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Požárně bezpečnostní předpis pro provozování kulturních akcí malého
formátu v prostoru objektu st. p. č. 665 a 865 v Lipové ulici
Planá u Mariánských Lázní
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ÚVOD
Při zpracování tohoto požárně bezpečnostního předpisu bylo dbáno na to, aby jeho ustanovení byla
v souladu s ustanoveními následujících obecně platných bezpečnostních předpisů zásadního významu.
 Zákon č. 133/1985 Sb. – Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 262 / 2006 Sb. – Zákoník práce, v platném znění
 Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru
 Vyhláška
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz
a používání strojů a technických zařízení.
 Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
Zaměstnavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni uvedené předpisy v potřebném rozsahu respektovat,
přičemž se nezbavují povinnosti dodržovat i ostatní ustanovení obecně platných požárních
a bezpečnostních předpisů, pokud jsou s nimi seznámeni a tyto jim to ukládají.
Nedílnou součástí tohoto požárně bezpečnostního předpisu jsou Návody k používání příslušného
zařízení, zpracované jeho výrobcem.

1.

ÚČEL

Účelem tohoto provozního bezpečnostního předpisu je upravit zásady požární ochrany při konání
kulturních akcí tak, aby se co nejvíce omezila možnost vzniku mimořádných událostí (požárů)
a stanovily se podmínky pro případný hasební zásah.
Předpis dále upozorňuje na konkrétní rizika možného ohrožení života a zdraví účastníků konání
kulturních akcí v objektu st. p. č. 665 a 865 v Lipové ulici v Plané u Mariánských Lázní.
Objekt je ve vlastnictví Města Planá, nám. Svobody 1, 348 15 Planá. Jedná se o stávající objekt
zapsaný v katastru jako zemědělský objekt. Využívaný byl dříve jako sklad zemědělské techniky a
plodin. Objekt se skládá ze tří částí, z toho východní část je v soukromém vlastnictví jiného
subjektu. Město Planá je vlastníkem a využívá pouze západní a střední část. Jedná se o zděný
dvoupodlažní objekt z toho 2.NP je jako půdní prostor, který tvoří dřevěná konstrukce podlahy
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a dřevěná konstrukce sedlové střechy. Tento prostor je po celé délce komunikačně propojený. První
nadzemní podlaží je rozděleno do několika částí, které mají samostatné vstupy jak ze severní, tak
z jižní části objektu.
Hlavní využívání objektu je jako zázemí kulturních akcí pořádaných na volném venkovním
prostranství na severozápadní straně budovy. Ve střední části objektu je umístěna přenosná dřevěná
buňka pro prodej vstupenek a vestavěné sociální zařízení ve formě samostatné buňky umístěné
uvnitř budovy. Z této části je rovněž přístup do 2.NP. Druhé nadzemní podlaží slouží k pořádání
výstav uměleckých děl a předmětů. Jedná se o kulturní akce malého formátu. Další části slouží jako
skladové prostory technických provozů Města Planá.
Povolené činnosti a akce v objektu a v okolí objektu:
1) Na severozápadní straně u objektu na travnatém prostranství budou pořádány
koncerty, jarmarky a akce podobného významu.
2) Objekt bude sloužit jako zázemí pro konání kulturních akcí na vnějším prostranství,
provoz sociálního zařízení a pokladny.
3) Druhé nadzemní podlaží objektu bude sloužit jako výstavní plocha pro konání akcí
malého formátu na současnou účast maximálně 10 návštěvníků.
4) Konání malých akcí pro 30 osob v 1.NP ve střední části objektu, přednášková činnost,
promítání, malá scéna.
5) Skladové plochy pro potřeby technických provozů Města Planá.
6) Provoz WC pro veřejnost.

2.

PLATNOST

Tato organizační směrnice platí pro provoz, obsluhu, údržbu, prohlídky a opravy zařízení a je
závazná pro všechny zaměstnance Města Planá a ostatní provozovatele kulturních akcí i jiné osoby
vykonávající činnosti v objektu spojené s konáním kulturních akcí.

3. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU A POŽÁRNÍ
OCHRANY
3.1 Odborná příprava, zaškolení a zácvik pracovníků, provozovatelů a členů
preventivní požární hlídky
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Při konání kulturních akcí smí být zajištěním jejich konání určeny pouze osoby, starší 18 let,
odborně a zdravotně způsobilí. Zaměstnanci mladší 18 let mohou pracovat pouze pod stálým
dohledem určeného pracovníka. Pro konání kulturních a provoz objektu jmenuje Město Planá
vedoucího pracovníka.
Na konání kulturních akcí musí dohlížet preventivní požární hlídka, kterou jmenuje Město
Planá. Preventivní požární hlídka bude určena v počtu 2 + 1 pro konání kulturních akcí na
severozápadní vnější straně objektu a ve složení 1 člen pro konání výstav ve 2.NP objektu.
Jmenování preventivní požární hlídky a její odborná příprava se provádí před konáním
jednotlivých akcí nebo jednou za rok pokud se členové preventivní požární hlídky nebudou
měnit
Odbornou přípravu preventivní požární hlídky provádí osoba odborně způsobilá v požární
ochraně. Pro provádění pravidelných revizí, kontrol a oprav elektrického zařízení,
hromosvodů a případných dalších vyhrazených technických zařízení sjednává vedoucí
pracovník odborné způsobilé pracovníky nebo firmy s platným oprávněním.
Organizací kulturních akcí můžou být pověřování pouze zdravotně způsobilí pracovníci
Města Planá. O zdravotní způsobilosti rozhoduje smluvní lékař.
Před samostatným konáním kulturních akcí musí být pracovníci prokazatelně náležitě
poučeni o požární ochraně a o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a pro vykonávanou práci
zaučeni. Prokazatelné poučení a zaučení zaměstnanců zajišťuje v potřebném rozsahu příslušný
vedoucí pracovník.

Ověření znalostí zaměstnanců provozovatele kulturních akcí i jiné osoby vykonávající činnosti
v objektu spojené s konáním kulturních akcí.
3.1.5

Provádí příslušný vedoucí pracovník určený Městem Planá, po jejich úvodním školení, buď
písemně nebo ústně. Pracovník při přezkoušení musí prokázat vyhovující znalosti předpisů.
Takovéto školení a přezkoušení se pak každoročně opakuje a vede se o něm dokumentace.

3.1.6

Při školení musí být pracovník seznámen



S tímto požárně bezpečnostním předpisem a požárními poplachovými směrnicemi.
(čísly tísňového volání a zásadami přivolání pomoci)
Návody výrobců pro používané zařízení.

Mimo to musí být v omezeném rozsahu seznámen s potřebnými ustanoveními
 č. 262 / 2006 Sb. – Zákoník práce, hlavy V – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný
provoz a používání technických zařízení,
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 Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí.

3.2

Bezpečnostní požadavky stanovení podmínek požární bezpečnosti k
zamezení vzniku
a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem

Vzhledem k charakteru objektu a záměru jeho využívání je stanoveno provozování prostřední části
objektu jako zázemí při pořádání kulturních akcí, přístup na sociální zařízení a provoz pokladny.
Dále v prostoru 2.NP budou pořádány kulturní akce malého formátu a to výstavy uměleckých děl,
kde bude povolena návštěvnost za současnosti maximálně 10 návštěvníků.
Ostatní prostory se samostatnými vstupy budou nadále sloužit jako skladovací prostory, ve kterých se
budou pohybovat pouze určení pracovníci technických provozů Města Planá.
Požárně bezpečnostní opatření:
1) Je zakázáno používání otevřeného ohně, bez vystaveného písemného příkazu a stanovení
podmínek pro bezpečné provedení prací se zvýšeným požárním nebezpečím. Tento příkaz
vystavuje určený vedoucí pracovník pro provoz objektu.
2) Za používání otevřeného ohně, pořádání ohňových šou a ohňostrojů a to na venkovním
prostranství odpovídá provozovatel této atrakce za předem stanovených a schválených
bezpečnostních pravidel. Tato pravidla musí být projednána se zástupci Města Planá.
3) Vstupy do objektu musí být označeny bezpečnostními tabulkami ,,Zákaz kouření a vstupu
s otevřeným ohněm“
4) Je zakázáno používat k vytápění objektu infrazářiče a tepelné spotřebiče s otevřeným
plamenem. Objekt nesmí být vytápěn žádným tepelným spotřebičem na pevná nebo kapalná
paliva, případné vytápění je povoleno pouze ústředním teplovodním topením. Elektrický
tepelný přímotopný spotřebič smí být používán pouze pro potřeby vytápění buňky pro prodej
vstupenek. Pracovník při prodeji vstupenek plně zodpovídá za jeho bezpečný provoz
v souladu s návodem výrobce a musí zajistit jeho vypnutí (vytažením přívodního kabelu ze
zásuvky) při opuštění buňky.
5) Musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti min. 0,5 m osvětlení místností od dřevěné
konstrukce objektu a jiných hořlavých předmětů nebo musí být provedeno opatření proti
působení tepelného sálání osvětlovacích těles na dřevěnou konstrukci (provedeno odstínění)
6) Je zakázáno skladování hořlavého materiálu v objektu (hořlavé kapaliny, barvy, pneumatiky,
plynové lahve jak s hořlavými tak inertními plyny apod.)
7) Elektrická instalace musí být provedena dle platných předpisů pro dané prostředí a dle místa
uložení rozvodů a zásuvek, vypínačů a dalších instalačních prvků
8) Staré a neodpovídající elektrické instalace musí být odstraněny
5
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9) Opravy elektrického zařízení může provádět jen osoba s patřičnou kvalifikací na základě
objednávky nebo smluvního vztahu. V případě provádění oprav zaměstnancem Města Planá,
musí se jednat o pracovníka s platným osvědčením a na základě pověření.
10) Hasební prostředky (hasicí přístroje) musí být trvale volně přístupné. Hasicí přístroje se
umístí v souladu s nařízením Vyhlášky č.246/2001 Sb. o požární prevenci §2 odstavec 5) na
každých 200 m2 jeden hasicí přístroj hasicí schopností 43 A pro hašení požárů pevných látek.
Do každého samostatného prostoru v 1.NP po jednom kusu práškového hasicího přístroje a
do 2.NP dva práškové hasicí přístroje.
11) Z hlediska hasebního zásahu pomocí podzemního hydrantu, je nutné zajistit umístění
příslušenství k podzemnímu hydrantu v blízkosti objektu nebo uvnitř objektu ( nástavec
k podzemnímu hydrantu, klíč k podzemnímu hydrantu, klíč na hadicové spojky, proudnici
a hadici C 52 v potřebném počtu pro hasební zásah v celém prostoru objektu a dále redukci
B/C ). Příslušenství se umístí do samostatné skříně, označené nápisem „Příslušenství
k podzemnímu hydrantu“. Nástavec k podzemnímu hydrantu možno nahradit výměnou
stávajícího podzemního hydrantu nadzemním hydrantem. Toto řešení umožní snadné použití
hydrantu i v zimním období. (Zamezení zasypání hydrantu sněhovou pokrývkou apod.)
12) V objektu platí zákaz instalování závěsů a záclony jako dekoraci vnitřního prostoru ani
umisťovat další podobné dekorace mimo umělecká díla určená na výstavy ve 2.NP.
13) Ve druhém nadzemním podlaží se může v rámci konání kulturních akcí malého formátu
pohybovat současně pouze 10 osob. Dohled nad tímto počtem osob zajistí pracovník
prodávající vstupenky.
14) Při provozu veřejného WC musí být zajištěna účast minimálně jednoho pracovníka, který
bude po celou otvírací dobu v objektu přítomen a bude kontrolovat stav zabezpečení objektu
z hlediska BOZP a PO. Tento pracovník rovněž kontroluje pohyb osob v rámci objektu.
Nutno zajistit, aby se osoby pohybovali pouze v části objektu stanovené pro provoz
veřejného WC.

Bezpečnostní opatření:
3.2.1

Kulisy musí být na jevišti bezpečně ukotveny. Kulisy vyšší než 2 m, pokud jejich konstrukce
nevylučuje jejich převržení, musí být ukotveny nejméně 2 nezávislými kotevními prostředky.

3.2.2

Zavěšené části o hmotnosti větší než 1 kg musí být zavěšeny na k tomu určených kotevních
prostředcích (lanech) s označenou nosností.

3.2.3

Veškeré zařízení se smí používat pouze k účelům a za podmínek, pro které je určeno.
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3.2.4

K zařízení musí být zajištěn bezpečný přístup obsluhy a manipulační prostor.

3.2.5

Vnitřní rozvody elektrické energie a elektrická zařízení musí být provozována tak, aby se
nemohla stát zdrojem požáru.

3.2.6

Všechny části rozvodu elektrické energie musí být spolehlivě upevněné, provedené tak, aby
za běžných provozních podmínek nemohlo dojít k nebezpečnému ohřátí vodičů.

3.2.7

Pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození.

3.2.8

Zařízení pod napětím elektrického proudu musí mít spolehlivou ochranu proti nebezpečnému
dotyku.

3.2.9

Přenosné světelné zdroje musí být odolné proti nárazu.

3.2.10 Při ruční manipulaci s břemeny musí být používány takové pracovní postupy, aby se
předcházelo úrazům způsobeným zejména přiražením břemene, jeho vysmeknutím,
uklouznutím, zakopnutím, zraněním o povrch břemene apod.

3.3

Bezpečnostní požadavky na pracoviště

3.3.1 Pracoviště musí být udržováno ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Toto
ustanovení se týká nejen vnitřních prostorů objektů, venkovního jeviště a bezprostředního
zákulisí, nýbrž i všech ostatních prostor.
3.3.2

K splnění předchozího bodu musí stanovený vedoucí pracovník určit osoby, k jejichž
povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, údržbu a úklid jednotlivých prostor.

3.3.3

Pracoviště musí být řádně osvětleno.

3.3.4

Povrch podlah musí být rovný, pevný, nesmí mít nebezpečné prohlubně ani otvory.

3.3.5

Všechny otvory nebo prohlubně v podlahách musí být zakryty nebo ohrazeny.

3.3.6

Používané vnitřní komunikace musí být dostatečně široké a trvale volné.

3.3.7

Únikové cesty a východy musí být trvale volné, bez překážek.
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3.3.8

Dveře, kterými prochází úniková cesta, nesmí zajištěním proti vstupu nepovolaných osob
bránit úniku a evakuaci osob.

3.4

Zakázané činnosti

3.4.1 Je zakázáno provádět jakoukoliv činnost na zařízení osobám, které pro ni nemají kvalifikaci.
3.4.2 Je zakázáno provozovat zařízení v objektu a na venkovním prostranství, jestliže se na jeho
zařízení zjistily závady ohrožující bezprostředně bezpečnost osob nebo zařízení.
3.4.2

Je zakázáno provozovat střední část objektu při kulturních akcích, pokud nebudou trvale
otevřeny vstupní vrata v průběhu konání akce a to z důvodu zajištění bezpečné evakuace..

3.4.3

Je zakázáno vyřazovat z činnosti jakákoliv ochranná zařízení.

3.4.4

Je zakázáno pracovat bez použití přidělených osobních ochranných pracovních pomůcek.

3.4.5

Je zakázáno poškozovat nebo odstraňovat bezpečnostní značky a tabulky.

3.5

Používání osobních pracovních prostředků

3.5.1

Způsob, podmínky a dobu používání osobních ochranných pracovních prostředků jsou
stanoveny v organizační směrnici k poskytování OOPP.

3.5.2

Zaměstnanci musí být s přidělenými osobními ochrannými prostředky a s jejich používáním
seznámeni. Toto seznámení provede se zaměstnanci jejich příslušný vedoucí.

3.5.3

Přidělené osobní ochranné pracovní prostředky jsou pracovníci povinni důsledně používat.

4. REVIZE, KONTROLY A
ZAŘÍZENÍ A HROMOSVODŮ
4.1

OPRAVY

ELEKTRICKÉHO

Pravidelnou údržbu zařízení provádí jeho obsluha podle pokynů výrobce uvedených v jeho
návodu k obsluze.
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4.2

Podle výsledků průběžné kontroly chodu zařízení se provádí odstraňování na něm zjištěných
běžných závad.

4.3

Opravy zařízení smějí provádět pouze k tomu určení vlastní pracovníci společnosti nebo
pracovníci odborné servisní společnosti. Obsluha zařízení tuto činnost ze své vlastní vůle
nesmí provádět.

4.4

Jakékoliv práce na elektrickém zařízení smějí provádět pouze pracovníci s příslušnou
elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. – Odborná způsobilosti
v elektrotechnice.

4.5

Opravy, údržbu, a čistění zařízení je možno provádět jen je-li zařízení odpojeno od přívodu
elektrického proudu.

4.6

Pokud je nutno provést opravu nebo údržbu pod napětím elektrického proudu, musí k tomu
dát souhlas příslušný vedoucí pracovník.

4.7

Před zahájením opravy musí být učiněna opatření, aby se nepovolané osoby nedostaly do
styku se zařízením, zejména nemohlo dojít k jeho náhodnému zapnutí.

4.8

Obsluha zařízení musí před zahájením kulturní akce provést kontrolu, která zahrnuje :
 kontrolu pořádku na pracovišti,
 vizuální kontrolu technického stavu zařízení,
 kontrolu funkčnosti ochranného zařízení,
O zjištěných nedostatcích vyrozumí pracovníka pověřeného zajišťováním péče o bezpečnost a
ochranu zdraví.

5.2

Během provozu musí obsluha průběžně kontrolovat stav obsluhovaného zařízení.

5.3

Kontrolu obdobného rozsahu musí, alespoň jedenkrát za měsíc, provést pracovník pověřený
zajišťováním péče o bezpečnost a ochranu zdraví.
Provedení kontroly, její výsledek a učiněná opatření se zaznamenají v dokumentaci:
(samostatný zápis z kontroly, zápis do požární knihy a knihy BOZP).

5.4

Pracovník pověřený zajišťováním péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je povinen
alespoň jednou v roce zajistit na všech pracovištích komplexní kontrolu bezpečnosti práce..
Provedení kontroly, její výsledek a učiněná opatření se zaznamenají v dokumentaci.
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Pracovník pověřený zajišťováním péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je povinen
zajistit

5.5

 provedení předepsané revize elektrického zařízení dle harmonogramů revizí
 provedení revize hromosvodů dle harmonogramů revizí
Uvedené revize musí být provedeny pracovníky, kteří jsou k této činnosti oprávněni.
5.6

Poslední zprávy o provedené revizi elektrického a zdvihacího zařízení musí být součástí
provozní dokumentace.

5.7

Pracovník pověřený zajišťováním péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je povinen
zajistit odstranění závad zjištěných uvedenými revizemi.

5.8

Případné další periodické kontroly a revize je nutno provádět podle pokynů výrobce
uvedených v jeho návodu k obsluze zařízení, případně podle ustanovení jiných obecně
platných zvláštních předpisů.

6.

PRACOVNÍ RIZIKA A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ

Zaměstnavatel Město Planá a jednotliví organizátoři kulturních akcí jsou povinni zajistit bezpečnost
a ochranu zdraví zaměstnanců s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Proto
musí především zjistit:



Jaká konkrétní rizika se na pracovišti vyskytují,
Charakter výskytu zjištěných rizik, např.:
 Působení rizika vzhledem k času, tzn. jak často se zjištěné riziko v daném případě
vyskytuje (např. trvale, mimořádně apod.).
 Působení rizika vzhledem k prováděné činnosti, např. jen při představení po
představení, při stavbě scény a pod..
 Další případy.



Zdroj rizika, upřesňující co nejvíce jeho bližší určení (např. kulisy, rozvod elektrického
proudu apod.).



Příčinu rizika, vyjadřující např. vzniklý nebezpečný stav nebo nebezpečné působení zdroje
rizika. Příčinou pracovního rizika může být např. odstranění ochranného zařízení (poklopů,
zábradlí apod.).
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Nebezpečí, které pracovníkům vystaveným rizikům ohrožení jejich života a zdraví hrozí, což
může být např. úraz elektrickým proudem, pád s výšky, pořezání apod.

7.

OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

7.1

Za mimořádnou událost se považuje vznik požáru, výbuch, havárie nebo vznik pracovního úrazu.

7.2

Opatření, která musí v případě vzniku těchto událostí zaměstnavatel učinit, jsou popsána
v Požárních poplachových směrnicích.

8.

ZODPOVĚDNOST

8.1

Zodpovědnost za dodržování ustanovení tohoto předpisu mají všichni pracovníci Města Planá
v rozsahu svých povinností vyplývajících z jejich pracovního zařazení a jednotliví
organizátoři kulturních akcí.
Zvlášť důležitá je v tomto ohledu zodpovědnost pracovníka pověřeného k zajišťování péče o
bezpečnost a ochranu zdraví ve všech prostorách objektu, včetně provádění, případně
organizování potřebných kontrol a revizí.

8.2

Tento pověřený pracovník je zejména zodpovědný








8.3

za to, že pracovníci obsluhující zařízení byli k tomu určeni,
za určení osob, k jejichž povinnostem patří udržování pracoviště ve stavu, který
neohrožuje bezpečnost a zdraví osob,
za přidělení předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků pracovníkům a
za jejich seznámení s používáním těchto prostředků,
za včasné provedení oprav zařízení,
za provádění kontrol zda předepsaná údržba zařízení, periodické kontroly a revize
jsou prováděny v termínech a rozsahu podle stanovených předpisů,
za zjišťování jaká konkrétní pracovní rizika možného poranění nebo ohrožení zdraví
osob se na pracovištích vyskytují,
za provedení předepsaných opatření v případě vzniku mimořádné události.

Pracovníci provádějící obsluhu zařízení jsou zejména zodpovědní za:
 plnění požadavků předepsaných pro obsluhu uvedeného zařízení,
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 dodržování předepsaných zakázaných činností při obsluze zařízení,
 udržování pořádku na pracovišti, důsledné používání přidělených osobních ochranných
pracovních prostředků,
 včasné provádění předepsaných kontrol a údržby zařízení.

9.

ZÁVĚR

9.1

Tento požárně bezpečnostní předpis platí pro všechny zaměstnance Města Planá a organizací
pořádajících kulturní akce jakož i pro ostatní osoby, které s vědomím zaměstnavatele
v organizaci pracují a byli s ním seznámeni.

9.2

Bezprostředně po vydání tohoto provozního bezpečnostního předpisu musí být s jeho obsahem
seznámeni všichni pracovníci. Zodpovědnost za splnění tohoto požadavku mají vedoucí
pracovníci na všech stupních řízení.

9.3

Tento požárně bezpečnostní předpis musí být neprodleně po svém vydání prokazatelným
způsobem předán i zástupcům jiných firem, jejichž pracovníci s vědomím zaměstnavatele
v organizaci pracují. Zodpovědnost za splnění tohoto požadavku má vedoucí Odboru kultury.
Tito zástupci cizích firem zajistí, aby jejich zaměstnanci byli s tímto předpisem v potřebném
rozsahu seznámeni a aby jeho ustanovení plnili.

Provozní bezpečnostní předpis nabývá účinnosti dnem 24. 2. 2020, kdy jej RMP schválila usnesením
č. 121/10.

Dne: 24. 2. 2020

Mgr. Martina Němečková, v.r.
podpis, starostka města
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