
Vybrané pasáže z vyhlášky č. 246/2001 Sb.

o požární prevenci

 

Vyhláška č. 246/2001 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 29. června 2001

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 
prevenci)

 
 

ZÁKLADNÍ POJMY
Pro účely této vyhlášky se rozumí

c) věcnými prostředky požární ochrany - prostředky používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, 
k hašení požáru a prostředky používané při činnosti jednotky požární ochrany při záchranných a 
likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při plnění úkolů civilní ochrany, popřípadě při činnosti 
požární hlídky,

d) požárně bezpečnostním zařízením - systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující 
požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení,

e) vyhrazenými druhy požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních 
zařízení - požární technika, pro kterou jsou stanoveny technické podmínky zvláštním právním 
předpisem, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, na jejichž projektování, 
instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy jsou kladeny zvláštní požadavky,

g) hořlavou látkou - látka v tuhém, kapalném nebo plynném stavu, která je za předvídatelných pod-
mínek schopna hořet nebo při své látkové nebo fázové změně vytvářet produkty schopné hořet,

h) požárním nebezpečím - pravděpodobnost vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem,

 



ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
§2 (1) Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení právnických osob a fyzických osob 
vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (dále jen “podnikající fyzické os-
oby”) věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními vyplývá z požárně 
bezpečnostního řešení stavby, nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace 
ověřené stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu nebo je stanoveno v jiném právním 
předpisu.

DRUHY VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ

§2 (3)

a) hasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné),

b) osobní ochranné prostředky,

c) prostředky pro záchranu a evakuaci osob (např. seskokové matrace, plachty a záchranné tunely, 
žebříky, hydraulické vyprošťovací zařízení, pneumatické vaky),

d) prostředky pro práci ve výškách, nad volnými hloubkami, na vodě, ve vodě a pod hladinou,

e) prostředky pro práci s nebezpečnými látkami a pro dekontaminaci, analyzátory plynů, kapalin a 
nebezpečných látek,

f) požární výzbroj, stejnokrojové a výstrojní součástky a doplňky,

g) spojovací a komunikační prostředky a technologie operačních středisek,

h) hasiva a příměsi do hasiv,

i) požární příslušenství,

j) přenosné zásahové prostředky (např. požární stříkačky, generátory, ventilátory).

 

DRUHY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ
§2 (4)

a) zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, 
zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové 
zařízení),



b) zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, auto-
matické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy),

c) zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení 
přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení 
přirozeného odvětrání kouře),

d) zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové 
sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení),

e) zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a 
podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně 
nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí),

f) zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů 
včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních 
konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky),

g) náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, 
zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zá-
sobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů.

 

POČET HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
§2 (5) V prostorách a zařízeních právnických osob a podnikajících fyzických osob, u nichž neby-
lo stanoveno množství, druhy a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárně 
bezpečnostními zařízeními podle odstavce 1 nebo 2, popřípadě nelze-li toto prokázat, se zabezpečují a 
instalují alespoň

a) na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje obsahu-
jící hasivo s celkovou hasicí schopností nejméně 13 A (pro požáry látek v tuhém stavu, zejména organ-
ického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím), nebo

b) na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje s celko-
vou hasicí schopností nejméně 70 B (pro požáry hořlavých kapalin nebo hořlavých látek přecházejících 
do kapalného stavu), nebo

c) pokud nejsou na typových štítcích hasicích přístrojů uvedeny hodnoty jejich hasicí schopnosti, jeden 
přenosný hasicí přístroj na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu, přičemž 
jmenovité množství náplně hasicího přístroje musí odpovídat nejméně některé z těchto hodnot: 9 litrů 
vody, 6 litrů vodního roztoku pěnidla, 6 kg halonu nebo jiného ekvivalentního hasiva, 6 kg hasicího 
prášku nebo 5 kg oxidu uhličitého (CO2).



§2 (6) V případech, kdy počet přenosných hasicích přístrojů odpovídá požadavkům podle odstavce 5, 
ale hasicí přístroje nejsou dostupné pro celou posuzovanou plochu (např. stavební rozdělení prostoru 
na více dispozičně nepropojených místností) nebo nelze použít pouze jeden druh hasiva, instaluje se 
nejméně jeden přenosný hasicí přístroj pro každý takto oddělený prostor nebo nejméně jeden přenosný 
hasicí přístroj s potřebným druhem hasiva. 

UMÍSTNĚNÍ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
§3 (1) Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití.

§3 (2) Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné 
(např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je 
omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, 
rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná 
požární značka umístěná na viditelném místě.

§3 (3) Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v 
jejich dosahu. Volba druhů a typů přenosných hasicích přístrojů se provede v závislosti na charakteru 
předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách nebo provozované činnosti; přitom musí 
být vyloučeno, že bude v případě potřeby použit hasicí přístroj s nevhodnou hasební látkou.

§3 (4) Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu 
konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na 
svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze 
nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

 

PROVOZ, KONTROLY A ÚDRŽBA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ
§7 (1) Před uvedením požárně bezpečnostního zařízení do provozu, kromě ručně ovládaných požárních 
dveří a požárních uzávěrů otvorů, systémů a prvků zajišťujících zvýšení požární odolnosti stavebních 
konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, požárních přepážek a ucpávek, zabezpečuje osoba 
uvedená v §6 odst. 2 provedení funkčních zkoušek. Při funkčních zkouškách se ověřuje, zda provedení 
požárně bezpečnostního zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně 
bezpečnostní funkci.

§7 (3) Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje dokladem o 
jeho montáži, funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách provedených podle 
podmínek stanovených touto vyhláškou. U vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, a stanoví-li 
tak průvodní dokumentace výrobce, i u dalších požárně bezpečnostních zařízení se provozuschopnost 
prokazuje také záznamy v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní kniha).

§7 (4) Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem 



stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce 
nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumen-
tace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

HASICÍ PŘÍSTROJE
§9 (1) Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené podle 
podmínek stanovených touto vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

§9 (2) Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, 
normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-
li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, 
pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního 
nebezpečí pro některé případy instalací (např. v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší. 
První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho 
instalací.

§9 (3) Součástí údržby hasicích přístrojů je jejich periodická zkouška a plnění.

§9 (4) Při kontrole, údržbě a opravách hasicího přístroje je možno nahradit jednotlivé díly, součásti, 
náplně a příslušenství (např. typový štítek, hasební látku, výtlačný plyn) jen komponenty odpovídající-
mi technickým podmínkám výrobce.

§9 (5) Periodická zkouška, při které se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka 
vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a 
zkouška pojistného ventilu, se vykonává u hasicích přístrojů

a) vodních a pěnových jednou za 3 roky,

b) ostatních jednou za 5 let.

§9 (6) Osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu, opatří hasicí přístroj plombou spouštěcí 
armatury a trvale čitelným kontrolním štítkem tak, aby byl viditelný při pohledu na instalovaný hasicí 
přístroj, nevylučuje-li to konstrukční provedení hasicího přístroje. Kontrolní štítek nesmí zasahovat do 
typového štítku a překrývat výrobní číslo hasicího přístroje.

§9 (9) Osoba, která provádí kontrolu, údržbu nebo opravu, vyřadí z používání hasicí přístroj

a) vadný, který nelze předepsaným způsobem opravit, nebo

b) ten, u něhož nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby, nebo

c) starší 20 let, s výjimkou hasicího přístroje CO2, který se vyřazuje z používání, je-li starší 40 let.



Ten, kdo vyřadil hasicí přístroj z používání, vystaví jeho vlastníku nebo uživateli doklad s uvedením 
důvodu vyřazení.

 

PODMÍNKY PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ A PRO ZÁCHRANNÉ PRÁCE
§11 (1) Vytvářením podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce se rozumí souhrn organizačních, 
a popřípadě i technických opatření umožňujících při využití existujících předpokladů, zejména stavebně 
technických, provedení rychlého a účinného zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a záchranných 
prací.

§11 (2) K provedení rychlého a účinného zásahu podle odstavce 1 zajišťují právnické osoby a podnika-
jící fyzické osoby, aby

a) bylo zřetelně označeno číslo tísňového volání (ohlašovny požárů), popřípadě uvedeny další pokyny 
ke způsobu ohlášení požáru ve všech objektech, kde provozují činnosti; právnické osoby a podnika-
jící fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím zveřejňují 
požární poplachové směrnice,

b) byl umožněn přístup ke spojovacím prostředkům, zabezpečena jejich provozuschopnost a 
použitelnost pro potřeby tísňového volání,

c) byly dodrženy trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m k objektům, k 
nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů,

d) bylo provedeno označení a umožněno použití nástupních ploch pro požární techniku a požárních 
výtahů,

e) byla zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest (např. požární výtahy, požární 
žebříky) a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou,

f) byla označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry 
vody, plynu, produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení.

§11 (3) K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací podle odstavce 
1 zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby

a) byly označeny nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy a směry úniku osob ve všech objek-
tech, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru 
nebo obdobném pracovním vztahu; toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do 
volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa,

b) byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí 



únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce,

c) chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti nebyly využívány způsobem zvyšujícím požární 
riziko.

 

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH KONTROL
§12 (1) Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně podle §5 odst. 1 písm. e) zákona 
se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností 
stanovených předpisy o požární ochraně (dále jen “preventivní požární prohlídky”).

§12 (2) Předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení požární 
ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, způsobu dodržování podmínek požární 
bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

§12 (3) Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od 
žádoucího stavu (dále jen “požární závady”). Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje 
osoba provádějící preventivní požární prohlídku.

§12 (4) Preventivní požární prohlídky se provádějí ve všech objektech a zařízeních, kde právnické 
osoby a podnikající fyzické osoby provozují činnosti uvedené v §4 odst. 2 a 3 zákona (s činnostmi se 
zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím).

§12 (5) V objektech a zařízeních, kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují 
činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, se preventivní požární prohlídky provádějí v provozech, 
ve kterých se na pracovištích pravidelně vyskytují současně nejméně 3 osoby v pracovním poměru 
nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli nebo veřejnost, popřípadě v dalších objektech nebo 
zařízeních, pokud tak určí provozovatelé těchto činností.

 

LHŮTY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH PROHLÍDEK
§13 (1) Preventivní požární prohlídky podle §12 se provádějí v následujících lhůtách:

a) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, nejméně 
jednou za 3 měsíce (§4 odst. 3 zákona),

b) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (§4 
odst. 2 zákona), nejméně jednou za 6 měsíců,

c) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí uvedené 
v §12 odst. 5, nejméně jednou za rok.


