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Tato směrnice upravuje provádění § 13 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů (úplné znění zákon č. 91/1995 Sb.) a § 8 odst. 1 písm. n)
vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární
ochraně..
Čl. 1
Požární hlídky se zřizují na pracovištích, kde se provozují činnosti se zvýšeným požárním
nebezpečím, objektech se zvýšeným požárním nebezpečím (vyjma objektů pro bydlení a
ubytování) a v případech určených obcí, popř. státním požárním dozorem, zejména při akcích,
kterých se zúčastní větší počet osob.
Požární hlídka se zřizuje na dobu trvalou nebo na dobu trvání požárně nebezpečné
činnosti.
Členové požární hlídky :
• provádějí preventivní požární dohled
• provádějí nutná opatření v případě vniku požáru (záchranu osob, přivolání pomoci, hasební
práce, apod.)
• absolvují odbornou přípravu v rozsahu požadavků stanovených § 24 vyhlášky č. 246/2001
Sb.
Čl. 2
Zřizování požárních hlídek
1. Na dobu trvalou
Zřizují se na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím a v objektech se zvýšeným
požárním nebezpečím. Velitele a členy požárních hlídek, stanoví statutární orgán společnosti.
Počet členů požární hlídky se stanoví v závislosti na počtu určeném okresním požárním radou
v schváleném posouzení požárního nebezpečí. Seznam členů požární hlídky pracoviště nebo
objektu s určením jejich úkolů musí být vyvěšen na pracovišti nebo v objektu na viditelném
místě, trvale přístupném pro všechny zaměstnance.
Odborná příprava požární hlídky se provádí při jmenování požární hlídky a dále nejméně
jednou za rok.
2. Na dobu trvání požárně nebezpečné činnosti
Zřizují se při činnostech u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru jako např. sváření, pálení,
manipulace s otevřeným ohněm apod. Požární hlídka a počet jejích členů se určí v návaznosti
na rozsah práce a požární nebezpečí podle vnitrodružstevní směrnice pro činnosti u nichž
hrozí nebezpečí vzniku požáru. Při počtu dvou a více členů požární hlídky musí být určen její
velitel.
Při určování počtu členů požární hlídky je nutno přihlížet:
• k možnosti vzniku požáru
• k možnosti rozšíření a rozsahu požáru
• k obtížnosti zdolávání případného požáru
• k vybavení místa věcnými prostředky požární ochrany
• k možným škodám způsobeným případným požárem
• k dalším provozním podmínkám
Odborná příprava požární hlídky se provádí před započetím činnosti. Jde - li o opakovanou
činnost a v požární hlídce jsou zařazeni stejní zaměstnanci, provádí se odborná příprava
nejméně jednou za rok.
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3. V případech určených obcí, popř. státním požárním dozorem
Zřizují se dle pokynů uvedených v příslušných vyhláškách nebo směrnicích obcí a
krajských úřadů nebo na základě přímého nařízení obce nebo státního požárního dozoru.
Jedná se o zřizování požárních hlídek na dobu trvání akce, při níž se shromažďuje větší počet
osob (konference, shromáždění apod.)
Odborná příprava požární hlídky se provádí před započetím akce. Jde - li o opakovanou
akci a v požární hlídce jsou zařazeny stejné osoby, provádí se odborná příprava nejméně
jednou za rok..
Čl. 3
Povinnosti požárních hlídek
Základní úkoly požární hlídky jsou:
a) kontrolovat v okruhu své působnosti dodržování preventivních opatření požární ochrany a
stav věcných prostředků požární ochrany
b) v případě požáru provést zásah pomocí dostupných prostředků a ihned přivolat nebo
zajistit přivolání jednotky hasičského záchranného sboru
c) dohlížet, aby prostředky požární ochrany nebyly používány k jiným
účelům
d) zúčastňovat se odborné přípravy požárních hlídek
Povinnosti velitele hlídky jsou:
a) spolupracovat s vedoucími zaměstnanci v otázkách požární ochrany
b) seznamovat se s požárním nebezpečím pracovišť, požárně bezpečnostními
zařízeními
c) řídit a organizovat činnost požární hlídky
d) kontrolovat připravenost základních hasebních prostředků
e) spolu s členy hlídky dohlížet na dodržování požárně bezpečnostních předpisů při provozu
f) po ukončení prací dohlížet, zda je pracoviště v požárně nezávadném stavu
g) dohlížet, zda jsou volné přístupy k uzávěrům vody, plynu, elektrickým
rozvaděčům
h) dbát na to, aby byly volné únikové cesty
i) do příjezdu jednotky požární ochrany řídit hasební zásah a organizovat, ve spolupráci s
řídícím evakuace, evakuaci osob a materiálu.
Velitel hlídky odpovídá za činnost požární hlídky.
Členové požárních hlídek jsou povinni zejména:
a) znát požární nebezpečí pracovišť, požární řády, požární poplachovou směrnici, požární
evakuační plán a další dokumentaci požární ochrany
b) znát umístění věcných prostředků požární ochrany a způsob jejich použití (hasicí přístroje,
hydranty, stabilní hasicí zařízení, zařízení na odvod tepla a kouře)
c) znát umístění hlavních uzávěrů a vypínačů elektrické energie, vody, plynu - případné
závady odstranit nebo ohlásit odpovědnému zaměstnanci
d) dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně na pracovištích se zvýšeným požárním
nebezpečím a při provádění požárně nebezpečných činností
e) spolupracovat při zajištění požární ochrany při provádění prací se zvýšeným požárním
nebezpečím
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f) provádět nutná opatření v případě vzniku požáru, zejména záchranu ohrožených osob,
přivolání nebo zajištění přivolání jednotky hasičského záchranného sboru a zdolávání
požáru pomocí dostupných prostředků
g) absolvovat odbornou přípravu dle tématického plánu a časového rozvrhu odborné přípravy
h) plnit další příkazy vyplývající z obecně závazných předpisů požární ochrany a příkazy
vedoucích zaměstnanců.
Další povinnosti požárních hlídek zřízených na dobu trvání požárně nebezpečné činnosti jsou
uvedeny ve směrnici pro provádění činností u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru.
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Změnový list
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Strana:

Charakteristika změny:

2,3/ čl. 1,2,3

Upřesnění textu
Doplnění textu v třetím odstavci písmeno f) … ohrožených osob, „přivolání
nebo zajištění přivolání jednotky hasičského záchranného sboru“ a zdolávání
požáru „pomocí dostupných prostředků“

4/ čl 3

Zpracovatel: František Přibyl
Dne: 23.3.2009

Schválil: Roman Laur a František Ryba
Dne: 30.3.2009

Strana
5/5

