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Anotace: 
 

Poul, T. Analýza fyzických závad zjištěných při kontrole státním požárním dozorem: 
diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU, 2010, 46 s. 
 

Diplomová práce se zabývá problematikou závad zjištěných při fyzické kontrole 

příslušníkem HZS vykonávající kontrolní činnosti v rámci státního požárního dozoru.  První 

kapitola pojednává o historii státního požárního dozoru. Ve druhé kapitole je řešena 

problematika povinností státního požárního dozoru s následným seznámením s kontrolní 

činností příslušníků HZS. Třetí kapitola hodnotí statistické údaje kontrol, příslušníků a závad 

v rámci státního požárního dozoru HZS ČR. Jsou zde uvedeny přehledy zjištěných závad a 

popsány problémy při jejich vyhodnocování v rámci HZS ČR. Poslední kapitola řeší 

nejčastější závady v návaznosti na statistiku vyhodnocenou v předchozí kapitole.  

 

Klíčová slova  

Hasičský záchranný sbor, fyzická závada, statistika, státní požární dozor 

 

Annotation: 

     Poul, T. Analysis of the physical defects found during the state fire supervision inspection: 

graduation theses, Ostrava: VŠB – TU, 2010, 46 p. 

 

    This thesis deals with the issue of deficiencies found during a physical inspection of  Fire 

Brigade member performing control activities within the state fire supervision. The first 

chapter discusses the history of the state fire supervision. The second chapter dealt with the 

issue of obligations of the state fire supervision, followed by familiarization with monitoring 

the activities of Fire Rescue Brigade members. The third chapter assesses the statistical data 

controls, members and deficiencies of the state fire supervision and Fire Rescue Brdigade CZ. 

There are presented reports of found deficiencies and reported problems in their evaluation of 

the Fire Rescue Brigade CZ. The last chapter addresses the most common defects in relation 

to the statistics assessed in the previous chapter. 
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Úvod 
 

Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci, která byla zaměřena na základní 

seznámení příslušníků HZS ČR (dále jen „příslušníků“) s výkonem státního požárního 

dozoru.  

Cílem mé diplomové práce je vytvořit manuál zaměřený na posuzování fyzických závad 

pro začínající příslušníky vykonávající kontrolní činnost, odborně způsobilé osoby v požární 

ochraně a techniky požární ochrany.  

V první části diplomové práce chci přiblížit historii státního požárního dozoru z hlediska 

vyvíjející se právní legislativy a aktuální organizační strukturu HZS ČR v současnosti. 

Druhá část diplomové práce je zaměřena na základní povinnosti státního požárního dozoru 

v souvislosti s kontrolní činností, včetně obecného seznámení s kontrolní činností a 

s postupem příslušníků vykonávající kontrolní činnost. 

Stěžejním významem diplomové práce je celkové vyhodnocení počtu provedených kontrol 

požární ochrany za určité období, vyhodnocení počtu příslušníků v rámci státního požárního 

dozoru se zaměřením na kontrolní činnost a vyhodnocení závad zjištěných při fyzické 

kontrole státním požárním dozorem v rámci HZS ČR. Podklady pro vyhodnocení výše 

uvedených činností jsou čerpány ze statistik GŘ HZS ČR. 

Pomocí vyhodnocení počtu zjištěných závad chci poukázat na problematiku týkající se 

celkových statistik, které jsou prováděny v rámci státního požárního dozoru. Následně chci 

upozornit na nedostatky při vyhodnocení závad zjištěných při kontrolní činnosti, které 

vznikají na základě rozšiřování kontrolních bodů dle jednotlivých HZS krajů.   

V návaznosti na vyhodnocení fyzických závad z mimořádných kontrol v roce 2009 jsou 

v závěru diplomové práce řešeny fyzické závady dle platné právní legislativy. Legislativa je 

pro odborně způsobilé osoby v požární ochraně a techniky požární ochrany v současné době 

finančně nákladná a se vzrůstajícím počtem nových právních předpisů nepřehledná. 

Problematika fyzických závad je doplněna fotodokumentací zachycující fyzické závady, se 

kterými se setkávají příslušníci při kontrolní činnosti.   
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Rešerše   
 

Problematika kontrolní činnosti v rámci státního požárního dozoru řešena v této diplomové 

práci vychází ze současné právní legislativy. Jejím základem je zákon č.133/1985 Sb., o 

požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí právní předpis č.246/2001 Sb., 

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. S tímto 

zákonem a vyhláškou jsou provázány ostatní vyhlášky, normy či nařízení, které upřesňují 

požadavky tykající se plnění povinností v rámci státního požárního dozoru. Následně jsou 

uvedeny právní předpisy, ze kterých jsem čerpal podklady pro diplomovou práci. 

 

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

Základem zákona o požární ochraně je vytvořit a zachovat podmínky pro účinnou ochranu 

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

pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných 

správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a 

samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární 

ochrany [4].  

 

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

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

 

Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu o požární ochraně. V této vyhlášce jsou 

stanoveny základní pojmy z hlediska požární ochrany. Jsou zde stanoveny podmínky požární 

bezpečnosti pro právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby [5].   

 

MV GŘ HZS ČR.: Pracovní pomůcka pro kontrolní činnost prováděnou jako součást 

státního požárního dozoru ze dne 17. srpna 2007 č.j.: PO-1502-1/PRE-2007, 24 s 

 

Tato pracovní pomůcka slouží pro příslušníky vykonávající kontrolní činnost v rámci 

státního požárního dozoru. V příručce je stanoven přesný postup příslušníka při kontrolní 

činnosti. Jsou zde uvedeny obecné závady a jejich legislativní řešení. Z této pracovní 

pomůcky jsem čerpal údaje pro seznámení příslušníků s kontrolní činností. 
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1  Historie státního požárního dozoru     
  

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

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

osvobození spolupracovaly ve věcech požární ochrany s místními a okresními organizacemi 

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

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

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

vnitřní věci bylo zřízeno okresní velitelství požární ochrany v návaznosti na tento zákon. 

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

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

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

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

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

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

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

funkcí byla předána dobrovolné organizaci Československý svaz požární ochrany [1]. 

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

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

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

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

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

Místku. 

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

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

požární ochrany MV ČSR a MV SSR. 

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

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

osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob v oblasti požární ochrany a vymezuje 

kompetence hasičů při dozoru nad dodržováním těchto povinností. Zároveň vydáním tohoto 

zákona byly inspekce nahrazeny Sbory požární ochrany. Novela zákona o požární ochraně 

číslo 203/1994 Sb. podstatně změnila původní zákon o požární ochraně. Reagovala na změnu 

společenských a ekonomických poměrů. Stanovila stejné podmínky pro zajištění požární 

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

skutečně prováděných činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo dle vlastnictví 

objektů se zvýšeným požárním nebezpečím. Nástrojem pro výše uvedené bylo posouzení 

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

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

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

rozlišovala samostatnou a přenesenou působnost. V neposlední řadě přinesla změny názvů 

všech jednotek požární ochrany a změnu Sboru požární ochrany na Hasičský záchranný sbor 

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

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

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

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

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

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

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

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

zúčastněných na jejich plnění a zásady velení při zásahu. [3]  

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

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

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

vyhlášku MV číslo 21/1996 Sb. 

Od 1. ledna 2001, kdy začala platit nová právní úprava, zaznamenal HZS ČR změnu jak 

v postavení, tak v působnosti. Při této reorganizaci došlo ke sloučení ředitelství HZS ČR 

s Hlavním úřadem civilní ochrany. Tímto sloučením civilní ochranu dostal na starost HZS 

ČR.   

V poslední změně u HZS ČR došlo přijetím zákona č. 260/2008 Sb., kterým se mění zákon 

č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru české republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2009. Na základě tohoto zákona 

vznikl Záchranný útvar Hasičského sboru ČR. Aktuální struktura HZS ČR je zobrazena na 

obr.c1. 
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Obr. 1 Struktura HZS ČR [16]
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2 Základní povinnosti SPD v souvislosti s kontrolní činností 
 

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

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

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

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

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

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

zákona o požární ochraně [4]. 

 

HZS kraje vykonává státní požární dozor:        

 

� kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně 

� posuzováním územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání územního 

rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace 

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

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

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

bezpečnostního řešení podle zvláštních právních předpisů  

� ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývajících 

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

vyplývajících z vydaných stanovisek  

� schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním 

nebezpečím 

� zjišťováním příčin vzniku požáru 

� kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany 

� ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto 

opatření 
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2.1 Kontrolní činnost 

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

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

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

vyhláška o požární prevenci) [4,5]:   

� kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně 

� kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek  

� ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto 

opatření 

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

o požární prevenci jsou [5]:  

� komplexní kontroly, kterými se prověřuje celkový stav organizačního 

zabezpečení, plnění povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti 

vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Obsah komplexní kontroly je uveden v 

§ 45 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci. U komplexní kontroly požární ochrany  

se termín provedení oznamuje písemně, nejméně 7 kalendářních dnů před jejím 

zahájením.   

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

vymezených oblastech. Při tematické kontrole požární ochrany se zaměřujeme na 

určitý provoz kontrolovaného subjektu. Při této kontrole není požadováno písemné 

oznámení před zahájením kontroly. Zda oznámíme písemně či telefonicky 

tematickou kontrolu, vždy záleží na kontrolním orgánu.    

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

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

komplexních či tematických kontrolách požární ochrany uložili. 

Příslušníci, kteří jsou určeni pro kontrolní činnost musí provést stanovený počet 

komplexních kontrol, tematických kontrol a kontrolních dohlídek požární ochrany, které mu 

určí vedoucí pracovníci v ročním plánu kontrol. Celkový počet kontrol je dán normativem 

z GŘ HZS ČR. Při plánování požárních kontrol musí být zohledněn celkový počet pracovních 

dnů v kalendářním roce, nárok na dovolenou, ozdravný pobyt, vzdělávací akce, plnění 

mimořádných úkolů a například přihlédnutí ke složitosti daných kontrol [2].  
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2.2 Postup příslušníků při kontrolní činnosti  

Základní postup příslušníků vykonávajících kontrolní činnost vychází z „Pracovní 

pomůcky pro kontrolní činnost prováděnou jakou součást státního požárního dozoru – verze 

2007“. Obecný postup příslušníků vykonávající kontrolní činnost zachycují následné 

podkapitoly.       

2.2.1 Příprava na kontrolu požární ochrany 

Před zahájením kontroly se příslušníci seznámí s dostupnými informacemi k danému 

kontrolovanému subjektu (projektová dokumentace, poslední zápisy z předchozích kontrol 

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

s daným kontrolovaným subjektem příslušníci použijí program požární kontroly, který je 

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

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

kontrole a následně vyhodnotí zda jsou  nebo nejsou splněny [2].  

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

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

požární ochraně.  

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

tematické kontrole nejsou kontrolovány všechny povinnosti vyplývajících ze zákona o 

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

povinností dle požadavků HZS nebo jiných orgánů.  

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

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

� bez zvýšeného požárního nebezpečí 

� se zvýšeným požárním nebezpečím 

� s vysokým požárním nebezpečím 

2.2.2 Oznámení požární kontroly 

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

kontrolu požární ochrany.  

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

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

nemusí být dokladováno oznámení tematické kontroly. Tematickou požární kontrolu můžeme 
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provést i bez předchozího oznámení. Tento postup se používá tehdy, jedná-li se o 

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

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

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

dokumentace a potřebných osob.  

Termín provedení komplexní požární kontroly se oznamuje písemně, nejméně 7 

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

komplexní kontroly se oznamuje statutárnímu orgánu právnické osoby nebo podnikající 

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

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

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

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

přítomnost zástupců kontrolovaného subjektu pro podávání informací a předkládání 

požadovaných dokladů. S písemným oznámením je zaslán i program komplexní kontroly [2]. 

2.2.3 Průběh požární kontroly 

Při zahájení dané kontroly příslušníci seznámí daný kontrolovaný subjekt s programem 

požární kontroly, průběhem požární kontroly a následným uzavřením požární kontroly 

formou projednání vytvořeného zápisu o kontrole. Při zahájení příslušníci informují, ke 

kterým činnostem a objektům se bude daná kontrola vztahovat. Příslušníci po provedené 

kontrole vyhotoví zápis, ve kterém uvedou výsledky požární kontroly. K ověřování plnění 

povinností si příslušníci vyžádají potřebné doklady, dokumentaci nebo plnění fyzicky prověří. 

Všechny doklady, které jsou předloženy k plnění povinností se zaznamenávají do zápisu. 

Doklady jsou v zápisu přesně zaevidovány, aby nedošlo k nejasnostem. Výsledkem požární 

kontroly je popis zjištěného stavu a jeho vyhodnocení. Zjistí-li se nedodržení povinností 

stanovených předpisem stanovujícím povinnosti na úseku požární ochrany, cituje se přesně 

příslušné ustanovení nedodrženého předpisu a stanoví se opatření a lhůty k odstranění 

zjištěných závad včetně lhůt k podání písemné zprávy o odstranění závad. Písemnou zprávu o 

odstranění závad ve stanovené lhůtě podává statutární orgán právnické nebo podnikající 

fyzické osoby  nebo jim pověřený zástupce.  

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

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

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

na tuto dohlídku se zahajuje správní řízení s daným kontrolovaným subjektem [2].   
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3 Přehled plnění kontrolní činnosti 
 

Další činností příslušníků vykonávající státní požární dozor je vyhodnocení kontrolní 

činnosti za určité období či vyhodnocení cíleně zaměřených kontrolních akcí. Vyhodnocení se 

vždy provádí po ukončení zadaného úkolu a údaje se zadávají do předem vypracované 

tabulky, ze které jsou čerpány informace k dalšímu zpracování. Zpracované informace se 

vyhodnocují pro každý územní odbor HZS a jejich výsledek je postoupen HZS kraje, kde po 

dalším zpracování jsou údaje zaslány na GŘ HZS ČR.  

3.1 Základní vyhodnocení kontrolní činnosti 

Prvním ukazatelem, který se eviduje, je přehled kontrolních akcí. V evidenci tab. 1 jsou 

kontrolní akce rozděleny dle kontrolovaných subjektů a druhů kontrol. Zde je také 

vyhodnocen celkový počet kontrolních akcí provedených HZS ČR v letech 2005 až 2009. 

Základní druhy kontrol, které jsou zde zmiňovány byly již v předchozí kapitole 

charakterizovány.  

 

Druhým ukazatelem, který je evidován v rámci HZS ČR je přehled o počtu příslušníků 

vykonávající kontrolní činnost. V tab. 2 je uveden přehled počtu příslušníků vykonávajících 

kontrolní činnost na krajském ředitelství HZS a na územních odborech HZS v letech 2005-

2009 v rámci celého HZS ČR.  

Tab. 2 Počet příslušníků vykonávající kontrolní činnost [18] 

Kontrolní činnost  2005 2006 2007 2008 2009 
Působnost KŘ ÚO KŘ ÚO KŘ ÚO KŘ ÚO KŘ ÚO 

Počet příslušník ů 80 98,5 78 109 75 100 75,5 104 78 101 

Tab. 1 Přehled o počtu provedených kontrol [18]  

Kontrolní akce 2005 2006 2007 2008 2009 

Komplexní kontroly 1463 1398 1 372 1 456 1 347 

Tematické kontroly 7072 8731 6 469 7 014 7 408 
Právnické osoby a 
podnikající fyzické 

osoby      Kontrolní dohlídky 3462 3964 3 747 3 873 3 743 

Komplexní kontroly 1 6 0 2 0 

Tematické kontroly 25 55 16 28 7 Fyzické osoby 

Kontrolní dohlídky 19 22 9 22 3 

Kontroly  668 343 423 387 462 
Obce 

Kontrolní dohlídky 111 83 98 72 49 

V kontrolní skupině 
jiného orgánu Kontroly  128 56 54 39 28 
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3.2 Vyhodnocení kontrolních akcí 

Počet jednotlivých typů požárních kontrol se odvíjí od počtu příslušníků vykonávající 

kontrolní činnost. Při sestavování ročního plánu požárních kontrol se používá orientační 

normativ a průměrný minimální počet požárních kontrol na jednoho příslušníka. Orientační 

normativ se získá z časové náročnosti jednotlivých typů požárních kontrol, poměru počtu 

jednotlivých druhů požárních kontrol a tzv. čistého fondu pracovní doby příslušníka pro 

kontrolní činnost. 

� Časová náročnost jednotlivých typů kontrol: 

Komplexní kontrola (KK) – 3 až 5 dnů (dle náročnosti, lze i více) 

Tematická kontrola (TK)  – 1 až 3 dny (dle náročnosti, lze i více) 

Kontrolní dohlídka (KD)  – 1 den (lze i více)  

� Poměr počtu jednotlivých typů kontrol, který vychází z průměrných hodnot počtů 

kontrol v období 2005 – 2008 

Po zaokrouhlení je stanoven poměr KK : TK : KD = 1 : 6 : 3  

� Čistý fond pracovní doby příslušníka pro kontrolní činnost, který vychází 

z průměrného počtu pracovních dní v letech 2004 – 2008, je po zaokrouhlení 252 dní. 

Z tohoto počtu musíme odečíst dovolenou, ozdravný pobyt, dobu pracovní 

neschopnosti a další čas (např. studium, tělesná příprava), které jsou v metodice 

konkrétně rozepsány. 

Pro plánování kontrolní činnosti je stanoven průměrný minimální počet požárních kontrol 

na jednoho příslušníka pro kontrolní činnost Cpmin = 70 požárních kontrol ročně. 

Zjednodušeně lze při sestavování ročních plánů požárních kontrol vycházet 

z následujícího poměru jednotlivých typů požárních kontrol na jednoho příslušníka pro 

kontrolní činnost za rok a to: Cpmin ≥ 7 KK + 42 TK + 21 KD  

Tento výpočet kontrol požární ochrany na jednoho příslušníka vychází ze sbírky interních 

aktů řízení generálního ředitele HZS ČR – částka 49/2009. Uvedený postup je určen pro 

navrhování ročního plánu požárních kontrol pro rok 2010. Před vydáním tohoto postupu byly 

stanoveny základní počty požárních kontrol na jednotlivé příslušníky. Rovněž byly 

zohledňovány počty kontrol vzhledem k jiným aktivitám příslušníka např. studium, nemoc 

atd. [13]. 

Dle nového postupu, který je platný pro kontrolní činnost od roku 2010, je porovnán 

výpočet provedených požárních kontrol a minimální počet požárních kontrol dle daného 
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normativu za určité období. Z obr. 2 je patrné, že počet kontrol provedený v roce 2007 by 

nedosahoval minimálního počtu kontrol stanoveného dnes již platným normativem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Srovnání počtu provedených a plánovaných kontrol dle aktuálního normativu [18] 

 

Pro zmapování jednotlivých typů kontrol je zpracován obr. 3, kde jsou porovnány počty 

komplexních kontrol, tematických kontrol, kontrolních dohlídek a kontrol bez závad v daném 

období v rámci celého HZS ČR. Tyto údaje jsou jediné, které jsou kompletně vyhodnocovány 

v rámci HZS ČR z hlediska počtu všech provedených kontrol.  

 

Obr. 3 Počet provedených kontrol požární ochrany [18] 
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3.3 Vyhodnocení počtu příslušníků vykonávajících kontrolní činnost 

Dalším faktorem při vyhodnocování je počet příslušníků, kteří provádějí kontrolní činnost. 

Počet příslušníků vykonávajících kontrolní činnost v rámci ÚO HZS a HSZ kraje je dán 

systematizací služebních míst pro každý kraj HZS individuálně. Z toho vyplývá, že počet 

příslušníků vykonávající kontrolní činnost je v jednotlivých krajích HZS různý. Přehled počtu 

příslušníků vykonávajících kontrolní činnost dle jednotlivých krajů je uveden v  tab. 3.    

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Při kontrolní činnosti se setkáváme s tím, že někteří příslušníci (např. ze stavební prevence, 

zjišťování příčin požáru, ochrany obyvatel) mohou vykonávat kontrolní činnost nad rámec 

svých povinností nebo v rámci mimořádných úkolů. Největší mimořádné kontroly byly 

zaměřené např. na udržování volných únikových cest v souvislosti s mimořádnými přívaly 

sněhu a případy narušení konstrukce staveb v roce 2006. Z hlediska využívání i ostatních 

příslušníků je zpracován přehled o počtu všech příslušníků vykonávající SPD v rámci HZS 

ČR viz obr. 4.       

Další možnou variantou je, že příslušníci nejsou zařazeni přímo na kontrolní činnost, ale 

jejich činnost může být kombinována např. se stavební prevencí nebo zjišťováním příčin 

požáru. Toto má za následek, jak je patrné z obr. 4, že příslušník má např. poloviční úvazek 

ve vztahu ke kontrolní činnosti.  

Díky těmto variantám může příslušník vykonávající kontrolní činnost provést menší počet 

kontrol, jelikož v rámci HZS ČR není požadavek na vyhodnocování počtů vykonaných 

kontrol na daného příslušníka. 

Tab. 3 Přehled počtu  příslušníků vykonávajících kontrolní činnost [18] 

 HZS  2005 2006 2007 2008 2009 
Hl.města Prahy 19 22 20 20 19 

Středočeského kraje 21 19 18 15 16 
Jiho českého kraje 15 13 13 12 12 
Plzeňského kraje 14 14 15 15 15,5 

Karlovarského kraje 5 7 7 7 8 
Ústeckého kraje 15 15 15 16 14 

Libereckého kraje 8 9 9 9 9 
Královéhradeckého kraje 11 15 6 6 6 

Pardubického kraje 9 9 9 9 9 
kraje Vyso čina 7 7 6 10 10 

Jihomoravského kraje 15 14 15 20 20,5 
Olomouckého kraje  10 12 12 12 12 

Moravskoslezského kraje 19,5 21 21 20,5 20 
Zlínského kraje 10 10 9 8 8 

Celkem  178,5 187 175 179,5 179 
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Obr. 4 Přehled příslušníků prevence HZS ČR [18] 

 Jediná statistika, kterou lze vyhodnotit od vzniku HZS ČR z hlediska kontrolní činnosti je 

přehled, který mapuje počet všech provedených kontrol požární ochrany (popř. kontrol bez 

závad) a počet příslušníků vykonávajících kontrolní činnost v rámci HZS ČR. Porovnání 

těchto základních hodnot je v obr. 5, ze kterého vyplývá, že největší počet vykonaných 

kontrolních akcí byl v roce 2006. Tento nárůst byl způsoben mimořádnými kontrolami 

v souvislosti se sněhovou kalamitou. Změny v počtech příslušníků jsou zapříčiněny změnou 

služebního zákona, kdy příslušníci odcházeli ve větším počtu a systematizací pracovních míst 

jednotlivých krajů.   

Obr. 5 Vývoj počtu příslušníků a provedených kontrol HZS ČR [18] 
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3.4 Vyhodnocení cíleně zaměřených kontrolních akcí 

Vyhodnocení cíleně zaměřených kontrolních akcí oproti předchozímu vyhodnocení kontrol 

požární ochrany je z hlediska statistiky již přesnější. U těchto kontrolních akcí se 

vyhodnocuje, jak počet kontrol, tak počet zjištěných závad. Cíleně zaměřené kontrolní akce 

(tab. 4.) zadává GŘ HZS ČR. Tyto kontrolní akce jsou zadávány do plánu kontrolní činnosti 

pro příslušný rok. Kromě komplexních kontrol, tematických kontrol a kontrolních dohlídek, 

provedených na základě plánu kontrolní činnosti pro příslušný rok se uskutečňuje i řada 

mimořádných kontrolních akcí v návaznosti na aktuální situaci a potřebu. Vyhlašování 

mimořádných kontrolních akcí je vyvoláno reakcí na mimořádné požáry, např. ubytoven nebo 

v rámci spolupráce s jinými orgány např. s policií ČR u kontrol nočních klubů.                  

Tab. 4 Přehled cíleně zaměřených kontrolních akcí [18] 

Přehled cílen ě zaměřených kontrolních akcí Počet 
kontrol  

Počet 
závad 

TK provozovatelů činností ve školách a školských zařízeních 2602 6057 
2005 TK provozovatelů činností při prodeji, skladování nebo ukládání zábavní 

pyrotechniky - spolupráce s ČOI 
383 655 

TK provozovatelů činností na čerpacích stanicích pohonných hmot 1980 6850 
TK akceschopnosti jednotek požární ochrany podniků 180 228 2006 
TK provozovatelů činností v obchodních řetězcích 269 565 
TK činností při provozování liniových staveb dopravující ropu a plyn, uložišť 
plynu a ropy a dolů energetických nerostných surovin 

121 152 

TK činností při provozování národních kulturních památek 203 560 
2007 

TK provozovatelů činností v obchodních řetězcích 1371 3760 
TK provozovatelů činností, při kterých se vyskytuje podlimitní množství 
vybraných nebezpečných chemických látek nebo chemických přípravků 

959 1731 

TK provozovatelů činností souvisejících s vodním hospodářstvím 212 278 
TK provozovatelů činností, kteří zpracovávají dokumentaci zdolávání 
požárů 

1748 3832 
2008 

KK provozovatelů činností související se zásobováním potravinami a krmivy 387 1331 

TK provozovatelů činností v prostorách bývalých zemědělských, 
průmyslových, vojenských a podobných areálů  

1213 4213 

TK provozovatelů činností, kteří zpracovávají dokumentaci zdolávání 
požárů - 2 etapa 

1930 3730 

TK zaměřené na dodržování povinností stanovených předpisy o požární 
ochraně v prostorách velkých tržnic 

174 691 

TK požárně bezpečnostních zařízení se zaměřením na náhradní zdroje a 
prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostního 
zařízení 

917 1250 

2009 

TK zaměřené na dodržování povinností stanovených předpisy o požární 
ochraně v prostorách, ve kterých provozuje činnosti SSHR 

11 24 

2010 
TK zaměřené na únikové cesty, příjezdové komunikace a nástupní plochy 
pro požární techniku v souvislosti se současnými nepříznivými klimatickými 
podmínkami (sněhová kalamita) 

977 301 
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3.5 Vyhodnocení cíleně zaměřených kontrolních akcí za rok 2010 

Za rok 2010 lze vyhodnotit pouze mimořádné tematické kontroly zaměřené na únikové 

cesty, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku v souvislosti 

s nepříznivými klimatickými podmínkami (dále jen „sněhová kontrola“). Ostatní kontrolní 

akce stanovené na rok 2010 stále probíhají. Jedná se o  kontrolní akce:   

� TK provozovatelů činností ve veřejném stravování zaměřené na dodržování podmínek 

požární bezpečnosti v přípravnách jídel  

� TK dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v prostorách 

bývalých zemědělských, průmyslových, vojenských a podobných areálů – 2 etapa 

� TK provozovatelů činností se zvýšeným požárním nebezpečím v autoservisech 

a opravnách osobních vozidel 

� TK provozovatelů národních parků 

Z vyhodnocení sněhových kontrol uvedených v tab. 5 je patrné, že celkový počet zjištěných 

závad neodpovídá počtu kontrolovaných bodů, které jsou uvedeny ve vyhodnocovací tabulce, 

kterou sestavilo GŘ HZS ČR. Tento jev vychází ze zadání kontrolního úkolu. V zadání je 

stanoveno, že jednotlivé HZS krajů zpracují individuální program kontroly, který bude 

obsahovat minimálně body uvedené v tabulce pro vyhodnocení. Program kontroly si HZS 

krajů mohou rozšířit o další body dle vlastních požadavků. 

Tab. 5 Vyhodnocení sněhových kontrol [18] 

 

 

Poř.č. Vyhodnocovací kriterium Vyhodnocení 

1. Celkový počet kontrol 997 

2. Počet kontrol u kterých vznikl problém s projednáním 
zápisu (zejména nedostupnost odpovědné osoby) 61 

3. Počet kontrol bez závad 772 

4. Celkový počet zjištěných závad 301 

5. Počet kontrol, při kterých byla zjištěna neprůchodnost 
komunikačních prostor 131 

6. Počet kontrol, při kterých nebyly zajištěny volné příjezdové 
komunikace a nástupní plochy pro požární techniku 30 

7. Počet kontrol, při kterých byla učiněna výzva ve formě 
"doporučení k odstraňování sněhu" 

689 

8. Počet případů, kdy byl na potřebu odstranění sněhu ze 
střechy upozorněn stavební úřad nebo byl povolán statik 1 
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Vytvořením individuálního programu není ovlivněn pouze počet zjištěných závad, ale také 

počet vykonaných kontrol a počet kontrol bez závad. Počet vykonaných kontrol ovlivňuje 

časová náročnost kontroly. Z toho plyne, pokud rozšíříme program kontroly o další kontrolní 

body, tak kontrola je časově náročnější a složitější. Z hlediska počtu kontrol bez závad je 

tomu obdobně. Pokud rozšíříme program kontroly, tak se nám snižuje počet provedených 

kontrol bez závad.  

Pro upřesnění je v tab. 6 uveden rozbor zjištěných nedostatků a přehled provedených 

kontrol dle jednotlivých krajů HZS. Z uvedených hodnot je zřejmé, který z HZS krajů 

rozšiřoval program kontroly a jaký vliv to mělo na celkový počet zjištěných závad. Mezi HZS 

Jihomoravského kraje a HZS kraje Vysočina lze pozorovat co nastane, pokud se rozšíří 

program kontroly. Ačkoliv HZS Jihomoravského kraje vykonal 259 kontrol, tak  HZS kraje 

Vysočina, který provedl pouze 83 kontrol dosáhla většího počtu zjištěných závad. Dle zjištění 

HZS kraje Vysočina rozšířil program kontroly o pět kontrolních bodů. 

Nedostatkem ve vyhodnocovací tabulce je u kontroly zaměřené na příjezdové komunikace 

a nástupní plochy pro požární techniku. Tento vyhodnocovací bod by měl být zvlášť 

vyhodnocen pro volné příjezdové komunikace a pro volné nástupní plochy z hlediska 

rozlišení zjištěných závad, které se díky tomuto bodu sloučí v jednu závadu. 

Tab. 6 Přehled závad ze „ sněhových kontrol“ dle HZS krajů [18] 
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Hl.města Prahy 92 17 81 3 2 5,65 
Středočeského kraje 39 12 32 3 1 3,99 
Jiho českého kraje 68 14 59 8 0 4,65 
Plzeňského kraje 47 3 44 2 1 1,00 
Karlovarského kraje 8 1 7 1 0 0,33 
Ústeckého kraje 39 4 36 3 1 1,33 
Libereckého kraje 42 2 40 2 0 0,66 
Královéhradeckého kraje 73 10 63 10 0 3,32 
Pardubického kraje 59 37 44 2 10 12,29 
kraje Vyso čina 83 70 41 10 1 23,26 
Jihomoravského kraje 259 68 191 58 10 22,59 
Olomouckého kraje  13 1 12 1 0 0,33 
Moravskoslezského kraje 103 33 74 24 4 10,96 
Zlínského kraje 52 29 48 4 0 9,63 
Celkem 977 301 772 131 30 100 
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3.6 Vyhodnocení cíleně zaměřených kontrolních akcí za rok 2009 

Cíleně zaměřené kontrolní akce pro rok 2009 jsou uvedeny v tab. 4. Pro vyhodnocení je 

použita kontrolní akce, která je zaměřena na tematické kontroly provozovatelů činností v 

prostorách bývalých zemědělských, průmyslových, vojenských a podobných areálů (dále jen 

„kontroly areálů“). 

Zadáním kontrolní akce bylo vyhodnotit plnění některých povinností na úseku požární 

ochrany při provozování vybraných činností v uvedených areálech se zaměřením na společné 

prostory a vztahy mezi provozovateli činností, nájemci a vlastníky těchto areálů.  

 Opět si jednotlivé HZS krajů zpracovali individuální program kontroly, který musel 

obsahovat minimálně body uvedené v tabulce pro vyhodnocení, která je uvedena v příloze č. 

1. Tabulka byla součástí zadání kontrolního úkolu. U programu kontroly byla možnost rozšířit 

kontrolované body i o jiné, dle požadavků jednotlivých HZS krajů. 

Kompletní vyhodnocení kontrol areálů za celý HZS ČR je uveden v příloze č. 1. Při 

vyhodnocování kontrol poukážeme na skutečnosti, které zkreslují výsledky vyhodnocení 

kontrol areálů. 

V první řadě, jak již bylo řešeno u sněhových kontrol, tak HZS krajů si mohou 

individuálně rozšířit program kontroly dle své potřeby. Toto rozšíření zkresluje počet 

zjištěných závad, snižuje počet kontrol bez závad a navozuje problém, kam vyhodnocovat 

nedostatky plynoucí z bodů, které jsou nad rámec vyhodnocovací tabulky. Komplikace při 

kontrole také nastává, když příslušník zjistí při kontrolní činnosti závady, které nejsou 

uvedeny v programu kontroly. Dle pracovní pomůcky pro kontrolní činnost musí zápis o 

požární kontrole „kopírovat“ program kontroly a o každém bodu programu musí být v zápise 

uvedeno konkrétní zjištění. V případě, že některý bod programu nebyl kontrolován musí být 

uveden důvod proč nebyl kontrolován.  

Druhým problémem je vyhodnocovací tabulka. Při rozboru jednotlivých vyhodnocovacích 

bodů se zjišťuje, že takřka pod každým bodem se může vyskytnout několik druhů závad. Tyto 

závady jsou ve vyhodnocení sloučeny a nelze rozlišit přesněji o jakou závadu konkrétně se 

jedná. Tento problém vzniká např. u kontrol požárně bezpečnostních zařízení (dále jen 

„PBZ“), kdy do této kategorie vyhodnocujeme všechny PBZ. V případě vyhodnocení nelze 

vyhodnotit zda jsou závady u požárních uzávěrů či např. nouzových světel.   
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3.7 Přehled fyzických závad vyplývajících z kontrol areálů 

Kompletní vyhodnocovací tabulka kontrol areálů uvedená v příloze č. 1 je rozdělena na 

část A a B. V části A jsou vyhodnoceny celkové údaje o právnických osobách a podnikajících 

fyzických osobách. V části B jsou vyhodnoceny závady zjištěné u právnických osob a 

podnikajících fyzických osob.  

Z vyhodnocovací tabulky je vybrán přehled závad, které lze zařadit mezi závady zjištěné 

při fyzické kontrole viz tab. 7. Do výběru závad nebyla zařazena PBZ, jelikož jejich kontrola 

se prokazuje dokladem o kontrole provozuschopnosti. 

Nejvíce závad bylo zjištěno u značení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních 

vypínačů elektrického proudu, uzávěru vody, plynu, produktovodů, a jejich přístupnosti dle § 

5 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně. Druhou nejčastější závadou bylo umístění 

přenosných hasících přístrojů (dále jen „PHP“) dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární 

ochraně. Na třetím místě jsou závady v označování pracovišť a ostatních míst příslušnými 

bezpečnostními značkami ve vztahu k požární ochraně dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona o 

požární ochraně.  

Tab. 7 Fyzické závady při kontrole areálů [18] 

Pořadí Celkový po čet kontrol  1213 

  Celkový po čet kontrol bez závad 202 

1. 
Označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních 
vypínačů elektrického proudu, uzávěrů vody, plynu, produktovodů, 
uzávěrů rozvodů ústředního topení a jejich přístupnost 

247 

2. Nesprávné umístění PHP 185 
3. Označování pracovišť a ostatních míst bezpečnostními značkami  181 
4. Nesprávné vybavení PHP 175 
5. Neprovozuschopnost PHP 165 

6. Označení nouzových (únikových) východů, evakuačních výtahů a 
směrů úniku osob 149 

7. Zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest a 
trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou 34 

8. Trvale volně průchodné komunikační prostory, které jsou součástí 
únikových cest 

34 

9. Nesprávné vybavení PBZ 25 

10. Zajištění, aby chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti 
nebyly využívány způsobem zvyšujícím požární riziko 

19 

11. Trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací k objektům, k 
nástupním plochám a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů 11 

12. Označení a umožnění použití nástupních ploch 11 
13. Přístup a provozuschopnost spojovacích prostředků 5 
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3.8 Vyhodnocení závad HZS krajů  

Z monitoringu jednotlivých HZS krajů je vytvořena tab. 8, která mapuje HZS krajů dle 

vyhodnocování závad zjištěných při kontrolní činnosti. HZS krajů, kde je v tabulce uvedeno 

„NE“ vyhodnocují pouze závady zjištěné z cíleně zaměřených kontrolních akcí a 

z mimořádných kontrolních akcí zadanými z GŘ HZS ČR. HZS krajů, u kterých je uvedeno 

„ANO“ vyhodnocují všechny závady zjištěné při kontrolní činnosti. Jedná se i o kontroly, 

které jsou stanoveny mimo cíleně zaměřené kontrolní akce a mimořádné kontrolní akce.  

Tab. 8 Provádění celkového vyhodnocení všech kontrol v rámci HZS krajů 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vyhodnocení závad zjištěných např. u cíleně zaměřených kontrolních akcí v roce 2009 je 

vystihnuto v tab. 9. Je zde uveden počet kontrol, u kterých není prováděno vyhodnocení 

zjištěných závad. Ze zjištěných hodnot je zřejmé, že skoro polovina tematických kontrol 

provedených v roce 2009 není vyhodnocena z hlediska zjištěných závad.  

Tab. 9 Vyhodnocení tematických kontrol 

Kontroly 2009 Počet závad 
Celkový po čet provedených TK kontrol v rámci 

HZS ČR v 2009 7905  

Cíleně zaměřené TK v roce 2009 u HZS ČR 4245   
(53,7%) 

Celkový po čet provedených TK, u kterých se 
nevyhodnocují závady v rámci HZS ČR 

3660 
(46,3%) 

 
 

HZS  
Kompletní 

vyhodnocení 
závad 

Hl.města Prahy NE 
Středočeského kraje NE 
Jihočeského kraje NE 
Plzeňského kraje NE 

Karlovarského kraje NE 
Ústeckého kraje NE 

Libereckého kraje NE 
Královéhradeckého kraje NE 

Pardubického kraje NE 
kraje Vysočina ANO 

Jihomoravského kraje NE 
Olomouckého kraje NE 

Moravskoslezského kraje NE 
Zlínského kraje NE 
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Závěrem této kapitoly je tab. 10, ve které je uveden přehled nedostatků, který zpracovává 

HZS kraje Vysočina. Ve vyhodnocovací tabulce je celkový přehled zjištěných nedostatků za 

HZS kraje Vysočina ze všech tematických a komplexních kontrol provedených v roce 2009. 

Problémem vyhodnocovací tabulky je některé sloučení závad a duplicita porušení např. § 

5 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně a § 38 vyhlášky o požární prevenci.  

Tab. 10 Kompletní přehled nedostatků u HZS kraje Vysočina 

Přehled nedostatk ů zjišt ěných p ři výkonu SPD u kontrolovaných subjekt ů 
HZS kraje Vyso čina                                                                      Kontrolované období: 2009 
Počet kontrolovaných subjekt ů celkem:             479 

Porušené ustanovení 
Počet 

kontrolovaných 
subjektů 

Počet 
závad 

§ 2 odst. 2 Zajišťovaní PO ve společných prostorách  109 4 
Vybavení technikou a věcnými prostředky PO a 
požárně bezpečnostním zařízením 

448 104 
odst. 1a) 

Provozuschopnost techniky a věcných prostředků 467 130 
  Provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení 453 201 

Volné příjezdové komunikace 423 0 
Volné nástupní plochy 198 0 
Volné nechráněné únikové cesty a nouzové východy 440 29 
Volné chráněné únikové cesty, jejich součástí a jejich 
využívání 

203 4 

Volný přístup k uzávěrům médií 429 27 

odst. 1b) 

Volný přístup k věcným prostředkům PO 413 25 
  Volný přístup k ručnímu ovládání PBZ 306 11 
odst. 1c) Dodržování technických podmínek a návodů 301 95 

odst. 1d) 
Označování pracovišť a ostatních míst bezpečnostními 
značkami 

465 295 

odst. 1e) 
Provádění pravidelné kontroly dodržování předpisů o 
PO 

397 94 

§ 5 

odst. 1f) Spolupráce při výkonu SPD 342 9 
odst. 1a) Stanovení organizace zabezpečení PO 405 114 

odst. 1b) 
Stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti 
provozovaných činností 

291 177 

odst. 1c) 
Údržba, kontroly a opravy technických a 
technologických zařízení 

306 196 

odst. 1d) Stanovení požadavků na odbornou způsobilost 304 1 

§ 6 

odst. 1e) Požárně technické charakteristiky 176 19 
§ 7 odst. 1 Udržování zdrojů vody pro hašení požárů 102 1 

§ 28 vyhl. Dokumentace o začlenění 454 134 
§ 29 vyhl. Posouzení požárního nebezpečí 13 0 
§ 31 vyhl. Požární řád 410 160 
§ 32 vyhl. Požární poplachové směrnice 409 101 
§ 33 vyhl. Požární evakuační plán 308 51 
§ 34 vyhl. Dokumentace zdolávání požárů 326 79 
§ 35 vyhl.  Řád ohlašovny požárů 270 27 
§ 36 vyhl. Dokumentace o školení a odborné přípravě 321 63 
§ 37 vyhl. Požární kniha 378 74 

§ 15 

§ 38 vyhl. Doklady o dodržování technických podmínek a návodů 311 64 
§ 16   Provádění školení a odborné přípravy 323 69 
§16a   Odbornost při provádění školení a odborné přípravy 302 18 
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4 Rozbor fyzických závad  
 

Jednou z priorit při fyzické kontrole je směřovat kontrolu do míst, kde se mohou skladovat 

či vyskytovat nebezpečné látky, které jsou hrozícím nebezpečím pro zasahující hasiče nebo 

zaměstnance kontrolovaného subjektu. Dost častým jevem je snaha kontrolovaných subjektů 

odstranit nebezpečné látky z provozoven do prostorů, kde se nepředpokládá kontrola ze strany 

příslušníků HZS.  

Základní vliv na odstraňování nebezpečných látek či nedostatků z kontrolovaných 

provozoven má předchozí oznámení požárních kontrol ze strany HZS. Při oznámení 

požárních kontrol mají možnost kontrolované subjekty uvést stav provozovny do souladu 

s právními předpisy.   

Další překážkou při kontrolní činnosti je vybavenost příslušníků vykonávajících kontrolní 

činnost ochrannými prostředky. Dle pokynu č. 47/2009 GŘ HZS ČR mají příslušníci 

vykonávající kontrolní činnost nárok pouze na pracovní stejnokroj I (dále jen „PS I“). 

Základem PS I je tmavomodré sako, šedomodré kalhoty, modrá košile a černé polobotky. 

Vzhledem k tomu, že příslušníci vykonávající kontrolní činnost nemají nárok na pracovní 

stejnokroj II (dále jen „PS II“) stává se, že příslušníci se těmto prostorům např. obr. 6 

vyhýbají.  

Následná kapitola je zaměřena na závady zjištěné při fyzické kontrole příslušníky 

vykonávající kontrolní činnost. Rozbor fyzických závad s fotodokumentací je postupně řešen 

v návaznosti na nejčastější nedostatky při kontrole areálů uvedených v tab. 7 a nedostatky 

HZS kraje Vysočina uvedených v tab. 10.  

 

Rozbor fyzických závad je směřován:  

1. Značení bezpečnostními značkami  

2. Věcné prostředky požární ochrany  

Opakující se závady: 

1. Funkčnost PBZ 

2. Přístupnost k PHP a k nástěnným hydrantům 

3. Průchodnost únikových cest 

4. Skladování nebezpečných látek a plynů 

 

Obr. 6 Nebezpečné prostory  
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4.1 Značení bezpečnostními značkami 

Bezpečnostní značky vyjadřují obecné bezpečnostní sdělení. Značky jsou tvořeny 

kombinací barvy, geometrického tvaru a spolu s grafickým symbolem nebo textem zpřesňují 

bezpečnostní informaci. Účelem bezpečnostních značek je rychle upozornit na předměty nebo 

činnosti, které mají vliv na hrozící nebezpečí vyplývající z konkrétní situace. 

Základem bezpečnostní tabulky je bezpečnostní barva. Tyto základní barvy jsou: 

 

� Červená → Zákaz →Značky zákazu  

� Modrá → Příkaz → Příkazové značky  

� Žlutá (oranžová, zelenožlutá) → Výstraha → Výstražné značky  

� Zelená → Bezpečí → Informativní značky  

4.1.1 Značení rozvodných zařízení a hlavních vypínačů elektrického proudu 

Jak již z názvu vyplývá dost důležitým faktorem při zásahu je vypnutí elektrického proudu 

a značení míst, kde hrozí úraz elektrickým proudem. Již v projektové dokumentaci by měly 

být stanoveny podmínky, kde se bude nacházet hlavní vypínač elektrického proudu a 

rozvodná zařízení elektrické energie. V návaznosti na tuto dokumentaci by mělo být 

provedeno značení těchto zařízení. Nejběžnějším jevem je, že označení těchto zařízení časem 

zanikne nebo je provedeno označení více vypínačů el. proudu jako hlavní dle obr. 7.  Dalším 

upozorněním, že nejsou označeny tato zařízení by měla být revizní zpráva elektroinstalace, 

kde v případě neoznačení by se tato skutečnost měla zobrazit v závadách revizní zprávy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Nevhodné značení el. rozvaděčů a hlavních vypínačů el. proudu 
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      Povinnost označit hlavní vypínač elektrického proud a rozvodná zařízení elektrické 

energie vychází z § 5 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně v návaznosti na § 11 odst. 2 

písm. f) vyhlášky o požární prevenci. Jak mají vypadat bezpečnostní značky pro označení 

hlavních vypínačů el. proudu a rozvodných zařízení elektrické energie je zobrazeno v obr. 8. 

Toto značení vychází z nařízení vlády č.405/2004 Sb., kterým se změnilo nařízení č.11/2002 

Sb. Upřesnění a možné kombinace těchto značek  jsou uvedeny v ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 

3864-1 [7,9,10]. 

Obr. 8 Základní značení bezpečnostními značkami [17] 

4.1.2 Značení hlavního uzávěru plynu, vody a produktovodů 

Další neméně zanedbatelnou povinností je značení hlavního uzávěru plynu, vody a 

produktovodů viz obr. 9 dle 5 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně v návaznosti na § 11 

odst. 2 písm. f) vyhlášky o požární prevenci. Nejčastějším produktovodem je například 

ropovod, ale může být taktéž např. horkovod. Tyto hlavní uzávěry jsou problematické 

z hlediska jejich dosažitelnosti v objektu. Častým jevem při kontrole je více uzávěru např. 

plynu nebo vody a není při kontrole zřejmé, který uzávěr je hlavní. Tato problematika by 

měla být opět řešena v projektové dokumentaci.     

 

 

Obr. 9 Značení hlavních uzávěrů 
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4.1.3 Značení nouzových východů a směrů úniku 

Ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost, 

osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu musí být zřetelně označeny 

směry úniku a nouzové (únikové) východy platnými značkami, což je častým problémem, jak 

je patrné z obr. 10. Směry úniku a nouzové (únikové) východy musí být označeny všude, kde 

východ na volné prostranství není přímo viditelný dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona o požární 

ochraně v návaznosti na § 11 odst. 3 písm. a) vyhlášky o požární prevenci. Označení 

bezpečnostními tabulkami či značkami musí být hlavně provedeno v místech, kde se mění 

směr úniku nebo dochází ke křížení komunikace. 

Značky uvedené v obr. 11 pro únik osob musí být i při přerušení dodávky energie viditelné 

a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. Pokud 

toto značení není osvětleno musí být tyto značky zhotoveny z fotoluminiscenčního nebo 

reflexního materiálu.  

Nařízením vlády č.405/2004 Sb., kterým se mění nařízení č.11/2002 Sb., stanovuje 

používání značek dříve vyrobených nejdéle do 31. prosince 2009. 

Značení únikové cesty nebo nouzového východu značkou zhotovenou 

z fotoluminiscenčního materiálu se provádí na povrchu vnitřní komunikace nebo těsně nad 

její úrovní [7,9,10]  

 

Obr. 10 Nevhodné značení nouzových východů 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Značení směru úniku a únikové východy [17] 
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4.1.4 Značení evakuačních a požárních výtahů  

Ve stavbách se můžeme setkat z různými typy výtahů. Některé výtahy jsou určeny pro 

přepravu osob, přepravu nákladů nebo jejich kombinaci. Z pohledu požární ochrany se 

objekty vybavují evakuačními či požárními výtahy. Povinnost instalovat požární či evakuační 

výtah vyplývá z příslušných projekčních norem. 

   Požární či evakuační výtahy se od běžných výtahů, které přepravují osoby či materiál liší 

tím, že výtah požární a evakuační musí být při požáru funkční po určitou dobu. Běžné výtahy 

mají opačnou funkci. Běžný výtah musí při požáru být vyřazen z provozu a pokud již započal 

jízdu, tak musí dokončit jízdu do nejbližší stanice.  

Dalším důležitým rozdílem mezi běžným výtahem a požárním či evakuačním je zajištění 

jejich napájení. Dodávka elektrické energie pro evakuační či požární výtah musí být ze dvou 

na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby byla 

zajištěna dodávka elektrické energie po dobu 45 minut. 

Každý výtah musí být onačen bezpečnostní značkou, která informuje zda je tento výtah 

určen k evakuaci osob či ne. 

Evakuační výtah určen pro evakuaci osob musí být označen bezpečnostním značením 

„Evakuační výtah“. Toto značení musí být provedeno na dveřích výtahové šachty a uvnitř 

v kabině výtahu. Výtah, který neslouží k evakuaci osob, musí být obdobně označen 

bezpečnostním značením [6].  

V případě značení požárního výtahu musí být výtah označen bezpečnostní značkou, která 

se umisťuje obdobně jako u evakuačního výtahu. Jednotlivé druhy bezpečnostních značek 

jsou zobrazeny na obr. 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Bezpečnostní značení evakuačního a požárního výtahu [17] 
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4.1.5 Značení nástupních ploch pro požární techniku 

Z hlediska zásahu požárních jednotek musí být u objektů zřízeny nástupní plochy. 

Nástupní plocha slouží pro vedení protipožárního zásahu vnější stranou objektu. Jejich počet 

a umístění se určuje v projektové dokumentaci po dohodě s územně příslušným HZS. 

Nástupní plocha musí navazovat na přístupovou komunikaci, mít šířku nejméně 4 m (dříve 

3,5 m), být odvodněna, zpevněna (100 kN na nápravu) a musí být situována podél nebo 

kolmo k nejdelší straně průčelí. Nástupní plochu lze zatravnit nebo jiným způsobem upravit či 

využít jako např. manipulační plochy, chodník. Tato úprava nesmí mít vliv na její funkčnost a 

musí být vyznačeno místo nástupní plochy a její šířka. 

Nástupní plocha se nemusí zřídit:  

� u objektů vybavených vnitřními zásahovými cestami 

� u objektů o výšce h do 12 m, i když nejsou vybaveny vnitřními zásahovými cestami 

� u objektů, jejichž všechny požární úseky jsou bez požárního rizika 

� u objektů jmenovitě uvedených v normách platných pro požární bezpečnost 

� u objektů o výšce h> 12m, které mají ve všech požárních úsecích s požárním rizikem 

instalované sprinklerové stabilní hasící zařízení SHZ 

Jednou z velkých problematik nástupních ploch je jejich funkčnost. V době kdy narůstá 

počet dopravních prostředků a nebudují se parkovací místa, tak nastává velký problém s 

parkováním vozidel, které parkují na nástupních plochách. Dalším možným problémem jsou 

přívaly sněhu, které nás čas od času zastihnou. Proto jsou nástupní plochy označeny značkou 

„Zákaz stání“ a doplněny dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro požární techniku“ dle 

obr. 13. Porušením zákazu stání se dotčený řidič dopouští protiprávního jednání, za který je 

postih 1 trestný bod a bloková pokuta do výše 2000,- Kč nebo pokuta ve správním řízení 

v rozmezí 1500-2500,- Kč z hlediska PČR. Z hlediska HZS se jedná o přestupek se sankcí do 

10 000,- Kč   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Značení nástupní plochy a její přístupnost 

Nástupní 
plocha pro 

požární 
techniku 
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4.1.6 Značení míst s výskytem nebezpečných látek  

Ze zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů musí být obaly, ve kterých se vyskytuje nebezpečná látka označeny 

symbolem uvedeným na obr. 14. V návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 

se můžeme již setkat s novým značením nebezpečných látek.   

Toto značení provádí osoba, která danou nebezpečnou látku uvádí na trh. Při kontrolní 

činnosti musí být příslušníci schopni rozeznat jaká látka se v daném obalu vyskytuje. Častý 

případ výskytu neidentifikovatelných nebezpečných látek je uveden na obr. 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Značení nebezpečných látek [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Neoznačené obaly 
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Při kontrole je zapotřebí směřovat k místům, kde jsou nebezpečné látky nebo přípravky 

skladovány. Povinnost označit místa s výskytem nebezpečných látek vychází z § 5 odst. 1 

písm. d) zákona o požární ochraně. 

  Při kontrolách se nečastěji setkáváme se skladováním hořlavých kapalin a plynů. U 

skladování hořlavých kapalin musí být prostory označeny příslušnou bezpečnostní tabulkou, 

která odpovídá skladované látce a prostory označit tabulkou „Zákaz kouření a manipulace 

s plamenem“ [8].  

U skladování plynů musí být označen druh plynu a zobrazena tabulka „Zákaz kouření a 

manipulace s otevřeným plamenem“ a „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“   

Jsou-li skladovány nádoby naplněné hořlavými, hoření podporujícími, toxickými nebo 

žíravými plyny, musí být též vyvěšená příslušná tabulka uvedena v obr. 16. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Bezpečnostní značky [17] 

Ve smyslu ČSN 65 0201 musí být všechny obaly a nádrže, v nichž se vyskytují hořlavé 

kapaliny opatřeny nápisem upozorňující na jejich obsah obr. 17. V případě, že není označení 

obalů s hořlavými kapalinami přímo předepsáno právními předpisy, označí se tehdy pokud to 

vyžaduje požární bezpečnost při provozované činnosti. 

Prostory vyhrazené pro skladování prázdných nevyčištěných obalů se musí označit 

tabulkou „Prázdné obaly“ [8,6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Neoznačení nebezpečných látek při skladování 
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4.1.7 Značení zdrojů požární vody 

Zdroje požární vody můžeme rozdělit na zdroj požární vody přirozeného původu (rybníky, 

jezera, potoky, atd.) a umělý zdroj požární vody (požární vodovod, požární studny, požární 

nádrže).   

Z hlediska značení se zaměříme na umělé zdroje požární vody, a to požární nádrže a 

požární vodovod, jelikož se v praxi nejvíce užívají.   

U požární nádrže obr. 18 musí být provedena ochranná opatření pro bezpečnost 

pracovníků, popř. i veřejnost, např. zábradlím či oplocením vycházející z provozních 

podmínek.   

Požární nádrž musí být označena požární tabulkou s nápisem „POŽÁRNÍ VODA“ a údaji 

o objemu vodního zdroje, maximální sací hloubce, popř. vydatnosti v l/s. Požární tabulka se 

umisťuje 2 m od úrovně terénu.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Neoznačení požární nádrže  

Požární vodovod je nejrozšířenějším a nejvhodnějším zdrojem požární vody. Vnějším 

zdrojem požární vody jsou zejména nadzemní a podzemní hydranty, které jsou určeny 

především pro zásobování mobilní požární techniky při zásahu. Vnitřní odběrní místa 

v podobě hadicových systému se zřizují zejména k provedení prvotních hasebních prací před 

příjezdem jednotek požární ochrany. Hadicové systémy jsou již instalovány ve skříních, které 

jsou označeny obr. 19. Při kontrole je nutné kontrolovat označení hadicových systému, jelikož 

se stává, že skříně hadicových systémů jsou z hlediska estetického zatřeny barvou nebo 

schovány za interiérový obklad. 

 

 

 

Obr. 19 Značení vnitřních hadicových systémů [17] 
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Jak bylo zmíněno, tak vnějším požárním zdrojem jsou zejména nadzemní a podzemní 

hydranty viz obr. 21. Dle ČSN 73 0873 musí být všechny nadzemní a podzemní hydranty 

označeny, tak aby byl jednoznačně zřejmý jejich účel. Dále musí být označena všechna 

zařízení související se zásobováním požární vodou, např. uzávěry vody na potrubních 

systémech.  

Pro toto značení nám slouží orientační tabulka, která se umísťuje na viditelném místě. 

V zastaveném území se připevňuje na zdi budov nebo na části plotu, v nezastaveném území 

na sloupky. Doporučená vzdálenost orientační tabulky od rohu budov, oken nebo dveří je 

nejméně 0,3 m a výška nad terénem 1,6 m až 2 m. Největší vzdálenost orientační tabulky od 

označovaného hydrantu nemá být větší než 20 m v kolmém směru a 10 m v bočním směru.    

Orientační tabulka musí být zhotovena z trvanlivého materiálu, odolného proti 

povětrnostním vlivům a mechanickému poškození. Základním požadavkem je, aby tabulky 

byly barevně rozpoznatelné a znaky dobře čitelné. 

Používané znaky:  Označení hydrantu    H   

Označení jmenovité světlosti potrubí  08 = DN 80  

Orientační tabulka obr. 20 zobrazuje, kde se nachází vnější hydrant. Ze zobrazených 

hodnot z tabulky vyplývá, že hydrant se nachází 0,6 m vlevo a 0,7 m kolmo od tabulky [12]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Orientační tabulka pro značení vnějších hydrantů 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Podzemní a nadzemní vnější hydrant 
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4.1.8 Informativní zna čky pro věcné prostředky požární ochrany a PBZ 

Základním tvarem značek pro značení věcných prostředků požární ochrany nebo PBZ je 

čtverec nebo obdélník červené barvy. Zobrazení grafického symbolu či písma je provedeno 

v bílé barvě. Základní přehled těchto značek je uveden v nařízení vlády č.405/2004 Sb., 

kterým se mění nařízení č.11/2002 Sb. Pomocí těchto základních požárních značek 

uvedených v tab. 11 je provedeno značení prostředků, které souvisí s požární ochranou.  

 

Tab. 11 Příklady základních požárních značek [17] 

 

 

 

Požární žebřík 

 

Požární dveře 

 

 

 

Požární nářadí 

 

 

 

 

Hlásič požáru 

 

 

 

 

 

Hasící přístroj 

 

 

 

 

Směrovka k zařízení požární 
ochrany 

 

 

 

 

Ovládání požárního zařízení 

 

 

 

 

Ohlašovna požáru Kouřová klapka 

 

 

 
 

Protipožární klapka 

 

 

 

Požární potrubí 

 

 

 

Požární ventil 
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Při označování pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, 

zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně nekončí povinnost pouze umístěním této 

značky. Musíme si uvědomit, že tyto značky jsou umísťovány v různých prostorách, kde jsou 

různé klimatické podmínky. Proto další povinností je udržovat čitelnost těchto značek a 

v případě nečitelnosti viz obr. 22 vyměnit staré značky za nové [9,10,11].   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 22 Nečitelné bezpečnostní značky 
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4.2 Přenosné hasící přístroje 

Z pohledu vyhlášky o požární prevenci jsou hasící přístroje viz obr. 23 brány jako věcné 

prostředky požární ochrany, které jsou určeny k prvotnímu hašení požáru. Název hasícího 

přístroje určuje typ hasiva, které obsahuje. V současné době to jsou hasící přístroje vodní, 

pěnové, práškové, CO2, halonové (viz nařízení Evropské rady č. 2037/2000) a s čistým 

hasivem. Hasící látka je z  hasícího přístroje vytlačována hnacím plynem. Přípustné hnací 

plyny, které se mohou používat jsou vzduch, argon, oxid uhličitý, helium nebo dusík.     

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 23 Hasící přístroje 

 
 

V první fázy kontroly se zaměřujeme na množství a druhy hasících přístrojů, které se 

mohou v prostorách právnických osob a podnikajících fyzických osob vyskytovat. Množství a 

druh hasících přístrojů vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby nebo z obdobné 

dokumentace, která je součástí projektové dokumentace. Pro případ, že požárně bezpečnostní 

řešení stavby nebo jiná dokumentace požární ochrany (např. požární řád) není dostupná lze 

v těchto případech využít vyhlášku o požární prevenci, kde v § 2 odst. 5 je tato problematika 

řešena. V citovaném paragrafu je stanoven počet hasících přístrojů odvíjející se od půdorysné 

plochy podlaží objektu s požadovanou hasící schopností, která je řešena ve vyhlášce č. 

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

4.2.1 Kontrola z hlediska typu hasícího přístroje 

Základní nebezpečí hrozí z neznalosti, kde a jaký typ hasícího přístroje se může použít. Na 

obr. 24 je nebezpečí, které může hrozit při špatné volbě hasícího přístroje. V detailu obrázku 
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je patrné, že hasící přístroj nesmí být použit na hašení požáru pod elektrickým proudem, i 

když hasící přístroj je umístěn v rozvodně elektrického napětí.         

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Nesprávná volba hasícího přístroje 

 
Použití hasících přístrojů je závislé na druhu hořící látky. Každý hasící přístroj je označen 

na jakou třídu požáru je určen, jak uvést hasící přístroj do provozu a v neposlední řadě také 

hasící schopnost hasícího přístroje. Třídy požáru jsou zobrazeny pomocí piktogramů přímo na 

štítku hasícího přístroje.  

   

Požáry pevných látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno 

žhnutím, jako např. dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil apod. 

   

Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu, jako např. 

benzín, olej, barvy, alkohol, vosk apod. 

 
 

Požáry plynů, jako např. propan, metan, vodík, zemní plyn, svítiplyn,    

acetylen. 

 

Požáry kovů, jako např. hořčík, hliník, draslík, sodík, lithium. 

 

Požáry jedlých olejů a tuků (rostlinné nebo živočišné oleje a tuky) ve 

fritézách a jiných kuchyňských zařízeních. 
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4.2.2 Kontrola z hlediska provozuschopnosti hasícího přístroje 

Povinnost obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství hasící přístroje a udržovat je 

v provozuschopném stavu vyplývá z § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně. 

Provozuschopnost hasícího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené podle 

podmínek stanovených v § 9 vyhlášky o požární prevenci nejméně jednou za rok, 

kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.  

Doklad o kontrole viz příloha č. 3 slouží příslušníkům vykonávajících kontrolní činnost 

k ověření zda hasící přístroje umístěné v kontrolovaných provozovnách jsou 

v provozuschopném stavu. Datum kontroly, umístění, druh a výrobní číslo hasícího přístroje 

je základní údaj, který příslušníci vyhodnocují a porovnávají se skutečným stavem.  

Z kontrolního štítku uvedeném na obr. 25 lze vyčíst měsíc a rok provedení kontroly, termín 

příští kontroly nebo periodické zkoušky a údaje, podle nichž zjistíme osobu, která kontrolu 

provedla.        

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 Kontrolní štítek hasícího přístroje 

 
V neposlední řadě se zaměříme na plombu spouštěcí armatury. V dnešní době se můžeme 

setkat z různými typy hasících přístrojů od různých výrobců, proto na obr. 26 jsou zobrazeny 

nejběžnější typy plomb, se kterými se můžeme setkat v praxi.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 26 Plomba spouštěcí armatury 
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4.2.3 Kontrola z hlediska umístění hasícího přístroje 

Každý hasící přístroj musí být umístěn, tak aby bylo umožněno jeho rychlé a snadné 

použití. Nesprávné umístění hasících přístrojů je patrné z obr. 27. 

Tato situace je dost častým problémem, jelikož místa, kde lze skladovat ostatní materiál je 

málo a časem se hasící přístroj stává součástí ostatního materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 Nevhodné umisťování hasících přístrojů 

 

Dalším častým umístěním hasícího přístroje je pouhé postavení, jelikož montáž držáku, 

který je ve většině případu součástí hasícího přístroje je pro danou osobu ztráta času. Proto na 

tuto skutečnost pamatuje vyhláška o požární prevenci, která uvádí, že přenosné hasící 

přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně 

přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasícího přístroje umístěného na 

svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasící přístroje umístěné na 

podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny 

proti pádu. Nejjednodušší zajištění hasícího přístroje proti pádu je např. pomocí řetízku, který 

je uchycen ke stavební konstrukci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 m 
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4.3 Ostatní závady vyplývající z fyzické kontroly 

Nyní se seznámíme s některými dalšími závadami, se kterými se setkávají příslušníci 

vykonávající kontrolní činnost opakovaně. 

4.3.1 Funkčnost PBZ 

Kontrola provozuschopnost PBZ se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními 

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

posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.  

Provozuschopnost PBZ se prokazuje dokladem o kontrole provozuschopnosti dle § 5 odst. 

1 písm. a) zákona o požární ochraně v návaznosti na § 7 vyhlášky o požární prevenci. Vzor 

dokladu o provozuschopnosti PBZ je uveden v příloze č. 2. Z hlediska problematiky 

provozuschopnosti PBZ se příslušníci při kontrolní činnosti zaměřují na jejich funkčnost. 

Nejčastější problémy jsou u požárních uzávěrů (požární dveře), které jsou zachyceny na obr. 

28 a obr. 29, kdy následkem lidského faktoru neplní svoji funkci.  

Tato problematika vzniká již při vytváření projektové dokumentace, kdy projektant neřeší 

problematiku budoucího provozu. 

 
 
 
 
 
 

Obr. 28 Vyřazení požárních uzávěrů z provozu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 29 Nefunkční požární uzávěr z hlediska dovírání 
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4.3.2 Přístupnost k PHP a k nástěnným hydrantům  

Ze zákona o požární ochraně vyplývá povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a 

záchranné práce, zejména udržovat volný přístup k věcným prostředkům požární ochrany a 

k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.  

K věcným prostředkům požární ochrany v podání hasících přístrojů jsme se již vyjadřovali 

v předchozí kapitole. Nyní se pouze zaměříme na případ, kdy např. z provozních důvodů 

umístíme hasící přístroj do skrytých míst. V případě umístění hasícího přístroje do skrytých 

míst musíme tento prostor označit příslušnou požární značkou umístěnou na viditelném místě 

a zajistit volný přístup k hasícím přístrojům obr. 30. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 30 Nezajištěn volný přístup k PHP 

U nástěnných hydrantů se zaměřujeme na volný přístup a uzamčení. S uzamykáním budov 

a prostorů vznikají problémy s volným přístupem k nástěnným hydrantům, které jsou určeny 

pro prvotní zásah. Nezajištění volného přístupu je vidět z obr. 31. 

V případě uzamčení hydrantové skříně musí být v bezprostřední blízkosti viditelně 

umístěno zařízení umožňující odemčení dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 Uzamčení přístupu k nástěnnému hydrantu 
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4.3.3 Průchodnost únikových cest 

Základním předpokladem únikové cesty je umožnit bezpečnou a včasnou evakuaci všech 

osob z požárem zasaženého objektu na volné prostranství a následný přístup požárních 

jednotek do zasaženého místa. Z § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně plyne 

povinnost udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům. Z hlediska 

kontrolní činnosti je nutnost vycházet z projektové dokumentace, ve které je stanoven počet, 

druh a zajištění průchodnosti únikových cest.  

Nejčastější problematikou únikových cest je uzamykání nebo neprůchodnost, jak je patrné 

z obr. 32. Ohledně uzamykání dveří na únikových cestách vycházíme z technických norem, 

kde je uvedeno, že dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý 

průchod.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 32 Neprůchodnost a uzamykání únikových cest 

Jak bylo řečeno úniková cesta zobrazena na obr. 33 musí umožnit bezpečnou a včasnou 

evakuaci všech osob na volné prostranství. Při fyzické kontrole je zapotřebí prověřit, kam je 

směřována evakuace osob a zda je úniková cesta na volné prostranství průchodná.  

Další problematika na únikových cestách je umísťování materiálu a různých předmětů. 

Umísťování předmětů způsobuje zúžení únikové cesty a změnu nahodilého požárního 

zatížení, které je v případě chodby dáno normovou hodnotou 5 kg/m2.   

 
 

 

 
 
 
 
 

Obr. 33 Neprůchodnost únikových cest na volné prostranství a zúžení únikových cest 
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4.3.4 Dodržování technických podmínek při skladování hořlavých látek 

Za hořlavou látku se považují látky tuhého, kapalného či plynného skupenství, které jsou 

schopny při požáru uvolňovat teplo.  

Z vyhlášky o požární prevenci vyplývá, že pevná paliva se ukládají odděleně od jiných 

druhů paliv nebo hořlavých a hoření podporujících látek.  

Hořlavé kapaliny se skladují pouze v prostorách k tomuto účelu určených. Ke skladování 

nebo ukládání hořlavých kapalin se používají pouze obaly či nádrže k tomuto účelu určené. 

Nevhodné skladování kapalin je zobrazeno na obr. 34.  

Skladování nádob s hořlavými či hoření podporujícími plyny musí být na snadno 

přístupných místech a skladovací prostory musí být dostatečně větrány. Tlakové láhve musí 

být zajištěny vhodným způsobem proti pádu, proti samovolnému pohybu a musí být 

skladovány ve svislé poloze. Prázdné tlakové nádoby musí být skladovány za stejných 

podmínek jako plné nádoby obr. 35. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Obr. 34 Zakázané skladování tuhých paliv a hořlavých kapalin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 35 Zakázané skladování tlakových lahví 
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Závěr 
 

Záměrem diplomové práce bylo přiblížit příslušníkům HZS kontrolní činnost v rámci 

státního požárního dozoru z hlediska problematiky fyzických závad. Úvodní část seznamuje 

s historií státního požárního dozoru z hlediska právních předpisů a se současnou organizační 

strukturou HZS ČR. Následně je práce zaměřena na základní povinnosti státního požárního 

dozoru a obecné seznámení s postupem příslušníka při kontrolní činnosti. 

Stěžejním prvkem diplomové práce bylo zhodnotit nejčastější fyzické závady vyskytující 

se při kontrolní činnosti v rámci HZS ČR s následným řešením z hlediska právních předpisů.  

Při vyhodnocení údajů z GŘ HZS ČR bylo shledáno, že z kontrolní činnosti je 

zpracováván souhrnný přehled pouze o počtu komplexních kontrol, tematických kontrol, 

kontrolních dohlídek a kontrol bez závad v rámci celého HZS ČR.  

Vyhodnocením statistik GŘ HZS ČR bylo zjištěno, že závady jsou vyhodnocovány pouze 

u kontrolních akcí zadanými GŘ HZS ČR. To má za následek, že např. 46,3 % tematických 

kontrol není vyhodnocováno z hlediska zjištěných závad. V návaznosti na toto zjištění byl 

zpracován přehled HZS krajů, kde je zmapováno, který kraj HZS vyhodnocuje všechny 

kontroly požární ochrany z hlediska zjištěných závad. V rámci celého HZS ČR bylo shledáno, 

že celkový přehled zjištěných závad zpracovává pouze HZS kraje Vysočina.   

Z vyhodnocení fyzických závad u kontrol areálů vyplývá, že nejčastější závady se 

vyskytují u označování pracovišť bezpečnostními značkami. Druhá nejčastější závada je ve 

vybavenosti, umístění a provozuschopnosti hasících přístrojů. Tyto nejčastější fyzické závady 

se shodovali i se závadami, které byly vyhodnoceny v celkové statistice HZS kraje Vysočina. 

U vyhodnocení zjištěných závad byl shledán nedostatek v rozšiřování programu kontroly, 

který si jednotlivé HZS kraje mohou doplnit o další body kontroly dle svých požadavků. Toto 

rozšíření má za následek zkreslování statistiky. 

Druhý nedostatek byl zjištěn u vyhodnocovací tabulky z GŘ HZS ČR, která je pro 

vyhodnocení závad příliš obecná. Nelze z ní např. rozpoznat závady jednotlivých PBZ. 

V návaznosti na opakující se fyzické závady byl proveden rozbor nejčastějších závad dle 

platné legislativy a doplněn o fotodokumentaci z vlastní praxe.  

Závěrem diplomové práce chci poukázat na problém vyhodnocování zjištěných závad při 

kontrolní činnosti. Obecně lze říci, že příslušníkům kontrolní činnosti chybí jednoduchý 

počítačový program, který by obsahoval nadefinované varianty závad, které by byli jednotné 

pro celý HZS ČR.  
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Příloha č. 1 Vyhodnocovací tabulka kontrol areálů [18] 

Vyhodnocení  kontrol provozovatel ů činností v prostorách bývalých 
zemědělských, pr ůmyslových, vojenských a podobných areál ů 

  HZS ČR 
A. Celkové údaje         

1. 
Počet zkontrolovaných právnických osob a podnikajících fyzických osob 
(PO a PFO) 1179   

2 Počet zkontrolovaných fyzických osob (FO) 7   
3 Počet provedených kontrol PO, PFO a FO/ počet zkontrolovaných činností 1213 1917 
4. Počet kontrol bez závad 202   
5. Počet zjištěných závad PO a PFO / FO 4212 1 
6. Počet zahájených správních řízení / výše uložených pokut 7 234000 
7. Počet uložených blokových pokut / výše uložených pokut 0 0 

BZPN  celkem / z toho zjištěno závad v 
začlenění   690 53 
ZPN    celkem / z toho zjištěno závad v 
začlenění  1225 246 8. 

Počet kontrolovaných činností, u 
kterých bylo začlenění  

VPN   celkem /  z toho zjištěno závad v 
začlenění  2 1 
počet celkem 281   
počet s odstraněnými závadami 267   
počet s neodstraněnými závadami 14   

9. Kontrolní dohlídky PO, PFO a FO 

počet závad, které nebyly odstraněny 28   

10. 
Počet kontrolních dohlídek, které se předpokládá provést v období po 
odevzdání vyhodnocovací tabulky 478   

11. Počet zahájených správních řízení po dohlídce 
počet / výše uložených 
pokut 2 29000 

12. 
Kontroly vlastníků prostor podle § 2 odst. 2 
zákona o PO 

počet kontrol / z toho 
zjištěno neplnění 
povinností na místech 
užívaných společně                                                                                                                              

188 21 

13. Počet kontrol, u kterých byly zjištěny odchylky od schváleného provedení 
nebo užívání stavby                  (V komentáři uvést jmenovitě) 

162   

B. Vyhodnocení vybraných bod ů - uvádí se po čet 
závad BZPN ZPN VPN 

označení čísla tísňového volání a 
pokyny ke způsobu ohlášení požáru 73     

přístup a provozuschopnost spojovacích 
prostředků 4 1 0 

trvale volné průjezdné šířky 
příjezdových komunikací k objektům, k 
nástupním plochám a ke zdrojům vody 
určeným k hašení požárů 

0 11 0 

označení a umožnění použití 
nástupních ploch 1 10 0 

1. 
Vytváření podmínek 
pro hašení požárů a 
pro záchranné práce   

zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a 
vnějších zásahových cest a trvale volný 
přístup k zařízení pro zásobování 
požární vodou 

3 31 0 
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označení rozvodných zařízení elektrické 
energie, hlavních vypínačů elektrického 
proudu, uzávěrů vody, plynu, 
produktovodů, uzávěrů rozvodů ústředního 
topení a jejich přístupnost 

91 155 1 

označení nouzových (únikových) východů, 
evakuačních výtahů a směrů úniku osob 55 94 0 

trvale volně průchodné komunikační 
prostory, které jsou součástí únikových 
cest 

8 26 0 

1- 
Vytváření podmínek 
pro hašení požárů a 
pro záchranné práce   

zajištění, aby chráněné únikové cesty a 
všechny jejich součásti nebyly využívány 
způsobem zvyšujícím požární riziko 

3 16 0 

celkem   233 1 
přiřazení úkolů na úseku PO k určeným 
funkcím s uvedením požadované odborné 
kvalifikace nebo způsobilosti 

  99 0 
2. 

Stanovení organizace 
zabezpečení požární 
ochrany  doklady o dodavatelském způsobu 

zabezpečování některých povinností na 
úseku požární ochrany 

  87 0 

celkem   275 2 
ustanovení a akceschopnost požární 
preventivní hlídky   67 0 

3. Požární řád  
stanovení podmínek požární bezpečnosti 
ve vztahu k požárně technickým 
charakteristikám 

  122 0 

celkem   167 0 
způsob vyhlášení požárního poplachu   40 0 4. 

Požární poplachové 
směrnice  

aktuálnost telefonních čísel   83 0 
celkem 89 164 1 

5. 

Doklady prokazující 
dodržování 
technických podmínek 
a návodů vztahující se 
k požární bezpečnosti 
výrobků nebo činností  

nedodržování technických podmínek a 
návodů 47 107 0 

určení provozních podmínek technických 
zařízení a technologického procesu   103 1 

6. 
Stanovení podmínek 
požární bezpečnosti v době přerušení, omezení nebo 

přechodného zastavení provozu a v 
mimopracovní době 

  69 1 

celkem   241 1 

7. 

Dokumentace o 
školení zaměstnanců 
nebo odborné přípravě 
členů PPH a 
preventistů PO 

PPH   96 0 

8. 
Doklady o provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o 
PO  144 179 1 

9. 
Doklady o provádění ve stanovených lhůtách kontrol a revizí 
elektrorozvodů, rozvodů plynu, bleskosvodů, komínů 203 399 3 

10. Označování pracovišť a ostatních míst bezpečnostními značkami  54 126 1 
nesprávné vybavení 8 16 1 

11. 
Požárně bezpečnostní 
zařízení neprovozuschopnost 80 218 3 

nesprávné vybavení 82 92 1 
nesprávné umístění 66 118 1 12. Hasicí přístroje 

neprovozuschopnost 75 89 1 
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Příloha č.2 Vzor dokladu o kontrole provozuschopnosti PBZ [14] 
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Příloha č. 3  Vzor dokladu o kontrole provozuschopnosti hasících přístrojů [15] 

 


