
 

Obec Heřmaničky 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, 

„kterou se vydává požární řád obce Heřmaničky.“ 
 

Zastupitelstvo obce Heřmaničky se na zasedání dne 28. 03. 2012 usnesením č.ZO 5/2012 

usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o 

požární ochraně ve znění Nařízení vlády č. 498/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

 

 

 

 

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HEŘMANIČKY 

 
Čl. l 

Úvodní ustanovení 
 

Požární řád obce Heřmaničky upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v 

obci. 

 

 

Čl. 2 

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci 

 
V obci je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů, za její činnost odpovídá velitel 

jednotky.  

 

      Za požární ochranu obce odpovídá Obec Heřmaničky, které plní v samostatné a přenesené 

působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.  

 
 

Čl. 3 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době 

zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci 
 

         Při pořádaní akcí je nutno respektovat nařízení Středočeského kraje č. 6/2010 ze dne  

4. ledna 2010 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých 

se zúčastňuje větší počet osob. ( příloha č. 4 tohoto požárního řádu ) 

 



 Obdobně platí nařízení Středočeského kraje č. 4/2010 ze dne 4. ledna 2010, kterým se 

stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. 

( příloha č. 5 tohoto požárního řádu ) 

 

 

 

Čl.4  

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 
 

a) Nepřetržitou službu zajišťuje požární stanice HZS Středočeského kraje stanice Benešov 

(tísňové telefonní číslo 150, příp. 112).  
 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se svolává sirénou umístěnou na požární zbrojnici.  

 

 

 

Čl. 5 

       Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a                                                              

                    vybavení 
 

a) Obec zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou v příloze č. 1.  

Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární 

ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1. 

Příloha č. 1 je nedílnou součástí požárního řádu obce. 

 

b) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do 

požární zbrojnice Heřmaničky , Velké Heřmanice nebo na jiné místo, stanovené 

velitelem jednotky. 

 

 

 

Čl. 6 

  Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé 

použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro 

zajištění jejich trvalé použitelnosti 
 

(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární 

vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.  

 

 

 

 

 



a) přirozené  

 

 
b) umělé  

            hydrantová síť v obci Heřmaničky a Velké Heřmanice 

 

(2) Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s 

vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a 

vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává 

jednotce HZS Středočeského kraje územní odbor Benešov.  

 

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen
1
, v souladu s předpisy o 

požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, 

zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou 

použitelnost zdroje. 

 

(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen
1
  

zajistit volný příjezd pro požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na 

další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo 

komunikaci sám.  

 

 
1)

 §7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zdroje požární vody OBCE HEŘMANIČKY 
(kat. území Arnoštovice, Heřmaničky a Velké Heřmanice) 

p.č.  Název Souřadnice Majitel 

1. Heřmaničky 
rybník Olšový 

(koupaliště) 
N 49° 36.44595', E 14° 34.71780' soukr. majitelé 

2. V. Heřmanice 
rybník Rákosník  

(U Šplíchalů) 
N 49° 36.73435', E 14° 33.82932' Hrubý Josef, Votice 

3. Arnoštovice 
rybník Skočka 

(pod Mrázkem) 
N 49° 36.87478', E 14° 36.53890' Obec Heřmaničky 

4. Jestřebice 
rybník č.parc.1198 

(pod Jestřebicemi) 
N 49° 37.20872', E 14° 36.94408' 

Kachlík Jakub, 

Olbramovice 

5. Karasova Lhota 
rybník Černý 

(pod Kosíkem) 
N 49° 36.08588', E 14° 35.74805' 

Kosík Vojtěch, 

Karasova Lhota 

6. Jíví potok Masník N 49° 35.37105', E 14° 35.58877' Povodí Vltavy 

7. Jiříkovec 
rybník č. parc. 923 

(pod Bursíkem) 
N 49° 35.57525', E 14° 35.11093' Bursík Petr, Jiříkovec 

8. 
Lodilka, 

Čišťovice 

potok Machotovec 

(pod Dohnalem) 
N 49° 35.95827', E 14° 34.69418' 

Šembera Karel, 

Čišťovice 

9. Durdice rybník Na Návsi N 49° 37.27003', E 14° 35.08865' 
Kadlec Antonín, 

Durdice 6 

10. Křenovičky rybník Na Návsi N 49° 37.40280', E 14° 31.70850' Obec Heřmaničky 

  



 

Čl. 7  

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich 

označení 

 
Úlohou ohlašoven požárů je přijímat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požární poplach v obci 

a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požáru. Ohlašovna požárů musí být 

viditelně označena tabulkou „Ohlašovna požárů“, vybavena vhodnými prostředky tak, aby 

mohla přijímat hlášení o vzniku požáru a řídit se řádem ohlašovny požáru.  

Jako další místa pro hlášení požárů slouží síť veřejných telefonních stanic (telefonních 

budek), které jsou označeny symbolem telefonního čísla 150 nebo tabulkou "Zde hlaste 

požár" 

Seznam ohlašoven požárů je přílohou č. 2 tohoto požárního řádu. 

 

Čl. 8 

Způsob vyhlášení požárního poplachu 

 
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí: 

 

signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 

jedné minuty (25sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón)  

 

 

Čl. 9 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z 

požárního poplachového plánu HZS Středočeského kraje je uveden v 

příloze č. 3 
 

 

 

Čl. 10 

Účinnost 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 1. 4. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Cmíral v.r.                          Milan Macháček v. r. 
     starosta obce       místostarosta obce 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 vyhlášky 1/2012:  
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární  ochrany 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Heřmaničky. 

  

EVČJ  název   kategorie  počet členů  min. počet 

211 110 Heřmaničky      JPO  V           12         4 

211 328 Velké Heřmanice     JPO  V           12         4 

  
Požární technika a věcné prostředky JPO Heřmaničky Počet 
DA 12 Avia 30 1 

PPS 12 1 

pracovní stejnokroj II - blůza, kalhoty, čepice 

(bavlna 100 %; směs bavlny a syntetických materiálů 12 

ochranný oděv pro hasiče jednovrstvý pro likvidaci požárů 

ve venkovním prostředí (kalhoty a blůza) 
6 

přilba pro hasiče (s mrazuvzdorností větší než –15 
o
C) 6 

zásahová obuv pro hasiče holeňová 6 

ochranné rukavice pro hasiče - pár (tzv. zásahové rukavice) 6 

ochranné rukavice proti mechanickým rizikům - pár (tzv. pracovní rukavice) 6 

 

Požární technika a věcné prostředky JPO Velké Heřmanice Počet 
DA Praga RN 1 

PPS 12 1 

pracovní stejnokroj II - blůza, kalhoty, čepice 

(bavlna 100 %; směs bavlny a syntetických materiálů 12 

ochranný oděv pro hasiče jednovrstvý pro likvidaci požárů 

ve venkovním prostředí (kalhoty a blůza) 
6 

přilba pro hasiče (s mrazuvzdorností větší než –15 
o
C) 6 

zásahová obuv pro hasiče holeňová 6 

ochranné rukavice pro hasiče - pár (tzv. zásahové rukavice) 6 

ochranné rukavice proti mechanickým rizikům - pár (tzv. pracovní rukavice) 6 

 

Legenda: 

JPO            jednotka požární ochrany. 

Kategorie JPO kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném 

pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. 

Počet členů skutečny počet členů jednotky; minimální počet členů 

jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 

vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek 

požární ochrany. 

Minimální počet členů v pohotovosti minimální počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce pro výjezd minimálně 1+3 

  

                                      

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 vyhlášky 1/2012 

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár v obci 

Heřmaničky 
 

Jméno:     Adresa:   telefon:  

Sova Ladislav st.   Heřmaničky 11  731 236 318 

Suchomel Petr   Heřmaničky 132  724 168 501 

Restaurace u ORFA   Heřmaničky 25 

Váňa Stanislav   Heřmaničky 89  603 240 114 

Šplíchal Ladislav   Velké Heřmanice 34  605 032 643 

Řezáč Petr    Velké Heřmanice 44  723 750 124 

Trachta Josef    Arnoštovice 13  731 784 618 

Machyniak Pavel   Arnoštovice 15  737 751 396 

Dráb Luboš    Durdice 8   737 874 309 

K ohlášení požáru je dále možno využít: 

      telefonní automaty  - bezplatné volání na tel. č. „150“ nebo „112“, 

            mobilní telefon - bezplatné volání na tel. č. „150“ nebo „112“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 vyhlášky 1/2012 

SEZNAM JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY 

DLE  POŽÁRNÍHO  POPLACHOVÉHO  PLÁNU KRAJE 
V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru 

obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:   

1. Stupeň poplachu 

                            

  1 21B012 stanice Sedlčany             

                            

  2 211163 Votice             

                            

  3 211110 Heřmaničky             

                            

2. Stupeň poplachu 

                            

  1 211010 stanice Benešov             

                            

  2 211148 Sedlec – Prčice /21B158/             

                            

  3 211127 Miličín             

                            

3. Stupeň poplachu 

                            

  1 317010 stanice Tábor             

                            

  2 211166 Vrchotovy Janovice             

                            

  3 211138 Olbramovice             

                            

  4 211115 Jankov             

                            

  5 21B127 Kosova Hora             

                            

  6 21B160 Sedlčany             

                            

4. Stupeň poplachu 

                            

  1 211011 stanice Vlašim             

                            

  2 314011 stanice Milevsko             

                            

  3 21B010 stanice Příbram             

                            

  4 613013 stanice Pacov             

                            

  5 21A012 stanice Jílové             

                            

  6 314010 stanice Písek             

                            



Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu ( resp. do zálohy ) povolávány prostřednictvím  

územně příslušného  operačního střediska HZS ČR. 

Příloha č. 4 vyhlášky 1/2012 
 

6/2010 
NAŘÍZENÍ 

Středočeského kraje 
ze dne 4. ledna 2010 

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší 
počet osob 
 Rada Středočeského kraje podle § 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bodu 5 zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) vydává toto 
nařízení: 
 
Čl. 1 
Úvodní ustanovení 
 
 (1) Nařízení stanoví podmínky požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, sportovních, 
společenských, zábavních, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a 
shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen „akce“). 
  
 (2) Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická osoba, 
podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů, obec nebo úřad, 
který pořádá akci na území Středočeského kraje a svolavatel shromáždění 1) (dále jen „organizátor 
akce“). 
  
Čl. 2 
Vymezení pojmů 
 (1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
  
a) stanovením podmínek požární bezpečnosti při akcích souhrn opatření, kterými se stanoví rozsah a 
způsob zabezpečení požární ochrany před zahájením akce, v jejím průběhu a při jejím ukončení, 
  
b) ukončením akce ponechání místa konání akce v požárně nezávadném stavu včetně dodržení 
podmínek stanovených smlouvou podle čl. 3 odst. 4 tohoto nařízení, 
  
c) shromažďovacím prostorem vnitřní nebo venkovní prostor určený pro shromažďování většího počtu 
osob 2), 
  
d) vnitřním shromažďovacím prostorem prostor, který je po obvodě a shora vymezený stavebními 
konstrukcemi, přičemž se za stavební konstrukce považují také konstrukce přemístitelné (posuvná 
stěna či střecha apod.) nebo krátkodobé, popřípadě dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.) 
3), 
  
e) venkovním shromažďovacím prostorem prostor, který je neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak 
vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, ohradní stěnou, oplocením, 
přenosnými zábranami apod.), okolním terénem nebo přírodním prostředím (svah, skála, vodní 
plocha); také prostor v uzavřeném nebo polozavřeném volném prostranství (dvory apod.), prostor na 
veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem. 1), 4) 
  
 (2) Podle místa konání a počtu osob se akce člení na: 
  
a) akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru podle čl. 2 odst. 1 písm. c) a d) tohoto nařízení, 
určeném k tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem, 4) 
1. u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen 
(tj. 200 a více osob), 
2. u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, 
které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a 
více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které 



se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále se uplatňuje 
postup dle § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně); 
  
b) akce ve venkovním shromažďovacím prostoru podle čl. 2 odst. 1 písm. c) a e) tohoto nařízení, 
určeném tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem, 4) 
1. u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen 
(tj. 200 a více osob), 
2. u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, 
které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a 
více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které 
se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále se uplatňuje 
postup dle § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně); 4) 
  
c) akce ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých se zúčastní 300 osob a více; v případě akcí 
na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, kterých se zúčastní 900 osob a více. 
  
Čl. 3 
 
Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pořádání akce 
 
 (1) K pořádání akce lze využívat pouze prostor (stavbu, místo), který byl k tomu účelu určen v 
souladu se zvláštním právním předpisem 5), přičemž nesmí být překročen maximální počet osob 
prokazatelně stanovený podle čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) tohoto nařízení. 
  
 (2) K pořádání akcí podle čl. 2 odst. 2 písm. a) bodu 2 a písm. b) bodu 2 tohoto nařízení. 
 V případě, že pro objekt není v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní 
hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce 
jako součást stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany podle čl. 3 odst. 5 tohoto 
nařízení zpracování identifikační karty prostoru (stavby) v rozsahu podle přílohy č. 4 k tomuto 
nařízení. 
  
 (3) Při akcích podle čl. 2 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení oznámí organizátor akce příslušnému 
úřadu předpokládaný počet zúčastněných osob, přičemž nelze-li zajistit prokazatelnost nepřekročení 
maximálního počtu zúčastněných osob, 6) zabezpečí požární bezpečnost v souladu s tímto 
nařízením. 
  
 (4) V případě, že organizátor není vlastníkem prostoru (stavby, místa), kde se akce koná, 
kromě veřejného prostranství, musí být před započetím akce rozsah odpovědnosti za plnění 
povinností na úseku požární ochrany stanoven smlouvou. 7) 
  
 (5) Organizátor akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, 
včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob podílejících se na organizačním a technickém 
zajištění akce a osob účastnících se akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným zvláštním 
předpisem. 8) 
  
 (6) V případě pořádání akcí opakovaně na tomtéž místě za shodných podmínek lze stanovit 
rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí jednotně, přičemž před každou 
jednotlivou akcí musí být provedena kontrola dodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti 
podle čl. 3 odst. 10 tohoto nařízení včetně odstranění zjištěných závad. 
  
 (7) Organizátor akce zřizuje preventivní požární hlídku (dále jen „požární hlídka“) a pokud to 
vyžaduje povaha akce ( např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, možnosti úniku osob) zřizuje 
větší počet požárních hlídek. Požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů. Je-li 
organizátorem akce fyzická osoba, pak povinnosti k zajištění požární bezpečnosti akce stanovené 
tímto nařízením požární hlídce zabezpečí tato fyzická osoba prostřednictvím potřebného počtu 
způsobilých pořadatelů. 9) 
  
 (8) Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost požárních hlídek, zejména 
aby: 
  
a) činnost v požární hlídce vykonávaly pouze osoby, které absolvovaly odbornou přípravu, 10) 
  



b) byly vymezeny úkoly požární hlídky včetně určení stanoviště, přičemž úkoly musí být stanoveny 
tak, aby je bylo možno velitelem a členy požární hlídky obsáhnout a byly stanoveny vždy ke konkrétní 
fyzické osobě (některé podrobnosti k činnostem požárních hlídek jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto 
nařízení), 
  
c) byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy požární hlídky a v případě většího počtu 
požárních hlídek i mezi veliteli požárních hlídek funkční způsob komunikace při průběhu akce k 
zajištění neodkladného předávání informací. 
  
 (9) Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se 
stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany: 
  
a) účastníky akce (např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení, upozorněním 
na omezení, které může být součástí pozvánky či prezentace akce), 
  
b) osoby podílející se na zabezpečení akce (např. požární hlídky, pořadatelská služba), 
  
c) účinkující (např. osoby zajišťující program a vystoupení, prodejci včetně všech osob zajišťujících 
pro ně technické zázemí, dále jen „účinkující“). 
  
 (10) Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti pro 
akci, a to před zahájením (včetně přípravných činností), v průběhu a při ukončení akce; podrobnosti k 
zajištění kontroly jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 tohoto nařízení. 
 
  
 V případě, že: 
a) byly při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky a nebyly odstraněny, organizátor 
akci nezahájí, 
 
b) v průběhu akce nastane situace, která vyvolá bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k 
odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, organizátor akci přeruší, popřípadě ukončí; 
přerušení nebo ukončení akce organizátor akce zabezpečí i tehdy, jestliže by v případě vzniku požáru 
byly ohroženy nebo znemožněny únik, záchrana osob nebo majetku. 
  
 (11) K vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce organizátor akce dále 
zajistí: 
  
a) vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, a to 
vždy i v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru; musí být vyznačen zákaz 
parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu mobilní požární techniky jednotek požární 
ochrany, východům z prostor (stavby), které mají sloužit k úniku nebo evakuaci, nebo kde by 
znemožnila použití odběrního místa požární vody, 
  
b) umístění atrakcí (např.pouťových, prodejních míst nebo stánků, ukázek služeb apod.) tak, aby byl 
umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně 
bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k 
provedení zásahu (např.požární hydranty) a zároveň byly přístupné hlavní uzávěry vody, plynu a 
hlavní vypínače elektrické energie, 
  
c) rozmístění a umístění hasicích přístrojů 11) v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře 
přístupných místech. 
  
 (12) Pro případy, kdy účastník akce (fyzická osoba) nedbá podmínek tohoto nařízení, pokynů 
organizátora, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti při akci, 
organizátor akce zabezpečí postup pro vyloučení takové fyzické osoby z účasti na akci. 
  
 (13) Ze shromažďovacího prostoru musí být v celém průběhu konání akce zajištěn bezpečný 
únik všech osob, které se nacházejí v ohroženém prostoru a nesmí dojít k ohrožení jejich života a 
zdraví. Únikové cesty a uzávěry médií musí být viditelně označeny 12) a trvale udržovány volné, 
průchodné a přístupné. 
  
Čl. 4 



 (1) Při akcích ve vnitřním shromažďovacím prostoru, jejichž součástí (tj. součástí 
programu/produkce/představení) jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným možným zdrojem 
zapálení (žhavé částice, žhavé předměty apod.), musí být zajištěna opatření podle čl. 3 odst. 5 tohoto 
nařízení, přičemž musí být brán zřetel i na úpravu hořlavých látek (např.scénických staveb, dekorací a 
textilií) ke snížení jejich hořlavosti a bezpečnému uhašení. 13) 
  
 (2) V prostorách, kde bylo jako součást stavby na základě dokumentace ověřené stavebním 
úřadem realizováno zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí snížením hořlavosti stavebních 
hmot nebo snížení hořlavosti scénických materiálů, musí být při kontrole podle čl. 3 odst. 10 tohoto 
nařízení před zahájením akce k dispozici doklady o existenci a dodržení těchto úprav a o 
provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení. 
 (3) Při akcích, jejichž součástí bude provádění některých činností, které by mohly 
představovat zvláštní rizika (např. pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků hořlavým plynem, 
elektrozařízení ve stáncích), musí být dodržovány požadavky zvláštních právních předpisů 14); plnění 
balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. acetylen, 
vodík), je zakázáno. 
  
 (4) Je-li součástí akce konání ohňostroje 15), musí organizátor akce nejméně 5 pracovních 
dnů před jejím zahájením oznámit tuto skutečnost operačnímu a informačnímu středisku HZS 
Středočeského kraje 16), které může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo ji v odůvodněných 
případech (např. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru) zakázat. 
  
Čl. 5 
 
 (1) Účinkující a účastníci akce musí dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o požární 
ochraně, tohoto nařízení a dalších pokynů organizátora akce vztahujících se k zabezpečení požární 
ochrany, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti při akci. 
  
 (2) Účastníkům akce je zakázáno přinášet nebo použít při akci látku nebo předmět, které by 
mohly být použity jako zápalný prostředek (např. zápalná láhev). 17) 
  
 (3) Při akci nesmí její účastníci manipulovat s prostředky, které mohou způsobit hoření a v 
jeho důsledku ohrožení života, zdraví a majetku. V případě běžných předmětů (např. zapalovač) si 
musí fyzická osoba počínat tak, aby nedošlo k požáru. 18) 
  
Čl. 6 
Sankce 
  
 (1) Poruší-li organizátor akce jako právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, 
podmínky stanovené tímto nařízením, může mu být uložena pokuta podle zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
  
 (2) Poruší-li organizátor akce jako fyzická osoba podmínky stanovené tímto nařízením, může 
mu být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
  
 (3) Za porušení povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně může Hasičský záchranný 
sbor Středočeského kraje uložit při výkonu státního požárního dozoru právnické osobě, podnikající 
fyzické osobě a fyzické osobě pokutu podle zákona o požární ochraně. 
  
Čl. 7 
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 
 
 (1) U akcí uvedených v příloze č. 3 tohoto nařízení je organizátor akce povinen předložit obci, 
v jejímž katastrálním území se má akce uskutečnit, zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti. 
Zprávu předkládá nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přípravných prací v předpokládaném 
místě jejího konání. V případě, že místo konání akce přesahuje katastrální území jedné obce, 
předkládá organizátor akce tuto zprávu i Krajskému úřadu Středočeského kraje. 
 (2) Obec nebo Krajský úřad Středočeského kraje mohou rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s 
konáním akce, není-li prokázáno zabezpečení podmínek požární ochrany stanovených předpisy o 
požární ochraně a tímto nařízením. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 
  
 (3) Jedná-li se o akci, která je pořádána na území dvou nebo více krajů, musí být podmínky 
požární ochrany zabezpečeny dle nařízení dotčených krajů, kterými se stanoví podmínky k 



zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob dle čl. 1 odst. 2 
tohoto nařízení. 
  
 (4) Prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně a dodržování 
podmínek požární bezpečnosti stanovených tímto nařízením a na jeho základě zabezpečuje 
organizátor akce. 
  
 (5) Povinnost dodržovat podmínky požární ochrany stanovené tímto nařízením se vztahuje 
také na akce, které se uskuteční po nabytí jeho účinnosti, i když jejich příprava byla zahájena před 
nabytím jeho účinnosti. 
  
 (6)Ostatní povinnosti vyplývající ze souvisejících právních předpisů např. z oblasti bezpečnosti 
práce, hygieny, kultury apod. nejsou tímto nařízením dotčeny. 
  
 (7) Nařízení Středočeského kraje č. 4/2002 ze dne 12.8.2002, kterým se stanoví podmínky k 
zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, se zrušuje. 
  
 (8) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středočeského kraje č. 025-01/2010/RK ze 
dne 4.1.2010 a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku 
právních předpisů Středočeského kraje. 
MUDr. David Rath 
 
hejtman 
v.z. Ing. Marcel Hrabě v.r. 
 
náměstek hejtmana 
 
 
Příloha 1 
 
Některé podrobnosti, které uplatní organizátor akce při zřizování požární hlídky a stanovení jejích 
úkolů 
 
 (1) Podrobnosti ke zřizování požární hlídky: 
  
a) složení požární hlídky z nižšího počtu osob, než je stanoveno v čl. 3 odst. 7 tohoto nařízení, nebo z 
jedné osoby je možné pouze v případech, kdy veškeré povinnosti určené požární hlídce mohou být 
tímto sníženým počtem osob zařazených do požární hlídky zajištěny, 
  
b) vyšší počet osob v požární hlídce, resp. větší počet požárních hlídek se zřizuje s ohledem na počet 
účastníků akce a na konkrétní podmínky pro evakuaci osob a zahájení hasebních prací, např. s 
ohledem na rozlehlost místa konání akce, počet účastníků, členitost únikových komunikací, 
  
c) do požární hlídky mohou být zařazeny osoby starší 18 let, které musí být pro plnění stanovených 
úkolů tělesně a duševně zdatné (zejména se zřetelem na předpokládané zajišťování evakuace osob 
se doporučuje u osob starších 62 let vyžádání stanoviska ošetřujícího lékaře k jejich zdravotnímu 
stavu), 
  
d) členové požární hlídky nesmí nastupovat k výkonu činnosti v požární hlídce pod vlivem alkoholu 
nebo jiných omamných látek ani tyto požívat během výkonu činnosti, 
  
e) velitel i členové požární hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou páskou (nebo jiným 
vhodným způsobem) s nápisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA“ (doporučen je červený podklad s černým nebo 
bílým nápisem), 
  
f) úkoly stanovené požární hlídce musí být uvedeny jednoznačně, konkrétním osobám a musí být 
součástí odborné přípravy osob zařazených do požární hlídky. 
  
 (2) Podrobnosti k úkolům požární hlídky a velitele požární hlídky: 
  
2.1 Velitel 
 
a) odpovídá za plnění úkolů požární hlídky, 



  
b) zajišťuje provedení kontrolních úkonů podle čl. 3 odst. 10 tohoto nařízení ve stanoveném rozsahu a 
určeným způsobem, pořízení záznamů o jejich provedení a výsledcích (zjištěných skutečnostech), 
např. v požární knize nebo jiném určeném dokumentu; záznamy musí být provedeny prokazatelným 
způsobem a zajistí, aby zápis podepsali ti, kteří kontrolu provedli; záznam obsahuje vždy datum a čas, 
jméno/jména člena požární hlídky, stav prostoru (objektu) včetně popisu případných nedostatků a 
způsobu jejich odstranění, 
  
c) předkládá záznam o výsledku kontroly provedené před zahájením akce a rovněž při ukončení akce 
organizátorovi akce nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem. 
  
 
 
 
 
2.2 Požární hlídka 
a) provádí kontrolu stanoveného prostoru dle určených kontrolních úkonů (např. rozmístění hasicích 
přístrojů, zajištění volných únikových komunikací a východů včetně funkčnosti jejich vybavení a 
provedení označení, vybavení hydrantových skříní a hydrantových systémů) a vyžaduje předložení 
příslušných podkladů a dokladů, jimiž se prokazuje plnění stanovených povinností a podmínek 
požární bezpečnosti, 
  
b) je oprávněna vydávat pokyny podle čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení a v případě nebezpečí z prodlení 
také podle čl. 3 odst. 10 písm. b) tohoto nařízení, 
  
c) plní další úkoly stanovené pořadatelem akce. 
  
2.3 Osoba zařazená do požární hlídky je povinna 
a) zúčastnit se odborné přípravy jejíž součástí je mimo jiné seznámení s charakterem akce, s místem 
konání akce, s dokumentací/dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti pro 
akci (např. úkoly požární hlídky, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, 
dokumentace prokazující provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení, dokumenty související 
s podmínkami stanovenými tímto nařízením). Vymezení, o které dokumenty se jedná, přísluší 
organizátoru akce, 
  
b) k výkonu činnosti požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce stanoveném 
pořadatelem akce, 
  
c) nosit v průběhu akce označení rukávovou páskou „POŽÁRNÍ HLÍDKA“. 
  
 (3) Povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně nejsou tímto dotčeny. 
 
Příloha 2 
 
Podrobnosti provádění kontrol podle čl. 3 odst. 10 tohoto nařízení 
 
 Kontrola plnění podmínek požární bezpečnosti pro akci se provádí: 
  
a) před zahájením akce 
1) v souladu s předpisy o požární ochraně, a to osobou odborně způsobilou (§ 5, § 6 a § 11 zákona o 
požární ochraně a § 12 vyhlášky o požární prevenci); jedná se zejména o pravidelné kontroly 
dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních prohlídek, jejichž součástí je 
prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně, 
  
2) v rozsahu úkolů stanovených organizátorem požární hlídce pro konkrétní akci, např.stav únikových 
cest a únikových východů včetně jejich označení, stav příjezdových komunikací a nástupních ploch, 
kontrola rozmístění hasicích přístrojů, úplnost vybavení hydrantových systémů, úplnost označení 
příslušnými bezpečnostními tabulkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně; 
  
b) v průběhu akce 
1) pro provádění kontrol musí být stanoveny konkrétní postupy s ohledem na druh a rozsah akce a 
odpovědnosti pro zajištění odstraňování případných nedostatků v zabezpečení požární ochrany 



zjištěných kontrolou v průběhu akce (např. bude-li zjištěno zaparkované vozidlo před únikovým 
východem nebo na příjezdové komunikaci, musí být zajištěno jeho přeparkování nebo odtah vozidla), 
  
2) v případě, že v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku 
požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, nebo je-li zjištěno, že by v případě 
vzniku požáru byla ohrožena nebo znemožněna záchrana osob nebo majetku, organizátor akce 
organizačně zabezpečí možnost jejího přerušení nebo ukončení tak, aby nenastalo nebezpečí z 
prodlení. 
  
 Poznámka: 
 Záznam o případných zjištěních je třeba provést jako součást záznamu o kontrole při 
ukončení akce. 
  
Příloha 3 
 
Vymezení akcí, u kterých musí být předložena zpráva o zajištění podmínek požární bezpečnosti podle 
čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení 
 
 1) Shromažďování podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění 
pozdějších předpisů, které zahrnuje i pouliční průvody a manifestace. 
  
 2) Jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v bodu 1) včetně kulturních a sportovních 
akcí pořádaných mimo prostory k těmto účelům určeným, pokud předpokládaný počet zúčastněných 
osob přesahuje ve vnitřním shromažďovacím prostoru 200 osob a ve vnějším shromažďovacím 
prostoru 300 osob. 
 
Příloha 4 
 
Obsah identifikační karty prostoru (stavby) pro akce podle čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení 
 
 Není-li pro prostor (stavbu) v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní 
hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce v 
rámci stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany akce zpracování identifikační karty 
prostoru (stavby), která bude obsahovat minimálně tyto údaje: 
 
 - velikost - využitelná plocha prostoru pro pořádání akce, 
  
 - stanovení horní hranice počtu zúčastněných osob, 
  
 - způsob a postup vyhlášení požárního poplachu, 
  
 - způsob zajištění evakuace - přesné určení kdo a jakým způsobem oznámí nutnost evakuace, 
včetně určených únikových komunikací a východů atd., 
  
 - počet, situování, kapacita (šířka) únikových komunikací a východů včetně pokynů k 
zabezpečení jejich trvalé provozuschopnosti, 
  
 - rozmístění, typ (D25, C52) vnitřního hydrantového systému; umístění a vzdálenost 
venkovních hydrantů počet, druh a rozmístění přenosných hasicích přístrojů, 
  
 - informace o dalších věcných prostředcích požární ochrany a požárně bezpečnostních 
zařízeních, jsou-li v objektu/prostoru instalovány, 
  
 - umístění uzávěru vody, plynu, topení, rozvodných zařízení elektrické energie, jejich označení 
včetně přístupu k nim, 
  
 - seznam a rozmístění použitých výstražných a informačních tabulek. 
  
 Identifikační karta musí být trvale k dispozici pro potřeby požární hlídky a seznámení s jejím 
obsahem musí být součástí odborné přípravy požární hlídky. 
  
____________________ 
  



1) Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. 
  
2) Například § 3 písm. b) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
ČSN 73 0831. 
  
3) ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb, Shromažďovací prostory. 
  
4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
  
5) Například § 126 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 
  
6) § 5 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. 
  
7) § 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
  
8) § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 
  
9) § 6 odst. 5 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. 
  
10) § 16 a § 16a zákona o požární ochraně a § 24 vyhlášky o požární prevenci. 
  
11) § 2 odst. 5 a 6 a § 3 vyhlášky o požární prevenci. 
  
12) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů, ČSN ISO 3864 (01 80 10) 
  
13) § 2 odst. 4 písm. f) vyhlášky o požární prvenci. 
  
14) Vyhláška č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. 
  
15) § 1 odst. 5 vyhlášky č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. 
  
16) Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
  
17) § 7 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. 
  
18) § 17 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Příloha č. 5 vyhlášky 1/2012 
 
 

4/2010 
NAŘÍZENÍ 

Středočeského kraje 
ze dne 4. ledna 2010, 

 
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku 
požárů 
 
 Rada Středočeského kraje podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o požární ochraně“) 
vydává toto nařízení: 
 
Čl. 1 
 
Úvodní ustanovení 
 
 (1) Účelem tohoto nařízení je stanovit povinnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických 
osob podnikajících podle zvláštních předpisů (dále jen „podnikající fyzické osoby“) k zabezpečení 
požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. 
  
 (2) Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se pro účely tohoto nařízení rozumí: 
  
a) období nepříznivých klimatických podmínek, 
  
b) období sklizně zemědělské úrody (pícnin, obilovin, slámy a úsušků, chmele, kukuřice apod.), jejich 
posklizňové úpravy a skladování, 
  
c) období provádění požárně nebezpečných činností v lesích spojených s činnostmi, které jsou 
prováděny při hospodaření v lese 1) a využívání přírodního prostředí k rekreačním účelům v období 
sucha, 
  
d) vznik mimořádných událostí, 
  
e) topné období. 
  
Čl. 2 
 
Období nepříznivých klimatických podmínek 
 
 (1) Za období nepříznivých klimatických podmínek se pro účely tohoto nařízení považuje 
období déletrvajícího sucha 2), v důsledku něhož vzniká v přírodním prostředí zvýšené nebezpečí 
vzniku požárů. 
  
 (2) Období déletrvajícího sucha vyhlašuje a odvolává hejtman Středočeského kraje pro území 
Středočeského kraje na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje. V tomto období vstupují 
v platnost následující opatření, omezení a povinnosti: 
  
a) zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde může dojít 
k jeho rozšíření, 
  
b) zákaz spalování hořlavých látek (suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to 
zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami, 
  
c) zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření, 



  
d) zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele 
lesních a zemědělských pozemků při jejich obhospodařování. Neplatí rovněž pro fyzické a právnické 
osoby provádějící pro vlastníky a nájemce lesů práce zajišťující hospodaření v lese, 
  
e) zákaz táboření mimo vyhrazené prostory, 
  
f) zákaz povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona 3), 
  
g) zákaz pálení klestu a kůry v lesích (viz čl. 4 tohoto nařízení), 
  
h) povinnost zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů, 
  
i) povinnost vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody pro hašení prověřit jejich stav a nedostatky, které 
nejdou bezprostředně odstranit, nahlásit a zajistit jejich následné odstranění, 
  
j) zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení požárů (každý 
je povinen strpět v tomto směru potřebná omezení). 
  
 (3) V období déletrvajícího sucha může orgán státní správy lesů 4) vydat rozhodnutí o 
dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa. Toto rozhodnutí vydává na základě návrhu 
vlastníka lesa, z vlastního podnětu nebo na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru 
Středočeského kraje. 
  
 (4) Období déletrvajícího sucha vyhlašují rovněž v případě potřeby obce svým nařízením pro 
území dané obce. Obce zajistí zapracování příslušných ustanovení tohoto nařízení do jimi 
vydávaných právních předpisů. 
  
 (5) Obce zabezpečí v tomto období zpravidla prostřednictvím členů jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce, případně dalších občanů, provádění pravidelného denního monitorování 
dodržování omezení, opatření a povinností uvedených v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení. 
  
Čl. 3 
 
Období sklizně zemědělské úrody, její posklizňová úprava a skladování 
 
 (1) Za období sklizně zemědělské úrody (pícnin, obilovin, slámy a úsušků, chmele, kukuřice 
apod.), posklizňové úpravy a skladování se pro účely tohoto nařízení považuje období od zahájení 
hlavních přípravných prací spojených se sklizní do doby, než je uskladněný materiál považován za 
neaktivní (dokončení dosoušení, ustálené teploty uskladněných zrnin). 
  
 (2) Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby v zemědělství jsou v období 
před zahájením sklizně povinny: 
  
a) prověřit technický stav strojů a zařízení, včetně kontroly vybavení přenosnými hasicími přístroji; 
pracovní stroje se spalovacími motory lze používat k manipulaci s hořlavým materiálem (stohy, sklady 
apod.) pouze jsou-li opatřeny funkčním lapačem jisker, nejedná-li se o stroje s trvale zabudovaným 
lapačem jisker nebo o stroje s přeplňovanými motory, 
  
b) vybavit pracovní stroje samojízdné pro sklizeň obilí a pícnin jedním nebo několika hasicími přístroji 
s celkovou náplní nejméně 6 kg, 
  
c) ověřit, zda stroje a zařízení jsou používány v souladu s průvodní dokumentací stanovenou 
výrobcem a zajistit, aby osoby, které jsou pověřeny obsluhou těchto strojů a zařízení, byly 
prokazatelně seznámeny s předpisy upravujícími tuto činnost, 
  
d) provést kontrolu stavu objektů určených ke skladování nebo pro zpracovávání materiálu a odstranit 
zjištěné závady; při této kontrole se zaměřit zejména na zamezení zatékání dešťové vody do objektu, 
na stav elektroinstalace a hromosvodů, na vybavení přenosnými hasicími přístroji, označení 
příslušnými bezpečnostními tabulkami (např. zákaz kouření, zákaz vstupu s otevřeným ohněm apod.), 
na možnost zamezení vstupu nepovolaných osob (uzavření objektu, popř. jeho označení zákazem 
vstupu), 
  



e) provést kontrolu provozuschopnosti všech zdrojů požární vody určených pro likvidaci požárů ve 
výše uvedených objektech (např. hydranty, požární nádrže), včetně jejich označení a přístupů k nim, 
  
f) provést kontrolu stavu příjezdových komunikací k objektům a vodním zdrojům, 
  
g) zabezpečit u zjištěných závad a nedostatků jejich odstranění nebo přijmout náhradní opatření. 
  
 (3) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby v zemědělství jsou v období před zahájením 
sklizně dále povinny: 
  
a) stanovit písemnou formou organizačně technická opatření k zajištění požární ochrany při 
sklizňových pracích, 
  
b) provést školení o požární ochraně osob podílejících se na sklizňových pracích a osob zajišťujících 
střežení objektů v přiměřeném rozsahu 5), 
  
c) provést preventivní požární prohlídky ve všech výrobních a skladovacích objektech, 
  
d) prověřit funkčnost ohlašoven požárů nebo míst pro ohlášení požárů v návaznosti na požární 
poplachové směrnice. 
  
 (4) Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou v průběhu sklizně 
povinny: 
  
a) zajistit, aby materiál byl skladován, případně zpracováván pouze v objektech k tomu určených 6), 
  
b) zajistit dodržování zákazu kouření v průběhu sklizně na poli, při manipulaci a skladování materiálu, 
  
c) zajistit při skupinovém nasazení žňové techniky (více než 3 sklízecí stroje), aby na poli byl k 
dispozici traktor s pluhem (obdobný pracovní stroj) použitelný k zamezení šíření případného požáru, 
  
d) zajistit skladování a kontrolu skladovaného materiálu u pícnin a slámy podle zásad uvedených v 
příloze tohoto nařízení; u zrnin zajistit prokazatelné měření teplot uskladněného materiálu tak, aby 
provedená měření monitorovala dostatečným způsobem uskladněné zrniny; v případě pokračujícího 
nárůstu teplot nad hodnoty okolního prostředí přijmout účinná opatření včetně možnosti vyskladnění, 
  
e) provádět veškeré požárně nebezpečné práce (svařování, řezání apod.) na zvláštní povolení 7). 
  
 (5) Fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám je zakázáno: 
  
a) spalovat plošně slámu na polích, 
  
b) rozdělávat oheň do vzdálenosti 100 m od stohů a dozrávajícího obilí. 
  
Čl. 4 
 
Provádění požárně nebezpečných činností v lesích a využívání přírodního prostředí k rekreačním 
účelům 
 
 (1) Za období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se pro lesy a využívání přírodního 
prostředí k rekreačním účelům považuje období nepříznivých klimatických podmínek. 
  
 (2) Během tohoto období je v souvislosti s činnostmi prováděnými při hospodaření v lese 
zakázáno rozdělávání ohňů a pálení klestu a kůry v lesních porostech, na lesních i nelesních 
pozemcích do vzdálenosti 50 m od lesa (dále jen „pálení“). To neplatí, jsou-li orgánem státní správy 
lesů nařízena v souladu se zvláštním zákonem jiná opatření 8). 
  
 (3) Za účelem zajištění preventivních opatření proti vzniku lesních požárů v souvislosti s 
činnostmi prováděnými při hospodaření v lese musí právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo 
fyzická osoba dodržovat při pálení vždy tato požárně bezpečnostní opatření: 
  



a) oznámit před zahájením pálení den, dobu, místo pálení a jméno osoby odpovědné za pálení 
územně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru 
Středočeského kraje, 
  
b) zajistit, aby pálení prováděla nejméně dvoučlenná skupina s určením odpovědné osoby, která musí 
být starší osmnácti let; dvoučlenná skupina může provádět pálení maximálně na 3 ohništích 
současně, 
  
c) osoby provádějící pálení se musí seznámit s pracovním postupem pálení, se způsobem přivolání 
pomoci a zvláštnostmi pracoviště z hlediska požární ochrany a musí mít na pracovišti potřebné 
pracovní prostředky, 
  
d) místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezech a 
jiných požárně nebezpečných místech, nesmí být blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých 
porostů první věkové třídy (do 20 let), 
  
e) místo pro ohniště musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 
metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy, 
  
f) zahájit pálení je možné pouze v první polovině pracovní směny, 
  
g) prostor, ve kterém je prováděno pálení, lze opustit až po úplném uhašení a řádném ochlazení 
ohniště; zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout minimálně o půl metru od okraje ohniště směrem do jeho 
středu, 
  
h) po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště 
alespoň jednou denně kontrolována; tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky, 
  
i) pálení je zakázáno zahajovat, případně musí byt ukončeno za silného větru 9), 
  
j) udržovat sjízdné hlavní lesní komunikace k zajištění příjezdu požární techniky. 
  
 (4) Pro rozdělávání ohňů v přírodním prostředí jsou stanovena následující opatření: 
  
a) je zakázáno rozdělávat otevřený oheň v lese a do vzdálenosti 50 m od okraje lesa10) (výjimku na 
lesních pozemcích může povolit vlastník lesa), 
  
b) v rekreačních zařízeních, dětských táborech a veřejných tábořištích (dále jen „rekreační zařízení“) 
lze rozdělávat ohniště jen ve vyhrazeném prostoru; rozdělávání ohňů v těsné blízkosti stanů a 
obytných přívěsů je zakázáno, 
  
c) pro provozování ohniště v rekreačních zařízeních musí být určena osoba odpovědná za dozor a 
nesmí být provozováno za silného větru, 
  
d) provozovatel rekreačních zařízení je povinen zajistit zpracování a realizaci organizačně technických 
opatření k zajištění požární ochrany; stanovená technická opatření musí zveřejnit způsobem v místě 
obvyklým tak, aby všichni uživatelé rekreačních zařízení měli možnost se s nimi seznámit; součástí 
organizačně technických opatření k zajištění požární ochrany v rekreačních zařízeních musí být 
zajištění průjezdnosti příjezdových cest; organizačně technická opatření musí zohledňovat místní 
úpravu požární ochrany - požární řád obce a další nařízení (např. povolovací řízení pro rozdělávání 
ohňů). 
  
 (5) Výše uvedená preventivní opatření je třeba zajišťovat v přiměřené míře i mimo vyhlášenou 
dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. 
  
Čl. 5 
 
Vznik mimořádných událostí 
 
 (1) Za mimořádné události se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů se pro účely tohoto 
nařízení považují havárie produktovodů (zejména plynovodů, ropovodů a teplovodů) a dopravních 
prostředků přepravujících nebezpečné látky, hromadné dopravní nehody a bezprostřední nebezpečí 
úniku hořlavých, hoření podporujících nebo toxických plynů a látek. 



  
 (2) Pro mimořádné události jsou stanovena následující opatření: 
  
a) součinnost složek Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje (dále jen „IZS“) 
zabezpečuje operační a informační středisko IZS (operační a informační středisko Hasičského 
záchranného sboru Středočeského kraje), 
  
b) složky IZS zabezpečují ochranu osob a majetku před následky mimořádné události, 
  
c) každý je povinen strpět omezení a provést nezbytná opatření v souvislosti s ochranou osob a 
majetku před následky mimořádné události. 
  
Čl. 6 
 
Topné období 
 
 (1) Za topné období se pro účely tohoto nařízení považuje období od 15. září kalendářního 
roku do 31. května následujícího roku. 
  
 (2) Před zahájením topného období je každý provozovatel tepelných zdrojů s odtahem spalin 
do komínů povinen zabezpečit provedení kontroly a výmety komínových těles odborně způsobilou 
osobou a zajistit odstranění případných závad. 
  
 (3) Pro topné období se stanoví následující preventivní opatření: 
  
a) při provozu tepelných zdrojů, při skladování a doplňování kapalných a plynných paliv musí být 
dodrženy návody výrobců příslušných technologických zařízení včetně respektování stanovených 
bezpečnostních vzdáleností od hořlavých předmětů a materiálů, 
  
b) v případě skladování pevných paliv se sklonem k samovznícení musí být palivo průběžně 
kontrolováno a při zjištění příznaků samovznícení provedena účinná opatření k zamezení vzniku a 
rozšíření požáru, 
  
c) odpad vznikající při spalování tuhých paliv musí být ukládán na určená místa, a to do nehořlavých 
uzavíratelných a k tomuto účelu určených nádob; tyto nádoby nesmí obsahovat jiný hořlavý odpad 
nebo musí být zajištěno ukládání vychladlého popela. 
  
Čl. 7 
 
Sankce 
  
 (1) Poruší-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinnosti stanovené tímto 
nařízením, může jí být Středočeským krajem uložena pokuta podle § 11 zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
  
 (2) Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, dopustí se přestupku podle § 
46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a může jí být uložena 
pokuta podle § 46 odst. 3 tohoto zákona. 
  
Čl. 8 
 
Závěrečná ustanovení 
 
 (1) Dodržováním povinností uložených tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti právnických 
osob a podnikajících fyzických osob vyplývající ze zákona o požární ochraně. 
  
 (2) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví 
podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, včetně přílohy 
č. 1 se zrušuje. 
  
 (3) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středočeského kraje č. 025-01/2010/RK ze 
dne 4.1.2010 a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku 
právních předpisů Středočeského kraje. 



MUDr. David Rath 
 
hejtman 
v.z. Ing. Marcel Hrabě v.r. 
 
náměstek hejtmana 
 
Příloha 
Podmínky pro skladování pícnin a slámy 
 
 (1) Skladování slámy nebo pícnin ve stozích/volných skládkách: 
  
a) za stoh se považuje volná skládka materiálu o objemu 50 a více m 3; za jeden stoh se považuje i 
skupina volných skládek, jejichž celkový objem nesmí být větší než 4000 m 3; na jejich umisťování 
platí zvláštní předpis *), 
  
b) volné sklady píce a slámy s objemem do 50 m 3 (včetně balíků sena a slámy) lze umisťovat pouze 
ve vzdálenosti minimálně 10 m od hranic se sousedním pozemkem a od objektů; ve vzdálenosti 
menší než 10 m je možné volné sklady umístit pouze se souhlasem vlastníka pozemku nebo objektu 
nebo umožňuje-li to stavební provedení objektu **), 
  
c) v případě založení stohu na strništi musí být po dokončení naskladňování provedeno jeho oborání o 
šíři nejméně 10 m, 
  
d) do vzdálenosti 12 m od stohů a volných skládek je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm a 
kouřit; tento zákaz musí být vyznačen příslušnými tabulkami. 
  
 (2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zajistí, aby při skladování píce byla 
dodržována technologie dosoušení a skladování včetně prokazatelného měření teploty v následujícím 
rozsahu: 
  
a) teplota píce se měří např. tepelnými čidly, hloubkovými teploměry nejméně v polovině výšky 
naskladněné píce, 
  
b) teplota se měří nejméně na šesti místech jedné dosoušecí sekce seníku; za sekci se považuje část 
seníku o objemu do 2000 m 3; v objektech s objemem menším než 2000 m 3 se měření provádí 
úměrně velikosti seníku k jedné stanovené sekci, 
  
c) měření teplot se provádí 1x za 24 hodin po dobu 1 měsíce od naskladnění, dále 1x týdně ve 2. a 3. 
měsíci od naskladnění; měřící body je nutno průběžně měnit, 
  
d) provádí se fyzická kontrola (vizuální, pachová) v případě skladování slámy nebo je-li seno a sláma 
ukládána v balících ve skladu, a to v ranních hodinách v intervalech podle předchozího odstavce, 
přičemž se ověřuje, zda nedochází k zapaření uskladněného materiálu; dojde-li k zapaření, musí být 
místo zahřívání identifikováno a zajištěno provedení kontrolního měření teploměrem, 
  
e) měření teplot případně fyzická kontrola nemusí být prováděna, pokud bude prokázáno, že vlhkost 
píce (slámy) je nižší než 15%, 
  
f) měření teplot, fyzická kontrola, dále i průkazné doklady o vlhkosti naskladňovaného materiálu musí 
být prokazatelně zaznamenávány; za prokazatelné se považuje chronologicky vedený písemný 
záznam v knize měření s uvedením označení skladového objektu, data, času, všech naměřených 
hodnot a připojením podpisu osoby, která měření prováděla; za záznam se považuje i záznam z 
elektronického měřícího zařízení za předpokladu, že současně je zaznamenáváno i datum 
jednotlivých začátků naskladnění (datum, množství, sekce); záznam se uchovává nejméně jeden rok 
nebo do úplného vyskladnění materiálu, 
  
g) při naměření teploty nad 65 st. C je nutno učinit neodkladná opatření jako např. přeložení nebo 
vyskladnění přehřáté píce, u skladů s dosoušecím zařízením vypnutí ventilátorů; přeložení nebo 
vyskladnění se provádí za asistence jednotky požární ochrany a případ se neodkladně oznámí místně 
příslušnému operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Středočeského 
kraje, 
  



h) ochlazená a překontrolovaná píce se může vrátit zpět do skladu; o provedeném opatření se 
provede prokazatelný záznam do knihy měření. 
  
 _______________ 
 *) Příloha č. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 
 
 **) ČSN 73 0802, ČSN 73 0804. 
 
____________________ 
  
1) § 20 a § 32 odst. 1 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
  
2) Období déletrvajícího sucha je stanoveno na základě pozorování Českého hydrometeorologického 
ústavu. Je jím zejména období, kdy množství srážek klesne pod 25 % dlouhodobého normálu a 
zároveň jsou vysoké denní teploty a sluneční svit a pokud od posledních vydatných srážek uplynulo 
alespoň 20 dní. 
  
3) § 20 odst. 1 písm. k) lesního zákona. 
  
4) § 19 odst. 3 lesního zákona. 
  
5) § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
  
6) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
  
7) Například vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách. 
  
8) § 32 odst. 2 lesního zákona. 
  
9) V případě, že rychlost větru je vyšší než 5,2 m.s -1; tento vítr se vyznačuje tím, že šumí listí stromů, 
listy a větvičky se trvale pohybují, na vodě se dělají vlnky apod. 

 


