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Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným 
požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím 
obsahuje: 

a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována, 
b. uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik 

potřebných pro začlenění 
c. přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním 

nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím 
d. prohlášení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o začlenění. 

  

Posouzení požárního nebezpečí obsahuje: 

a. údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele činnosti s  
vysokým požárním nebezpečím a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním 
rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u právnické osoby její statutární 
orgán (jméno, funkce, eventuálně určená osoba z vícečlenného statutárního orgánu), u 
podnikající fyzické osoby tato osoba nebo její odpovědný zástupce, 

b. určení provozovaných činností s přiřazením charakteristik, kterými jsou definovány 
činnosti s vysokým požárním nebezpečím, identifikace místa, kde právnické osoby nebo 
podnikající fyzické osoby tyto činnosti provozují, s uvedením názvu a přesné adresy, 
předpokládaný termín zahájení činnosti s vysokým požárním nebezpečím, 

c. jméno a příjmení zpracovatele posouzení požárního nebezpečí, je-li zpracovatelem 
podnikatel, pak též údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a 
identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o 
tomto zápisu; prohlášení zpracovatele o jeho odborné způsobilosti s uvedením čísla, 
popřípadě jiné identifikace dokladu, kterým se tato způsobilost prokazuje; v případě, že 
se na zpracování posouzení požárního nebezpečí podílí 2 a více zpracovatelů, pak se 
uvedou stejné údaje o zpracovatelích jeho jednotlivých částí a osoba, která odpovídá za 
věcné a funkční sestavení dokumentu jako celku. 

  

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany 

Upravuje vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností 
vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Přitom se vychází z kategorií a rozsahu 
provozovaných činností. 
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Obsahuje: 

a. příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany vydané právnickou osobou nebo 
podnikající fyzickou osobou, 

b. stanovení požadavků na  odbornou kvalifikaci  nebo způsobilost osob pověřených   
obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud   
tato  není stanovena  zvláštním  právním  předpisem a osob pověřených prováděním 
prací, které by mohly vést ke vzniku požáru 

c. vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických 
zařízení, 

d. určení systému provádění preventivních požárních prohlídek, jejich rozsahu, popřípadě  
lhůt a způsobu vedení záznamů provedených preventivních požárních prohlídkách, 

e. stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu a s ohledem na rozsah a 
charakter provozované činnosti také požadavky na zpracování požárního evakuačního 
plánu nebo dokumentace zdolávání požárů, není-li touto vyhláškou stanoveno jinak, 

f. zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době, určení 
ohlašoven požárů, 

g. doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých povinností na úseku požární 
ochrany. 

  

Požární řád 

Upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají 
činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. 

Obsahuje:  

a. stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí provozované 
činnosti, 

b. požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko-bezpečnostní parametry látek 
potřebné ke stanovení preventivních opatření, 

c. nejvýše přípustné množství látek uvedených v písmenu b), které se mohou vyskytovat v 
místě provozované činnosti, 

d. stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu 
s následným požárem, 

e. vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární 
bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti, 

f. stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných 
únikových cest, 

g. jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance. 
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Přílohou požárního řádu jsou pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a přehled o 
umístění výstražných bezpečnostních značek, věcných prostředků požární ochrany a požárně 
bezpečnostních zařízení. 

Požární řád musí být dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby. 

 

Požární poplachové směrnice 

Vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru. 

Obsahují: 

a. postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru, 
b. způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, popřípadě jednotku hasičského 

záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku, 
c. postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání požáru), 
d. telefonní číslo ohlašovny požárů, 
e. telefonní čísla tísňového volání, 
f. telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a 

vody. 

Požární  poplachové směrnice musí být dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby. 

  

Požární evakuační plán 

Upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo 
ohrožených požárem.  

Obsahuje: 

a. Určení osoby, která bude organizovat evakuaci, a místo, ze kterého bude evakuace 
řízena, 

b. určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna, 
c. určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby, popřípadě zvířata 

budou soustřeďovat, a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných 
osob, 

d. způsob zajištění první pomoci postiženým osobám, 
e. určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu 

jeho střežení, 
f. grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích. 
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Zpracovává se pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo 
kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví 
dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, i 
pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. 

Požární evakuační plán je uložen u jednotky hasičského záchranného sboru podniku. 
Není-li tato jednotka zřízena, je požární evakuační plán uložen na trvale dosažitelném místě. 
Grafické znázornění směru únikových cest se umísťuje na dobře viditelném a trvale přístupném 
místě v jednotlivých podlažích objektů a zařízení podle odstavce 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Ve 
stavbách ubytovacích zařízení se grafické znázornění směru únikových cest umísťuje také uvnitř 
ubytovacích jednotek, zpravidla u vstupu do únikových cest. 

  

Dokumentace zdolávání požárů obsahuje: 

Tvoří ji operativní plán a operativní karta zdolávání požárů, které upravují zásady 
rychlého účinného zdolání požáru a záchrany osob, zvířat a majetku v objektu právnických osob a 
podnikajících fyzických osob. 

Zpracovává se pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo 
kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví 
dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, i 
pro další provozované činnosti ze zvýšeným požárním nebezpečím. 

Operativní plán tvoří: 

a. základní text, který obsahuje operativně taktickou studii, stanovení nejsložitější varianty 
požáru a výpočty pro stanovení sil a prostředků jednotek požární ochrany, popřípadě 
také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy, 

b. vyjímatelná příloha určená pro jednotky požární ochrany při zdolávání požáru, která 
obsahuje  

1. textovou část s operativně taktickými údaji o objektu, např. základní 
charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií, technických zařízení 
včetně požárně bezpečnostních zařízení, přístupových komunikací, únikových a 
zásahových cest, určení zdrojů vody pro hašení požárů, popřípadě speciálních 
hasebních látek a doporučení pro postup jednotek požární ochrany, 

2. grafickou část s plánem objektu, včetně umístění okolních objektů, zdrojů vody 
pro hašení požárů, příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární 
techniku. 

c. Součástí vyjímatelné přílohy může být také operativní karta. 

Operativní karta je zjednodušenou formou operativního plánu a zpracovává se zpravidla v 
případech, kdy se složité podmínky pro zásah vyskytují v jednom stavebním objektu. 
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Operativní kartu tvoří: 

a. textová část, která obsahuje základní charakteristiky požární bezpečnosti stavby a 
technologií, konstrukční zvláštnosti objektu, popis únikových cest, umístění zařízení pro 
zásobování požární vodou, umístění a způsob ovládání dalších požárně bezpečnostních 
zařízení, míst uzávěrů vody, plynu, způsob vypnutí elektrického proudu, popřípadě také 
stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy, 

b. grafická část, která obsahuje plán objektu a podle potřeby také umístění okolních 
objektů, zdroje vody pro hašení požárů, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro 
požární techniku. 

Vyjímatelná příloha operativního plánu nebo operativní karta je uložena u jednotky 
hasičského záchranného sboru kraje předurčené požárním poplachovým plánem kraje nebo 
okresu a u jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Není-li jednotka hasičského 
záchranného sboru podniku zřízena, je dokumentace zdolávání požárů uložena u právnické 
osoby nebo podnikající fyzické osoby na jiném trvale přístupném místě. 

  

Řád ohlašovny požáru 

Upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro 
zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích právnické osoby nebo podnikající fyzické 
osoby, oznámení požáru na operační středisko hasičského záchranného sboru kraje a se zřetelem 
k místním podmínkám obsahuje: 

a. povinnosti obsluhy (ověřování spojení, ovládání požárně bezpečnostních zařízení apod.), 
b. seznam důležitých telefonních čísel (operačního střediska hasičského záchranného sboru 

kraje, pohotovostních služeb, vedoucích zaměstnanců apod.), 
c. způsob oznámení vzniklého požáru nebo výjezdu vlastní jednotky požární ochrany 

operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje, 
d. způsob vyhlášení požárního poplachu včetně přivolání pomoci a vyrozumění vedoucích 

zaměstnanců a dalších osob, 
e. náhradní opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně 

bezpečnostních zařízení. 

Řád ohlašovny požárů je uložen na ohlašovně požárů a jeho obsah je součástí školení obsluhy 
ohlašovny požárů. 
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Dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě 
preventivních požárních hlídek a preventistů požární 
ochrany 

Tvoří ji tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který 
obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň školení, způsob 
ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam 
zaměstnanců s podpisy proškolených osob, jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně 
prohlášení o oprávněnosti k provedení školení. 

Dokumentaci o odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární 
ochrany tvoří tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy a záznam o provedené odborné 
přípravě, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň 
odborné přípravy, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu 
trvání odborné přípravy, seznam zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a 
seznam preventistů požární ochrany s podpisy těch, kteří se odborné přípravy zúčastnili, jména a 
podpisy osob, které odbornou přípravu provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení 
odborné přípravy. 

  

Požární kniha 

Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární 
ochrany. např. o provedených preventivních požárních prohlídkách, školení zaměstnanců a osob, 
odborné přípravě preventivních požárních hlídek, preventistů požární ochrany, o vzniklých 
požárech, uskutečnění cvičného požárního poplachu a kontrole dokumentace požární ochrany. 
Počet požárních knih a určení, pro který objekt nebo zařízení slouží, stanoví právnická osoba 
nebo podnikající fyzická osoba. 

Požární kniha slouží také k záznamům o kontrole, údržbě nebo opravě požárně 
bezpečnostního zařízení. Záznam v požární knize o kontrole a údržbě požárně bezpečnostních 
zařízení je platným dokladem, není-li touto vyhláškou nebo průvodní dokumentací výrobce 
stanoveno jinak. 
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Doklady prokazující dodržování technických podmínek a 
návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo 
činností 

Zajištění požární bezpečnosti při provozu technických a technologických zařízení se 
prokazuje doklady o jejich kontrolách, údržbě a opravách provedených podle požadavků 
stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců. 

Za doklady se považují: 

a. zpráva o revizi nebo zpráva o kontrole, zabezpečené ve stanoveném termínu nebo lhůtě 
osobou, která je oprávněna činnosti uvedené v odstavci 1 provádět, 

b. záznamy o provedené údržbě nebo opravách, 
c. návody a technické podmínky vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, 
d. doklady prokazující splnění zvláštních požadavků na části zařízení nebo vybavení objektů 

(zvýšenou požární odolnost stavebních konstrukcí, sníženou hořlavost stavebních hmot, 
textilií, dekorací apod.), 

e. doklady prokazující dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštními 
právními předpisy, 

f. požárně technické charakteristiky látek podle § 39, popřípadě technicko-bezpečnostní 
parametry. 

  

Způsob vedení dokumentace požární ochrany 

Dokumentaci požární ochrany zpravidla zpracovává, popř. vede odborně způsobilá osoba 
nebo technik požární ochrany. 

Dokumentace požární ochrany: 

• Součástí je uvedení místa a rozsahu její účinnosti, datum zpracování nebo provedení 
záznamu, jméno a odborná způsobilost zpracovatele, popřípadě osoby, která 
dokumentaci vede. 

• Schvaluje statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, 
podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce před zahájením činnosti, k níž se 
dokumentace vztahuje. 

• Kontrolu, včetně záznamu o jejím výsledku, provádí preventista v rámci preventivních 
požárních prohlídek nejméně 1x za rok, po každém požáru anebo změně, která měla vliv 
na její obsah. 

• Požadavky stanovené na obsah některých druhů dokumentace požární ochrany mohou 
být zapracovány do jiné organizační nebo provozní dokumentace vedené právnickou  

•  
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• osobou nebo podnikající fyzickou osobou, pokud jsou splněny podmínky věcného 
obsahu. 

• Ukládá se takovým způsobem, aby byla dostupná osobám zaměstnancům, jichž se týká, 
jakož i orgánům státního požárního dozoru. Musí být vedena tak, aby v případě požáru 
bylo možno prokázat plnění povinností stanovených zákonem. 

• Při pochybnostech, o jejím rozsahu a vedení, rozhoduje na základě místních podmínek a 
po posouzení potřebných podkladů orgán státního požárního dozoru. 

 

Další dokumentace obsahující podmínky požární 
bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popř. vedená 
podle zvláštních předpisů. (§ 27 vyhlášky o požární prevenci) 

- požárně bezpečnostní řešení 
- bezpečnostní dokumentace podle zákona o prevenci závažných havárií, 
- bezpečnostní listy podle zákona o chemických látkách a přípravcích, 
- doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se 

k požární bezpečnosti výrobků nebo činností (§ 38 vyhlášky o požární prevenci) 

• zpráva o revizi nebo zpráva o kontrole, zabezpečené ve stanoveném termínu 
nebo lhůtě osobou, která je oprávněna tuto činnost provést, 

• záznamy o provedené údržbě nebo opravách, 

• návody a technické podmínky vztahující se k požární bezpečnosti výrobků 
nebo činností, 

• doklady, prokazující splnění zvláštních požadavků na části zařízení nebo 
vybavení objektů (zvýšenou požární odolnost stavebních konstrukcí, sníženou 
hořlavost stavebních hmot, textilií, dekorací apod.), 

• doklady, prokazující dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených 
zvláštními předpisy, 

• požárně technické charakteristiky látek (§ 39 vyhlášky o požární prevenci) 

- rozhodnutí a stanoviska správních úřadů, týkající se požární bezpečnosti při 
provozovaných činnostech. 

 
 


