáru (§ 35 vyhlášky o požární prevenci) 

� tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy 

preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany (§ 36 vyhlášky o 

požární prevenci) 

� dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě 

preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany (§ 36 vyhlášky o 

požární prevenci) 

� požární kniha (§ 37 vyhlášky o požární prevenci) 

 

Není – li zákonem o požární ochraně nebo vyhláškou o požární prevenci stanoveno jinak, 

zpracovává, popřípadě vede dokumentaci požární ochrany podle § 27 odst. 1 vyhlášky o 

požární prevenci odborně způsobilá osoba v požární ochraně nebo technik požární ochrany. 

Dokumentaci požární ochrany schvaluje statutární orgán právnické osoby nebo jim pověřený 

vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce před zahájením 

činnosti. Požadavky stanovené na obsah některých druhů dokumentace požární ochrany podle 

§ 27 odst.1 vyhlášky o požární prevenci mohou být zapracovány do jiné organizační  nebo 

provozní dokumentace [11].  
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3.4.6 Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení 
 

Požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) v pojetí platného zákona o požární ochraně 

představují širokou skupinu zařízení, na jejichž funkčnosti závisí např. detekce a signalizace 

požáru, únik osob při požáru a omezení šíření požáru. Jedná se o zařízení, která při správné 

funkci vytvářejí podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví a ochranu majetku.  

Požárně bezpečnostní zařízení jsou definována jako systémy, technická zařízení a výrobky 

pro stavby, podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení dle § 1 písm. d) 

vyhlášky o požární prevenci. Vyhrazenými druhy PBZ jsou ta zařízení, na jejichž 

projektování, instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy jsou kladeny zvláštní požadavky 

dle § 1 písm. e) vyhlášky o požární prevenci. Jednotlivé druhy PBZ s uvedením konkrétních 

příkladů jsou vymezeny v § 2 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci a druhy vyhrazených PBZ 

v § 4 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci.  

Množství, druhy a způsob vybavení prostor zařízení PBZ vyplývá s PBŘS nebo z obdobné 

dokumentace, která je součástí dokumentace, ověřené stavebním úřadem. V některých 

případech jsou zmíněné požadavky stanoveny přímo právním předpisem. Tato množství, 

druhy a způsob vybavení mohou být rozšířena např. na základě schváleného posouzení 

požárního nebezpečí (§ 29 vyhlášky o požární prevenci) nebo na základě stanovení podmínek 

požární bezpečnosti (§ 30 vyhlášky o požární prevenci). 

Kontrola provozuschopnost PBZ se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními 

předpisy nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace a nebo 

posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. Kontroly provozuschopnosti je nutno 

provádět u všech instalovaných PBZ, tzn. i těch , která byla instalována nad rámec požadavků 

platných předpisů, a která na základě dobrovolnosti zvyšují úroveň požární bezpečnosti u 

konkrétního subjektu [14]. 

Druhy PBZ dle vyhlášky o požární prevenci  jsou následně rozepsány a v některých 

případech pro seznámení začínajících příslušníků graficky zobrazeny [13,14,15,17].  

Druhy PBZ se rozumí: 

 

a) náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně 

bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení 

požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k 

hašení požárů 
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b) zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení 

dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární 

signalizace, ruční požárně poplachové zařízení) 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  20 – Prvky elektrické požární signalizace  

 

c) zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod 

kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího 

mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře a tepla) 

 

    

Obr. 21  – Zařízení pro odvod kouře a tepla  
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d) zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí 

zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy)  

 

Obr. 22 – Schéma stabilního hasicího zařízení s popisem 

 

e) zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové 

osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní 

a výstražné zařízení) 

                                                        

 

 

 

 

Obr. 23 – Nouzové osvětlení 

1 Hlavní nádrž 5 Sprchové hlavice stojaté provedení 9 Zkušební potrubí 13 Požární ústředna 

2 Hlavní čerpadlo 6 Sprchové hlavice zavěšené provedení 10 Plnicí potrubí 14 Poplachový zvon 

3 Řídící ventil suchý 7 Tlaková nádrž 11 Kompresor 15 Tlakoměr kontaktní 

4 Řídící ventil mokrý 8 Zkušební potrubí 12 Poplachový zvon 16 Elektrorozvaděč 
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f) zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně 

nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, 

vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových 

systémů, nezavodněné požární potrubí) 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 – Vnitřní a vnější požární hydrant 

 

g) zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární 

uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních 

hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky) 

 

Obr. 25 - Schéma požární klapky a protipožární izolace 
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3.4.7 Kontroly věcných prostředků požární ochrany 
 

Nejpoužívanějším věcným prostředkem požární ochrany jsou přenosné hasící přístroje viz 

obr. 26. Provozuschopnost hasícího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole 

provedené podle podmínek stanovených v § 9 vyhlášky o požární prevenci nejméně jednou 

za rok, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury. Umístění a počet přenosných 

hasících přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití ve smyslu § 3 vyhlášky o 

požární prevenci [11].  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 26 – Přenosné a pojízdné hasící přístroje 

3.4.8 Kontroly plynových zařízení 
 

Kontrolovanými doklady, kterými se prokazuje zajištění požární bezpečnosti při provozu 

plynových technických a technologických zařízení, jsou zejména zpráva o revizi a záznam o 

kontrole. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, při provozování činnosti se zvýšeným 

nebo s vysokým požárním nebezpečím, jsou povinny zajišťovat údržbu, kontroly a opravy 

plynových zařízení ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně 

s přihlédnutím k § 38 vyhlášky o požární prevenci. Na právnické osoby a podnikající fyzické 

osoby, provozující činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí se vztahuje k zajištění 

bezpečnosti plynových zařízení  § 5 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně [10,11].   

Zkouška plynových zařízení – zkouškou zařízení je jeho přezkoušení po dokončení 

montáže nebo rekonstrukce z hlediska, zda odpovídá předpisům a požadavkům bezpečnosti 

práce a technických zařízení. Zkoušku zařízení zajistí organizace, která prováděla montáž 

nebo rekonstrukci.  

Výchozí revize plynových zařízení – před uvedením do provozu zajistí dodavatelská 

organizace výchozí revizi a vyhotovení zprávy o revizi, která je součástí dodávky zařízení.  
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Provozní revize plynových zařízení – na zařízeních, která jsou v provozu, jsou 

organizace povinny zajistit provádění provozních revizí. Provozní revize se provádějí zejména 

po skončení zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích, které mají vliv na 

bezpečnost a spolehlivost provozu a v případech stanovených zvláštními předpisy v souladu 

s pokyny výrobce (dodavatele) zařízení.  Revize se provádějí nejméně 1 x za tři roky, pokud 

zvláštní předpisy nestanoví jinak, s respektováním pokynů výrobce anebo dodavatele. Revize 

musí být provedena do konce kalendářního měsíce, ve kterém projde její lhůta. Zprávy o 

výchozích revizí je nutno uchovávat po dobu životnosti zařízení.  

Kontroly plynových zařízení – kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného 

zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům 

požární ochrany. Kontrolou zařízení pověří organizace pracovníka, který prokazatelně ovládá 

bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaného zařízení a který je zaškolen v obsluze. 

kontrola zařízení se uskuteční jednou za rok, v případě, že technický stav zařízení nebo 

provozní zkušenosti vyžadují častější kontroly. Kontrola musí být provedena do konce 

kalendářního měsíce, ve kterém projde její lhůta [4]. 

3.4.9 Kontroly elektrických zařízení 
 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby při provozování činností při nichž se 

vyskytují nebo užívají elektrická zařízení zabezpečují zejména plnění povinností podle 

ustanovení § 5 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona o požární ochraně a dále, při provozování 

činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím ustanovení § 6 odst. 1 písm. a), 

b), c) a d) zákona o požární ochraně [10].  

Základním dokumentem pro provádění revizí a kontrol je protokol o určení vnějších vlivů. 

O určení vnějších vlivů a opatřeních, která vnější vlivy podmiňuje, musí být vypracován 

písemný doklad – protokol o určení vnějších vlivů, který vypracovává odborná komise ve 

složení např. projektant elektroinstalace, technolog výroby, revizní technik podniku, vedoucí 

elektroúdržby, požární technik, popřípadě další přizvaní specialisté. Protokol musí být 

archivován po celou dobu životnosti stavby, provozu nebo zařízení. V návaznosti na určení 

vnějších vlivů jsou stanoveny termíny revizí, které jsou rozepsány v níže uvedených 

tabulkách 6 a 7. Termíny revizí elektrických zařízení podle druhu prostoru se zvýšeným 

rizikem ohrožených osob a elektrického nářadí jsou uvedeny v příloze 2. Termíny revizí a 

kontrol elektrických spotřebičů jsou uvedeny v příloze 3 [4]. 
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Lhůta pravidelných revizí stanovené podle prostředí 

Druh prostředí (ČSN 33 0300) 
Revizní 

lhůty  
(rok) 

základní, normální 5 

venkovní, pod přístřeškem 4 

studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem 
nehořlavým, s biologickými škůdci 3 

s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu 2 

mokré, s extrémní korozní agresivitou 1 

 
Tab.  6 – Lhůty revizí elektroinstalace 

 

Termíny revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny 

Druh objetu 
Revizní lhůty 

(rok) 
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, 
objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, 
C3 

2 

Ostatní 5 
 

Tab.  7 – Lhůty revizí hromosvodů 

3.4.10  Čištění a kontroly komínů 
 

Termíny provádění kontrol komínů jsou uvedeny ve vyhlášce č. 111/1981 Sb., o čištění 

komínů viz tab. 8 [12]. Vyhláška o čištění komínů je poplatná době vzniku, ale je stále v 

platnosti. Nové termíny kontrol čištění komínů, které již odpovídají nynější době jsou 

uvedeny v nové normě ČSN 73 4201 z ledna 2008. Tyto nové termíny kontrol jsou uvedeny 

v tab. 9 [9].   

 

Čištění a kontrola komínů 
Zapojeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva za rok  
do výkonu 50 kW  6 
s výkonem nad 50 kW 4 
Zapojeny spotřebiče na plynná paliva za rok  
do výkonu 50 kW s komínovou vložkou  2 
do výkonu 50 kW bez komínové vložky  6 
s výkonem nad 50 kW  4 
Zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v rekreačních 
domcích a chatkách 

1 

 
Tab. 8 –Lhůty kontroly a čištění komínů dle vyhlášky č. 111/1981 Sb.  
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Lhůty kontrol a čištění 
Palivo 

tuhé 
Výkon 

připojeného 
spotřebiče paliv 

Činnost 
Celoroční provoz Sezónní provoz 

kapalné plynné *) 

Kontrola a 
čištění 

spalinových cest 
4x 2x 2x 1x 

Výběr tuhých 
znečišťujících 

částí a 
kondenzátu 

1x 1x 1x 
do 50 kW včetně 

Provozní revize 1x 1x 1x 
Kontrola a 
čištění 

spalinových cest 
4x 1x 1x 

Výběr tuhých 
znečišťujících 

částí a 
kondenzátu 

4x 1x 1x 

Spotřebiče paliv 4x viz poznámka 

od 50 kW do 5 
MW 

Provozní revize 1x 1x 1x 
 

Tab.  9 – Lhůty kontrol a čištění komínů dle ČSN 73 4201 
 

3.4.11  Fyzická kontrola 
 

Důležitou částí výkonu státního požárního dozoru v rámci kontrolní činnosti je fyzická 

kontrola daného kontrolovaného subjektu. Fyzickou kontrolou se ověřuje plnění povinností 

vyplývající ze zákona o požární ochraně.  

 

Při fyzické kontrole se zaměří na tyto skutečnosti: 

���� zda je kontrolovaný objekt užíván v souladu s kolaudačním rozhodnutím  

���� dodržování povinností stanovených v dokumentaci požární ochrany 

���� zda instalované PBZ odpovídá požadavkům dané projektové dokumentace 

���� vybavení věcnými prostředky požární ochrany, počet, druh a umístění 

���� odstupové popř. bezpečnostní vzdálenosti objektů či volných skladů (odstupové 

vzdálenosti volných skladů jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky o požární 

prevenci) 

���� trvale volně průchodné komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest 

���� vizuální kontrola funkčnosti a přístupnost k PBZ a věcným prostředkům požární 

ochrany 
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Orgán SPD 

vyloučení věci z 
užívání 

zákaz činnosti zastavení 
provozu 

���� zajištění vnitřní a vnější požární vody  

���� nástupní plochy a příjezdové komunikace k objektům 

���� označovaní pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, 

zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně 

���� značení požárních dveří  - vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické 

podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří 

���� značení nouzových (únikových) východů, evakuačních výtahů a směrů úniku osob  

 

3.5 Pravomoci státního požárního dozoru při kontrolní činnosti  
 

Jestliže věc nebo činnost při provozu anebo provoz vyvolávají bezprostřední nebezpečí 

vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření postupuje státní požární 

dozor ve smyslu § 36 zákona o požární ochraně. Postup je zobrazen na obr. 27.  

O zastavení provozu lze rozhodnout i tehdy, jestliže by byla znemožněna záchrana osob 

nebo majetku v případě vzniku požáru.   

Vydání rozhodnutí o zastavení provozu musí být předem projednáno se statutárním 

orgánem právnické osoby, s podnikající fyzickou osobou anebo jejím odpovědným 

zástupcem. 

Užívat věc, která byla vyloučena z užívání, obnovit zakázanou činnost nebo obnovit 

zastavený provoz lze až po odstranění nedostatků vyvolávajících bezprostřední nebezpečí 

vzniku požáru a jen písemným souhlasem orgánu, který vyloučil věc z užívání nebo rozhodl o 

zákazu činnosti anebo o zastavení provozu [10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 – Možnosti SPD 
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3.6 Sankce při kontrolní činnosti a zjišťování příčin požáru 
 

Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám dle § 76 zákona o požární 

ochraně jsou uvedeny na obr. 28 [10].  

Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám jsou řešeny ve správním 

řízení.  

 

Obr. 28 – Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám 

  

Pokuty fyzickým osobám lze uložit [10]: 

� v blokovém řízení - lze uložit pokutu do 1000 Kč 

� v příkazním řízení - lze uložit pokutu do 4000 Kč 

� ve správním řízení - lze uložit pokutu dle obr. č. 29 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29 – Pokuty za přestupky fyzickým osobám 

Pokuty 

bez zvýšeného 
požárního 
nebezpečí 

se zvýšeným 
požárním 

nebezpečím 

s vysokým 
požárním 

nebezpečím 

zrušení 
jednotky bez 

souhlasu HZS 

max. 250 000 
Kč 

max. 500 000 
Kč 

max. 1 000 000 
Kč 

max. 10 000 000 
Kč 

Pokuta za přestupek 

dle § 78 odst. 1 písm. a) až d) 
zákona o požární ochraně 

dle § 78 odst. 1 písm. e) až l) 
zákona o požární ochraně 

 

dle § 78 odst. 1 písm. m) až z) 
zákona o požární ochraně 

max. 10 000 
Kč 

max. 20 000 
Kč 

max. 25 000 
Kč 
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3.7 Přehled úrovně vzdělání příslušníků státního požárního 
dozoru na ÚO HZS kraje  

 
Úroveň vzdělání jednotlivých příslušníků vykonávajících státní požární dozor na územních 

odborech HZS kraje Vysočina při jejich nástupu je uvedena v tab. 10. Někteří příslušníci si 

v zájmu postupu a zvýšení kvalifikace doplnili v průběhu výkonu služby požadované vzdělání 

na příslušné pozice ÚO HZS kraje Vysočina. Tyto změny zvýšení kvalifikace nejsou v tab. 10 

uvedeny. Hodnoty v tab. 10 jsou získány z ÚO HZS kraje Vysočina. Názvy jednotlivých ÚO 

HZS nejsou v tab. 10 zobrazeny z důvodu ochrany osobních dat.  

Přehled vzdělanosti dle tab. 10 slouží pro obecný pohled na vzdělanostní úroveň 

nastupujících příslušníků na ÚO HZS kraje v rámci státního požárního dozoru.  

 

Pozice ÚO HZS  A ÚO HZS B   ÚO HZS C  ÚO HZS D  

Vedoucí 
oddělení 

VŠ - PO maturita maturita VŠ - S 

Zjišťování 
příčin požáru 

maturita VŠ - PO maturita maturita 

Stavební 
prevence 

maturita maturita maturita maturita - PO 

Stavební 
prevence 

maturita VŠ - S maturita maturita 

Kontrolní 
činnost 

VOŠ -  informatika maturita - PO maturita maturita 

Kontrolní 
činnost 

maturita maturita maturita maturita 

 

         Vysvětlivky: VŠ – vysoká škola, S – stavební, PO – požární ochrana, VOŠ – vyšší 

     odborná  škola 

 
Tab. 10 – Úroveň vzdělání  příslušníků ÚO HZS kraje Vysočina při jejich nástupu 
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4 Závěr 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat příručku pro začínajícího příslušníka HZS na 

úseku státního požárního dozoru. U nastupujícího příslušníka na stavební prevenci či 

kontrolní činnost v rámci státního požárního dozoru je požadováno středoškolské vzdělání 

ukončené maturitní zkouškou. Většina nových příslušníků HZS nemá středoškolské vzdělání 

v oboru požární ochrany a tato příručka by jim měla pomoci rychle se zorientovat v dané 

problematice a zvýšit jejich znalosti a dovednosti při výkonu státního požárního dozoru.  

 Uvedené statistické informace o stavební prevenci, kontrolní činnosti a zjišťování příčin 

požáru byly čerpány z ÚO HZS Žďár nad Sázavou a byly zde zveřejněny s úmyslem 

informovat začínající příslušníky HZS o počtech vydaných stanovisek, zjištěných závad a o 

počtech požáru na ÚO HZS Žďár nad Sázavou. V práci byly uvedeny příklady vyplývající 

z praktických zkušeností příslušníků vykonávajících státní požární dozor.   

Ze zjištěných poznatků vyplývá, že stavební prevence, kontrolní činnost a zjišťování příčin 

požáru jsou vzájemně propojeny a při výkonu státního požárního dozoru je nutné na ně 

pohlížet jako na celek a mít o nich celkový přehled.  

V závěru práce chci poukázat na úroveň vzdělání začínajících příslušníků na úseku státního 

požárního dozoru a doporučit přehodnocení stupně a odbornosti požadovaného vzdělání při 

výběrových řízeních na dané pozice. Dle mého názoru by začínající příslušník na úseku 

státního požárního dozoru měl mít vzdělání v oboru požární ochrany.  

Mým dalším cílem je zaměřit se podrobněji na výkon státního požárního dozoru a 

detailněji zpracovat danou problematiku v rámci mé budoucí magisterské práce.   
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