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Obce Karlovarského kraje 
 
 
 
 
 
Upozornění na dodržování povinnosti na úseku požární ochrany při akcích, kterých se 
zúčastňuje větší počet osob. 
Vyřizuje: kpt. Mgr. Dominik Štěpanovský, tel. 950370289, e-mail: dominik.stepanovsky@kvk.izscr.cz 
 
 
Hasičský záchranný sboru Karlovarského kraje (dále jen „HZS Karlovarského kraje“) provedl 
v posledních měsících monitoring akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob, při kterém 
byly zjištěny nedostatky v dodržování předpisů na úseku požární ochrany.  
 
Obce jsou v mnoha případech přímo pořadatelem akce, či subjektem, který akci zadává 
externímu pořadateli. V ostatních případech se tyto akce pořádají v katastrálním území obce. 
Z výše uvedených důvodů se domníváme, že zástupci obcí by měli mít alespoň obecné 
povědomí o povinnostech vyplývajících z příslušných předpisů o požární ochraně.  
 
V praxi mohou nastat dva základní případy s rozdílnými požadavky na rozsah plněných 
povinností: 
 

1. Pořádání akce ve stavbě pro shromažďování většího počtu osob (ve vnitřním 
shromažďovacím prostoru) – tedy ve stavbě, která je pro tento účel užití určena 
schválenou stavební dokumentací a jejíž maximální kapacita osob překračuje hodnoty 
určené pro daný druh provozu v Příloze A ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - 
Shromažďovací prostory. V případě takové akce dochází k provozování činností se 
zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 písm. h) zákona č. 133/1985 Sb. o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“). V takové 
situaci stanovuje podmínky požární bezpečnosti akce odborně způsobilá osoba nebo 
technik PO. Tyto osoby by měly celou akci vyhodnotit z hlediska technického (např. 
stavba, hasicí přístroje, požárně bezpečnostní zařízení, dodávky požární vody atd.) i 
organizačního (např. činnost pořadatele, preventivní požární hlídky, školení 
zaměstnanců a odborná příprava preventivních hlídek atd.). Po vyhodnocení a 
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stanovení podmínek požární bezpečnosti, musí tyto podmínky v zájmu prokazatelnosti 
zapracovat do předepsaných druhů dokumentace požární ochrany (např. pokyny pro 
činnost preventivní požární hlídky, záznamy o školení zaměstnanců, požární 
evakuační plány apod.). 

 
2. Pořádání akce ve venkovním shromažďovacím prostoru – v současné době upravuje 

tyto podmínky Nařízení Karlovarského kraje č. 5/2003 (dále jen „Nařízení“). Jedná se 
o akce, kterých se ve venkovním shromažďovacím prostoru účastní 200 a více osob, 
nebo o akce, kterých se na volných prostranstvích (tzv. pod širým nebem), účastní 900 
a více osob. Pořadatel takové akce má pak za povinnost prokazatelně vyhodnotit 
podmínky pro pořádání této akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným v § 15 
vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Nařízení pak dále specifikuje některé 
další podmínky jako je např. umístění atrakcí, umístění prodejních stánků, seznámení 
zainteresovaných osob se stanovenými podmínkami apod. 

 
HZS Karlovarského kraje si je vědom, že citované Nařízení je předpisem, který již ne zcela 
odpovídá současným požadavkům. Z těchto důvodů HZS Karlovarského kraje navrhne v co 
nejkratším termínu Karlovarskému kraji novelizaci tohoto předpisu. Stále však platí, že není 
možné pořádat výše zmíněné akce bez jakéhokoli protipožárního zabezpečení. 
 
Vzhledem k faktu, že nedodržování právních předpisů na úseku požární ochrany může mít u 
těchto shromažďovacích akcí za následek ztráty na životech, zdraví a majetku přejde HZS 
Karlovarského kraje od monitoringu k provádění kontrolní činnosti.     
 
 
 
   S pozdravem  
 
 
 

        plk. Mgr. Martin Mulač 
               rada 
               vedoucí oddělení stavební prevence, 
                     kontrolních činností a zjišťování příčin požárů 
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