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Analýza stavu ochrany kulturního dědictví

Hodnocení stavu památkových objektů 2000 – 2010

Využívání historických staveb

Stavební řešení a podmínky v době výstavby 

a rekonstrukcí

Neretrospektivní platnost předpisů

Možnosti vlastního zabezpečení před požáry

Vybavování objektů požárně bezpečnostními zařízeními

Vedení dokumentace stavební, požární ochrany a jiné 



Analýza stavu ochrany kulturního dědictví

Hodnocení provozovaných činností v letech 2000 – 2010

Provádění kontrol v památkových objektech

Kontroly HZS krajů

Celostátní kontrolní akce 2007 - 203 kontrol 164 objektů

- 70 % kontrol se závadami

- počet nedostatků se vyšplhal na číslo 560, tedy až 4 
nedostatky při jedné závadné kontrole

- nejčastější porušování povinností při kontrole
provozuschopnosti požárně bezpečnostních 
zařízení a stanovení organizace zabezpečení požární 
ochrany



Analýza stavu ochrany kulturního dědictví

Hodnocení počtu a příčin požárů v letech 2000 – 2010

Vyšetřování příčin vzniku požárů

Rok

Typ objektu
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Hrady a zámky 3 0 6 6 0 3 2 2 6 6 2

Kostely, kláštery 
a jiné církevní 
objekty.

10 5 5 12 8 9 12 4 8 8 5

Jiné historické 
budovy a 
objekty

3 5 3 3 2 3 4 4 3 2 4

Celkem 16 10 14 21 10 15 18 10 17 16 11



Požární prevence



Dohoda o spolupráci

„Dohoda o spolupráci“  uzavřená v roce 2010 mezi NPÚ a HZS 
ČR

Usiluje o zkvalitnění požární ochrany památkových 

objektů v péči NPÚ

Stanovila zásady

vzájemné spolupráce na projektu „požární průzkumy“ 

výměny poznatků 

oboustranné vzdělávání zaměstnanců NPÚ 

a příslušníků HZS ČR

odborné pomoci při tvorbě dokumentů 

na úseku požární ochrany památkových objektů 



Požární průzkumy památkových objektů

Spolupráce HZS ČR při posuzování stavu požární ochrany objektů ve správě NPÚ

110 objektů ve správě NPÚ

posouzení v letech 2010 – 2012

dotazník HZS ČR

nedostatky a navrhovaná opatření podle požadavků zákona o 
požární ochraně 

doporučení pro zlepšení úrovně zabezpečení požární ochrany nad 
rámec zákona o požární ochraně



Usnesení vlády č. 92/2015

Vláda zavázala MV a MK na další 5leté období svým Usnesením  č. 92/2015, 
na základě hodnotící zprávy zpracované MV-GŘ HZS ČR ve spolupráci s 
NPÚ, k pokračování naplňování společné dohody 



Projekt Ochrana kulturních památek s 
výhledem do roku 2019

Projektové cíle

� 1. Vzdělávání zástupců HZS ČR NPÚ, veřejnosti, odborníků

� 2. Základní dokumentace provozovatel památkového objektu 

� 3. Dokumentace zdolávání požárů pro památkové objekty

� 4. Prověřovací a taktická cvičení v památkových objektech

� 5. Změny právních předpisů k ochraně památek

� 6. Hodnocení ochrany kulturních památek před požáry 2019



Pořádání konferencí a odborných seminářů

Od roku 2010 uspořádány 3 konference a 4 semináře, které napomohly

zvýšit povědomí veřejnosti a odborníků o požární ochraně památkových objektů

vyvolat dialog mezi památkáři a hasiči při hledání kompromisů

zlepšit vzájemnou spolupráci při řešení požární ochrany památkových objektů

provádět rozbory požární ochrany konkrétních památkových objektů při jejich návštěvě



Pořádání konferencí a odborných seminářů

prosadit častější cvičení jednotek požární ochrany v památkových objektech 

zajistit prohlídky památkových objektů hasiči jednotek požární ochrany



Základní dokumentace památkového objektu

Zpracování vzorového interního dokumentu pro NPÚ i ostatní subjekty spravující nebo 
vlastnící KP – Směrnice o organizaci zabezpečení PO

V souladu s právními předpisy z oblasti požární ochrany nastavit povinnosti a odpovědnosti

Subjektu (statutárního orgánu)

Vedoucích zaměstnanců

Zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se v objektu

Zajištění kontrol a revizí

Řešení smluvních vztahů

Odpovědnost za společné prostory

Možnost kontroly ze strany pronajímatele 

Akce většího rozsahu – nastavit dle legislativy i místních podmínek

Venkovní prostory (koncerty, jarmarky, divadelní představení apod.)

Vnitřní prostory (koncerty, společenské akce, noční prohlídky apod.)

Postup při navrhování, provádění změny stavby a změny v užívání stavby



Dokumentace pro zásah jednotek PO

Vypracovat metodickou pomůcku pro zpracování dokumentace zdolávání 
požáru, aby lépe vyhovovala pro  požární zásah v památkových objektech

Zaměření na

Nástupní plochy pro techniku požární ochrany

Požární vodu – zdroje nebo doprava vody

Možnosti vedení útoku

Evakuaci osob – složité podmínky pro zásah

Evakuaci mobiliáře – složitý úkol 

Zpracování situačního plánu

Ve spolupráci s jednotkami požární ochrany vyhodnotit

Podmínky nasazení požární techniky 

Na nejtěžší variantu hašení požáru



Prověřovací a taktická cvičení v památkových 
objektech

Na základě vyhodnocení jednotlivých památkových objektů dle 
stanovených kritérií byl zpracován plán period pro provádění taktických 
nebo prověřovacích cvičení jednotkami požární ochrany v objektech ve 
správě NPÚ

� Nastavené periody – 1x za 3 roky, 1x za 5 let a 1x za 7 let a dle případné potřeby



Změny právních předpisů k ochraně památek 

Vyhodnocení předpisů v oblasti požární ochrany kulturních památek

Porovnání stávající právní úpravy v České republice

Porovnání legislativy v zahraničí

Odstranění nefunkčních mechanismů na úseku požární prevence

a nastavení nových pravidel pro specifické činnosti 

s ohledem na společenský a vědecko-technický vývoj

Strategie rozvoje HZS ČR do roku 2021

Koncepce požární prevence do roku 2021

Nový zákon o požární ochraně



Nová analýza stavu ochrany kulturního 
dědictví

Informace ze všech oblastí požární prevence

MV – GŘ HZS ČR uložilo HZS krajů v následujícím pětiletém období (2015 –
2019) nový dlouhodobý úkol kontrolovat činnosti provozované v památkových 
objektech. Tento úkol vychází z usnesení vlády ČR č. 92/2015

Program statistického sledování požárů

Sledování příznaků příčin vzniku a šíření požárů

Stavebně technická prevence

Evidence staveb

Vypracování Hodnotící zprávy o stavu požární 

ochrany kulturního dědictví do roku 2019



Další cíle v oblasti požární prevence

Informační systém požární prevence

Vzdělávání odborně způsobilých osob

Preventivně výchovná činnost

Navázání a pokračování spolupráce s dalšími subjekty

Podmínky navrhování, instalace a provozu požárně bezpečnostních zařízení



Eva Polatová plk Ing. Vladimír Machander
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generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
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Děkuji za pozornost


