Organizační směrnice
Tato organizační směrnice je závazná i pro všechny nájemce, kteří budou sportovní
halu provozovat k účelům, ke kterým je určena a zkolaudována. Každý nájemce je povinen
při své činnosti dodržovat ustanovení této směrnice a další pokyny a závazná ustanovení
předpisů o požární ochraně, zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášku MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a požární prevenci.
Za požární bezpečnost sportovní haly zodpovídá statutární zástupce
Dodržováním požadavků požární ochrany v objektu sportovní haly je pověřen správce
sportovní haly.
Na základě ustanovení §4, odst. 2h) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve
znění pozdějších předpisů se objekt sportovní haly zařazuje mezi objekty se zvýšeným
požárním nebezpečím.
Z tohoto důvodu se v objektu sportovní haly při konání akcí, kterých se účastní
více jak 200 osob, nebo osoby s omezenou schopností pohybu musí zřídit preventivní
požární hlídka ( vedoucí + dva členové ) na dobu konání této akce. Základním úkolem
takto zřízené požární hlídky je zajistit včasnou evakuaci osob z objektu. Maximální
počet osob při pořádání akcí je 400 osob.
Při konání akcí se musí udržovat volné únikové cesty, příjezdové komunikace a nástupní

plochy, volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením el. energie, k
uzávěrům vody, plynu a k prostředkům požární ochrany a provést jejich označení - statutární
zástupce.
Únikové východy na volné prostranství musí být trvale, po dobu přítomnosti osob
v objektu odemčené a umožňovat tak volný a snadný únik osob z objektu, zodpovídá
statutární zástupce.
V objektu haly se na dobu konání akce, které se účastní vetší počet osob nebo osoby se
sníženou schopností pohybu zřizuje preventivní požární hlídka ve složení vedoucí + 2
členové z řad zaměstnanců.
Při běžném provozu konání akce preventivní požární hlídka:
- dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně,
- vykonává požární asistenční dozor při pracích se zvýšeným požárním nebezpečím ( není-li např.
smlouvou s dodavatelem stanoveno jinak ),
- dohlíží na dodržování požárně bezpečnostních předpisů, zejména požárních poplachových směrnic,
provozního řádu apod.,
- dbá na dodržování pořádku, na průchodnost únikových cest, na přístupnost k prostředkům požární
ochrany, na požárně bezpečný stav objektu po skončení pracovní směny odpovědných aměstnanců,
- provádí kontrolu pracovišť před jejich opuštěním z důvodu jejich požární bezzávadnosti - vypnutí el.
spotřebičů, plynových spotřebičů aj.
- kontroluje správnost vyvěšení požární dokumentace, její čitelnost, označení požárně nebezpečných
míst výstražnými tabulkami a zajišťuje jejich doplnění při poškození.

Při konání sportovní akce plní preventivní požární hlídka tyto základní úkoly:
- dbát na dodržování předpisů požární ochrany, zejména na dodržování zákazu kouření
- v případě vzniku požáru vyhlásit požární poplach
- řídit a dohlížet na evakuaci osob, a usměrňuje pohyb osob k únikovým východům
- zajistit a dohlížet na otevření východů z objektu
- spolupracovat s jednotkou požární ochrany, která přijela na místo případu.
Zaměstnanci zařazení do preventivní požární hlídky se zúčastňují min. 1 x ročně odborné
přípravy zaměstnanců zařazených do požární hlídky dle zpracovaného tematického a časového plánu
pro odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky.
Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky je povinná.
Velitel ( vedoucí ) preventivní požární hlídky informuje o každém vzniklém požáru ( i
vlastními silami uhašeném ) vedoucího objektu ( nebo určeného zástupce ) a zajistí ohlášení požáru
hasičskému záchrannému sboru, a to i v případě, že tento nebyl k požáru přivolán.

