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Účel 

Tato směrnice požární ochrany stanoví vybraná pravidla pro Město Tábor, se sídlem 

Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor, IČO: 00253014 (dále jen „organizátor“), potažmo pro 

vybrané osoby podílející se na zabezpečení akce (např. preventivní požární hlídku) a osoby 

účastnící se akce: 

Rekonstrukce historické bitvy, která se koná dne 8.8.2020 ve městě Tábor na louce u 

Klokotského hřbitova (dále jen „akce“). 

Termín konání 

Akce se uskuteční (oficiální program) od 10:00 hod. do 22:00 hod. v sobotu dne 8.8.2020. 

Tento čas je určen pro účastníky akce. Před a po tomto časovém intervalu jsou přítomné 

pouze osoby zajišťující chod akce, příp. účinkující. Konkrétní program akce je uveden jako 

příloha č. 1 a č. 2 ve smlouvě o dílo mezi organizátorem akce a spolkem Plzeňský Landfrýd, 

z.s.  
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Odpovědnost 

Ve smyslu nařízení kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany 

při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob, je za plnění podmínek k zabezpečení požární 

ochrany při akci Rekonstrukce historické bitvy odpovědný organizátor akce, tj. Město Tábor. 

Část výše uvedené zodpovědnosti je na základě smlouvy o dílo uzavřené (podle ust. § 2586 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) mezi smluvními stranami Město Tábor a 

Plzeňský Landfrýd, z.s., se sídlem Lidická 805/104, 323 00 Plzeň – Bolevec, dne 

14. 7. 2020, (se souhlasem obou smluvních stran) přenesena na spolek Plzeňský Landfrýd, z.s. 

Spolek Plzeňský Landfrýd, z.s. dle výše uvedené smlouvy zajišťuje organizační, technické, 

materiální a dramaturgické realizace u těchto aktivit: 

- 4x rekonstrukce historické bitvy: sobota 8.8.2020 v 11:00, 14:00, 17:00 a ve 20:00 hod. 

- doprovodný historický program bitvy: sobota 8.8.2020 - 4 samostatné bloky v časových 

rozmezích 10:00–12:30 hod., 13:00–15:30 hod., 16:00–18:30 hod. a 19:00–21:30 hod. 

- doprovodné historické tržiště: sobota 8.8.2020 od 10:00 do 22:00 hod. 

Součástí zajištění doprovodného historického programu bitvy ze strany spolku Plzeňský 

Landfrýd, z.s. je mj. zajištění bezpečnosti účinkujících i diváků a zajištění dodržování 

požární bezpečnosti. Součástí plnění je také zásobení celé akce elektrickou energií 

(elektrocentrály s dostatečným výkonem). 

Součástí zajištění doprovodného historického tržiště ze strany spolku Plzeňský Landfrýd, 

z.s. je mj. zajištění bezpečnosti účinkujících i diváků a zajištění dodržování požární 

bezpečnosti. Součástí je také zajištění ozvučení a zásobení celé akce elektrickou energií 

(elektrocentrály s dostatečným výkonem). 

Ve výše uvedené smlouvě je také uvedeno, že spolek Plzeňský Landfrýd, z.s. odpovídá za 

škodu vzniklou na majetku Města Tábor a na majetku třetích osob, která vznikla v souvislosti 

s plněním díla. V plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých 

pracovníků, pracovníků svých subdodavatelů a za zabezpečení jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. Dále je uvedeno, že zaměstnanci spolku Plzeňský Landfrýd, z.s. a 

jeho subdodavatelé jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů 

a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a 

podobně. Spolek Plzeňský Landfrýd, z.s. odpovídá za to, že jeho zaměstnanci a zaměstnanci 

subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou při plnění díla dodržovat 

obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví 

při práci a ochraně životního prostředí. 

Obecně platí, že pokud v rámci akce provozují svou činnost i jiné právnické, či podnikající 

fyzické osoby (dále jen „subjekty“), plní povinnosti na úseky požární ochrany v prostorách, 

které k této činnosti využívají, samy subjekty v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  

Organizátor akce neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků akce, pokud není tato 

škoda zaviněná porušením právních předpisů organizátorem akce a v přímé souvislosti s tímto 

porušením. 

Organizátor akce tedy nezodpovídá za zabezpečení požární ochrany např. při provozování 

stánkového prodeje, který provádí jiné subjekty (dále jen „prodejci“). Za plnění podmínek 
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požární ochrany zodpovídají tyto subjekty. Jedná se především o dodržení návodů a 

technických podmínek výrobků a činností (povinnosti používat pouze schválená a řádně 

kontrolovaná a udržovaná technická zařízení, tlakové nádoby, elektrické prodlužovací kabely, 

aj., dodržovat bezpečné vzdálenosti apod.) a plnění jiných legislativních požadavků (např. 

povinnost vybavení stánků předepsanými přenosnými hasicími prostředky). 

Odpovědnost fyzických osob obecně:  

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a 

zdraví osob, zvířat a majetek, dále je povinen poskytnout přiměřenou osobní pomoc při 

zdolávání požárů, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech (nevystaví-li tím 

vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké nebo nebrání-li mu v tom důležitá 

okolnost) a potřebnou věcnou pomoc. 

Místo konání 

Samotná akce (vlastní program a parkoviště) se odehrává na pozemku parc. č. 577/1, 577/39, 

576/3 v k.ú. Klokoty, na louce za Klokotským hřbitovem, ve městě Tábor (pozemek ve 

vlastnictví organizátora akce). 

V průběhu akce bude využíván také blízký pozemek na parc. č. 1059/1 v k.ú. Klokoty 

(pozemek ve vlastnictví organizátora akce) a část areálu Vojenského útvaru 1825 v 

Klokotech. 

Celkově bude využitá plocha cca 24 000 m
2
. 

Pozemek na parc. č. 577/1, 577/39, 576/3 v k.ú. Klokoty bude zčásti vymezen stavebními 

konstrukcemi stávajících garáží, zčásti hřbitovní zdí, zčásti okolním svahovitým terénem se 

vzrostlými stromy, elektrickými ohradníky pro koně a zčásti páskou a mobilními (mechanicky 

nespojenými) zábranami o max. výšce 1 m. Pozemek na parc. č. 1059/1 v k.ú. Klokoty nijak 

ohraničen nebude. Využitá část areálu Vojenského útvaru 1825 je ohraničená, s vjezdovou 

bránou se stálou pořadatelskou službou. 

Výše uvedené pozemky určené pro konání akce jsou shora neuzavřené (pod širým nebem) 

Shora uzavřené jsou pouze stavby dočasně postavené pro konání akce (např. stavby stánků a 

pódií - jejich přibližné umístění je zakresleno v situačním plánku v příloze č. 1).  

Druh a specifika 

Akce Rekonstrukce historické bitvy má připomenout skutečnou bitvu, která se odehrála 

30.6.1420, kdy se Táborští bránili útoku Rožmberků. 

Rekonstrukce historické bitvy proběhne během dne 4 x (vždy po dobu cca 35 minut - začátek 

v 11:00, ve 14:00, v 17:00 a ve 20:00 hod.), spolu s doprovodným historickým programem 

k bitvě. Jedná se o 4 samostatné bloky v časových rozmezích 10:00–12.30 hod., 13:00–15:30 

hod., 16:00–18:30 hod. a 19:00–21:30 hod., který bude zahrnovat prohlídku dobového ležení 

hejtmana Jana Žižky, šermířská a divadelní vystoupení, ukázky a výuku dobových tanců, 

vystoupení historické hudby, vystoupení kejklíře, letové ukázky dravců, ukázky výcviku 

královských psů a ochutnávky středověké kuchyně. Účinkujících při bitvě bude cca 100 + 10 

jezdců na koních. Bitva bude komentovaná, s hudbou a při bitvě budou používané střelné 

zbraně kategorie D. V rámci vojenského tábora budou na několika místech zřízena ohniště 

(otevřený oheň), která budou „obsluhovat“ účinkující (zástupci spolku Plzeňský Landfrýd, 

z.s.). Prostor, na kterém se budou odehrávat rekonstrukce historické bitvy spolu 
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s doprovodným programem a menší částí tržiště, je prostorem placeným a zčásti 

ohraničeným. Jižní a jihovýchodní část placené zóny (s prostorem pro bitvu) je vymezena 

pouze okolním terénem s pěšinou pro pěší (jedna z možností úniku osob z prostoru placené 

zóny). Severní a severozápadní část placené zóny ohraničuje konstrukce hřbitovní zdi, 

mobilní zábrany a konstrukce garáží. V severní části placené zóny jsou mezi mobilními 

zábrany (mechanicky nespojenými o max. výšce 1 m) vytvořeny 4 otvory, každý o šířce cca 2 

m, které slouží pro vstup/výstup účastníků (vždy 2 pro vstup a 2 pro výstup) do/z placené 

zóny. Tyto otvory slouží mj. jako únikové východy, u otvorů je přítomna ochranka/ostraha 

(firma HG-security s.r.o.). Vymezení západní a jihozápadní části placené zóny tvoří 

konstrukce garáží, mobilní zábrana a elektrický ohradník. Proluka mezi dřevěným oplocením 

u zahrádek a konstrukcí (obvodovou zdí) garáží tvoří další únikový východ (cca 0,55 m 

široký) z prostoru placené zóny. Součástí placené zóny bude i prostor určený k sezení 

s nepřipevněnými sedadly (s lavicemi) pro max. 400 diváků. Rozmístění lavic musí být 

provedeno dle přílohy č. 2. 

Za elektrickým ohradníkem je prostor určený jako zázemí pro koně (max. 10 koní). Zázemí 

pro koně je dále vymezeno dřevěným plotem (u zahrádek). 

Dalším ohraničeným (ale již neplaceným) prostorem je doprovodné historické tržiště (resp. 

jeho větší část, celkový počet stánků, včetně stánků v placené zóně je cca 35). Jedná se o 

stánky s řemesly a uměleckými předměty, prodejní stánky - šperkaři, brašnáři, keramici, 

dřevěné hračky, kostýmy, a stánky s občerstvením), z dětských workshopů a herní zóny a z 

katovny a mučírny. Prostor je z jedné strany ohraničen konstrukcí garáží (s prolukou šíře cca 

9 m), mobilními zábranami o max. výšce 1 m (mechanicky nespojenými) směrem k placené 

zóně, hřbitovní zdí a mobilní páskou směrem k parkovišti. 

V prostoru dětské zóny budou 3 dětská divadelní představení. A to v 11:00 hod.,13:00 hod. a 

15:30 hod. Představení se odehrají na volné ploše, hlediště se sedadly zřízeno nebude (diváci 

budou stát na volné ploše, bez pevně vymezeného prostoru a bez míst k sezení).  

Přes pozemek, na kterém se akce koná, míří nadzemní vedení vysokého napětí s vodiči bez 

izolace. Veškeré stavby (včetně stánků) musí být umístěny mimo ochranné pásmo tohoto 

vedení tak, aby bylo případně umožněno provedení zásahu. Pozn. Ochranné pásmo 

nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou 

stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního 

vodiče vedení na obě jeho strany 7 m. 

 

Rekonstrukci historické bitvy, doprovodný historický program bitvy i doprovodné historické 

tržiště bude realizovat spolek Plzeňský Landfrýd, z.s. 

Organizátor akce bude dle smlouvy zajišťovat požární asistenci a dozor po celou dobu trvání 

akce. 

Spolek Plzeňský Landfrýd, z.s. musí stanovit požadavky na zajištění bezpečnosti 

přihlížejících diváků, resp. účastníků akce (např. stanovit rozsah tzv. bezpečné zóny při 

používání střelných zbraní), které musí prokazatelně sdělit organizátorovi před zahájením 

akce. Dozor nad stanovenými opatřeními budou provádět členové preventivní požární hlídky.  

Jako hlavní a označené stanoviště pro poskytnutí základní zdravotní pomoci je určen pozemek 

na parc. č. 1059/1, kde bude umístěno zázemí zdravotní záchranné služby (automobil 

zdravotní záchranné služby s posádkou). Případnou potřebnou první pomoc jsou připraveny 

poskytnout i členové preventivní požární hlídky.  
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Dalším páskou vymezeným prostorem je prostor parkoviště na pozemku parc. č. 577/1 v k.ú. 

Klokoty, kde se mj. nachází zázemí preventivní požární hlídky včetně CAS. Parkoviště bude 

určeno nejen pro pořadatele, účinkující, ale také pro účastníky. 

Jako další možnost pro parkování účastníků je vymezen prostor Vojenského útvaru 1825 

v Klokotech se stálou pořadatelskou službou. 

Organizátor zajistí kontrolu plnění stanovaných podmínek požární bezpečnosti před 

zahájením, v průběhu a po konání akce, a to prostřednictvím preventivních požárních hlídek. 

Podrobnosti týkající se preventivních požárních hlídek (jejich počet a počet jejich členů, 

vybavení, jednotlivé úkoly členů preventivních požárních hlídek) jsou uvedeny v příloze č. 3. 

Záznamy a výsledky kontrolních úkonů (zjištěných skutečností) musí být uvedeny do vedené 

požární knihy, s uvedením datumu a času, jména člena preventivní požární hlídky a jeho 

podpisu, stavu prostoru včetně podpisu případných nedostatků a způsobu jejich odstranění. 

V případě, že budou při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky, které nelze 

odstranit, organizátor akci nezahájí. 

Pokud v průběhu akce nastane situace, která vyvolá bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a 

k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, organizátor akci přeruší, příp. ukončí (to 

se týká i ohrožení, či znemožnění úniku, či záchrany osob).  

V případě mimořádné události bude prostřednictvím mobilních telefonů událost ohlášena na 

příslušnou složku integrovaného záchranného systému (viz níže) nebo na jednotné číslo 

tísňového volání 112: 

Hasiči 150 

Zdravotní záchranná služba 155 

Policie ČR 158 

Městská policie Tábor 156 

Členové preventivní požární hlídky mají možnost ohlášení mimořádné události i 

prostřednictvím radiostanic. 

Ostrahu prostor místa konání bude (po celou dobu trvání akce) zabezpečovat firma HG-

security s.r.o. v min. počtu 10 osob. 

Po celou dobu konání akce bude také přítomna hlídka Městské policie Tábor, dále budou na 

veřejný pořádek dohlížet také příslušníci Policie ČR. 

Max. počet vyskytujících se osob 

Horní hranice počtu zúčastněných osob je stanovena na 5 000/den. Věková hranice 

návštěvníků akce není omezena. 

Horní hranice současně se vyskytujících osob je stanovena na 1 500 osob, z čehož bude max. 

1 000 účastníků. 

Na nepřekročení max. stanoveného počtu osob bude dohlížet organizátor (regulace 

prostřednictvím prodeje vstupenek). Ostrahu na základě závazné objednávky zajišťuje firma 
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HG-security s.r.o. Zástupci firmy HG-security s.r.o. budou přítomni také u vstupů do placené 

zóny. 

Pozn.: Údaje o max. počtu vyskytujících se osob jsou mj. prokazatelně známy členům 

preventivní požární hlídky, neboť je tato informace součástí jejich odborné přípravy. 

Preventivní požární hlídky 
Činnost preventivní požární hlídky pro akci zajišťuje jednotka Sboru dobrovolných hasičů 

města Tábora (dále jen „JSDHO“). 

Celkem bude z řad dobrovolných hasičů přítomno 12 hasičů (včetně velitele JSDHO 

p. Františka Jíravy). 

Základnou pro činnost preventivní požární hlídky bude parkoviště na parc.č. 577/1, kde bude 

ustanovena i CAS JSDHO. 

Úkoly preventivní požární hlídky a jiné podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 3. 

Činnost v preventivní požární hlídce mohou vykonávat pouze osoby, které prokazatelně 

absolvovaly odbornou přípravu provedenou odborně způsobilou osobou před zahájením akce.  

Pro zajištění nezbytné komunikace budou členové preventivních požárních hlídek vybaveni 

radiostanicemi a mobilními telefony. 

Do preventivní požární hlídky musí být zařazeny pouze osoby starší 18 let, tělesně i duševně 

zdatné – jedná se o členy JSDHO. 

Členové preventivní požární hlídky nesmí k výkonu činnosti nastupovat pod vlivem alkoholu, 

či jiných omamných látek, ani tyto požívat během výkonu činnosti. 

Seznámení se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární 

ochrany 

Podmínky účasti (např. zákazy, závazky pro účastníky v rámci bezpečnosti, oprávnění 

organizátora a bezpečnostní služby) na akci jsou zveřejněny na internetových stránkách 

organizátora akce – web města Tábor www.taborcz.eu, základní informace jsou dostupné také 

na prodejním místě na letáčcích. 

Při akci nesmí její účastníci manipulovat s prostředky, které mohou způsobit hoření a v jeho 

důsledku ohrožení života, zdraví a majetku. V případě běžných předmětů (např. zapalovač) si 

musí fyzická osoba počínat tak, aby k požáru nedošlo. Účastníkům akce je zakázáno přinášet 

nebo používat při akci látku nebo předmět, které by mohly být použity jako zápalný 

prostředek (vyjma zapalovačů, zápalek). 

Dále jsou účastníci akce povinni dbát pokynů organizátora akce, potažmo členů preventivní 

požární hlídky. 

Čísla tísňového volání jsou mj. uvedena na výše zmíněných letáčcích. 

S touto směrnicí požární ochrany, která je zpracována na základě požadavků organizátora 

akce, musí být před zahájením akce seznámeni osoby, které se podílejí na zabezpečení akce, 

tzn. zástupci spolku Plzeňský Landfrýd, z.s., resp. účinkující (včetně osob zajišťujících pro 
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ně technické zázemí), vybraní zaměstnanci městského úřadu, pracovníci zajišťující 

ostrahu (bezpečnostní agentura HG-security s.r.o.) a tzv. brigádníci. 

Únikové cesty 

Vymezený prostor pro konání akce není po svém obvodu zcela uzavřen (viz bod Druh a 

specifika a situační plánek v příloze č.1.).  

Jižní a jihovýchodní část prostoru vyhrazeného pro konání akce je omezena pouze okolním 

přírodním svahovitým terénem, který je pro pěší přístupný. 

V místech, kde je prostor vymezen stavebními konstrukcemi (obvodová zeď garáží, hřbitovní 

zeď, přenosné mobilní zábrany, oplocení, elektrické ohradníky), či páskou, byly vytipovány 

únikové východy (viz situační plánek v příloze č. 1), které musejí zůstat volné po celou dobu 

konání akce, nebo jejich „uvolnění“ v případě mimořádné události bude povinností členů 

preventivní požární hlídky (viz povinnosti preventivní požární hlídky uvedené v příloze č. 3). 

Z každého místa jsou dostupné min. 2 únikové cesty, celková šíře únikových východů je min. 

6 m. 

Bezpečný únik osob bude zajištěn trvale přítomnými členy ostrahy/preventivních požárních 

hlídek.  

Součástí placené zóny bude i prostor určený k sezení s nepřipevněnými sedadly (s lavicemi) 

pro max. 400 diváků. Rozmístění lavic pro zajištění dostatečné šíře únikových cest a 

bezpečnou evakuaci osob je podrobně uvedeno v příloze č. 2. 

Bezpečný únik osob musí být zajištěn i ve večerních/nočních hodinách, tzn. že musí být 

zajištěno trvalé osvětlení únikových cest a východů, a to nejlépe ze dvou nezávislých zdrojů 

(např. dostatečné veřejné osvětlení a osvětlení napájené z mobilních zdrojů). 

Za evakuaci koní zodpovídá spolek Plzeňský Landfrýd, z.s. Evakuaci koní budou provádět 

jejich majitelé/ošetřovatelé, resp. osoby, na něž jsou zvířata zvyklá. V rámci evakuace zvířat 

nesmí být ohrožen, či omezen únik osob!!! 

Přenosné hasicí přístroje  

Vybrané prostory konání akce budou organizátorem akce vybaveny vhodnými přenosnými 

hasicími přístroji v celkovém počtu 10 ks (dále jen “PHP“). Organizátor akce prostřednictvím 

firmy TAPYRO zajistí volbu druhů, typů a umístění PHP tak, aby byly dodrženy následující 

zásady: 

- PHP musí být dobře viditelné a trvale přístupné. Pokud budou PHP umístěny ve skrytých 

prostorách, bude pro označení jejich umístění použita příslušná požární značka.  

- PHP nebudou soustředěny na jednom místě, budou přednostně umístěny v místech, kde je 

nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru (např. poblíž ohniště) a v místech největšího 

soustředění osob (např. u hlediště), následně pak na dalších místech dle reálné situace před 

konáním akce (po konečném rozmístění všech stánků, atrakcí, aj.). 

Další PHP by měly být součástí vybavení každého stánku v souladu s platnou legislativou 

ČR. Tuto povinnost si zajišťují sami provozovatelé stánků (viz bod Odpovědnost). 
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Požární voda 

Zdrojem požární vody jsou vnější zařízení pro zásobování požární vodou, a to hydrantová síť 

města Tábor. Nejbližší podzemní požární hydrant se nachází do 90 m od místa konání akce 

(od parkoviště) ve Staroklokotské ulici. 

V místě konání akce (na parkovišti) bude dále ustanovena CAS JSDHO. 

 

 

 

 

 

Ke dni 30.7.2020 zpracovala: 

            ---------------------------- 

            Ing. Kateřina Basíková 

                 Š-OZO-10/2013 

 

 

 

 

 

Ke dni 3.8.2020 schválil: 

         ------------------------------- 

            Ing. Štěpán Pavlík 

          starosta 
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Příloha č. 1 – Situační plánek 
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Příloha č.2 – Rozmístění lavic pro sedící diváky 
 

 

Legenda: 

A…šířka uličky min. 1,1 m (ulička musí být z obou stran souvislé řady laviček) 

B…šířka volného průchodu mezi řadami sedadel (min. 350 mm a dále viz tabulka níže) 

C…největší dovolený počet osob v souvislé řadě laviček (viz tabulka níže) 

Varianty rozmístění 
laviček 

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5 

B (v mm) do 449 450 až 499 500 až 549 550 až 599 600 a více 

C (osob) 28 32 35 39 42 
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Příloha č. 3 – Pokyny pro činnost preventivních požárních hlídek  

Obecně: 

- provádějí preventivní požární prohlídky (podrobnosti uvedeny níže), 

- zúčastní se odborné přípravy členů preventivní požární hlídky, 

- přivolávají další jednotky požární ochrany, 

- zabezpečují vyhlášení požárního poplachu, 

- napomáhají při evakuaci osob, 

- provádějí prvotní hasební zásah pomocí dostupných prostředků (PHP, CAS), 

- informují velitele přivolané jednotky požární ochrany a jsou mu k dispozici. 

Velitel: 

- odpovídá za plnění úkolů preventivní požární hlídky, 

- řídí činnost preventivní požární hlídky, 

- zajišťuje provedení kontrol plnění podmínek požární bezpečnosti před zahájením, v průběhu 

a při ukončení akce, 

- zajišťuje spolu s organizátorem akce opatření k odstranění zjištěných nedostatků (i ve 

spolupráci s „ochrankou“, např. odtažení překážejícího vozidla, vykázání osob z konání akce, 

aj.), 

- předkládá organizátorovi akce prokazatelně (oproti podpisu) záznamy o kontrole před 

zahájením a po ukončení akce. 

Členové preventivní požární hlídky – rozmístění: 

 5 členů preventivní požární hlídky (1. až 5. člen) se pohybuje v prostoru parkoviště 

poblíž „základny“ = místo ustanovení CAS, průběžně monitorují situaci na parkovišti 

a dále kontrolují volnost přístupových komunikací 

 v době konání bitvy jsou 2 členové preventivní požární hlídky (6. a 7. člen) přítomni 

v blízkosti hlediště (soustředění velkého počtu osob, až 400 sedících na 

nepřipevněných sedadlech – lavicích), 

 1 člen (8. člen) je trvale přítomen v prostoru tábora vojska a monitoruje otevřená 

ohniště (v případě potřeby provádí/nařizuje preventivní opatření před vznikem 

požáru), 

 1 člen (9. člen) se trvale pohybuje poblíž únikového východu, který je situován mezi 

garážemi a dřevěným oplocením zahrádek, jeho hlavním úkolem je zprůchodnění 

únikového východu v případě mimořádné události, tzn. odstranění mobilní zábrany, 

 1 člen (10. člen) preventivní požární hlídky provádí monitoring prostoru tržiště 

v neplacené zóně se zaměřením na kontrolu možných zdrojů zapálení (technická 

zařízení pro přípravu teplých pokrmů a nápojů, atd.), dále dohlíží na volnost 

únikových východů na hranici placené a neplacené zóny, 
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 1 člen preventivní požární hlídky (11. člen) provádí průběžně monitoring v placené 

zóně se zaměřením na kontrolu možných zdrojů zapálení (technická zařízení pro 

přípravu teplých pokrmů a nápojů, atd.), v době konání bitvy se soustřeďuje 

v blízkosti místa konání bitvy, při které jsou mj. používány střelné zbraně kategorie D, 

 velitel se pohybuje dle potřeby a svého uvážení po celé ploše místa konání akce. 

Pozn.: Výše uvedené rozmístění je ideálním rozmístěním, za předpokladu klidové situace. 

V případě potřeby budou členové preventivní požární hlídky přesouváni dle instrukcí 

velitele preventivní požární hlídky a budou plnit jím stanovené úkoly. 

Členové preventivní požární hlídky – podrobnosti ke kontrole plnění podmínek požární 

bezpečnosti: 

1. před zahájením akce 

- provádějí preventivní požární prohlídku, jejíž součástí je i kontrola dodržování předpisů o 

požární ochraně a dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně, 

- a dále kontrola rozmístění a označení PHP, označení a zajištění volných únikových východů, 

přístupnosti podzemního hydrantu, stavu příjezdových (obslužných) komunikací, úplnosti 

označení příslušnými bezpečnostními tabulkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu 

k požární ochraně, označení směrů parkoviště, zákazů parkování, kontrola spojení členů 

preventivní požární hlídky. 

- o výše uvedené kontrole provedou zápis do požární knihy (každý člen v rámci svého 

střeženého úseku). 

2. v průběhu konání akce 

- dohlíží na chování účastníků akce (zda se někdo nechová tak, že by svým jednáním mohl 

způsobit požár, zda někdo nezneužívá nebo nepoškozuje přenosné hasicí přístroje atd.), 

- provádějí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti a v případě 

negativního zjištění informují velitele preventivní požární hlídky (např. zaparkované vozidlo 

mimo vyhrazený prostor bránící příjezdu vozidel požární ochrany, odcizený PHP, atd.), 

- v případě nežádoucích zjištění, zapíší tuto skutečnost bezprostředně do požární knihy, 

v ostatních případech stačí provést zápis o kontrole min. 1 x denně (každý člen v rámci svého 

střeženého úseku). 

3. po ukončení akce 

- provádějí preventivní požární prohlídku se zápisem do požární knihy. V záznamu popíší stav 

střeženého úseku v době ukončení akce, resp. v době ukončení činnosti preventivní požární 

hlídky  

 

 

 

 
 


