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ANOTACE 
 

Novák, L.. Software pro získávání a ověřování znalostí v oblasti kontrolní činnosti státního 

požárního dozoru 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 

2008, 94 s 

 

Klíčová slova: POŽÁRNÍ PREVENCE, KONTROLNÍ ČINNOST, VZDĚLÁVACÍ 

SOFTWARE 

 

Diplomová práce se zaměřuje na přípravu vzdělávacího software pro kontrolní 

činnost. V úvodu je popsán státní požární dozor a jeho činnost. Práce se dále zabývá aktuální 

formou vzdělávání na úseku kontrolní činnosti a také popisuje základní strukturu software. 

V závěru práce je uveden možný postup při pokračování tvorby software a jeho aplikaci 

v praxi. 

 

 

 
ABSTRACT 
 

Novák, L. SOFTWARE for acquiring and verifying knowledge in the area of inspection 

aktivity of state fire supervision bodies. 

The thesis. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2008, 94 p 

 
Keywords: FIRE PREVENTION, CONTROL ACTIVITY, EDUCATIONAL 
SOFTWARE  

 

The thesis is focusing on preparation of educational software for control activity. In 

introduction is described the state fire inspection and activity. This text include actual form of 

education at section of control activity. The work also desribe the fundamental structure of 

software. In conclusion is described contingent progress at continuing of production of 

software and the application in the practise.  
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1 Úvod 

Úroveň požární prevence v České republice pomáhá zabezpečovat státní požární 

dozor, který vykonávají příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky 

ověřováním plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických a podnikajících 

fyzických osob. Při výkonu kontrolní činnosti jsou na příslušníky kladeny vysoké nároky na 

znalosti legislativních a technických předpisů a využití praktických zkušeností. Zejména 

zkušenosti z předchozích kontrol jsou pro příslušníky důležitým zdrojem informací. Při 

ověřování, zda skutečnost odpovídá zákonným požadavkům, může nedostatek zkušeností 

působit negativně na kvalitu kontrolní činnosti. 

Jedna z možností, jak vyřešit nedostatek zkušeností, je tvorba vzdělávacího software 

pro výkon státního požárního  dozoru v oblasti kontrolní činnosti.  

Tato práce se bude zabývat návrhem počáteční struktury vzdělávacího software. Bude 

vytvořen částečný obsah programu a uvedení několika názorných nedostatků zjištěných při 

kontrolách a vytvoření návrhu k dalšímu využití. Využití zejména na úseku kontrolní činnosti. 

Kde by tento program sloužil pro získávání a ověřování znalostí příslušníků. Ale také 

v soukromém sektoru pro vzdělávání techniků požární ochrany a odborně způsobilých osob.  
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2 Rešerše 

Zákon číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 

40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona 

č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 413/2005 Sb., zákona 186/ 2006 Sb. ( dále 

jen zákon o požární ochraně). 

Základním kamenem této práce je právě tento zákon. Upravuje povinnosti státních 

orgánů na úseku požární ochrany. V druhé části v druhém oddíle je vymezen výkon státního 

požárního dozoru.  

 

Vyhláška Ministerstva vnitra číslo 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (dále jen vyhláška o požární prevenci).  

Je to prováděcí vyhláška k zákonu o požární ochraně. V druhé části jsou stanoveny 

podmínky požární bezpečnosti u právnických osob a fyzických osob. V třetí části je popsán 

způsob výkonu státního požárního dozoru, který je pro tuto práci klíčový.  

 

DIAMANTES, D. Principles of fire prevention, Thomson Delmar Learning, 2005, 269 s., 

ISBN 14001826113 

Je to vzdělávací kniha určená pro studenty zabývající se problematikou požární 

prevence v USA. Je členěna do 13 kapitol. Od základů požární prevence až po nároky na 

zaměstnance pracující na úseku požární prevence.   

 

DIAMANTES, D., Fire prevention: Inspection and Code Enforcement, Thomson Delmar 

Learning, 2003, 304 s., ISBN 0766852857 

 

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, Fire inspection management Guillines, 

NFPA, 1982, ISBN 0877652376 
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3 Státní požární dozor 

 

Prevence v požární ochraně znamená předcházení vzniku požárů a snižování 

požárního rizika. Preventivní požární ochrana je zakotvena v zákoně č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  

Výkon státní správy na úseku prevence požární ochrany představuje především státní 

požární dozor (dále jen „SPD“), který zahrnuje základní činnosti ovlivňující uvedenou oblast. 

Mezi orgány vykonávající státní požární dozor patří Ministerstvo vnitra, které 

kontroluje, jak ústřední orgány státní správy plní své povinnosti. Úkoly Ministerstva vnitra na 

tomto úseku plní MV- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Ministerstvo 

vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen MV-GŘ HZS ČR) 

rovněž vykonává státní požární dozor posuzováním dokumentace staveb a technologií a účastí 

na stavebních řízeních v těch případech, kdy stavba zasahuje na území dvou nebo více krajů, 

nebo u staveb, které s vyhradí.  

Těžiště výkonu státního požárního dozoru spočívá na Hasičských záchranných 

sborech (dále jen HZS) krajů, které tuto činnost vykonávají v celém rozsahu (§ 31 zákona o 

požární ochraně). Výjimkou jsou jen případy, kdy SPD vykonává MV-GŘ HZS ČR. Taková 

situace může nastat jen u staveb, které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů, nebo 

u staveb, které si MV-GŘ HZS ČR vyhradí. V jiných případech je kolize působností 

vyloučena.  

Státní požární dozor se vykonává v rozsahu ustanovení §31 zákona o požární ochraně: 

• kontrolu dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně, 

• posuzováním územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydávání územního 

rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace 

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

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

k řízení o zjednání nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o 

zjednání nápravy a k k povolení výjimky v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle 

zvláštních předpisů, 

• ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající 

z posouzených podkladů a dokumentace podle písmene b) včetně podmínek 

vyplývajících z vydaných stanovisek, 
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• posuzováním výrobků, které nejsou výrobky stanovenými podle zvláštních předpisů, 

z hlediska jejich požární bezpečnosti a posuzováním funkčnosti systémů vyhrazených 

požárně bezpečnostních zařízení, 

• schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním 

nebezpečím, 

• zjišťováním příčin vzniku požárů, 

• kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany 

• ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto 

opatření 

Činnosti při výkonu státního požárního dozoru spolu úzce souvisejí a vzájemně na 

sebe navazují. Z hlediska převažujícího obsahového zaměření lze výkon státního požárního 

dozoru rozdělit do následujících oblastí:  

a) kontrolní činnost, 

b) stavební a technologická prevence,  

c) zjišťování příčin vzniku požárů (dále jen ZPP) 

d) správní řízení 

 

3.1 Kontrolní činnost 

 

Oddělení kontrolní činnosti se zabývá kontrolou dodržování povinností stanovených 

předpisy o požární ochraně a to jak právnických, podnikajících fyzických osob a v omezené 

míře i u fyzických osob. Požární kontroly je možno podle rozsahu a obsahu rozdělit na 

komplexní kontroly, tematické kontroly a kontrolní dohlídky.  

Z provedené kontroly musí být vždy sepsán zápis, který musí být projednán 

se statutárním zástupcem kontrolovaného subjektu nebo jím pověřenou osobou, v zápise jsou 

uváděny zjištěné skutečnosti a nedostatky, ke zjištěným nedostatkům jsou stanovena opatření 

a lhůty plnění. Uložená opatření je kontrolovaný subjekt povinen splnit ve stanovených 

lhůtách. 

Kontrolu může provádět příslušník s odbornou způsobilostí sám nebo je ustavena 

kontrolní skupina, do které mohou být zařazení i příslušníci i z jiných odborů (např. z odboru 

IZS), kteří provádějí kontrolu činností např. související s činnosti jednotky hasičského 

záchranného sboru podniku. Kontrolní činnost je prováděna dle plánu kontrolní činnosti, 

který je pravidelně zpracováván na každý kalendářní rok. 
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Dále oddělení kontrolní činnosti rozhoduje o schválení posouzení požárního nebezpečí 

a podílí se na posuzování bezpečnostní dokumentace vyplývající ze zákona č. 59/2006 Sb., o 

prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo 

chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákon-, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 

Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, 

ve znění pozdějších,(dále jen zákon o prevenci závažných havárií). 

 

 

3.1.1 Komplexní kontroly 

 

Při komplexních požárních kontrolách se prověřuje celkový stav organizačního 

zabezpečení, plnění povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývající 

z předpisů o požární ochraně kontrolovaného subjektu. To znamená, že je kladen důraz na 

prověření dokumentace požární ochrany, dokladů prokazujících požární bezpečnost 

technických zařízení (plynová, elektrická, komíny apod.), schválenou stavební dokumentaci 

v porovnání se skutečným stavem objektů, stav a funkčnost požárně bezpečnostních zařízení, 

fyzickou kontrolu pracovišť a objektů a další problematiku související s požární ochranou při 

provozovaných činnostech – minimální rozsah komplexní požární kontroly je obecně uveden 

v §45 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci. 

Provedení komplexní požární kontroly se oznamuje písemně, nejméně sedm 

kalendářních dnů před jejím zahájením tak, aby se co nejméně narušil provoz na pracovištích 

kontrolovaného subjektu. 

Při kontrolách prováděných u právnických a podnikajících fyzických osob je 

zjišťováno více nedostatků. Některé nejčastěji se opakující se nedostatky, jsou uvedeny níže: 

• nebylo provedeno začlenění činností do kategorií se zvýšeným nebo vysokým 

požárním nebezpečím nebo bylo provedeno nesprávně nebo jsou chybně přiřazeny 

charakteristiky provozovaných činností, 

• dokumentace požární ochrany (požární řád, požární poplachové směrnice, stanovení 

organizace zabezpečení požární ochrany, dokumentace požární ochrany, požární 

evakuační plán) nejsou zpracovány vůbec nebo neodpovídají požadavkům, které 

stanoví zákon o požární ochraně s přihlédnutím k podrobnostem uvedeným ve 

vyhlášce o požární prevenci, 
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• u požárně bezpečnostních zařízení nejsou prováděny pravidelné kontroly 

provozuschopnosti a doklady prokazující provedení kontrolu provozuschopnosti 

nesplňují podmínky stanovené vyhláškou o požární prevenci, 

• v mnoha případech není prováděna odborná příprava preventivních požárních hlídek a 

preventistů požární ochrany, rovněž i školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o 

požární ochraně, doklady o odborné přípravě a školení nesplňují podmínky stanovené 

vyhláškou o požární prevenci, 

• často jsou při kontrolách zjištěny nepřístupné příjezdové komunikace a nástupní 

plochy pro požární techniku, nepřístupné také bývají hlavní vypínače elektrického. 

proudu (obr. 1), uzávěry plynu a vody, ale i hasící přístroje a hydrantové systémy 

 
 
 

 

Obrázek 1 Nepřístupný hlavní vypínač el. proudu na pracovišti [4] 
 

• Povinné subjekty neprovádí pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární 

ochraně a rovněž neodstraňují zjištěné závady. 
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3.1.2 Tematické kontroly 

 

Tematické požární kontroly jsou vždy zaměřeny na kontrolu vybrané problematiky, 

např. stav a vybavení únikových cest, stav požární ochrany při provádění zemědělských prací, 

stav požárně bezpečnostní zařízení apod. 

 

3.1.3 Kontrolní dohlídky 

 
Cílem kontrolních dohlídek je prověřit zda a jak byla splněna opatření uložená při 

komplexních nebo tematických požárních kontrolách. 

 
 

3.1.4 Kontrolní činnost v oblasti prevence závažných havárií 

 

Dle § 27 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, je státní požární dozor 

dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany. Provádí integrované inspekce u 

subjektů provozujících objekty a zařízení zahrnuté pod režim zákona o prevenci závažných 

havárií. O výsledku provedené inspekce zpracují příslušníci HZS v písemné a elektronické 

podobě informace, které neprodleně doručí České inspekci životního prostředí. 

 

3.2 Stavební prevence 

 
 

Stavební prevence v rámci výkonu státního požárního dozoru hraje rozhodující úlohu 

při splnění základních požadavků požární bezpečnosti staveb, neboť s ohledem na druh 

podkladu nebo projektové dokumentace vždy  zjišťuje,  zda-li byly splněny a dodrženy  

Nejdůležitějším úkolem je zajištění požární bezpečnosti při užívání objektu a jejich 

provozu po celou dobu obvyklé nebo předpokládané životnosti při současném zajištění 

požární bezpečnosti provozovaných činností. Veškerá preventivní opatření jsou v zásadě 

zaměřena na:  

• opatření k zamezení vzniku požáru, 
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• požadavky na rozdělení stavby do požárních úseků a zabránění rozšíření požáru a jeho 

zplodin hoření mezi těmito požárními úseky, včetně zabránění rozšíření požáru na 

sousední objekty, 

• opatření k zajištění bezpečné evakuace, zvířat a majetku z hořící nebo požárem 

ohrožené stavby 

• požadavky na použité stavební hmoty z hlediska jejich reakce na oheň,  odkapávání 

v podmínkách požáru  nebo požadavky na minimální rychlost šíření plamene po jejich 

povrchu, 

• podmínky pro  zabezpečení stavby požární vodou pro hašení a věcnými prostředky 

požární ochrany, 

• požadavky  pro zabezpečení  zásahových cest, příjezdových komunikací  a nástupních 

ploch pro mobilní požární techniku.  

 

Je potřeba říci, že mnohdy již vlastní projektové řešení některých staveb a technologií, 

na jejichž dispozice a víceúčelovost jsou investory kladeny stále vyšší nároky, představuje 

z hlediska požární ochrany samo o sobě značný problém. Provoz takovýchto objektů však 

bývá obvykle dále spojen s výskytem značného počtu osob a se soustřeďováním obrovských 

materiálních hodnot. Dalším, neméně důležitým faktorem, ovlivňujícím požární bezpečnost 

staveb, je i převládající počet stávajících staveb, které byly realizovány podle předpisů, ve 

kterých byla požární bezpečnost zakotvena pouze v rozsahu přiměřenému úrovni dobových 

poznatků vědy a techniky. 

Dimenzování staveb a technologií na absolutní bezpečnost by nebylo účelné. Stavby, 

technologie i způsob jejich užívání  se dimenzují vždy s přijatelným rizikem. To znamená, že 

vynaložené prostředky na požární bezpečnost staveb nebo technologií, musí být vždy nižší 

než předpokládaná míra rozsahu škod, způsobených případným požárem. V každém případě 

však musí být splněny podmínky bezpečné evakuace osob nebo zvířat, bezpečnost 

zasahujících jednotek a samozřejmě i přiměřená ochrana majetku. Pohled na skutečnost je 

takový, že statisticky ověřená pravděpodobnost vzniku požáru se pohybuje v hodnotách řádu 

10-6 m-2 zastavěné plochy za rok [6]. Pro určení požárního rizika je nutno provést vytipování 

vyskytujících se dílčích požárních nebezpečí a v reálných souvislostech stanovit výslednou, 

rozumně předvídatelnou míru a rozsah požárního rizika. 
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3.2.1 Požárně bezpečnostní řešení 

 
Základní součástí projektové dokumentace je požárně bezpečnostní řešení stavby. 

Obsah požárně bezpečnostního řešení stavby je uveden v § 41 vyhlášky o požární prevenci. 

Vyžaduje-li to rozsah stavby nebo v případě požadavku orgánu státního požárního dozoru 

tvoří nedílnou součást požárně bezpečnostního řešení výkresy požární bezpečnosti zpracované 

podle normativních požadavků. Výkresy požární bezpečnosti stavby obsahují: 

• grafické označení požárních úseků včetně uvedení stupně požární bezpečnosti, 

• požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů, 

• vyznačení únikových cest, směrů úniku a východů do volného prostoru, celkový počet 

unikajících osob a počty osob unikajících jednotlivými směry, 

• schéma vybavení požárně bezpečnostními zařízeními, 

• zdroje požární vody (vnější a vnitřní odběrní míst), 

• umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, popřípadě dalších rozvodů, umístění hlavních 

vypínačů elektrické energie,¨ 

• způsob rozmístění a druhy hasicích přístrojů, bezpečnostních značek a tabulek, 

• vyznačení požárně nebezpečného prostoru stavby a sousedních objektů, přístupových 

komunikací, nástupních ploch pro požární techniku a zásahových cest. 

 
Výsledkem posuzování požárně bezpečnostního řešení je souhlasné nebo nesouhlasné 

stanovisko, které je podkladem k dalšímu řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb 

V případě, že předložené podklady nebo dokumentace vykazují z hlediska požární 

bezpečnosti staveb nedostatky, oddělení stavební technologické prevence podle závažnosti 

nedostatků souhlasné stanovisko nevydá a předkládanou  dokumentaci vrací k přepracování, 

doplnění nebo vydá stanovisko s podmínkami. 

Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby jsou příslušníky Hasičského záchranného 

sboru požadovány k prokázání provozuschopnosti, správné montáže a o provedených 

funkčních zkouškách požárně bezpečnostních zařízení nejčastěji zejména tyto doklady:  

• o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního 

zařízení 

Pokud jsou požadavky na provedení stavby splněny vydá příslušník HZS závazné 

stanovisko dotčeného orgánu jako podklad pro vydání kolaudačního souhlasu. 
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3.2.2 Příklady nedostatků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

 
Fotografie vzduchotechnické požární klapky znázorňuje chybné zabudování požárně 

bezpečnostního zařízení do stavby v rozporu s podmínkami výrobce. Na obr. 2 je názorně 

vidět oranžová samolepka s ryskou znázorňující požadovanou úroveň zabudování tohoto 

zařízení do požární stěny. 

 

 
Obrázek 2 Chybné zabudování požární klapky do stěny [4]. 
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Na obr. 3 je vidět použití clonové hubice vodní clony, která je umístěna cca 100 mm 

pod úrovní požárního stropu. Tato vodní clona má nahrazovat požární uzávěr v požární stěně. 

Pokud by zůstal otvor nad vodní clonou volný, došlo by k propojení dvou požárních 

úseků nad neutrální rovinou a k rychlému šíření kouře požární stěnou v případě požáru 

 

 
Obrázek 3 Nesprávně výškově umístěná hubice vodní clony [4]. 
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3.3 Zjišťování příčin vzniku požárů 

 
Hasičský záchranný sbor ČR zajišťuje v souvislosti se zdoláváním požárů i 

nepřetržitou službu, kterou je ZPP jako jednu z oblastí výkonu státního požárního dozoru. 

Základní organizační složkou, kde je soustředěna činnost související se ZPP, je hasičský HZS 

kraje. 

Oblast ZPP právně vymezují zejména zákon o požární ochraně, a vyhláška o požární 

prevenci. 

Na každém HZS kraje jsou určeni příslušníci, kteří vykonávají činnosti související se 

ZPP ve 24 hodinových službách. K výkonu této činnosti u HZS ČR je předepsána odborná 

způsobilost, která se ověřuje zkouškou a prokazuje osvědčením. Práce na tomto úseku 

vyžaduje dobré teoretické znalosti, praktické dovednosti i fyzickou zdatnost. Příslušníci, 

určení pro ZPP, musejí být způsobilí k používání izolačních dýchacích přístrojů, neboť při 

jejich činnosti nelze vyloučit nutnost použití této ochranné pomůcky. 

Podle § 1, písm. m) vyhlášky o požární prevenci je požár definován jako  

každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke 

škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém 

byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. 

Podle Sbírky interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra 

vnitra se pro účely požární ochrany za požár nepovažují : 

• výbuchy výbušnin, pokud nedojde k hoření materiálů a konstrukcí po výbuchu 

• hoření vinutí elektrických strojů točivých z titulu zkratu, pokud nedojde k rozšíření 

hoření mimo prostor vinutí 

• elektrické instalace, pokud nedojde k rozšíření hoření mimo instalaci 

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

těchto případů vyloučit a jejich likvidace je zajištěna za předpokladu, že nedojde 

k rozšíření mimo předpokládanou část technologie nebo pokud jsou specifikována 

výhradně jako provozní nehod za předpokladu, že nesplňují některý ze znaků definice 

požáru. 

 

ZPP je pojem, který představuje nejen objektivní posouzení příčiny vzniku požáru, ale 

zahrnuje celou řadu dalších úkolů. Například je nutné posoudit a vyhodnotit důvody a 

možnosti šíření požáru. V případech, kdy si to událost vyžaduje, je součástí ZPP zachycení 
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stavu objektu po požáru formou obrazového zpracování, fotodokumentací a v některých 

případech také videodokumentací. V souvislosti s šetřením příčiny vzniku požáru se také 

zjišťuje, zda došlo k porušení respektive nesplnění povinností, vyplývajících z předpisů o 

požární ochraně 

 
 

3.3.1 Zjišťování příčin požáru 

 

Vyšetřovatelé na místě požáru zjišťují stopy šíření požáru, určují jeho ohnisko a to 

nejprve statickým a potom dynamickým ohledáním. Při statickém ohledání se celé místo 

požáru nechává beze změn. Při dynamickém ohledání přehazují shořelé věci, rozebírají 

zařízení a podobně. Pokud odeberou vzorky k dalšímu zkoumání, mají na to právo podle 

zákona o požární ochraně a firmy, resp. občané mají povinnost vzorky poskytnout. Zkoumání 

vzorků provádí např. Technický ústav požární ochrany MV ČR (TÚPO), a většina 

prozkoumaných věcí se likviduje do odpadu, pokud si předávající nevyhradí v Protokolu o 

odběru jinak (například pro další posuzování orgánem pojišťovny). 

Úkolem příslušníka pro ZPP je provádět šetření s cílem určení místa vzniku požáru (tj. 

kriminalistického ohniska) a určení materiálu, který začal hořet jako první a v neposlední řadě 

určení podmínek, které mohly způsobit rozšíření požáru. Sem se řadí např. zbytky hořlavých 

látek, rozložení materiálu v místě (nepořádek), vytváření povrchů schopných hořet (mastná 

špína). 

Při zjišťování příčin vzniku požárů se zjišťuje zejména dle odstavce 1 § 50 vyhlášky o 

požární prevenci: 

• místo a doba vzniku požáru  

• osoba, u které požár vznikl  

• příčina vzniku včetně možných verzí  

• okolnosti mající vliv na šíření požáru včetně dodržení podmínek požární bezpečnosti 

stavby, vyplývajících 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 příčiny vzniku požáru  
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Při ZPP hlavně  u složitějších požárů nelze očekávat, že by veškerou činnost zvládal 

jeden příslušník, proto spolupracuje s dalšími odborníky HZS kraje, Policií ČR a 

specializovanými pracovišti. Mezi základními údaji bývají informace z ohledání místa požáru, 

výpovědi osob, vyjádření expertů a znalců. Dále se jedná o informace, získané od osob 

vykonávajících v době před vznikem požáru činnosti v objektu nebo na pracovišti, který byl 

požárem zasažen, nebo které měly přímou či nepřímou souvislost s místem, kde k požáru 

došlo. 

Zdrojem informací jsou také poznatky, získané od Policie ČR a městské policie, jakož 

i poznatky havarijních komisí. Dalším zdrojem informací je vyhodnocení podkladů, dokladů a 

dokumentace. 

Zdrojem informací jsou také poznatky, získané od Policie ČR a městské policie, jako i 

poznatky havarijních komisí. Dalším zdrojem informací je vyhodnocení podkladů, dokladů a 

dokumentace. 

Ke každému požáru s výjimkou dále nedošetřovaných požárů a požárů dopravních 

prostředků způsobených dopravní nehodou vyšetřovatel zpracovává Spis o požáru, který 

zpravidla obsahuje: 

• odborné vyjádření (popis ohniska požáru a možné verze příčiny vzniku) 

• fotodokumentace 

• situační plánek místa požáru 

• zpráva o zásahu jednotky PO 

• další doplňující informace (znalecké posudky, výpovědi svědků atd.) 

 

3.3.2 Nejčastější příčiny vzniku požáru 

 
Mezi nejčastější příčiny vzniku požáru patří [5]: 

• Technické závady (nesprávná instalace, údržba, tření, přehřátí, statická elektřina) 

• Nedbalost (kouření, vypalování porostů, používání otevřeného ohně) 

• Úmyslné zapálení 

• Topidla a komíny (špatný tech. stav, nesprávná instalace, nevhodná konstrukce) 

• Děti do 15 let 
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3.4 Správní řízení 

 

Hasičské záchranné sbory krajů jsou v oblasti správních činností na úseku požární 

ochrany správním orgánem prvního stupně, tzn. že v rámci správního řízení rozhodují na 

základě zákona o požární ochraně ve vymezených oblastech. 

Jedná se především o řešení správních deliktů právnických osob a podnikajících 

fyzických osob a přestupků fyzických osob. Příslušné skutkové podstaty, jakož i možnosti 

postihů (pokut) a podmínky pro jejich ukládání a vymáhání jsou definovány zákonem o 

požární ochraně. Součástí správních činností HZS krajů je také vyřizování podnětů (dříve 

stížností) občanů i právnických a podnikajících fyzických osob. 

Hasičské záchranné sbory krajů za podmínek stanovených zákonem o požární ochraně 

rozhodují také o vyloučení věci z užívání, zákazu činnosti a zastavení provozu. 

Významnou oblastí rozhodovací pravomoci Hasičských záchranných sborů krajů ve 

vztahu k právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám je rozhodování na základě 

zákona o požární ochraně ve věcech týkajících se jejich správného začlenění do kategorie 

činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím podle míry požárního nebezpečí 

jimi provozovaných činností, schvalování předložených posouzení požárního nebezpečí, a 

dále určuje právnické nebo podnikající fyzické osoby ke zřízení jednotky hasičského sboru 

podniku a požární hlídky. Na základě ustanovení zákona o požární ochraně pak též v případě 

pochybností rozhoduje o zpracování dokumentace požární ochrany a jejím rozsahu. 
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4 Odborná příprava 

 

Pro výkon samostatné služby u HZS ČR musí příslušník splňovat zdravotní, fyzickou 

a duševní způsobilost. Výše uvedené způsobilosti se prověřují u přijímacího řízení.  

Příslušník musí mít odbornou způsobilost dle § 72 zákona o požární ochraně pro 

samostatný výkon služby při zdolávání požáru.  

Pro nové příslušníky nastupující k HZS ČR bez odborné způsobilosti je určen 

vzdělávací program Vstupní příprava příslušníků HZS ČR (VPP I). Absolvent kurzu získá 

odbornou způsobilost, která ho opravňuje samostatně vykonávat službu.  

Příslušníci, kteří odbornou způsobilost získali studiem na SOŠ PO a VOŠ PO ve 

Frýdku-Místku, nebo absolvovali Ověřovací program na VŠB-TU v Ostravě nebo na jiné 

střední odborné škole obor Strojník požární techniky nemusí absolvovat VPP I, pokud  se stali 

příslušníkem dříve než uplynulo 5 let od ukončení studia. 

 

4.1 Vstupní příprava příslušníků 

 

Vstupní příprava příslušníků HZS ČR je vzdělávacím programem, který tvoří základ  

v systému celoživotního vzdělávání příslušníků HZS ČR a svým absolventům umožňuje 

orientaci ve všech oblastech činností v gesci HZS ČR. 

Hlavním cílem vzdělávacího programu je teoretická a praktická příprava absolventů v 

rozsahu normy znalostí pro funkci hasič. Absolvent má potřebné znalosti a dovednosti 

k plnění standardních úkolů, stanovených jednotkám požární ochrany, a získal spolehlivé 

návyky pro typické činnosti výkonu služby ve funkci hasič. Je zároveň vybaven základními 

informacemi o výkonu služby v oblasti prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení. 

Výukový program je rozdělen několika oblastí 

• Organizace požární ochrany 

• Bezpečnost práce 

• Požární prevence 

• Požární taktika 

• Věcné prostředky požární ochrany 

• Technický výcvik 

• Předlékařská pomoc 
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Rozsah celkové výuky je 840 hodin. Prevenci je věnováno 40 hodin teorie a 28 hodin 

praxe u HZS kraje na úseku prevence.  

Teoretická výuka je zaměřena na seznámení s: 

• Základními právními předpisy a pojmy z oblasti prevence 

• Výkonem a dokumentací SPD 

• Povinnostmi jednotlivých subjektů, které jsou stanoveny předpisy o požární 

ochraně 

• Oblastí kontroly a akceschopnosti jednotek PO 

• Druhy, přípravou a průběhem požárních kontrol 

• Náležitostmi k posouzení požárního nebezpečí 

• Územním , stavebním a kolaudačním řízením 

• Principy požární bezpečnosti staveb 

• Činností na místě požáru při zjišťování příčin vzniku požárů a se zpracováním 

spisu o požáru 

• Základními pojmy a principy výkonu státní správy na úseku prevence 

závažných havárií 

Organizaci praxe má na starosti ředitel odboru prevence nebo pověřený příslušník 

tohoto odboru. Praxe je zaměřená zejména na tyto oblasti: 

• Účast studujícího na požární kontrole, 

• Seznámení s konkrétním zápisem z požární kontroly 

• Studující zpracuje jednoduchý zápis 

• Účast studujícího na stavebním řízení, místním šetření 

• Účast na posuzování projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení 

• Práce s konkrétními spisy o požáru 

• Účast na přípravě podkladů pro zahájení správního řízení nebo vydání 

rozhodnutí 

Výuka požární prevence v kurzu VPPI dává posluchači ucelený soubor informací o 

činnosti na úseku prevence. Jsou to jen základní informace, které se podrobně nezabývají 

konkrétní problematikou. Není cílem tohoto kurzu připravovat absolventy na činnost 

v požární prevenci.  

Znalosti z kurzu VPPI jsou pro výkon služby na úseku požární prevence nedostačující, 

proto musí příslušník absolvovat kurz Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I. 
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4.2 Kurz požární prevence, ochrana obyvatel a plánování I A 

 

Kurz požární prevence, ochrana obyvatel a plánování I (dále jen POP I A) je určen k 

získání odborné způsobilosti dle Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra 

vnitra č. 6/2005 ve znění č. 18/2005, příslušníků HZS ČR zařazených na úseku požární 

prevence, ochrana obyvatelstva a havarijního plánování.  

Podmínkou pro zařazení do kurzu je absolvování kurzu VPP I. 

Absolvent kurzu je schopen vykonávat odborné činnosti na úseku požární prevence, 

ochrany obyvatelstva a havarijní plánování v rámci HZS ČR. Níže jsou uvedené znalosti 

absolventa jen z oblasti požární prevence:  

• Seznámení se základními právními předpisy v oblasti požární prevence 

• Znalost výkonu SPD a předepsanou dokumentaci 

• Seznámení s povinnostmi jednotlivých subjektů stanovených předpisy o 

požární ochraně 

• Znalost posuzování požárního nebezpečí u činností se zvýšeným a vysokým 

požárním nebezpečím 

• Seznámení s územním, stavebním a kolaudačním řízením 

• Základní znalosti o stavební dokumentaci 

• Znalost principů požární bezpečnosti staveb 

• Znalost činnosti SPD na místě vzniku požáru 

• Znalost principů státní správy na úseku prevence závažných havárií 

• Znalost postihů za neplnění povinností na úseku požární ochrany 

Délka kurzu je 108 hodin. Každému téma z názvu kurzu je věnováno 35hodin. Pro 

úspěšné absolvování kurzu musí účastník složit závěrečnou zkoušku. Po úspěšném složení 

závěrečné zkoušku mu vzdělávací zařízení vystaví osvědčení o odborné způsobilosti, které 

slouží jako doklad o kurzu. Odborná způsobilost má platnost pět let. Celá osnova kurzu POP 

IA je v příloze č. 1. 

K prodloužení odborné způsobilosti musí příslušníci absolvovat kurz o prodloužení 

odborné způsobilosti nejpozději do pěti let od data platnosti předchozího osvědčení o odborné 

způsobilosti. K těmto účelům slouží kurz POP IB. 
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4.3 Prodlužovací kurz POP IB 

 

Tento kurz je určen k opakování a prohlubování znalostí a k prodloužení odborné 

způsobilosti příslušníků HZS ČR zařazených na úseku požární prevence, ochrana 

obyvatelstva a havarijní plánování. 

Délka kurzu je 36 hodin. Každému téma z názvu kurzu je věnováno 11 hodin. Pro 

úspěšné absolvování kurzu musí účastník složit závěrečnou zkoušku. Po úspěšném složení 

závěrečné zkoušky je dokladem o ukončení kurzu prodloužení osvědčení o odborné 

způsobilosti na dalších pět let. 

Téma výuky požární prevence zahrnuje: 

• Nové předpisy upravující oblast požární prevence 

• Nové předpisy související s problematikou požární prevence 

• Vybrané oblasti požární prevence dle aktuálních potřeb HZS ČR 

Příslušníci vykonávající službu na úseku požární prevence po pěti letech od 

absolvování kurzu POP IA už mají dostatečnou znalost legislativy a proto by měl být dán 

větší důraz v cyklických kurzech na praktické ukázky (fotografie, videodokumentace). Při 

kolaudacích a kontrolách se mohou setkat s novým technickým řešením, které nemusí být 

správně posuzováno. Pro tyto účely by mohl být použit navrhovaný vzdělávací software. 

 

4.4 Kurz požární prevence, ochrana obyvatel a plánování IIA 

 

Tento kurz je určen pro řízení odborných činností příslušníky HZS ČR na úseku 

požární prevence, ochrana obyvatel a havarijního plánování.  

Délka kurzu POP IIA je 36 hodin. Z celkové hodinové dotace je požární prevenci 

věnováno 13 hodin. 

Téma výuky požární prevence zahrnuje: 

• Přehled předpisů upravujících požární prevenci 

• Propojení jednotlivých oblastí požární prevence a vzájemné využívání 

získaných poznatků 

• Požární prevence v jiných právních předpisech a jejich aplikace pro výkon 

státní správy 

• Základní zásady tvorby předpisů a připomínkové řízení 
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• Stížnosti a petice 

• Znalecké posudky a požárně technické expertízy 

• management 

Pro úspěšné absolvování kurzu musí účastník složit závěrečnou zkoušku. Po úspěšném 

složení závěrečné zkoušku mu vzdělávací zařízení vystaví osvědčení o odborné způsobilosti, 

které slouží jako doklad o ukončení kurzu. Odborná způsobilost má platnost pět let. 

Nejpozději do pěti let od vydání odborné způsobilosti musí příslušník absolvovat 

prodlužování kurz odborné způsobilosti POP IIB.  

 

4.5 Doplňkové kurzy 

 

K doplnění znalostí pro samostatný výkon služby může být požadováno absolvování 

doplňkového kurzu označeného písmenem D.  

Kurzy jsou organizovány v termínech podle počtu zájemců. Maximální počet 

účastníku v kurzu je 20 příslušníků, a to z důvodu,aby byli zapojeni všichni účastníci do 

řešení stanovených úkolů. Lektoři jsou příslušníci z odboru prevence GŘ a jednotlivých HZS 

krajů. Časový rozsah kurzů je 24 hodin.  

Kurz D1  je určen ke získání praktických znalostí z oboru kontrolní činnosti  

Kurz D2  je určen ke získání praktických znalostí z oboru stavební a technologické 

prevenci  

Kurz D3  je určen ke získání praktických znalostí z oboru zjišťování příčin požárů 

Kurz D4  je určen ke získání praktických znalostí z oboru preventivně výchovné 

činnosti. 

Téma výuky kurzu D1 kontrolní činnost zahrnuje: 

• Přehled nových předpisů upravujících požární prevenci  

• Práce s předpisy, obecné zásady kontrolní činnosti   

• Metodickou pomůcku ke kontrolní činnosti vydanou GŘ jako Přílohu  k č.j. 

PO-1502-1/PRE-2007 

Při řešení konkrétních úkolů v pracovních skupinách a prezentace řešení musí 

účastníci:  

• Zpracovat dokumentaci o začlenění do kategorie činnosti se zvýšeným nebo 

vysokým požárním nebezpečím  
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• Vytvořit program tematické požární kontroly dle zadaného typu činnosti  

• Zpracovat text zjištění a stanovit opatření podle zadání konkrétního nedostatku  

• Vyhodnotit předloženou část zápisu a identifikovat nesprávně popsané 

nedostatky a nesprávně uložená opatření   

Po skončení obdrží příslušník potvrzení o absolvování kurzu. Na konci kurzu není 

žádná závěrečná zkouška, ale příslušník se musí aktivně zapojit při řešení zadaných úkolů. 

Celá osnova kurzu D1 je v příloze č. 2.  
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5 Software používaný v USA při kontrolní činnosti 

 

Podobně jako u nás, tak i v zahraničí, funguje kontrolní činnost. Průběh požárních 

kontrol je v každé zemi rozdílný v závislosti na legislativě daného státu. Například v USA se 

řídí předpisy NFPA (National Fire Protection Association).  

Zvyšující počty kontrol v USA jsou spojené s rozvojem stavebnictví, s kterým souvisí 

i celkový rozvoj ekonomiky. Byly dvě možnosti řešení. Zvýšit počet zaměstnanců kontrolní 

činnosti, nebo kontroly provádět efektivněji. Pro usnadnění kontrolní činnosti byl vytvořen 

software MobileEyes™  

 

5.1 MobileEyes™ 

 

MobileEyes™ je mobilní nástroj pro kontrolní činnost, který pomáhá kontrolovat 

objekty rychle a snadno. Okamžitě podává konečný výsledek o kontrole (zápis). 

MobileEyes™ změnil vyplňování formulářů z papírové formy na elektronickou a pomohl 

zvýšit počet provedených kontrol na jednoho inspektora za stejnou pracovní dobu. 

Program má snadné ovládání, zaškolení pro práci s MobileEyes™ s využitím všech 

výhod zajišťuje společnost Trademaster – tvůrce programu. Po dokončení zaškolení může 

inspektor vykonávat kontroly. Při problémech nebo nejasnostech s chodem programu 

společnost Trademaster nabízí podporu online přes internet, po telefonu nebo osobně. 

Software funguje na tablet PC (obrázek č. 4), který je díky své velikosti a lehkosti 

použitelný místo poznámkového bloku. Požární inspektor při kontrole postupuje stejným 

způsobem jako při vyplňování papírového formuláře, jen s tím rozdílem, že všechny 

informace přímo zadává do tablet PC. S programem MobileEyes mají inspektoři přístup k 

veškeré legislativě týkajících se jejich činnosti, kdykoliv potřebují nahlédnout do předpisů. 

Mezi hlavní přednosti softwaru MobileEyes patří: 

• Zvýšení počtu kontrol o 25 – 50 % 

• Software obsahuje legislativu pro kontrolní činnost 

• Možnost na místě vytisknout zápis z kontroly 

• Předdefinované opatření k opakujícím se nedostatkům 

• Ustálený postup kontroly 

• Přesné umístění nedostatků pro kontrolu jejich odstranění 
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• Automatické plánování kontrol a odstranění nedostatků 

• Online databáze již provedených kontrol 

• Přenos zápisu z kontroly do databáze provedených kontrol 

• Program zpracovává statistická data (počet kontrol, nedostatky) 

Zvýšený počet kontrol mezi 25 – 50 % není způsoben tím, že inspektor provádí 

fyzickou kontrolu objektu kratší dobu. Fyzickou kontrolu s MobileEyes™ i bez, provádí 

inspektor stále stejnou dobu. Avšak hlavní úspora času je, že po kontrole nemusí zpátky do 

kanceláře vypracovávat zápis o kontrole. Zápis o kontrole provede na místě kontroly. Doba 

věnovaná administrativnímu procesu se díky MobileEyes™  výrazně snížila. 

 

 
Obrázek 4 Tablet PC s programem MobileEyes [5]. 
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6 Navrhovaný vzdělávací software 

 

V této kapitole bude popsán návrh vzdělávacího software pro státní požární dozor, 

kontrolní činnost. Pro představu je na obrázku č. 5 jednoduchá struktura programu. 

Program bude rozdělen do dvou hlavních částí, a to vzdělávání a testování. V části 

vzdělávání uživatel najde veškerou legislativu týkající se požární prevence doplněnou o další 

související materiály (např. stanoviska MV-GŘ HZS ČŘ k některým ustanovením zákona, 

odpovědi MV-GŘ HZS ČR na dotazy k realizaci některých povinností na úseku požární 

ochrany). Navržená struktura obsahuje v části fyzická kontrola a dokumentace jen několik 

možných návrhů. V části testování bude uživatel ověřovat svoje znalosti nabyté z části 

vzdělávání. Testování se rozdělí podobným způsobem jako vzdělávání. Uživatel bude moci 

ověřit své znalosti z jednotlivých částí jako je legislativa, dokumentace a fyzická kontrola. 

Testování bude obsahovat i celkový test, který se skládá ze všech výše uvedených částí.  

V příloze této diplomové práce je demoverze vzdělávací software s ukázkou souborů, 

které by měl tento software obsahovat. Demoverze je vytvořena jako možná ukázka realizace 

návrhu v praxi. Program vytvořený odbornou firmou pro použití v praxi bude mít jinou 

grafickou podobu, uživatelské prostředí a ovládání, ale shromážděná data se nezmění. 

Konečná verze programu bude záviset na rychlosti a zpracování datových souborů. 
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Obrázek 5 Struktura vzdělávacího programu pro SPD 
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6.1 Vzdělávání 

 

V této části programu uživatel (příslušník) najde veškeré podklady týkající se 

problematiky požární prevence zaměřené zvláště na kontrolní činnost. Tyto podklady uživatel 

využije k  nabytí zkušeností, které by jinak dosáhl až po několika desítkách kontrol. 

Vzdělávání je zaměřeno na přímou aplikaci získaných vědomostí v praxi (při 

požárních kontrolách). Proto v programu musí být uvedeny dokumenty a fotografie, které 

splňují zákonné požadavky a naopak, které zákonné požadavky nesplňují. U dokumentů a 

fotografií musí být také zdůvodněno proč tyto požadavky nejsou splněny. 

 

6.1.1 Legislativa 

 

V této části najde uživatel soubor zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a normativní 

dokumenty, které přímo i nepřímo souvisí s požární prevencí. 

Níže jsou uvedeny vydané právní předpisy, které tvoří základní právní rámec pro 

ochranu životů, zdraví a majetku z hlediska požární prevence. 

Patří sem právní předpisy vydávané jak v působnosti Ministerstva vnitra, tak i 

v působnosti jiných ministerstev nebo ústředních orgánů státní správy: 

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

• Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o 

změně některých zákonů 

• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů 

• Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

• Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších 

předpisů. 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

• Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 



 

 

  32 

 

• Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

• Vyhláška č. 324/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní 

způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy 

služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného 

pobytu, ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic a tavných nádobách. 

• Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních 

dveří, kouřotěsných požárních dveří. 

• Vyhláška č. 85/1999 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování hořlavosti a 

oxidačních vlastností chemických látek a chemických přípravků. 

• Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů,  

Dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou české technické normy (dále 

jen ČSN) dokumenty, které nejsou obecně závazné. Splněním podmínek požární bezpečnosti 

dle platné legislativy lez dosáhnout splněním normativních požadavků. Odlišné splnění 

požadavků na požární bezpečnost od příslušných normativních požadavků je možné, ale jen 

za takových podmínek, kdy budu prokázána navrženým řešením stejná nebo vyšší bezpečnost.  

Nejvýznamnější skupinu českých technický norem z hlediska požární prevence je obor 

požární bezpečnost staveb ČSN řady 73 08 xy. V příloze č. 1 je soupis normativních 

dokumentů týkajících se požární prevence [3]. 

Pro rychlost, přístupnost a snadnost hledání informací z výše uvedených právních 

předpisů a norem musí být v programu uvedeny v elektronické podobě. 

 

6.1.2 Fyzická kontrola 

 

Při provádění fyzické kontroly objektů a technologických zařízení jsou na příslušníky 

provádějící kontrolu kladeny vysoké nároky na zkušenosti. Nedostatek zkušeností může 

působit negativně na kvalitu kontrolní činnosti. Ale i příslušník, který provedl několik stovek 

kontrol se může zmýlit při posuzování pro něho nových nebo nestandardně řešených 

bezpečnostních zařízení, které zaručují zákonnou úroveň požární bezpečnosti. Další nové 

skutečnosti při kontrolách nastanou dnem 1. července 2008, kdy nabude účinnosti nová 

vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
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Proto v této části programu musí být uvedeno množství názorných fotografií. 

Fotografie budou rozděleny podle typu věcného prostředku požární ochrany nebo typu 

požárně bezpečnostního zařízení. V každé složce bude „vzorová“ fotografie a několik dalších 

fotografií ukazující různé druhy nedostatků na stejném věcném prostředku požární ochrany 

nebo požárně bezpečnostním zařízení. U „vzorové“ fotografie bude uveden zákonný 

požadavek a u fotografie s nedostatkem bude uvedeno v čem nevyhovuje zákonným 

požadavkům.  

Rozdělení složek s názornou ukázkou může být následující: 

• Hasící přístroje (přenosné, pojízdné, přívěsné) 

• Nástěnné hydranty 

• Nezavodněné požární potrubí 

• Únikové cesty 

• Trvale volně průchodné komunikační prostory 

• Označení nouzových (únikových) východů, evakuačních výtahů, směrů úniku 

• Požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení 

• Označení a přístupnost rozvaděčů el. energie a hlavních vypínačů el. proudu 

• Označení a přístupnost hlavních uzávěrů plynu a vody 

• Volné příjezdové komunikace a nástupní plochy 

Pro představu níže uvedu, jak bude vypadat složka s názvem hasící přístroje: 

Dle § 2 odst. 5 písm. vyhlášky o požární prevenci se hasicí přístroje instalují v prostorách a 

zařízeních právnických osob a podnikajících fyzických osob alespoň na každých započatých 

200 m2 (pokud není stanoveno jiným dokumentem): 

• Hasicí přístroje obsahující hasivo s celkovou hasicí schopností nejméně 13A 

• Hasicí přístroje obsahující hasivo s celkovou hasicí schopností nejméně 70B 

• Hasicí přístroje, které nemají uvedou hodnotu hasicí schopnosti, tak 1 hasící přístroj  

s jmenovitým množstvím náplně: 9l vody, 6 litrů vodního roztoku pěnidla, 6kg 

halonu nebo jiného ekvivalentního hasiva, 6kg hasicího prášku nebo 5kg oxidu 

uhličitého 

Umístění hasicích přístrojů musí vyhovovat dle § 3 vyhlášky o požární prevenci. Hasicí 

přístroj musí být: 

• snadno a rychle použitelný 

• umístěn na viditelném(případně být označen příslušnou požární značkou) a přístupném 

místě 
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• rukojeť nejvýše 1,5 m nad podlahou 

• zajištěn proti pádu pokud je umístěný na podlaze 

Provozuschopnost a lhůty kontrol řeší § 9 vyhlášky o požární prevenci.  

 
Obrázek 6 Správně umístěný a označený přenosný hasicí přístroj práškový 6kg. 
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Obrázek 7 Detail kontrolního štítku dle § 9 odst. 7 vyhlášky o požární prevenci 
 

 
Obrázek 8 Typový štítek hasicího přístroje s uvedenou hodnotou hasicí schopnosti 
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Obrázek 9 Přenosný hasicí přístroj není zajištěn proti pádu 
 
Popis nedostatku: Hasicí přístroj není zabezpečen proti pádu porušení § 3 odst. 4 vyhlášky o 

požární prevenci 
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6.1.3 Dokumentace 

 

Při provádění požárních kontrol se prověřuje celkový stav organizačního zabezpečení 

požární ochrany dle platné legislativy. Mezi toto prověřování nepatří jen fyzická kontrola, ale 

i kontrola dokumentace požární ochrany.  

V této části programu se uživatel seznámí s veškerou dokumentací požární ochrany. 

Vždy bude uveden dokument, který bude vyhovovat zákonným požadavkům. A několik 

dokumentů stejného typu, které nebudou vyhovovat zákonným požadavkům. Tyto nedostatky 

budou popsány, aby se je uživatel programu učil odhalovat při požárních kontrolách. 

Rozdělení složek s ukázky dokumentů bude dle druhu dokumentace požární ochrany: 

• Dokumentace o začlenění do kategorie činností podle míry požárního 

nebezpečí 

• Posouzení požárního nebezpečí 

• Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany 

• Požární řád 

• Požární poplachové směrnice 

• Požární evakuační plán 

• Dokumentace zdolávání požárů 

• Řád ohlašovny požárů 

• Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy 

preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany 

• Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě 

preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany 

• Požární kniha 

• Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany 

• Dokumentace o zkouškách činnosti, kontrolách a revize požárně 

bezpečnostních zařízení (stabilní hasící zařízení, elektrická požární signalizace, 

zařízení pro odvod kouře a tepla a další) 

Soubor s dokumentací o začlenění do kategorie podle míry požárního nebezpečí 

obsahuje citaci zákonného požadavku a ukázku dokumentů. 
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Základní dokumentace požární ochrany je začlenění do kategorie činností podle míry 

požárního nebezpečí. Podle kategorie začlenění jsou zákonem o požární ochraně uloženy další 

povinnosti pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby. 

Dokument o začlenění musí splňovat náležitosti dle § 28 vyhlášky o požární prevenci: 

a) označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost 

provozována, 

b) uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení 

charakteristik potřebných pro začlenění 

c) přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným 

požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 a 3 

zákona) k činnosti a místu podle písm. a) 

d) prohlášení právnické osoby nebo podnikající osoby o začlenění. 

Níže je uveden jak může vypadat dokument (splňující zákonné požadavky) o 

začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí (jedná se o dokumentaci 

zpracovanou nad rámec povinností dle zákona o požární ohraně neboť dle § 15 se 

dokumentace požární ochrany zpracovává jen pro činnosti se zvýšeným nebo vysokým 

požárním nebezpečím): 

Dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí 
 

A 1. Druh rozhodující činnosti:  

Administrativní a správní činnost. 

A 2. Místo provozování činnosti:  

Areál Autobox a. s.,Závod Automotive, Choceň, Administrativně sociální přístavba 

k výrobní hale. 

B 1. Stručný popis činnosti:  

Kancelářské prostory pro vedení závodu a technicko-hospodářské zaměstnance. 

 Rozhodující hořlavé látky:  

Dřevo a papír. 

B 2. Požární zatížení dle přílohy č 2 č. pol. 1.1 k vyhlášce č. 246/2001 Sb. [kg/m2]:

  40. 

B 3. Majitel objektu: Autobox a. s. 

B 4. Zodpovědná osoba: ing. Jaroslav Silný, ředitel závodu. 

B 5. Popis objektu s provozovanou činností: 

Druh objektu: nevýrobní objekty - administrativní nebo administrativně-údržbářský objekt. 
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Počet užitných podlaží 3 NP. Celková požární výška 10 m. 

Členění objektu do požárních úseků  ano,  ne.   

Půdorysná plocha pracoviště s touto činností  450 m2. 

Maximální počet osob na pracovišti – 70. 

B 6. Dokumentace objektu s provozovanou činností: 

  kolaudační rozhodnutí.   

  stavební výkresy technické zprávy popř. další projektová dokumentace. 

C 1. Přiřazení charakteristik dle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů: 

Bez zvýšeného požárního nebezpečí 

D 1. Prohlášení provozovatele činnosti: 

Prohlašuji, že administrativní a správní činnost, která je provozována v objektu 

Administrativně sociální přístavby v závodu Automotive Choceň, je začleněna do 

kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí. 

 
Vypracoval v Brně 30.12.2004  Schválil v Chocni 10.1.2005 

 
 …………………………………… ……………………………………… 
 Ing. Lukáš Hušek Ing. Jaroslav Silný 
 osv. o odborné způsob. Š-7/95  ředitel závodu 

V dalším ukázce bude dokument o začlenění obsahovat chybu, která bude popsána. 

Dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí 
 
I. Označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost 

provozována 
 

Provozovaná činnost: Výrobní objekt slouží k montáži a výrobě počítačů, skladování 
výrobků a jejich expedici. 
 
      
Místo: AB COMP a.s.  

Výškovická 98, Ostrava – Výškovice 
PSČ: 62828 

IČ: 369 589 658      
Telefon: 559 666 888     

 
Statutární orgán: Jednatel p. xxx   

      
 

Začlenění provedl(a):   
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Datum: …………      
 

II. Uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení 
charakteristik potřebných pro začlenění 

 
Specializovaná novostavba výrobního závodů počítačů, jejich skladování a transport, tvoří 
částečně dvoupodlažní budova, která obsahuje čtyři základní části provozu.  
1) Výrobní část  - zahrnuje prostory výrobní haly, která obsahuje montážní a zkušební celky 
pro kompletaci počítačových sestav. Dále jsou zde v jižní části  prostory pro 
vzduchotechniku, trafostanici, kanceláře administrativy a sociální zařízení.  
2) Skladová část -je situována v západní části budovy.Ve skladech se nachází součtu 400l 
kapalných hořlavých látek (nafta, benzin, odmašťovadla, ředidla) pro provoz 
vysokozdvižných vozíků.  Ta zahrnuje plochu s nakládacími můstky pro transport zboží, dále 
jsou zde opět prostory pro rozvody elektrické energie. 
3) Servisní část - je nazývána tzv. RMA částí, která slouží jako místo oprav a údržby. Je 
situována na severní straně budovy. Opět se zde nachází plocha s nakládacími můstky. 
Rovněž se zde nacházejí kancelářské prostory administrativy se sociálním zařízením. Dále je 
zde místnost se vzduchotechnikou.  
4) Kanceláře a sociální zařízení – Objekt je částečně dvoupodlažní, přístupný z jednotlivých 
jeho částí a to z prostoru výrobní haly a rovněž RMA částí. Dostupný je rovněž 
z přístupových komunikací. První nadzemní podlaží není využito. Do druhého podlaží 
existuje přístup po třech vnitřních schodištích, která slouží pro únik osob. Ve druhém podlaží 
jsou umístěny kanceláře administrativy, šatny a sociální zařízení pro muže a ženy. 
4) Vrátnice – Vrátnice je konstrukčně provedena jako samostatný objekt ležící při příjezdové 
komunikaci do areálu závodu. 
5) Sprinklerová nádrž a čerpací stanice sprinklerů – Objekt je umístěn samostatně  
v bezprostřední blízkosti výrobní haly nedaleko skladové části. 
 
Výrobní část a skladová část se zázemím zaměstnanců je jednopodlažní, stejně tak jako 
servisní část a většina kancelářských prostor v budově. Ve druhém podlaží se nacházejí šatny 
zaměstnanců se sociálním zařízením a také se zde nachází několik kancelářských místností.  
Všechny provozy jsou navzájem stavebně odděleny a vzájemně komunikačně propojeny. 
Zaměstnanci mají zázemí umístěné v 2.NP se samostatným vstupem z venku přes tři 
samostatná schodiště do prvního patra. Provoz je trojsměnný, kdy jedna směna čítá 90 osob. 
Hala má rozměry 144 x 178 m. Nahodilé požární zatížení je ve výrobě 25 kg/m2. 
 

III. Přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti  
se zvýšeným požárním nebezpečím  
(§ 4 odst. 2  zákona o požární ochraně) 

 
 

Podle § 4 odst. 2 zákona o požární ochraně provozuje právnická osoba činnosti se 

zvýšeným požárním nebezpečím, které naplňuje v bodě: 
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a. V jednom prostoru nebo požárním úseku se vyskytují nebezpečné látky a přípravky, které 
jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, v celkovém 
množství převyšujícím 250 litrů těchto látek a přípravků v kapalném stavu.dle § 4 odst. 2 
písm. a) zákona o požární ochraně, 
sklady (v PÚ N1.01 – IV a N1.02 - IV)  

 
IV. Prohlášení právnické osoby o začlenění 

 
Podle míry požárního nebezpečí ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) zákona o požární 

ochraně se objekt pro výrobní objekt počítačových sestav AB COMP a.s. se sídlem na ulici 
Výškovická 98 v Ostravě, IČ 369 589 658, začleňuje do    

 
kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím  

 
Společnost dále prohlašuje, že nezamlčela žádné důležité údaje o provozovaných 

činnostech v objektu pro výrobu počítačů provozovaném na adrese Výškovická 98, Ostrava – 
Výškovice, 62828, rozhodné pro přiřazení charakteristik potřebných pro začlenění do 
kategorií provozovaných činností. 

Dále prohlašuje, že s výše uvedeným zařazením souhlasí a bere na vědomí povinnosti 
vyplývající z provozováním činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. 

 
 
V………….. ….   dne…………..                         Schválil: ……………………………….. 

                       Generální ředitel 
Popis nedostatku: Výše uvedené začlenění právnické osoby AB COMP, a. s. do 

kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 pís. a) zákona o požární 

ochraně, není provedeno správně.  

Protože se jedná o výrobní provoz a na pracovišti se vyskytuje více než 3 zaměstnanci 

(30 zaměstnanců na směnu) a nahodilé požární zatížení je vyšší než 15 kg/m2 (ve výrobě 25 

kg/m2 dle položky č. 13.2.1 přílohy č. 2 vyhlášky o požární prevenci) bude výrobní činnost 

začleněna do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím ve smyslu § 4 odst. 2 

písm. a) a f) zákona o požární ochraně. V hodnocení je nesprávně uvedeno „objekt“ když se 

má hodnotit „činnost“ (v jednom objektu je – může být zpravidla více činností). 

V popisu v bodu 2) skladová část není uvedeno množství jednotlivých hořlavých 

kapalin takže nelze určit, zda množství hořlavých a vysoce hořlavých látek přesahuje 

množství uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) zákona o požární ochraně a tudíž nejsou informace 

potřebné pro začlenění úplné.  
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6.1.4 Zápis 

 

O provedené kontrole vyhotoví orgán vykonávající státní požární zápis, který se 

projednává se statutárním zástupcem právnické osoby nebo s podnikající fyzickou osobou 

nebo jejím odpovědným zástupcem, který jsou povinni podat orgánu SPD písemnou zprávu o 

odstranění závad, uvedených v zápise z požární kontroly ve stanoveném termínu[7]. 

V této části programu se uživatel seznámí se zápisem z požární kontroly. V příloze č. 

5 je uveden zápis z komplexní kontroly, v příloze č. 6 je uveden zápis z tématické kontroly a 

v příloze č. 7 je uveden zápis z kontrolní dohlídky.  

Při tvorbě zápisu z požární kontroly je kladen vysoký důraz na přesnou citaci porušení 

zákonných požadavků. Hlavně v případě kdy SPD uloží provozovateli postih (pokutu) a zápis 

bude sloužit jako podklad ke správnímu řízení. Nesprávně napsaný zápis může být v takovém 

případě zpochybnitelný a ve správním řízení napadnutelný.  

6.2 Testování 

 

V této části programu může uživatel (příslušník) ověřit své odborné znalosti v oblasti 

požární prevence. Ověřování odborných znalostí bude probíhat formou testových otázek, 

které budou mít tři základní okruhy: legislativa, dokumentace a fyzická kontrola.  

Testování odborných znalostí uživatel je důležité z hlediska zjišťování nedostatků 

v jeho znalostech. Při odhalení určitých neznalostí má uživatel možnost doplnit své znalosti 

přesunutím v programu do části vzdělávání a zaměřit se přesně na danou problematiku. Poté 

se může vrátit zpět do části testování a znovu ověřit svoje znalosti.  

Testové otázky budou mít výběr ze tří odpovědí, z nichž jen právě jedna bude správná.  

Aby došlo k zamezení opakování stále stejných testových otázek, musí být soubor 

otázek dostatečně široký. Testové otázky bude program vybírat na základě náhodné generace. 

Odpovědi u otázek se musí „míchat“, při opakovaném spuštění testu se stejným okruhem 

testování a položení stejné otázky program pozmění pořadí odpovědí. Tímto způsobem bude 

zamezeno, aby uživatel neodpovídal na otázky „automaticky“ už podle otázky a jeho 

zkušenosti z předchozích testování v programu. 

Po odpovědi k poslední otázce z testu bude provedeno vyhodnocení odpovědí a 

uživateli budou zobrazeny otázky, které zodpověděl špatně. U těchto špatně zodpovězených 
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otázek bude uvedena správná odpověď a odkaz na dokument, kde je přesně citována 

odpověď. 

 

6.2.1 Legislativa 

 

Legislativa týkající se požární prevence zahrnuje mnoho zákonů, vyhlášek a nařízení 

vlády týkající se jí přímo nebo i nepřímo. Znalost podrobností zákona o požární ochraně a 

vyhlášky o požární prevenci je pro výkon SPD základem. K upřesnění a správné aplikaci 

předpisů lze rovněž použít stanoviska MV – GŘ HZS ČR k některým ustanovením zákona, 

odpovědi GŘ na dotazy k realizaci i některých povinností na úseku požární ochrany apod. 

Proto testové otázky budou zaměřeny zejména na tyto základní právní předpisy. 

Níže je uvedeno několik příkladů, jak mohou vypadat testové otázky včetně správné 

odpovědi: 

Termín provedení komplexní požární kontroly se oznamuje před jejím zahájením, 

nejméně a formou: 

 

a) 14 kalendářních dnů, telefonickou 

b) 7 kalendářních dnů, písemnou 

c) 7 kalendářních dnů, ústní 

 

Správná odpověď b) dle § 45 odstavec 4 vyhlášky o požární prevenci. 

 

Za vyhrazená požárně bezpečností zařízení se NEPOVAŽUJE: 

 

a) požární klapky 

b) elektrická požární signalizace 

c) hasící přístroje 

 

Správná odpověď c) v § 4 odstavec 3 vyhlášky o požární prevenci jsou uvedena 

všechna požárně bezpečnostní zařízení mezi, které hasící přístroj nepatří (jde o věcný 

prostředek).. 
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Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek se 

provádí nejméně:  

 

a) jednou za 1 rok 

b) jednou za 6 měsíců 

c) jednou za 2 roky 

 

Správná odpověď a) dle § 24 vyhlášky o požární prevenci.  

 

Členění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí se člení do kategorií: 

 

a) s nízkým, středním a vysokým požárním nebezpečím 

b) s normálním, se zvýšením a s velkým požárním nebezpečím 

c) bez zvýšeného, se zvýšením a s vysokým požárním nebezpečím 

 

Správná odpověď c) dle § 4 odst. 1 zákona o požární ochraně. 

 

Kontrola provozuschopnosti elektrické požární signalizace se provádí: 

 

a) jednou za 3 měsíce 

b) jednou za 1 rok 

c) jednou za 6 měsíců 

 

Správná odpověď b) dle § 8 odst. 1 vyhlášky o požární prevenci.  

 

Přenosný hasící přístroj umístěný na svislé stavební konstrukci musí mít rukojeť 

hasícího přístroje nejvýše: 

 

a) 1,5 m nad podlahou 

b) 1,7 m nad podlahou 

c) 1 m nad podlahou 

 

Správná odpověď a) dle § 3 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci. 
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6.2.2 Dokumentace 

 

Testováním znalostí z dokumentace požární ochrany bude příslušník posuzovat 

správnost a úplnost dokumentace. V otázce se příslušníkovi zobrazí některý dokument 

z dokumentace požární ochrany a nabídka tří odpovědí, z kterých bude právě jen jedna 

správná.  

Níže jsou uvedeny testové otázky z dokumentace včetně správné odpovědi: 

Dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí 
 
A 1. Druh činnosti:  

Výroba zvukově izolačních materiálů a ukládání vstupních surovin. 

A 2. Místo provozování činnosti:  

Areál Autobox a. s.,Závod Automotive, Choceň, - Výrobna laminátových skořepin. 

B 1. Stručný popis činnosti:  

Výroba zvukově izolačních materiálů pro kabiny nákladních vozidel tepelným lisováním 
pryskyřicí napuštěné bavlny „dek“ a pro osobní vozidla ze směsi polypropylenu a skelných 
vláken a jejich dokončovací úpravy. 
 Rozhodující hořlavé látky:  

Hořlavé kapaliny (nitro ředidla, technický benzín) I. třídy nebezpečnosti – extrémně 
hořlavé látky. Největší možné množství těchto látek je 50 litrů. 

B 2. Požární zatížení dle přílohy 2 č. pol. 13.3.6 k vyhlášce  č. 246/2001 Sb. [kg/m2]:

  120. 

B 3. Majitel objektu: Autobox a. s. 

B 4. Zodpovědná osoba: Ing. Jaroslav Silný, ředitel závodu. 

B 5. Popis objektu s provozovanou činností: 

Druh objektu: výrobní objekt. 

Počet užitných podlaží 1 NP. Celková výška 10 m. 

Členění objektu do požárních úseků  ano,  ne.   

Půdorysná plocha pracoviště s touto činností 7000 m2. 

Maximální počet osob na pracovišti – 100. 

B 6. Dokumentace objektu s provozovanou činností: 

  kolaudační rozhodnutí.   

  stavební výkresy technické zprávy popř. další projektová dokumentace. 
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C 1. Přiřazení charakteristik dle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů: 

Se zvýšeným požárním nebezpečím § 4 odst. 2 písm. d). 

D 1. Prohlášení provozovatele činnosti: 

Prohlašuji, že činnost výroba zvukově izolačních materiálů, která je provozována ve výrobní 
hale M3 v závodu Automotive Choceň, je začleněna do kategorie se zvýšeným požárním 
nebezpečím. 
 
Vypracoval v Brně 30.7.2005  Schválil v Chocni 2.8.2005 

 
 …………………………………… ……………………………………… 
 Ing. Lukáš Hušek Ing. Jaroslav Silný 
 osv. o odborné způsob. Š-7/95  ředitel závodu 

 

Začlenění provozované činnosti podle míry požárního nebezpečí dle § 4 zákona o požární 
ochraně je provedeno: 
 

a) správně, se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 písm. a) a d) 
b) chybně, bez zvýšeného požárního nebezpečí 
c) chybně, se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 písm. d) a e) 
 
Správná odpověď c) provozovaná činnost je se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 
odst. 2 písm. d) a e), je to prostor, v kterém se vyskytuje nahodilé požární zatížení   120 
kg/m2 . 

 

Požární poplachové směrnice 
 
pro objekt: AB COMP a.s., Výškovická 98, Ostrava – Výškovice, PSČ: 62828 
 
KAŽDÝ, KDO ZPOZORUJE POŽÁR JE POVINEN: 
 

• provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob 
• uhasit požár, jestliže je to v jeho silách nebo provést nutná opatření k zamezení 

jeho šíření 
• ohlásit neodkladně zjištěný požár na ohlašovně požáru (vrátnice)  
a současně sdělit:                          

           1.  Kde hoří 
2.  Co hoří 
3.  Kdo volá 
4.  Zraněné osoby 

 
         I)   Způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance 
 
Každý, kdo zpozoruje požár, je po ohlášení dále povinen: 
-  vyrozumět všechny zaměstnance v ohroženém objektu voláním „HOŘÍ“ a dále  
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-  vyhlásit požární poplach  stiskem nejbližšího tlačítkového hlásiče požáru.  
 
      II) Postup zaměstnance při vyhlášení požárního poplach 
 
Při vyhlášení požárního poplachu se zaměstnanci řídí pokyny vedoucího provozu nebo jim 
pověřeným zaměstnancem, který je povinen: 

a) zajistit rychlou a uspořádanou evakuaci svých zaměstnanců, která musí byt provedena 
únikovými cestami do volných prostor tak, aby byla záruka, že na pracovišti nikdo 
nezůstal, popřípadě evakuaci materiálu 

b) po příjezdu jednotky HZS se řídí pokyny velitele zásahu 
 

     III) Přehled důležitých telefonních čísel 
Hasiči……………………………………………………………………………...............150 
Policie……………………………………………………………………………………..158 
Záchranná služba první pomoci………………………………………………………...155 
Integrovaný záchranný systém………………………………………………………….112 
Plyn-hlášení poruch ……………………………………………………………………1239 
Elektricky proud – poruchy……………………………………………………840 850 860 
Voda – poruchy…………………………………………………………………840 111 125 
 
V Ostravě dne xxx                             statutární zástupce  ………………… 
 
Zpracoval: Osoba odborně způsobilá – xxxx. 
 
       Podpis ………………………. 

 

 

Vyhovuje požární poplachová směrnice zákonným požadavkům dle § 32 vyhlášky o požární 
prevenci: 
 

a) nevyhovuje, chybí zde grafické znázornění směru únikových cest 

b) vyhovuje 

c) nevyhovuje, chybí zde telefonní číslo na ohlašovnu požáru 

 

Správná odpověď je c) dle § 32 odst. 2 písm. d) vyhlášky o požární prevenci. 

 

6.2.3 Fyzická kontrola 

 

Při ověřování znalostí bude uživateli zobrazen obrázek a bude muset zhodnotit 

nabízené možnosti odpovědi dle obrázku. Toto bude nahrazovat hodnocení při fyzické 

kontrole. Uživatel to bude mít zjednodušené nabídkou odpovědí, ale při reálné fyzické 
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kontrole se může setkat se stejným nedostatkem a na základě znalosti z programu bude tento 

nedostatek správně posouzen.  

Níže jsou uvedeny testové otázky z fyzické kontroly: 

 
Obrázek 10 Značka informující směr úniku osob z objektu [4] 

 

Značka informující směr úniku osob z objektu splňuje legislativní požadavky: 
a) Ano 
b) Ne, špatně označený směr úniku 
c) Ne, špatně označený směr úniku a zneužití značky nápisem 

 
Správná odpověď c) porušení § 5 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně v návaznosti § 11 
odst. 3 písm. a) vyhlášky o požární prevenci 
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Obrázek 11 Kontrolní štítek na přenosném hasicím přístroji s vodní náplní 
 
Dle kontrolního štítku na přenosném hasicím přístroji s vodní náplní bude další tlaková 
zkouška nádoby provedena nejpozději(rok, měsíc): 

a) 2012, říjen  
b) 2010, říjen 
c) 2009, září 
 

Správná odpověď: c) dle § 9 odst. 5 písm. c) vyhlášky o požární prevenci 
 

6.2.4 Celkový test 

 

Ověřování získaných znalostí provede uživatel spuštěním celkového testu. 

V celkovém testu bude uveden souhrn otázek ze všech okruhů testování (legislativa, 

dokumentace, fyzická kontrola). Složení otázek celkového testu musí mít pro každé testování 

stejnou skladbu (např. 40% legislativa, 30% dokumentace, 30% fyzická kontrola). Po 

dokončení poslední otázky bude uživateli zobrazen výsledek celkového testu.  

Je více možností hodnocení testu. Může se hodnosti podle procentuelní úspěšnosti 

zodpovězených otázek (např. 100 – 90 % výborně, 90 – 80 % velmi dobře, 80 – 60 % dobře, 

60 % a méně nedostatečně). Další možnost je taková, že každý okruh otázek bude mít určitý 
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počet bodů (např. legislativa 1b, dokumentace 2b, fyzická kontrola 2b). Při stále stejném 

procentuelním složení testu je zajištěno, že každý test budu mít stejný maximální počet 

získaných bodů. Další možnost hodnocení je podle procentuelního počtu chybných odpovědí.  

Výsledky budou mít dílčí hodnocení podle okruhu otázek. Z toho důvodu, aby uživatel 

se mohl zjistit v jakém okruhu má největší nedostatky.  

 

6.3 Možnost využití software 

 

Program bude primárně sloužit k získávání a ověřování znalostí SPD na úseku 

kontrolní činnosti. Konečná verze programu pro použití v praxi může na úseku kontrolní 

činnosti nahradit periodické kurzy POP IB a POP IIB, které příslušník absolvuje každých pět 

let. Pro tento účel by se musel program vhodně doplnit podle osnov periodických kurzů POP 

IB a IIB. V tomto případě by tvorba programu závisela na MV-GŘ HZS ČR a aktualizace 

programu by byla v jeho kompetenci. Příslušníci by nemuseli navštěvovat vzdělávací zařízení 

a tím by došlo k výrazné úspoře jak finančních prostředků, tak i času příslušníků. Tento 

program je zatím jen v návrhu, ale možnosti jeho dalšího využití se ukáží až v praxi.. 

Další možnost využití je osobami odborně způsobilými a techniky požární ochrany. 

Program by mohli využít při přípravě na ověření odborné způsobilosti. Nebo při vlastní 

činnosti (tvorbě dokumentace požární ochrany a plnění podmínek požární bezpečnosti). 

Z programu si můžou vzít ponaučení a nedostatky uvedené v programu odstranit na pracovišti 

a v dokumentaci. 
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7 Závěr 

 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na způsob vzdělávání na úseku požární 

prevence (kontrolní činnost) a návrhem software pro získávání a ověřování znalostí v oblasti 

kontrolní činnosti SPD. 

Software by mohl po dokončení sloužit hlavně pro SPD, ale možnost využití se 

naskýtá i pro osoby odborně způsobilé, techniky požární ochrany, nebo studenty přicházející 

na praxi na úsek požární prevence. Další využití může být v nahrazování kurzů POP tímto 

programem, který bude vhodně doplněn dle osnov kurzů.  

Pro realizaci navrhovaného software jsou nejdůležitější nasbíraná data (fotografie 

nedostatků, statistika zjišťovaných nedostatků při kontrolách). Na souboru těchto informací se 

mohou podílet jednotlivý příslušníci z oddělení kontrolní činnosti. Soubor informací se může 

zpracovat formou další diplomové, bakalářské práce. Po dokončení základních souborů 

informací se bude moci přistoupit k vlastní realizaci software. 

Při realizaci software se může postupovat podle navržené struktury, která zahrnuje jak 

získávání znalostí(vzdělávání), tak i ověřování znalostí. (testování).  
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Příloha č.  1 Osnova kurzu POP I A 
 

MINISTERSTVO VNITRA 
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 

UČEBNÍ OSNOVY 
Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A 

(POP I A) 
 
 
 
 
 
 

Platnost od 1. 1. 2006 
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2005 

MINISTERSTVO VNITRA 
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

_____________________________________________________________ 
Čj. PO-2134/GŘ VZ-2005            Praha 20. prosince 2005 

     Počet listů: 8 
 
 
Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.  
 
    

       …..............................…………….. 
  Generální ředitel HZS ČR 
  a náměstek ministra vnitra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UČEBNÍ OSNOVY 
kurz Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A 

(POP I A) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platnost od 1. ledna 2006 
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2005 

Charakteristika kurzu  
Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A 

Kurz je určen k získání odborné způsobilosti stanovené zvláštním předpisem1) příslušníkům 
HZS ČR zařazeným na úseku požární prevence, ochrana obyvatelstva a havarijní plánování. 
 
Absolvent kurzu je schopen vykonávat odborné činnosti na úseku požární prevence, ochrana 
obyvatelstva a havarijní plánování v rámci HZS ČR. Absolvent kurzu: 
 

− je seznámen se základními právními předpisy v oblasti požární prevence, ochrany 
obyvatelstva a krizového řízení, 

− zná výkon státního požárního dozoru (SPD) a předepsanou dokumentaci o SPD, 
− je seznámen s povinnostmi jednotlivých subjektů stanovených předpisy o požární 

ochraně, 
− zná způsob posuzování požárního nebezpečí u činností se zvýšeným a vysokým požár-

ním nebezpečím, 
− je seznámen s územním, stavebním a kolaudačním řízením, 
− má základní znalosti o stavební dokumentaci, 
− zná principy požární bezpečnosti staveb, 
− zná činnost SPD na místě vzniku požáru, 
− má základní znalosti o vedení spisu o požáru, 
− zná principy výkonu státní správy na úseku prevence závažných havárií, 
− zná postihy ze neplnění povinností na úseku požární ochrany, 
− je seznámen s historií ochrany obyvatelstva v ČR, 
− je seznámen s ochranou obyvatelstva (CO) v zemích EU a NATO, 
− je seznámen s koncepcí ochrany obyvatelstva, 
− zná způsoby varování, vyrozumění a poskytování tísňových informací, 
− zná varovný signál, způsob ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozu-

mění a obsah jednotlivých verbálních informací, 
− je seznámen s činností obyvatelstva po vyhlášení varovného signálu, 
− je seznámen se zásadami postupu při poskytování úkrytů, 
− zná druhy prostředků improvizované ochrany a jejich použití, 
− zná a umí použít prostředky individuální ochrany, 
− je seznámen se způsoby evakuace a orgány pro řízení evakuace, 
− zná způsoby nouzového přežití obyvatelstva, zásobování potravinami a pitnou vodou, 
− je seznámen s poskytováním a přijímáním humanitární pomoci, 
− je obeznámen s druhy zařízení CO, jejich úlohou a postupem při jejich zřizování, 
− zná obsah a formy preventivně výchovné činnosti na úsecích požární ochrany a ochra-

ny obyvatelstva, 
− zná základy krizového managementu, 
− je seznámen s pojmem krizový stav a důsledky jeho vyhlášení, 
− zná principy krizového řízení, 
− je seznámen se základními orgány krizového řízení a jejich činností, 
− je seznámen k krizovými a havarijními plány, 
− orientuje se v problematice bezpečnostního systému ČR, 
− zná pozice ČR v bezpečnostní architektuře Evropy. 
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___________________ 
1) Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 6/2005 k odborné způsobilosti příslušníků Hasičského záchranného 
sboru České republiky, ve znění Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 18/2005. 

Podmínkou pro zařazení do kurzu je absolvování kurzu Vstupní příprava příslušníků HZS 
ČR. 
Ověření odborné způsobilosti se provádí formou závěrečné zkoušky - testu před zkušební 
komisí, jmenovanou ředitelem vzdělávacího zařízení. 
Dokladem o ukončení kurzu je osvědčení o odborné způsobilosti. 
Délka trvání kurzu: 108 hodin, tj. 3 týdny. 
 
 
 
 
 

UČEBNÍ PLÁN 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
V pravomoci ředitele vzdělávacího zařízení je možnost úprav obsahu učiva do 10 % 

jeho rozsahu.  
 

Tyto učební osnovy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006 a k témuž dni se zrušují 
učební osnovy kurzu „Požární prevence I B“ vydané pod čj. PO-2594-1/PRE-2002 ze dne 
1.8.2002. 
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Vysvětlivky: 
 
U = učebna   T = teorie  

Se = seminář 
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Příloha č.  2 Osnova kurzu D1 
MINISTERSTVO VNITRA 

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 

UČEBNÍ OSNOVY 
 

Doplňkový kurz 1 – kontrolní činnost 
(D1 - KČ) 

 
 
 
 
 
 

Platnost od 1. února 2006 
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2005 

MINISTERSTVO VNITRA 
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

_____________________________________________________________ 
Čj. PO-2134/GŘ VZ-2005            Praha 20. prosince 2005 

     Počet listů: 8 
 
 
Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.  
 
    

       …..............................…………….. 
  Generální ředitel HZS ČR 
  a náměstek ministra vnitra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UČEBNÍ OSNOVY 
Doplňkový kurz 1 – kontrolní činnost 

(D1 - KČ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platnost od 1. února 2006 
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2005 
Charakteristika doplňkového kurzu D1 (kontrolní činnost)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kurz je určen k doplnění znalostí příslušníků HZS ČR na úseku požární prevence, ochrany 
obyvatelstva a plánování. 
Absolvent kurzu je schopen vykonávat kontrolní činnost v rámci výkonu státního požárního 
dozoru. 
Podmínkou pro zařazení do kurzu je absolvování kurzu POP I nebo PP I nebo PP II (A 
nebo B). 
Dokladem o ukončení kurzu je potvrzení o absolvování kurzu. 
Délka trvání kurzu: 20 hodin, tj. 3 vyučovací dny. 

 
 
 

UČEBNÍ PLÁN 
 
 

 
 

 
 
 

Tyto učební osnovy nabývají účinnosti dnem 1. února 2006 a k témuž dni se zrušují 
učební osnovy doplňkového kurzu D1-PK čj. PO-2594-5/PRE-2002 ze dne 1.8.2002. 
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Příloha č.  3 Vybrané české technické normy a normativní dokumenty [3] 
 
 
ČSN ISO 38 64 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb 

ČSN 01 8013 Požární tabulky 

ČSN 05 0601 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. 

Prevádzka 

ČSN 05 0610 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie 

kovov 

ČSN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostní ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov 

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení 

ČSN 070703 Plynové kotelny 

ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla 

ČSN EN 1089-3 Lahve na přepravu plynů – Označování lahví- Část 3: Barevné  

  značení 

ČSN 07 8509 Barevné označování kovových tlakových nádob k dopravě plynů 

  pro technické účely 

ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení 

  základních charakteristik 

ČSN EN 60079-10 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru. Část 10:  

  Určování nebezpečných prostorů 

ČSN 33 2340 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení v prostředích s  

  nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin 

ČSN 34 2710 Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 

ČSN EN 54-1 Elektrická požární signalizace – Část 1: Úvod 

ČSN EN 54-2 Elektrická požární signalizace – Část 2: Ústředna 

ČSN EN 54-3 Elektrická požární signalizace – Část 3: Akustické požární  

  poplachové zařízení 

ČSN EN 54-4 Elektrická požární signalizace – Část 4: Napájecí zdroj 

ČSN EN 54-5 Elektrická požární signalizace – Část 5: Hlásiče teplot bodové 

ČSN EN 54-7 Elektrická požární signalizace – Část 7: Hlásiče kouře bodové 

  využívající rozptýleného světla, vysílaného světla nebo ionizace 
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ČSN EN 54-10 Elektrická požární signalizace – Část 10: Hlásiče plamene – 

  Bodové hlásiče 

ČSN EN-11 Elektrická požární signalizace – Část 11 Tlačítkové hlásiče 

ČSN ISO 8421-1 Požární ochrana – Slovník – Část 1: Obecné termíny a jevy  

  požáru 

ČSN ISO 8421-2 Požární ochrana – Slovník – Část 2: Požární ochrana staveb 

ČSN ISO 8421-3 Požární ochrana – Slovník – Část 3: Elektrická požární  

  signalizace 

ČSN ISO 8421-4 Požární ochrana – Slovník – Část 4: Hasící zařízení 

ČSN ISO 8421-5 Požární ochrana – Slovník – Část 5: Odvětrání kouře 

ČSN ISO 8421-6 Požární ochrana – Slovník – Část 6: Evakuace a únikové 

  prostředky 

ČSN ISO 8421-7 Požární ochrana – Slovník – Část 7: Prostředky pro detekci a 

  výbuchu 

ČSN 38 9220 Pěnové hasicí zařízení nadzemních skladovacích nádrží. 

  Technické předpisy 

ČSN 38 9230 Plynová stabilní hasicí zařízení na kysličník uhličitý. Technické 

  předpisy 

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady 

ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení. Výdejní čerpací stanice 

ČSN 65 0205 Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny. Výrobny a sklady 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost  

  stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami 

ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních  

  konstrukcí 

ČSN 73 0823 Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti staveních 

  hmot 

ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek 

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory 

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování 
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ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb.Změny staveb 

ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení 

ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu 

ČSN 73 0843 Požární bezpečnost staveb. Objekty spojů a poštovních provozů 

ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb. Sklady 

ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru  

  vzduchotechnickým zařízením 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb. Navrhování elektrické požární  

  signalizace 

ČSN 73 7503 Projektování a stavba tunelů městských drah 

ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací 

ČSN 73 7508 Železniční tunely 

 

TPG 200 00 Skladování, prodej a doprava tlakových nádob se zkapalněnými 

  uhlovodíkovými plyny 

TPG 206 01 Značení kovových tlakových láhví k dopravě plynu 

TPG 301 01 Plnírny, přípravny, zkušebny a opravny kovových tlakových 

  láhví k dopravě LPG 

TPG 304 01 Čerpací stanice propan-butanu pro motorová vozidla 

TD 304 02 Plnící stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla 

TPG 402 01 Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových 

  plynů (LPG) 

TPG 403 01 Použití propan butanu (LPG) k pohonu motorových vozidel 

TPG 403 02 Zařízení na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) v užitných 

  Prostorách vozidel, v přívěsech a maringotkách 

TP 98 Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací 

TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací 
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Příloha č.  4 Zápis z komplexní požární kontroly 
 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje  
územní odbor Ústí nad Orlicí Hylváty 5 

562 03 Ústí nad Orlicí  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čj.:HSPA-19/12    Ústí nad Orlicí dne 21.11. 2005  
Rozdělovník: 1x HZS, 1x AVO                  Počet listů : 8+1 

 
Z á p i s 

o komplexní kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené  dne 21. 
listopadu 2005. 
Zpracovaný dle ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
(úplné znění č. 67/2001 Sb., dále jen " zákon o požární ochraně "). 
 
 
Kontrolovaný právní subjekt       
IČ             
       
          
 

Statutární  orgán právnické osoby   

úplný název jeho nižší organizační součásti    
 

kontrolu provedl        
 

kontroly se zúčastnil       
 

 

 
Komplexní požární kontrola byla provedená ve smyslu ustanovení § 31 odstavec 1) písmeno a) a h) a § 35 
písmeno a) a  zákona o požární ochraně a § 45 odstavec 1 písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ( vyhláška o požární prevenci). Cílem 
kontroly bylo prověřit dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu - 
viz program komplexní požární kontroly, se kterým byli jednatelé firmy ve stanoveném rozsahu obsahovém i 
časovém  seznámeni.  
Před zahájením kontroly byly určeny následující osoby k předkládání dokumentů, podávání informací a 
vysvětlení :  Moravec Jaroslav – jednatel firmy. 
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I. 
Prověřováním písemných dokladů, fyzickou kontrolou na vybraných pracovištích a 

jednáním s osobami, které se zúčastnili kontroly bylo zjištěno : 

Komplexní požární kontrola nebyla ve firmě doposud provedená. 

Tematická požární kontrola nebyla ve firmě doposud provedená. 

Při kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném 
rozsahu ( dle programu kontroly ) bylo na základě předložených dokladů, jednáním 
s jednatelem firmy a fyzickou kontrolou objektu  zjištěno :  
  
A/ Základní povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob.            

Firma  obstarává a zabezpečuje věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném v § 5 
odstavec 1, písm. a) zákona o požární ochraně 
 
1.1. Hasící přístroje  
a) přenosné hasící přístroje jsou v dílenských prostorách a administrativní části osazeny podle 
dokumentace zpracované OZO Václavem Tobiášem, číslo osvědčení  Z 125/97. Celkem je 
rozmístěno 11 kusů přenosných hasících přístrojů druhu 6PKT a CO.           
b)  umístění přenosných hasících přístrojů je provedeno podle požadavku zpracovaného 
určení a požárních řádů pracovišť. 
c) PHP jsou provozuschopné, doklad o kontrole byl předložen, revize provedená dne  1. 11. 
2005. Doklad o provedené kontrole obsahuje požadované náležitosti, kontrolu PHP provedl 
Vojta Bohuslav, Dolní Čermná.                        
1.2. Elektrická požární signalizace není v prostorách firmy instalována, není požadována. 
1.3. Stabilní  hasící zařízení není v prostorách firmy instalováno.  
1.4. Požární vodovody                 
a)   v prostoru dílny je instalován nástěnný hydrant D/25 – starý systém          
b)   hydrant je přístupný                
c)    vnitřní hydrant je vybaven hadicí a proudnicí             
d)   vybavení k podzemnímu hydrantu není k dispozici, podzemní hydrant firma v areálu 
nemá zřízen                  
e)   kontrola vnitřního hydrantu nebyla provedená, doklad o provedené kontrole nebyl 
předložen, což je v rozporu s ustanovením § 5 odstavec 1 písmeno f zákona o požární 
ochraně 

Opatření :     Předložte doklad o provedení kontroly vnitřního hydrantů 

Termín :       do 31. 3. 2006 
 

1.5. Zařízení pro odvod tepla a kouře není instalováno. 
1.6. Zařízení pro únik osob při požáru není instalováno, objekty mají východ do volného 
prostranství.                  
1. 7. Zařízení pro omezení šíření požáru není instalováno          
1.8. Náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně 
bezpečnostních zařízení nejsou instalovány 
 
2. V budově firmy a mimo objekt  jsou udržovány volné komunikační cesty, jako nástupní  
plocha slouží místní komunikace. 
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3. Technické podmínky a návody výrobců jsou dodržovány, kontrolou nebylo shledáno 
zjevných nedostatků.  
4. V prostorách firmy není nutné provádět  značení směru úniku, z objektu je východ do 
volného prostranství a směr úniku je zřejmý. Jednotlivá pracoviště jsou označeny požárně 
bezpečnostními tabulkami, tyto jsou osazeny podle požadavků požárních řádů. 
 
5. Provádění  kontrolní činnosti 
a)  kontrola objektu firmy odborné způsobilou osobou nebyla  provedená. Doklad o 
provedení kontroly odborně způsobilou osobou nebyl předložen což je v rozporu 
s ustanovením § 5 odstavec 1 písmeno f) zákona o požární ochraně. Preventivní požární 
prohlídka byla naposled provedená podle záznamu v požární knize dne 27. 10. 2005. 
b)  Preventivní požární prohlídky jsou prováděny ve stanovených termínech, kontrola OZO 
nebyla v roce 2005 doposud provedená, viz bod I/A/5/a tohoto zápisu. 

Opatření :     Předložte doklad o provedení kontroly odborně způsobilou osobou, tuto 
kontrolu zabezpečujte minimálně 2x ročně, jak je požadováno směrnicí k zabezpečení 
požární ochrany ve firmě. 

Termín :     do 31. 3. 2006, úkol stálý 

6. Kontrolou nebylo shledáno, že by  firma prováděla vypalování porostů, případně spalovala 
hořlavé látky na volném prostranství  

B/ Další povinnosti PO a PFO se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím 
 
1.   Organizace požární ochrany je stanovená formou směrnice, kterou zpracoval OZO Dobiáš 
Václav  k termínu 15. 4. 2002, tento dokument obsahuje náležitosti stanovené §  30 vyhlášky 
o požární prevenci. 

2.    Podmínky požární bezpečnosti stanovené v § 5 odstavec + zákona o požární ochraně jsou 
dodržovány mimo uvedené závady v tomto zápise zjištěné komplexní požární kontrolou. 

3.    Údržbu a opravy technologických zařízení firma zabezpečuje dle místních podmínek 

4.    Požadavky na odbornou kvalifikaci osob jsou stanoveny organizační směrnicí, požární 
dokumentaci zpracoval OZO Dobiáš Václav. 

5.    Požárně technické charakteristiky používaných látek jsou uvedeny pro firmu v požárních 
řádech pracovišť a v bezpečnostních listech, které firma při koupi těchto látek obdrží. 

 C/ Zpracování posouzení požárního nebezpečí 
 
Ve smyslu platných právních předpisů není nutné ve firmě posouzení požárního nebezpečí 
zpracovávat. 
 
        

D/ Preventivní požární hlídky (PPH) 
 
1. Preventivní požární hlídka je ve firmě ustavená z řad zaměstnanců firmy v počtu tří osob, 
tato je zřízená ke dni 23. 4. 2002. 
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2.  Odborná příprava preventivní požární hlídky byla provedená  24. 4. 2002, odbornou 
přípravu preventivní požární hlídky firmy provedl OZO Václav Dobiáš.  

.                  
 

E/ Dokumentace požární ochrany 
 
1.   Dokumentace o začlenění do kategorie činností             
a) dokumentace o začlenění do kategorií činností se zvýšeným  požárním nebezpečím je 
zpracována ve smyslu ustanovení § 4 odstavec 2 písmeno a), c) a d) zákona o požární 
ochraně, další činnosti nejsou ve firmě prováděny             
b) v předloženém prohlášení o začlenění, které je provedeno ve smyslu ustanovení § 28 
vyhlášky o požární prevenci, jsou uvedeny všechny činnosti, které jsou ve firmě prováděny. 

2.    Posouzení požárního nebezpečí není nutné ve firmě zpracovávat 

3.    Je stanovená organizace požární ochrany             
a)   na podmínky firmy je zpracována vlastní organizační směrnice k zabezpečení požární 
ochrany                  
b)   k jednotlivým funkcím, které jsou ve firmě zřízeny je stanovená zodpovědnost za požární 
ochranu, za požární ochranu firmy odpovídá jednatel firmy pan Moravec Jaroslav        
c)   organizační opatření obsahuje požadované ustanovení, jak je dáno v § 30 vyhlášky o 
požární prevenci 

4.     Požární řád  (PŘ) 

a)   požární řády jsou zpracovány pro dílenský provoz, sklad hořlavých kapalin, sklad 
vyjetého oleje, sklad minerálních olejů a sklad technických plynů                      
b)   pokyny pro činnost požární hlídky jsou stanoveny samostatně, pro firmu je ustavená jedna 
preventivní požární hlídka pro všechna pracoviště, pokyny pro tuto PPH jsou zpracovány ke 
dni 23. 4. 2002                 
c)   pokyny pro činnost preventivní požární hlídky odpovídají činnostem ve firmě a jsou 
zpracovány na dané podmínky                          
d)   požární řády pro jednotlivé činnosti jsou zveřejněny na jednotlivých pracovištích a 
zaměstnanci jsou s jejich obsahem seznámeni formou školení o požární ochraně 

5.     Požární evakuační plán 

a)   požární evakuační plán je zpracován pro sklad technických plynů, pro jiné provozy není 
nutné požární evakuační plán zpracovávat                         
b)   požární evakuační plán je zpracován pro sklad technických plynů, jiné provozy, pro které 
je na základě předpisů požární evakuační plán požadován, nejsou ve firmě provozovány        
c)   ověření požárního evakuačního plánu bylo provedeno dle zápisu v požární knize dne 3. 
11. 2005                  
d)   požární evakuační plán je zveřejněn společně s další požadovanou dokumentací formou 
vývěsky v prostorách firmy        
       
6.     Požární poplachové směrnice 

a)   požární poplachové směrnice jsou  zpracovány ke dni  15. 4. 2002 a obsahují všechny 
nezbytné údaje                            
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b)   požární poplachové směrnice jsou vyvěšeny na požadovaných pracovištích                      
c)   účinnost opatření požárních poplachových směrnic byla ověřená formou telefonické 
zkoušky dne  3. 11. 2005, záznam je veden v požární knize 

7.     Dokumentace zdolávání požárů 

a)   dokumentace zdolávání požárů je zpracována formou operativní karty pro AVO – celý 
objekt                              
b)   operativní karta je  zpracována v souladu s požadavkem platné právní úpravy                   
c)   operativní karty byly předány po zpracování k dispozici HZS – stanici v Žamberku 

8.     Řád ohlašovny požáru – nepožaduje se 

9.     Tematické plány a časové rozvrhy pro školení zaměstnanců o požární ochraně jsou 
zpracovány odborně způsobilou osobou ke dni 14. 4. 2002. Tematický plán a časový rozvrh 
odborné přípravy preventivní požární hlídky je zpracován odborně způsobilou osobou ke dni  
23. 4. 2002. 

10.   O provedeném školení vedoucích zaměstnanců je vedená požadovaná dokumentace ze 
dne  17. 3. 2004, dokumentace o provedeném školení je vedená v souladu s požadavkem 
vyhlášky o požární prevenci, školení bylo provedeno 24. 3. 2005. 

11.    požární kniha je ve firmě založená ke dni 1. 3. 1977, tato kniha je vedená, poslední 
záznam o provedené prohlídce pracovišť je ze dne  3. 11. 2005 

12.    Jednotka požární ochrany není ustavená, není požadována 

13.    Další dokumentace požární ochrany není ve firmě vedená, není požadována      
 
F/ Dodržování ustanovení technických předpisů a norem 
 
1. Skladování a manipulace s hořlavými kapalinami  

1.1. V kontrolovaném skladě minerálních olejů a skladě olejů včetně skladu vyjetých 
olejů jsou skladovány současně látky, které nesouvisí s přímým provozem těchto 
skladů, což je v rozporu s  požadavkem požárních řádů pro tato pracoviště a 
v rozporu s požadavkem čl. F 3.1.  přílohy F, ČSN 65 0201 

1.2. Větrání skladu minerálních olejů a skladu vyjetých olejů není zabezpečeno, ve smyslu 
čl.  7.3.5  ČSN 65 0201 je větraní skladu při skladování hořlavých kapalin III. A IV. 
třídy nebezpečnosti pouze doporučené. 

1.3. Přečerpávání hořlavých kapalin ve skladech není prováděno, Hořlavé kapaliny jsou 
skladovány v prodejních obalech a ze skladu v těchto obalech jsou expedovány. 

1.4. Kontrolované nádrže na vyjetý olej jsou umístěny ve skladě, ve zděném objektu, jsou 
tedy chráněny proti slunečnímu záření 

1.5. Obaly jsou označeny  názvem hořlavé kapaliny přímo od výrobce a odpovídá jejich 
označení platné ČSN 

1.6. Sklady hořlavých kapalin jsou označeny výstražnými tabulkami. 
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1.7. Množství hořlavých kapalin, které je uvedeno v požárních řádech pro jednotlivé sklady 
odpovídá údajům v požárních řádech. 

1.8. Prázdné obaly od hořlavých kapalin jsou umístěny mimo sklady hořlavých kapalin, 
v době kontroly nebyly ve skladech prázdné obaly zjištěny. 

1.9. Sklady hořlavých kapalin vyhovují stavebně technickým podmínkám, které platily 
v době výstavby těchto skladů.       

1.10. Kontrolované nádrže na vyjetý olej nejsou osazeny stavoznaky, ani pojistkou proti 
zpětnému šlehnutí planeme, což je v rozporu s požadavkem článku  5.4.2. ČSN 65 
0201. 

1.11. Kontrolované nádrže na vyjetý olej ve skladě vyjetých olejů jsou uzeměny a tím jsou 
chráněny před účinky atmosferické elektřiny. 

Opatření :     Zabezpečte skladování hořlavých kapalin na pracovištích v souladu s výše 
citovanou technickou normou a tím i v souladu se zpracovanými požárními řády pro 
tuto činnost. 

Termín :        do 31. 3. 2006 – úkol stálý 

 
2. Plnící a čerpací stanice PHM – firma nevlastní 

3. Tepelné spotřebiče ( ČSN 061008 ) 

3.1   Tepelné spotřebiče užívané ve firmě jsou instalovány podle návodu výrobce  
v odpovídajícím prostředí 
 
3.2   U kontrolovaných spotřebičů byly dodrženy bezpečné vzdálenosti 

3.3   Tepelné spotřebiče jsou instalovány dle návodu výrobce 

4. Elektroinstalace. hromosvody ( 33 1500) 
 
4.1.   revize elektrických zařízení byla dle předložené revizní zprávy naposled provedená ve 
dnech 12. 2. 1994 a 27. 2. 1994, tyto revize provedl Kosek Miroslav. Poslední revize 
hromosvodů byla provedená dne 28. 2. 1994. Další doklady o prováděných revizí elektro a 
hromosvodů nebyly předloženy. Tento stav je v rozporu s ustanovením § 5 odstavec 1 
písmeno c) zákona o požární ochraně 

4.2. Závady zjištěné revizí elektro a hromosvodů byly odstraněny. 

Opatření :     Zajistěte provádění revizí elektrických zařízení a hromosvodů v souladu 
s požadavkem platných právních předpisů, o provedených revizích předložte ve smyslu 
ustanovení § 5 odstavec 1 písmeno f) zákona o požární ochraně odpovídající 
dokumentaci. 

Termín :        do 31. 5. 2006 
 

5. Skladování paliv ( ČSN 441315 ) – není ve firmě  prováděno 
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6. Uspořádání skladů dřeva z hlediska PO – není ve firmě prováděno    
 

7. Zásady skladování tuhých průmyslových hnojiv – není ve firmě prováděno 
 
8. Plynová kotelna  ( ČSN 070703 )  - pouze odběrné místo, plynová kotelna není zřízená 

9. Tlakové nádoby na plyn, provozní pravidla ( ČSN 078304 ) -tlakové nádoby se 
stlačenými plyny se ve firmě neskladují, je užívána jedna autogenní souprava a  el. sváření 
v atmosféře CO2.. 

10. Svařování kovových a nekovových materiálů   - se ve firmě provádí sporadický,  opravy 
karoserií forma zadává, přesto jsou zpracovány směrnice ve smyslu vyhlášky  MV číslo 
87/2000 Sb. k zabezpečování sváření na pracovištích firmy.     
 
11. Čerpací stanice PB pro motorová vozidla (TPG G 304 01) - není ve firmě provozována 
 

 

 

II. 
Opatření a lhůty k odstranění zjištěných závad 

 
Opatření a lhůty k odstranění závad jsou uvedeny v jednotlivých bodech tohoto zápisu 
z komplexní kontroly. 

 
Písemnou zprávu o odstranění závad dle ustanovení § 31 odstavec 2) zákona o požární 
ochraně je povinna ředitel  gymnázia podat orgánu vykonávajícímu státní požární dozor 
na adresu Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor v Ústí nad 
Orlicí, Hylváty 5, PSČ 562 03,  nejpozději do 15. června 2006. 

       

 

III. 

Kontrolu provedl : 
 
 

                                                                           ……………………………. 
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       IV. 

 
Jména a podpisy osob za kontrolovaný subjekt, které v průběhu kontroly předkládaly 
doklady, podávaly informace nebo vysvětlení a potvrzují, že skutečnosti uvedené v 
kontrole odpovídají stavu zjištěnému v době kontroly : 
 

 
 

   ………………………………. . 

 

 

 

 

V. 

Výsledky kontroly a uložená opatření byly projednány s panem  …………….– 
jednatelem firmy, který uvádí ke kontrole toto stanovisko : 
 
 
 

 
podpis a razítko: 
 

 
Za Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje-Územní odbor Ústí nad Orlicí 
výsledek kontroly a uložená opatření projednal : 
 
Datum projednání : 
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Příloha č.  5 Zápis z tematické požární kontroly 

 

  Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje  
územní odbor Ústí nad Orlicí Hylváty 562 03 Ústí nad Orlicí  

 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Čj.:HSPA-4/46                          Ústí nad Orlicí dne 31. 5. 2004            

                                                                                              Počet listů:    5 

 

 
 

Z á p i s 
 

 o tematické kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené    dne 31. května 
2004. 
Zpracovaný dle ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
(úplné znění č. 67/2001 Sb., dále jen " zákon o požární ochraně "). 
 

 
 
kontrolovaný právní subjekt :      

 

 

kontrolovaný objekt :      objekt ubytovny A  
        objekt ubytovny B 

 
statutární orgán právnické osoby :      ……………….  
        jednatel   
    

kontrolu provedl :        

 

kontroly se zúčastnil :       
         

 IČO :          
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Tematická požární kontrola byla provedená ve smyslu ustanovení § 31 odstavec 1) písmeno a) a h) a § 35 
písmeno a) a c) zákona o požární ochraně a § 45 odstavec 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ( vyhláška o požární prevenci). Cílem 
kontroly bylo prověřit dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně dle předloženého 
kontrolního programu HZS Pardubického kraje zpracovaného pro rok 2003. 
Před zahájením tematické kontroly byly určeny následující osoby k předkládání dokumentů, podávání  informací 
a vysvětlení :  jednatel firmy,  pan Miloš Popelka. 
 

I. 
Prověřováním písemných dokladů, fyzickou kontrolou na vybraných pracovištích a 

jednáním s osobami, které se zúčastnili kontroly bylo zjištěno :  

1.     dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo 
s vysokým požárním nebezpečím nebyla při kontrole předložená, není zpracována, což je 
v rozporu s ustanovením §  2  odstavec 1 a 2 zákona o požární ochraně.   

2.     dokumentace o začlenění požárně nebezpečných činností není zpracována, viz bod 1 
tohoto zápisu.  

3.     Vybavení ubytovny A  a  ubytovny B přenosnými hasícími přístroji je zabezpečeno, 
vychází ze schválené projektové dokumentace zpracované při rekonstrukci administrativních 
objektů na objekty pro ubytování. Celkem je v objektu  A 6 kusů PG6, v ubytovně B 2 kusy 
PG6.  

4.     poslední kontrola přenosných hasících přístrojů byla provedená dne  3. 7. 2003, kontrolu 
provedla odborná firma . Přenosné hasící přístroje jsou označeny štítkem a plombou,  
přenosné hasící přístroje jsou provozuschopné, mimo dvou kusů PHP v přízemí ubytovny A, 
kde tyto nejsou opatřeny plombou. Tento stav je v rozporu s ustanovením § 5 odstavec 1 
zákona o požární ochraně v návaznosti na § 9 odstavec 1 vyhlášky o požární prevenci. 

5.     přenosné hasící přístroje jsou  v objektech rozmístěny  vhodným způsobem, jejich 
umístění odpovídá požadavku vyhlášky o požární prevenci a požadavku stavební 
dokumentace 

6.     v ubytovně B je instalován jeden vnitřní, nástěnný hydrant C/52 mm, tento hydrant je 
napojen na ventil vnitřního rozvodu vody napojen pohyblivou hadicí D/25 mm, ventil je 
umístěn v místnosti, kde se nachází kotel plynového vytápění a tato místnost je stále 
uzavřená, pohyblivý přívod vody k hydrantu není zavodněn, není tedy možné tento hydrant 
v případě požáru použít. Tento stav je v rozporu s ustanovením § 5   odstavec 1/b zákona 
o požární ochraně. V ubytovně A jsou instalovány  vnitřní nástěnné hydranty na každém 
podlaží. Tyto jsou řádně vybaveny a jsou přístupné.  

7.     provozuschopnost  hydrantů byla ověřená zkouškou, provedenou  firmou Zeman Ústí 
nad Orlicí dne  1. 12. 2003. Zápis o kontrole je uložen u jednatele firmy. 

8.     elektrická požární signalizace není v objektech instalována, není požadována. 

9.     v bezprostřední blízkosti  objektu ubytovny A  prochází místní komunikace, nástupní 
plocha  je tvořená komunikaci probíhající podél objektu.Objekt je pro požární techniku 
přístupný ze tří stran. Objekt ubytovny B je přízemní a je zde možný přístup z podélné 
komunikace. 
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10.    v objektech ubytovny A a B není provedeno označení hlavních vypínačů elektrického 
proudu, hlavního uzávěru vody ani HÚP. Tento stav je v rozporu s ustanovením § 5 
odstavec 1/d zákona o požární ochraně v návaznosti na ustanovení § 11 odstavec 2/f 
vyhlášky o požární prevenci. 

11.    v ubytovně B je  směr úniku zřejmý, je do volného prostoru, označení únikové cesty 
není nutný.  Označení únikových cest v ubytovně A není provedeno žádným způsobem. 
Tento stav je v rozporu s ustanovením § 5 odstavec 1/d zákona o požární ochraně 
v návaznosti na ustanovení § 11 odstavec 3/a vyhlášky o požární prevenci.  

12.    komunikační prostory,  chodby a schodiště v objektech nejsou zarovnány ani zúženy, 
jsou z hlediska požární ochrany  užívány v souladu s požadavkem projektové dokumentace 

13.    v ubytovnách nejsou zřízeny chráněné únikové cesty, v ubytovně A je zřízená 
nechráněná únikové cesta bez požárního rizika, tato ubytovna je dosud nezkolaudována, podle 
vyjádření stavebního úřadu je tato záležitost v šetření. Ubytovna B je opatřená nechráněnou 
únikovou cestou ústící do volného prostoru.  

 14.    číslo tísňového volání není v ubytovně A ani v ubytovně B zveřejněno, požárně 
poplachová směrnice není pro ubytovny  zpracována. Tento stav je v rozporu 
s ustanovením § 15 zákona o požární ochraně v návaznosti na § 27 odstavec 1/e a § 32 
odstavec 2/b vyhlášky o požární prevenci. 

15.    vyhlášení poplachu je možno provést pouze hlasem v objektu ubytovny B, v objektu 
ubytovny A lze požární poplach vyhlásit hlasem nebo zvonky na jednotlivé pokoje, nebo 
telefonický na ohlašovnu požáru 150 OPIS v Ústí nad Orlicí. 

16.    elektrické  spotřebiče se v prostorách  ubytoven používají pouze v kuchyňkách, kde jsou 
instalovány elektrické vařiče a mikrovlnky. Elektrické spotřebiče jsou instalovány podle 
návodu výrobce. Jejich užívání je povoleno v řádu ubytovny.Řád ubytovny zároveň zakazuje 
kouření v objektech ubytoven. 

17.    požárně evakuační plán  není pro ubytovny zpracován, není zároveň určeno, jaká 
dokumentace se pro tyto objekty musí zpracovávat. Tento stav je v rozporu s ustanovením 
§ 15 zákona o požární ochraně v návaznosti na §  27 vyhlášky o požární prevenci. 

 II.         

    Opatření a lhůty k odstranění zjištěných závad 

 
Opatření k bodu I/1 tohoto zápisu: 

Zabezpečte zpracování uvedené dokumentace podle požadavku § 4 zákona o požární 
ochraně v návaznosti na vyhlášku o požární prevenci. 

Termín :     do 15. 7. 2004 

Opatření k bodu I/2 tohoto zápisu : 

Zabezpečte provozuschopnost přenosných hasících přístrojů ve smyslu platných 
právních předpisů. 

Termín :     do 15. 7. 2004 



 

 

  91 

 

 

Opatření k bodu I/10 tohoto zápisu : 

Zajistěte označení hlavních uzávěrů medií, jak je požadováno platnou právní úpravou. 

Termín :     do 15. 7. 2004 

 

Opatření k bodu I/11 tohoto zápisu : 

Zajistěte označení únikových cest v objektech ubytovna A, B v souladu s platnou právní 
úpravou. 

Termín :     do 15. 7. 2004 

 

Opatření k bodu I/14 tohoto zápisu : 

Zpracujte zpracování požárně poplachových směrnic a zveřejněte vhodným způsobem 
čísla tísňového volání v ubytovnách. 

Termín :     do 30. 6. 2004 

 

Opatření k bodu I/17 tohoto zápisu : 

Zpracujte prostřednictvím odborně způsobilé osoby dokumentaci požární ochrany 
danou platnými právními předpisy. 

Termín :     do 15. 7. 2004 

 

Písemnou zprávu o odstranění závad dle ustanovení § 31 odstavec 2 zákona o požární 
ochraně je povinen statutární orgán právnické osoby podat orgánu vykonávajícímu 
státní požární dozor na adresu Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní 
odbor v Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, PSČ 562 03, nejpozději do 31. července 2004. 

 

 

           III 

      Kontrolu provedl 

 

 

     ………………………………… 

     ………………………………… 
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   IV 

 

 
Jména a podpisy osob za kontrolovaný subjekt, které v průběhu kontroly předkládaly 
doklady, podávaly informace nebo vysvětlení a potvrzují, že skutečnosti uvedené v zápise o 
kontrole odpovídají stavu zjištěnému v době  
kontroly : 
 

      …………………………………. 

 
        

    V 

Výsledky kontroly  byly projednány s panem  Milošem Popelkou, jednatelem firmy, který  
uvádí ke kontrole toto stanovisko : 
 
 
 
podpis a razítko: 
 
 

Za Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje-Územní odbor Ústí nad Orlicí  
výsledek kontroly a uložená opatření projednal : 
 
Datum projednání : 
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Příloha č.  6 Zápis z kontrolní dohlídky 
 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje  
územní odbor Ústí nad Orlicí Hylváty 5 

562 03 Ústí nad Orlicí  
 

__________________________________________________________________________ 
Čj.:HSPA-12/113          Ústí nad Orlicí dne 18.12. 2006 

 Obdrží : HZS 1x, AVO  1x,        Počet listů :  2 

                             
                   

 

Z á p i s 
o kontrole plnění opatření uložených k odstranění nedostatků zjištěných požární kontrolou ze dne  21. 11.  2005,  
provedené  dne 18. 12. 2006. 
Zpracovaný dle ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
( dále jen " zákon o požární ochraně "). 
 
 
 

Kontrolovaný právní subjekt              
IČ                                                 
       
statutární orgán právnické osoby     

sídlo organizační součásti   

 

kontrolu provedl        
         

kontroly se zúčastnil       

 
Kontrolní dohlídka byla provedená ve smyslu ustanovení  § 45 odstavec 1 písmeno c) vyhlášky č. 246/2001 Sb. 
o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ( vyhláška o požární prevenci). 
Cílem kontrolní dohlídky bylo prověřit  odstranění zjištěných závad provedenou  tematickou požární kontrolou  
podle stanoveného kontrolního programu tematické požární kontroly, se kterou byl ve stanoveném rozsahu 
obsahovém i časovém  jednatel firmy seznámen.  
Před zahájením kontrolní dohlídky byly určeny následující osoby k předkládání dokumentů, podávání informací 
a vysvětlení :  Moravec Jaroslav – jednatel firmy. 
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   I. 

 
Prověřováním písemných dokladů, fyzickou kontrolou školy a jednáním s ředitelem 
školy bylo zjištěno následující : 

Komplexní požární kontrola byla ve společnosti provedená dne 21. Listopadu 2005. Touto 
kontrolou byly zjištěny závady, uvedené v zápise z provedené komplexní kontroly. Zpráva o 
odstranění zjištěných závad byla zaslána na HZS Pardubického kraje, územní odbor v Ústí 
nad Orlicí písemně dne  12. června 2006. V této zprávě je konstatováno, že závady jsou 
odstraněny. Provedenou kontrolou pracoviště a prověřením předložené dokumentace bylo 
dnešního dne zjištěno : 

K bodu I/A/1.1.e)2 zápisu z provedené kontroly : 

Vnitřní hydrant D/25, který byl umístěn v dílně objektu firmy byl na základě provedeného 
posouzení jeho oprávněnosti odstraněn, na základě požadavku platných právních předpisu 
není s ohledem na velikost požárního úseku a požárního zatížení v dílně požadován. 

K bodu I/A/5 zápisu z provedené kontroly : 

Kontrola odborně způsobilou osobou byla naposled provedená v prostorách objektu firmy dne 
17. 5. 2006. Poslední preventivní prohlídka preventisty požární ochrany byla v prostorách 
firmy provedená dne 24. 11. 2006. Záznam o provedených preventivních prohlídkách je 
v požární knize. O kontrole OZO je proveden zvlášť záznam. 

K bodu I/F/1.1 zápisu z provedené kontroly : 

Ze skladu olejů byly odstraněny veškeré látky a předměty, které nesouvisí s provozem tohoto 
skladu. 

K bodu I/F/1.10. zápisu z provedené kontroly : 

Nádrže na vyjetý olej jsou vyřazeny z provozu a nejsou k těmto účelů používány, vytápění 
oleji není ve firmě již prováděno. 

K I/4 zápisu z provedené kontroly : 

Revize hromosvodů na objektech provozovny byla provedená dne 17. 5. 2006, kontrolu 
provedl revizní technik elektroinstalace a hromosvodů Miroslav Kosek, evidenční číslo 
osvědčení 1773/6/04/R-EZ-E2/A. Revizí byly zjištěny závady, které nemají bezprostřední vliv 
na bezpečný provoz tohoto zařízení.    

Závady zjištěné komplexní požární kontrolou byly odstraněny. 

Kontrolní dohlídku provedl : 
 
                          ........................................................  
 

Výsledek kontrolní dohlídky byl projednán s jednatelem panem…………………….:   

 Razítko a podpis :      


