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Posláním požární prevence je 
vytvářet účinnou a společensky 

prospěšnou ochranu před 
vznikem požáru a jeho šířením 



OHEŇ 



 
POŽÁR 

 Každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění 
osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo 
životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, 

zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně 
ohroženy  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1Fb
zvrboQsY#! 
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Iniciační zdroj 





Iniciační zdroj – lampiony štěstí 



Požár střechy domu v centru Zlína 

• neděle 13. února 2011, 20:03 - Zlín  
 

• Lampióny štěstí v neděli večer zapálily střechu domu v 
centru Zlína. Plameny dosahovaly až patnáct metrů vysoko, 
hořelo v objektu na náměstí v těsné blízkosti zlínského 
magistrátu. Požárem způsobená škoda byla předběžně 
odhadnuta na 1,5 miliónu korun. Zásahem hasičů se 
podařilo uchránit další majetek asi za 10 miliónů korun.  

• Příčinou vzniku požáru je nedbalost při nedodržení pokynů 
výrobce papírových lampionů, které byly vypouštěny na 
nevhodném místě,“ sdělil Ivo Mitáček.  
 

• http://www.novinky.cz/krimi/225120-lampiony-stesti-
zpusobily-velky-pozar-v-centru-zlina.html 
 

http://www.novinky.cz/krimi/225120-lampiony-stesti-zpusobily-velky-pozar-v-centru-zlina.html




POŽÁRNÍ PREVENCE 

Podmínky pro 
evakuaci a 

zásah 

Omezení 
šíření požáru 

Předcházení 
požáru 



 
 
 

„Každý má právo na život,                        
lidský život je hoden ochrany“             

(listina základních práv a svobod) 
 

Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán 
 



  Systém požární prevence v ČR 



 

 

 

 

• Fyzické osoby (vč. podnikajících) 

• Právnické osoby 

• Veřejná správa 

 



 

 

Požární  

bezpečnost  

staveb a 

technologií 

 

 



 

                                            
Požární    
bezpečnost                                  
činností s 
vysokým 
požárním   
nebezpečím 
 



 

 
• Právnických osob a podnikajících fyzických 

osob 
• Fyzických osob 
• Veřejné správy 

 
 
 



Počet kontrol obcí 2002 - 2011 
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Hašení požárů a záchranné 
práce 

 

ZÁSAH 
 

• rychlý 
• profesionální 
• ochrana stop 



Škody na obecním majetku  
1993 / 2005 - 2011 
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• Stanovení příčiny vzniku požáru a jeho 
šíření 

• Zjištění porušení předpisů 
 



 

 

 

 

 

 

http://www.zachranny-kruh.cz 

Působení na cílové skupiny za účelem naučit se 
správnému chování - předcházet požárům  

  hasiči varují 

 
 

http://www.zachranny-kruh.cz/
http://www.zachranny-kruh.cz/
http://www.zachranny-kruh.cz/
http://www.zachranny-kruh.cz/
http://www.zachranny-kruh.cz/
http://www.zachranny-kruh.cz/
hasici varují.wmv
hasici varují.wmv


Bezdomovci a požáry 



Rok 

počet 

usmrcených 

celkem 

počet 

usmrcených 

bezdomovců 

procentuelní 

zastoupení 

2005 9 1 11,11% 

2006 26 3 11,53% 

2007 9 4 44,44% 

2008 11 4 36,36% 

2009 11 5 45,45% 

2010  16 15 93,75% 

2011  10 3 30,00% 

 

Počet usmrcených osob u požárů na 

území hl. m. Prahy 

 
 



 
Za sledované období od 1. 1. 2011 do     
31. 12. 2011 bylo na území hl. m. Prahy 
zaevidováno z celkového počtu 2597 
požárů 256 požárů, které mají souvislost 
s výskytem nebo činností osob bez 
domova. Jedná se tedy o 10% z celkového 
počtu požárů.  





 

 

 

 

 

 

Spolupracovat na zvyšování úrovně požární 
bezpečnosti nejen v České republice 

 



 

Správní úřad může konat jen v 
rozsahu své kompetence – chrání 
zájmy požární ochrany 

 
SANKCE za neplnění povinností na 

úseku požární ochrany - obce  
    
 
   Dotčený orgán   

  požární ochrany                    
  v řízeních dle stavebního 
  zákona 



http://www.hzscr.cz/ 

http://www.hzscr.cz/






Dokumentace 
PO obce 

dokumentace o zřízení 
jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce 
nebo společné jednotky 

požární ochrany, 

řád ohlašovny požárů, 

k zabezpečení preventivně 
výchovné činnosti, 

pro období stavu ohrožení 
státu a válečného stavu, 

plán výkonu služby členů 
jednotek sboru 

dobrovolných hasičů 
vybraných obcí 





Obecně závazné 
vyhlášky obce 

Časopis Hoří č. 
9/2003 

http://www.mvcr.cz/clanek/
metodicke-materialy-pro-

obce-k-akcim-typu-
technoparty.aspx 

 

Požární řád obce 

 

Akce s větším 
počtem osob 

http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx


http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-
akcim-typu-technoparty.aspx 

http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx




Jako právnická 
osoba 

Začlenění činností do 
kategorie dle míry 

požárního nebezpečí 

Činnosti bez 
zvýšeného požárního 

nebezpečí 

Činnosti se zvýšeným 
požárním nebezpečím 

Činnosti s vysokým 
požárním nebezpečím 

 

Různý rozsah 
povinnosti 

Dle kategorie činnosti 



Zákon o požární 
ochraně  

Činnosti  

§ 4 zákona            
o požární ochraně 

Kategorie 
činností 

Bez zvýšeného 
požárního 
nebezpečí 

§ 5, 7  

Se zvýšeným 
požárním 

nebezpečím 

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

S vysokým 
požárním 

nebezpečím 

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



Všechny kategorie činností 
 
 

• Plnit povinnosti ve všech prostorách určených 
pro podnikání 

• Zajistit požárně bezpečnostní zařízení a věcné 
prostředky a udržovat je v provozuschopném 
stavu 

• Vytvářet podmínky pro hašení požárů a 
záchranné práce 
 

  



Zajišťovat plnění povinností prostřednictvím 
odborně způsobilých osob 



Všechny kategorie činností 

 

• Dodržovat technické podmínky                                 
a návody 

• Označovat pracoviště 

• Pravidelně kontrolovat  

• Umožnit výkon státního                                 
požárního dozoru 

  



Všechny kategorie činností 

• Oznamovat každý požár 

 

Ohlášení požáru 

 

• Poskytovat výrobky a vzorky k požárně 
technické expertize 

 

Cislo150.mpg


Všechny kategorie činností 

• Oznamovat každý požár 

• Poskytovat výrobky a vzorky k požárně technické 
expertize 

Vlastníci nebo uživatelé 

• Udržovat zdroje vody pro hašení požárů 

• Zajistit včasné zjištění požáru                              

  v lese v době zvýšeného                                      
nebezpeční požáru 

  



Činnosti se zvýšeným a vysokým 
požárním nebezpečím 

 

• Stanovit organizaci požární ochrany 

• Stanovit podmínky požární bezpečnosti  

• Zajišťovat údržbu, kontroly a opravy 

• Stanovit kvalifikaci osob 

• Mít k dispozici požárně technické 
charakteristiky 



Činnosti se zvýšeným a vysokým 
požárním nebezpečím 

 

• Vést dokumentaci požární ochrany 

• Zřizovat preventivní požární hlídky  

• Školit a odborně připravovat  



Činnosti s vysokým požárním 
nebezpečím 

 

• Nechat zpracovat a schválit posouzení 
požárního nebezpečí  



POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB 

• Počínat si tak, aby nevznikl požár 

• Zajistit přístup k uzávěrům médií 

• Plnit příkazy a zákazy 

• Obstarat požárně bezpečnostní zařízení a 
udržovat je v provozuschopném stavu 



• Umožnit výkon státního požárního dozoru 

• Oznamovat každý požár 

• Dodržovat návody a podmínky  

• Vytvářet podmínky pro rychlý a účinný zásah 
jednotek požární ochrany 

 

 

POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB 



 
 
 

 Požární prevence je řešení, 
které se každému vyplatí 

 
 
 




