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NAŘÍZENÍ 
kraje Vysočina 

ze dne 20. května 2003 
č. 4/2003 

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního 
významu 

 
Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 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) bod 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o PO“), toto nařízení kraje:  
    
                                                       I. 

Úvodní ustanovení 
 

§ 1 
Účelem tohoto nařízení je vymezit budovy zvláštního významu, stanovit podmínky jejich 
požární bezpečnosti, hašení, záchranných prací v případě požáru a způsob zabezpečení těchto 
podmínek.  
 

§ 2 
Budovou zvláštního významu (dále jen "budova") se rozumí: 
a) Budova, jejíž případný požár ohrožuje zásobování obyvatel základními životními 

potřebami:1 

- budova elektrárny sloužící k výrobě nebo dodávce elektrické energie o výkonu nad 200 
MW a budova na které plnění uvedené funkce závisí, 

- rozvodna elektrické energie a transformovny o napětí 440 kV a 220 kV, 
- velmi vysokotlaká regulační stanice plynu – soubor strojního zařízení a vybavení pro 

automatickou regulaci vstupního velmi vysokotlakého přetlaku plynu na velmi vysoký 
nebo vysoký, popř. střední nebo nízký výstupní přetlak v souladu s předem 
nastavenými hodnotami, včetně stavební části, 

- budova teplárny sloužící k výrobě nebo dodávce tepla pro více než 2000 bytových 
jednotek a budova, na které plnění uvedené funkce závisí, 

- budovy lůžkových zdravotnických zařízení 2 (např. nemocnice, LDN atd.). 
 b) Budova, jejíž požár ohrožuje plnění základních funkcí orgánů veřejné správy: 
      - budova Úřadu vlády a ministerstva, 
      - budova kraje Vysočina, 
      - budova České národní banky,  

- budovy zeměměřičského úřadu a katastrálního úřadu, 
      - budovy České správy sociálního zabezpečení, 

- budovy archivu, v níž jsou uloženy archiválie.3  
c) Budova, jejíž požár ohrožuje kulturní památku:4   

- budova, která je kulturní nebo národní kulturní památkou, 
                                                 
1 § 3 odst. 1 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů. 
2  § 35 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů  
3 § 2 zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů 
4 § 2 a § 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
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- budova, v níž jsou umístěny kulturní nebo národní kulturní památky. 
d) Budova určená k zabezpečení záchranných prací, zejména: 

- budova krajského operačního středisko hasičského záchranného sboru, 
- budova v níž se vyrábí  základní druhy potravin a je v regionu nenahraditelná, nebo 

hlavní zdroje pitné vody, 
- centrální sklady civilní ochrany (sklady ZL  Olomouc) a sklady hmotných rezerv. 
- budova, jejíž funkce je v místě nenahraditelná, určená obcí po dohodě s krajem. 
 
      § 3 
Seznam budov zpracovává Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina (dále jen "HZS") ve 
spolupráci s krajem Vysočina a obcemi s rozšířenou působností. O zařazení budovy do 
seznamu budov zvláštního významu informuje HZS jejího vlastníka písemně.  

 
 

II. 
Podmínky  

k zabezpečení požární bezpečnosti, pro hašení požárů a pro záchranné práce 
 
                                 § 4  

Vlastník budovy je povinen sám nebo na základě smlouvy prostřednictvím další osoby, např. 
nájemce: 
a) Přijmout opatření k zabránění vzniku a šíření požáru, k tomu zejména:  

- vybavit budovu požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany a požárně 
bezpečnostními zařízeními v potřebném množství a druzích se zřetelem na požární 
nebezpečí budovy a udržovat je v provozuschopném stavu, 

- umístit hasící přístroje v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře 
přístupných místech. Hasiva v hasících přístrojích volit podle druhu předpokládaného 
požáru a s ohledem na účinek hasiv na zařízení, vybavení a věci v budově, 

- vyznačit bezpečnostními značkami a tabulkami5 příkazy, zákazy a pokyny k požární 
ochraně a místa na nichž se nacházejí věcné prostředky požární ochrany a požárně 
bezpečnostní zařízení, 

- zabezpečit dodržování příslušných technických podmínek a návodů vztahujících se k 
požární bezpečnosti výrobků nebo provozovaných činností. 

b) Přijmout opatření k evakuaci osob při vzniku požáru, k tomu zejména: 
- stanovit a vyznačit únikové cesty a přístupy k nouzovým východům, 
- stanovit místa shromáždění evakuovaných osob. 

c) Vytvořit podmínky pro provedení rychlého a účinného zásahu jednotek požární ochrany          
       při hašení požáru a pro záchranné práce, k tomu zejména: 

- stanovit písemně podmínky pro zajištění vstupu jednotky požární ochrany, zejména 
pro překonání bezpečnostních zařízení v budově, a tyto podklady předat HZS, 

- vymezit ve spolupráci s HZS možná kolizní nebo neobvyklá místa pro zasahující 
jednotku požární ochrany a tyto podklady předat HZS, 

- vymezit a označit prostory pro příjezd a postavení mobilní požární techniky jednotek 
požární ochrany, vyznačit zákaz stání vozidel na místech, kde by bránila příjezdu této 
techniky, u východů z budovy určených k úniku osob nebo evakuaci, a u odběrních 
míst požární vody, 

                                                 
5 např. nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 

signálů, ČSN ISO 3864 . 
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- zajistit trvale průjezdnou zpevněnou  příjezdovou komunikaci v šířce nejméně 3 m a 
trvale volnou nástupní plochu pro požární techniku   

- označit a zajistit trvale volné únikové cesty, vnitřní a vnější zásahové cesty a volný 
přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům 
vody, plynu a topení a k produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k 
ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení. 

d) Stanovit u budovy, která je současně objektem s činností se zvýšeným nebo vysokým 
požárním nebezpečím, podmínky pro bezpečný pobyt a pohyb osob v budově, vyznačit 
zákazy vstupu a příkazy bezpečného chování osob a realizovat technická opatření k 
zabránění vstupu nepovolaných osob. 

 
      III. 

Způsob stanovení podmínek 
k zabezpečení požární bezpečnosti, pro hašení požárů a pro záchranné práce 

 
§ 5 

Vlastník budovy je povinen sám nebo na základě smlouvy prostřednictvím další osoby, např. 
nájemce: 
a) stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany v budově, 
b) stanovit systém provádění kontrol a preventivních požárních prohlídek a prověřování 

plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy o požární ochraně 
prostřednictvím odborně způsobilé osoby,6 technika požární ochrany7 nebo preventisty 
požární ochrany, 8 

c) provádět pravidelné preventivní požární prohlídky ve zkrácených lhůtách, a to: 
- nejméně jednou měsíčně v budově, ve které jsou provozovány činnosti s vysokým 

požárním nebezpečím,9  
- nejméně jednou za tři měsíce v budově, ve které jsou provozovány činnosti se 

zvýšeným požárním nebezpečím,10 
- nejméně jednou za šest měsíců v budově, ve které jsou provozovány činnosti bez 

zvýšeného požárního nebezpečí,11 
d) vytvořit podmínky pro provedení rychlého a účinného zásahu jednotky požární ochrany, 

evakuace osob a záchranných prací,12  k tomu zejména:  
- stanovit způsob ohlášení požáru a zajištění přístupu ke spojovacím prostředkům a 

jejich použitelnost a provozuschopnost, 
- hlásit bez zbytečného odkladu operačnímu středisku HZS všechny změny obsahu 

dokumentů předaných HZS, změny na příjezdových komunikacích k budově (uzávěry 
a objížďky), změny na nástupních plochách u budovy nebo v přístupu k nim, změny v 
příjezdu ke zdrojům vody pro hašení požárů pro budovu nebo nedostatečnost zdrojů 
vody, 

                                                 
6 § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
7 § 11 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
8 § 11 odst. 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
9 § 4 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
10 § 4 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
11 § 4 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
12 § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 11 vyhlášky č. 

246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 
požární prevenci). 
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- v budově, ve které jsou provozovány činnosti s vysokým nebo zvýšeným požárním 
nebezpečím, v níž jsou složité podmínky pro zásah jednotky požární ochrany, provádět 
po dohodě s HZS nejméně za 6 měsíců cvičný požární poplach.  

 
 

IV. 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

 
§ 6 

(1) Tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti týkající se požární ochrany v budovách 
stanovené zvláštními právními předpisy. 13 

 
(2) Seznam budov podle § 3 tohoto nařízení zpracuje HZS ve spolupráci s  krajem Vysočina a 

obcemi s rozšířenou působností nejpozději do 9 měsíců od nabytí účinnosti tohoto 
nařízení.  

 
(3) Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a 

účinnosti patnáctým dnem následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje. 
 
 
                                                                                                                                          
Ing. František Dohnal v. r.                                               RNDr. Miloš Vystrčil v. r.   
hejtman kraje Vysočina                                           náměstek hejtmana kraje Vysočina  

 
 

 
13 Zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 172/2001 

Sb., k provedení zákona o požární ochraně, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 


