
 Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 
Města Čáslav 

o zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 
            
Město Čáslav na základě usnesení zastupitelstva č.  90 / 2014  ze dne 15.12.2014 podle § 29 odst. 
na 1 písm. o) bod. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ve 
smyslu nařízení Středočeského kraje č. 6/2010 vydává obecně závaznou vyhláškou podmínky pro 
zabezpečení požární ochrany u akcí s větším počtem osob.  
 

Část první 
                                            

Úvodní ustanovení 
Článek 1 

 
Vyhláška města Čáslav stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v obecně závazné 
působnosti právnických a fyzických podnikajících osob na úseku požární ochrany platné na území 
města Čáslav při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. 
 

Část druhá 
 

Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 
Článek 2 

1.    Vyhláška stanoví podmínky požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, sportovních,     
     společenských, zábavních, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí, 

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, též svolavatel, který akci pořádá (dále jen „organizátor akce“).   
 
3    .Pro účely této vyhlášky 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) ukončení akce – ponechání místa konání akce v požárně nezávadném stavu, včetně 
dodržení dalších podmínek stanovených smlouvou (např. o pronájmu obecních prostor, 
apod.), 

c) vnitřní shromažďovací prostor – 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.). Prostor, který je určený pro nejméně 200 osob, 
v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2 – konferenční sály, 
divadla, koncertní síně, taneční sály, sportovní haly, apod.  

d) venkovní shromažďovací prostor – prostor, který je neuzavřený po obvodě nebo shora, 
avšak vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, ohradní stěnou, oplocením, 
přenosnými zábranami apod.), okolním terénem (svah, skála, vodní plocha), také prostor 
v uzavřeném nebo polozavřeném volném prostranství (dvory apod.), ve kterém se 



shromáždí 300 osob a více, v případě akcí na veřejném prostranství (náměstí, ulice, tržiště, 
chodníky, veřejná zeleň, parky) i mimo ně pod širým nebem, kterých se zúčastní 900 osob a 
více  

                                                                          Článek 3 
1. K pořádání akce lze využívat pouze prostor (stavbu, místo), který byl k tomuto účelu určen 

v souladu se zvláštním právním předpisem – např. zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). 
 
2. 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 zpracování identifikační 
karty prostoru (stavby), přičemž postupuje způsobem stanoveným zvláštním předpisem - § 15 
vyhlášky č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci).      

 
3. Při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob, organizátor akce oznámí příslušnému úřadu 

předpokládaný počet zúčastněných osob, přičemž nelze-li zjistit prokazatelnost nepřekročení 
maximálního počtu zúčastněných osob, 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 stanoven smlouvou - 
§ 2 zákona č. 133/1985 Sb. (zákon o požární ochraně). 

 
5. Organizátor akce je povinen v souladu s §13 pís. b) odst. 1 zákona o požární ochraně zřídit 

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 tří členů. 

 
6. Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost preventivních požárních hlídek, 

zejména aby:  
a) činnost vykonávaly osoby, které absolvovaly odbornou přípravu  
b) byly vymezeny úkoly požární hlídky, včetně určení stanoviště 
c) byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy požární hlídky způsob 

komunikace k zajištění neodkladného předávání informací 
 
 úkoly požární hlídky: 

 

velitel: 
� odpovídá za plnění úkolů požární hlídky 
� zajišťuje provedení kontrolních úkonů, pořízení záznamů o jejich provedení a 

zjištěných skutečnostech 
        požární hlídka: 

� provádí kontrolu stanoveného prostoru, dle určených kontrolních úkonů (např. 
rozmístění hasicích přístrojů, zajištění volných únikových cest, komunikací a 
východů, provedení označení, vybavení hydrantových skříní a systémů) 

� je oprávněna vydávat pokyny stanovené v tomto nařízení 
� v případě vzniku požáru zabezpečit ochranu osob, vyhlásit požární poplach, 

přivolat jednotku PO a dále s ní spolupracovat    
� udržovat trvale volný přístup k prostředkům PO a k hlavním uzávěrům plynu, 

vody a k hlav. vypínači el. energie 
� nesmí být pověřováni jinými úkoly a vykonávat činnosti, které nesouvisí 

s plněním jejich úkolů 



� musí být označeni rukávovou páskou, nebo visačkou s nápisem „POŽÁRNÍ  
HLÍDKA“  

 
7. Organizátor akce seznámí se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany: 

a) účastníky akce 
b) osoby podílející se na zabezpečení akce 
c) účinkující (osoby zajišťující program) 

 
8. Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti akce. 

V případě, že: 
a) byly kontrolou před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky, které nebyly odstraněny 

– organizátor akci nezahájí! 
b) v průběhu akce nastane situace, která vyvolá bezprostřední nebezpečí vzniku požáru, a 

k odstranění nestačí jiná opatření, akce se přeruší, popř. ukončí a to i tehdy, jestliže by 
v případě požáru byly ohroženy, byl znemožněn únik, záchrana osob nebo majetku  

 
9. K vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce organizátor akce zajistí: 

a) vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární 
ochrany. Musí být vyznačen zákaz parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu, 
východům z prostor k úniku nebo evakuaci, 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, nedošlo k omezení přístupu k požárně 
bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, či zastavění 
únikových cest, 

c) rozmístění a umístění hasicích přístrojů v potřebném množství a druzích na vhodných a 
dobře přístupných místech. 

 
10. Pro případy, kdy účastník akce (fyzická osoba) nedbá podmínek tohoto nařízení, pokynů hlídek, 

organizátora nebo členů pořadatelské služby, organizátor zabezpečí postup pro vyloučení 
fyzické osoby z účasti na akci. 

                                                                  
Článek 4 

1. Při akcích ve vnitřním prostoru, jejichž součástí jsou efekty s otevřeným ohněm nebo 
obdobným zdrojem zapálení musí být zajištěna opatření – tzn. prokazatelně stanovit rozsah a 
způsob zabezpečení, včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob podílejících se na 
organizačním a technickém zajištění akce 

 
2. Při akcích, jejichž součástí budou např. pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků 

hořlavým plynem, elektrozařízení ve stáncích, musí být dodržovány požadavky podle zvláštních 
předpisů např. vyhl. č. 174/1992 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. Plnění 
balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. acetylén, 
vodík), je zakázáno. 

 
3. Je-li součástí akce konání ohňostroje na katastrálním území města Čáslav, musí být nejpozději 

předposlední pracovní den před jeho konáním tato skutečnost oznámena obecnímu úřadu a na 
operačním středisku HZS Středočeského kraje – územní odbor Kutná Hora, které může stanovit 
další podmínky pro tuto činnost nebo ji v odůvodněných případech (např. v době zvýšeného 
požárního nebezpečí vzniku požáru) zakázat. 

 



Článek 5 
1. Účinkující a účastníci akce musí dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně, 

této vyhlášky a dalších pokynů osob zajišťujících 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). 
 
3. Při akci nesmí jejich účastníci manipulovat s prostředky, které mohou způsobit hoření a v jeho 

důsledku ohrožení života, zdraví a majetku. V případě běžných předmětů (např. zapalovače) si 
musí fyzická osoba počínat tak, aby nedošlo k požáru (§ 17 odst. 1 písm. a) zákona o požární 
ochraně). 

  
 Článek 6 

1. U akcí uvedených v této vyhlášce je organizátor akce povinen předložit obci, v jejímž 
katastrálním území se má akce uskutečnit, zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti 
nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přípravných prací.     

 
2.   Prokazatelnost plnění povinností PO zabezpečuje organizátor akce. 
 
3.   Podrobnosti pro zřizování požární hlídky včetně jejích úkolů a podrobnosti k provádění   
      kontrol požární bezpečnosti jsou uvedeny v ustanovení Nařízení Středočeského kraje č.   
      6/2010, příloha č. 1 a 2.  
                                         

Část čtvrtá 
Závěrečná a zrušovací ustanovení 

Článek 7 
1. Poruší-li právnická nebo podnikající fyzická osoba povinnosti stanovené touto vyhláškou, může 

jí být Hasičským záchranným sborem kraje uložena pokuta v souladu s ustanovením §§ 76 a 77 
zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.    

        
 
2. Poruší-li fyzická podnikající osoba povinnosti stanovené touto vyhláškou, dopustí se přestupku 

podle ustanovení zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů v souladu 
s § 78 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Článek 8 
Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 2/2011 ze dne 28.3.2011. 
 
 

Článek 9 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po jejím vyvěšení. 
 
 
           JUDr. Vlastislav Málek v.r.                                         Ing. Jaromír STRNAD v.r. 
                místostarosta města                                                             starosta města 
 
Vyvěšeno :  22.12.2014                                                                   Sejmuto : 9.1.2015 


