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Pokyny 

pro organizaci zabezpečení požární ochrany akce 

 Dračí lodě na přehradě Slezská Harta 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet stran: 6 

Příloha: 1 – instrukce pro provozovatele, počet stran přílohy: 2 

Organizace zabezpečení požární ochrany 

Název akce: Dračí lodě 2018 

Datum konání akce: 24. až 26. srpna 2018 

Pořadatel akce:                                                                                                                                                 

- Mikroregion Slezská Harta, Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce (hlavní pořadatel)                                                                                                     

- Torrsen sports s.r.o., Lelkova 16, 637 00 Brno                                                                                                   

- Hasičský záchranný sbor MSK, Zeyerova 1716/15, 792 01 Bruntál 

Dračí lodě nabízí sportovní, hudební i taneční program, stánkový prodej – zejména různého občerstvení, 

nápojů a upomínkových předmětů. Tato akce se uskuteční na břehu přehrady Slezská Harta a v katastru 

obce Leskovec nad Moravicí. 

Za průběh akce, dodržení veškerých organizačních i technických opatření je zodpovědný spolupořadatel akce 

Mikroregion Slezská Harta zastoupený předsedou Ing. Liborem Unverdorbenem. Za průběh sportovní části 
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(organizační, technické a bezpečnostní opatření) je zodpovědný spolupořadatel akce firma Torrsen sports 
s.r.o. v zastoupení panem Tomášem Blaškou. 

 

Osobou odpovědnou za zajištění požární bezpečnosti v průběhu akce je manažer akce pan Bedřich Buťák, 
starosta obce Leskovec nad Moravicí, tel. 724 178 733. 

 
Pořadatel nezodpovídá za provoz stánkového prodeje a za technický stav zařízení prodejců, či poskytovatelů 

jiných služeb (provozovatelé činností) a účinkujících. 
 

1. Začlenění dle míry požárního nebezpečí  

 
Z hlediska míry požárního nebezpečí není konání akce Dračí lodě činností se zvýšeným nebo vysokým 

požárním nebezpečím ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění.  
 

Dračí lodě jsou akcí, které se zúčastňuje větší počet osob ve smyslu ustanovení čl. 1, odst. 2 písm. f) odst. 3 

Nařízení MSK č. 4/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se 
zúčastní větší počet osob.  

 
2. Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru  

 
Ke vzniku požáru při konání akce může dojít zejména při nevhodné manipulace s otevřeným ohněm, při 

závadě na elektrickém zařízení, při manipulaci s hořlavými kapalinami a plyny, při používání tepelných 

spotřebičů, úmyslem apod.  
 

K stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru pro provozovatele činností je 
zpracován dokument "Organizace zabezpečení požární ochrany – instrukce pro provozovatele činností" (jako 

příloha tohoto dokumentu), který bude každému provozovateli činností předán a bude s ním prokazatelně 

seznámen. 
 

Zákaz manipulace s otevřeným ohněm  
 

Vstup a manipulace s otevřeným ohněm je zakázán v celém areálu akce. Kontrolu dodržování zákazu budou 
provádět členové požární preventivní hlídky a pořadatelská služba.  

 

V prostorách konání akce je pořadatelem stanoven zákaz manipulace s pyrotechnickými výrobky, pokud toto 
není součástí požárně zabezpečeného vystoupení. 

 
Elektrická zařízení  

 

Elektrická energie bude zajištěna napojením na centrální zdroj el. energie v prostorách konání akce, případně 
mobilními zdroji el. energie (pouze jako záložní zdroje a po domluvě s odpovědnou osobou). 

 
Veškeré rozvody a elektroinstalace budou provedeny odbornou firmou. Všechny použité el. spotřebiče, 

prodlužovací kabely, přenosné rozvaděče atd. musí mít platnou revizi pro elektrická zařízení a musí být 

užívány v souladu s průvodní dokumentací výrobce nebo v souladu s návody k těmto zařízením. Odběrná 
místa el. energie musí mít platnou revizi. 

 
Hlavní elektrocentrála a záložní elektrocentrály (pouze v případě nemožnosti využít hlavní elektrocentrálu) 

budou instalované a provozované v souladu s průvodní dokumentací (návodem), zejména budou zajištěny 
bezpečné vzdálenosti od okolních objektů, nebude prováděno doplňování paliva během provozu a krátce po 

vypnutí, nebudou prováděny žádné neoprávněné zásahy do elektroinstalace. Kolem elektrocentrál bude 

zajištěn bezpečný manipulační prostor. Případné úkapy PHM musí uživatel elektrocentrály likvidovat vhodným 
sorpčním prostředkem (např. Vapex). 

 
Ke všem rozvodným zařízením el. energie bude oprávněným osobám (obsluha, jednotky PO) zajištěn po 

dobu konání akce přístup. Rozvodná zařízení budou označena příslušným bezpečnostním značením.  

 
Plynová zařízení a tlakové láhve 
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V prostorách konání akce se budou vyskytovat tlakové láhve s propan-butanem (součást tepelných 
spotřebičů pro přípravu pokrmů ve stáncích s občerstvením) a tlakové láhve s oxidem uhličitým (součást 

výčepního zařízení ve stáncích s občerstvením). Plynové spotřebiče ve stáncích s občerstvením jsou 

posuzované jako plynová zařízení a podléhají pravidelným revizím a kontrolám ve smyslu vyhl. č. 85/1978 
Sb., v platném znění. Při manipulacemi s láhvemi propan-butanu musí být dodrženy základní bezpečnostní 

pokyny (láhve musí být skladovány ve svislé poloze, zajištěné proti pádu či převrhnutí, musí se chránit před 
nárazem a nesmí se házet ani kutálet po plášti). Pro jeden spotřebič smí být zajištěna 1 provozní a 1 zásobní 

láhev propan-butanu.  
Za umístění tlakových lahví, provoz plynových spotřebičů a umístění informační tabulky o uložení tlakové 

láhve a druhu plynu v prodejních stáncích zodpovídají příslušní provozovatelé činností.  

V jednom prodejním stánku s nápoji může být umístěna pouze 1 provozní a 1 zásobní tlaková láhev na oxid 
uhličitý. Tlakové láhve musí být zajištěny proti pádu a chráněny proti přehřátí. Všechna plynová zařízení a 

spotřebiče musí být užívány v souladu s průvodní dokumentací výrobce nebo návody k těmto zařízením.  
 

Tepelná zařízení  

 
V prostorách konání akce se budou používat tepelné spotřebiče pro přípravu pokrmů ve stáncích s 

občerstvením, instalace jiných typů tepelných spotřebičů se nepředpokládá.  
Všechny tepelné spotřebiče musí být užívány v souladu s průvodní dokumentací výrobce nebo návody k 

těmto zařízením, zejména musí být dodrženy stanovené bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů nebo 
musí být provedeny instalace nehořlavých clon. Za bezpečný provoz zařízení odpovídají jednotliví 

provozovatelé činností.  

 
 

Další bezpečnostní opatření:  
 

• Plnění balónků je povoleno pouze nehořlavými plyny.  

• Na stavebních konstrukcích v prostorách konání akce nesmí být zavěšovány žádné hořlavé materiály a 
hmoty, které při požáru odkapávají nebo odpadávají.  

• Pyrotechnické efekty, které jsou součástí vystoupení, budou prováděny v souladu s platnými předpisy 
kvalifikovanými osobami za dodržení stanovených postupů a bezpečnostních opatření.  

 
3. Zabezpečení prostředků pro prvotní zásah a provedení záchranných prací 

 

Pro provedení prvotního hasebního zásahu v prostoru konání akce bude zajištěno: 
 

 na jeden prodejní stánek alespoň jeden přenosný hasicí přístroj (PHP) vodní nebo pěnový s hasicí 

schopností nejméně 13A nebo přenosný hasicí přístroj práškový (pro hašení požáru pod el. napětím) 
s hasicí schopností nejméně 21A. Volba druhů a typů PHP se provede v závislosti na charakteru 

předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách nebo provozované činnosti.  

 
Dále pak pro prostor konání akce: 

 1 ks PHP práškový s hasicí schopností nejméně 21A - stanoviště zvukaře 

 1 ks PHP práškový s hasicí schopností nejméně 21A - pódium 

 1 ks PHP práškový s hasící schopností nejméně 21A – stanoviště štábu soutěže  

 
Umístění PHP musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití a musí být vhodným způsobem zajištěny proti 

pádu, či převrhnutí. 

 
Jako zdroj požární vody je určen podzemní hydrant u bytové domu č. 251 případně voda z přehrady. 

 
Uvedené hydranty a PHP musí mít platnou kontrolu provozuschopnosti. 

 
Pro provedení zásahu jednotkami PO budou zajištěny příjezdové komunikace v šířce nejméně 3,5 m. 

Komunikace v prostoru konání akce budou zajištěny tak, aby umožňovaly bezpečný pohyb osob. Všechny 

východy z prostoru konání akce budou trvale volné, nezastavěné žádným materiálem, který by bránil 
bezpečnému pohybu osob. Umístění atrakcí, prodejních stánků apod. musí být provedeno tak, aby byl 

umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k omezení nebo ohrožení evakuace, aby nedošlo ke 
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znemožnění přístupu k požárně bezpečnostním zařízením, věcným prostředkům PO, k rozvodným zařízením 
el. energie a uzávěrům vody a plynu. 

 

4. Umístění výstražných a bezpečnostních tabulek  
 

Před zahájením akce budou instalované bezpečnostní tabulky minimálně v tomto rozsahu: 
 označení místa první pomoci – sanitka 

 označení stanoviště PPH 

 zákaz rozdělávání otevřeného ohně 

 telefonní čísla tísňového volání a pohotovostních a havarijních služeb  

 

5. Zajištění požárních preventivních hlídek  
 

Povinnost zřídit preventivní požární hlídku pro venkovní scény vyplývá z Nařízení kraje č. 4/2006 pro akce, 

při kterých se na volném prostranství vyskytuje 1000 a více osob.  
 

Požární preventivní hlídka bude zajištěna:  
 

 pro areál akce – 6-ti členná PPH  (stanoviště u pódia)  ve složení 4 z řad pořadatelské služby a 2 

členové JPO  

 
Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně v průběhu konání 

akce a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku 
požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru. 

 
Do PPH lze zařadit pouze osoby starší 18 let, které jsou tělesně i duševně způsobilé pro plnění stanovených 

úkolů. Funkcí PPH nemohou být pověřovány osoby, které by v rámci plnění jiných úkolů nemohly řádně 

vykonávat požadovanou funkci v hlídce. Členové PPH nesmí po dobu výkonu činnosti požívat alkoholické 
nápoje, omamné a psychotropní látky. Komunikace mezi členy požární preventivní hlídky bude zajištěna 

pomocí spojovací techniky (mobilní telefony). K výkonu činnosti PPH nastoupí členové s půl hodinovým 
předstihem před zahájením konané akce a jsou přítomni po celou dobu jejího konání. 

 

Před zahájením činnosti absolvují všichni členové PPH odbornou přípravu PPH, prokazatelně se seznámí s 
tímto pokynem včetně přílohy a programem konané akce s rozmístěním přenosných hasicích přístrojů a 

nadzemních hydrantů, s umístněním technických zařízení a prodejních stánků, se způsobem vyhlášení 
požárního poplachu, zajištěním evakuace osob, přivoláním jednotek PO a způsobem provedení prvotního 

hasebního zásahu.  
 

Označení členů PPH bude provedeno vestou s označením funkce,  toto označení musí nosit po dobu konání 

akce. PPH z řad členů JPO bude označena služebním stejnokrojem. 
 

Činnost členů preventivní požární hlídky - preventivní činnost: 
 

 Dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně a opatření stanovených pořadatelem akce (zejména 

vydaná tímto pokynem včetně přílohy).  

 Informují pořadatele akce (osobu odpovědnou za zajištění požární bezpečnosti v průběhu akce) při 

bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze odstranit, a zejména je-li znemožněn únik, 
evakuace nebo záchrana osob nebo majetku. 

 
Činnost členů preventivní požární hlídky při vzniku požáru - represivní činnost: 

 
Zabezpečují zejména opatření nutná k záchraně ohrožených osob - evakuaci osob (prioritní činnost), zajišťují 

vyhlášení požárního poplachu, ohlášení požáru, provádí hasební zásah a předávají potřebné informace veliteli 

zásahu a dále postupují, dle jeho pokynů. Při všech těchto činnostech dbají o vlastní bezpečnost. 
 

 velitel PPH  (Daniela Skotnicová, náhr. Ivan Fehérvári) - provede zastavení hudební produkce, 

vyhlášení požárního poplachu (ozvučovací zařízení) a bude koordinovat průběh evakuace, zajistí 
ohlášení požáru na č. 150 
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 členové PPH z řad členů JPO i z řad pořadatelů provedou hasební zásah, příp. provádí další činnost dle 

pokynů velitele PPH 
 

6. Vyhlášení požárního poplachu 

Požární poplach v místě konání akce bude vyhlášen za pomoci ozvučovacího zařízení. Vyhlášení poplachu 

provede velitel PPH. Před vyhlášením požárního poplachu je nutné zajistit zastavení hudební produkce. 

7. Telefonní čísla tísňového volání a pohotovostních a havarijních služeb  
 
ODPOVĚDNÁ OSOBA – koordinační pracovník po celou dobu akce 737 949 315 

HASIČI (KOPIS) 150 

POLICIE ČR 158 

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA 155 

JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ  112 

MĚSTSKÁ POLICIE 156 

 
Poruchy elektrické sítě 840 850 860   

Poruchy na plynové instalaci 1239          

Poruchy na vodovodní instalaci 840 111 125 

  

8. Vymezení únikových cest a východů 
 

Únikové východy z volného prostoru areálu akce jsou určeny následovně: 
- polní cesta směr kostel v obci Leskovec nad Moravicí 

- polní cesta podél přehrady směrem od obce Leskovec nad Moravicí 
 

 

9. Povinnosti k zajištění požární ochrany před začátkem konané akce  
 

Povinnosti, které je nutno zabezpečit před začátkem a v průběhu konání akce, jsou shrnuty v následujících 
opatřeních organizačního a technického charakteru.  

 

Povinnosti pořadatele 
 

 před zahájením akce zajistit zpracování a schválení dokumentu "Pokyny pro organizaci zabezpečení 

požární ochrany akce Dračí lodě" a zpracování přílohy "Organizace zabezpečení požární ochrany – 
instrukce pro provozovatele činností" (předseda MSH) 

 před zahájením akce prokazatelně seznámit odpovědné osoby pořadatele zabezpečující organizaci 

akce s organizací zabezpečení PO akce s dokumentem "Pokyny pro organizaci zabezpečení požární 
ochrany akce Dračí lodě" včetně přílohy (předseda MSH) 

 zajistit před zahájením akce odbornou přípravu požární preventivní hlídky (Skotnicová, Fehérvári) 

 před zahájením akce provést distribuci a prokazatelné seznámení provozovatelů činností s pokynem 

"Organizace zabezpečení požární ochrany – instrukce pro provozovatele činností" případně s dalšími 

požadavky PO (Buťák) 
 provést před zahájením akce označení míst určených touto dokumentací příslušnými bezpečnostními 

tabulkami (Skotnicová,Buťák) 

 zajistit před zahájením akce místo pro poskytnutí první pomoci (Buťák) 

 zajistit před zahájením akce pro potřebu PPH seznam provozovatelů činností, kteří budou používat 

tlakové nádoby a elektrocentrálu (Buťák) 
 zajistit označení členů PPH v souladu s touto dokumentací (Skotnicová, Fehérvári) 

 zajistit požární asistenci v době konání akce členy a technikou JPO  v souladu s touto dokumentací 

 zajistit ve stanoveném rozsahu po celou dobu konání akce preventivní požární hlídku v souladu s touto 

dokumentací (Skotnicová, Fehérvári) 

 vybavit před zahájením akce místo pódia, zvukaře a štábu soutěže přenosnými PHP v souladu s touto 

dokumentací (Buťák) 

 v průběhu konané akce dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a opatření stanovených 

pořadatelem akce a vyžadovat jejich plnění (členové pořadatelské služby a preventivní požární hlídky) 
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 zveřejnit před zahájením akce dokument "Organizace zabezpečení požární ochrany – instrukce pro 

provozovatele činností" a povinnosti účastníků akce (viz. níže) v prostoru konání akce (Buťák). 
 přerušit nebo ukončit akci při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze odstranit, a 

zejména je-li znemožněn únik, evakuace nebo záchrana osob nebo majetku nebo na návrh preventivní 

požární hlídky, popř. pořadatelské služby (Unverdorben). 
 

Povinnosti provozovatele činností 

 
Povinnosti provozovatele činností v prostorách konané akce jsou stanoveny dokumentem "Organizace 

zabezpečení požární ochrany – instrukce pro provozovatele činností", která je přílohou tohoto dokumentu.  
 

Povinnosti účastníků akce 

 
Všichni účastníci akce jsou povinni: 

 dodržovat opatření stanovená pořadatelem akce; 

 dbát pokynů pořadatele akce, pořadatelské služby a preventivní požární hlídky vydaných k 

zabezpečení požární ochrany při akci; 
 počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, 

plynových a jiných spotřebičů, při používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s 

nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení, 

 bezodkladně oznámit pořadatelům akce nebo preventivní požární hlídce požár nebo bezprostřední 
nebezpečí jeho vzniku. 

 

11. Závěr  
 

Pořadatel akce vyjadřuje níže uvedeným podpisem souhlas se stanovenými opatřeními na zajištění požární 
bezpečnosti pro pořádání akce Dračí lodě a je si vědom toho, že akci nezahájí v případě zjištění nedostatků v 

podmínkách požární bezpečnosti, které nelze odstranit před zahájením akce, a že akci ukončí nebo přeruší 

při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze odstranit, zejména je-li znemožněn únik, evakuace 
nebo záchrana osob.  

 
 

 

V Bruntále dne 12.8.2018                                                     Ing. Libor Unverdorben – předseda MSH 
 

 


