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Anotace 

VONDRA, Martin. Požáry sušáren chmelu. Ostrava, 2013. Diplomová práce. Vysoká škola 

báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

 

Diplomová práce se zabývá požáry sušáren chmele. V první části je popsána výroba, 

sušení, skladování, konstrukční charakteristika a technologie k vytápění. Druhá část se zabývá 

vypracováním analýzy příčin vzniku požáru na základě praktické studie v sušárnách chmele a 

vyhodnocením možností vzniku výbuchu, které jsou stanoveny na základě technicko - 

bezpečnostních parametrů. Ve třetí části jsou popsány čtyři požáry sušáren chmele v minulosti 

ve Středočeském a Ústeckém kraji. Čtvrtá část stanovuje síly, prostředky a taktiku zásahu při 

zdolávání požárů v těchto provozech. Pátou částí diplomové práce je navržení nového 

metodického listu Bojového řádu jednotek požární ochrany. Výsledky práce je možné 

v budoucnu využít k odborné přípravě příslušníků a členů jednotek požární ochrany, při 

vypracování dokumentace zdolávání požárů k provozům sušáren a zjišťování příčin vzniku 

požáru. 

Klíčová slova: Chmel, požár, sušárna, technologie, výbuch 

 

VONDRA, Martin. Fires drying hops. Ostrava, 2013. Diploma thesis. VSB - Technical 

University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering. 

Diploma thesis is concerned with fires drying hops. In the first part describes, drying, 

storages, structural characteristics and technologies for heating. The second part is concerned 

with the drawing up of and analysis of the cause of fire based on a practical study in drying 

hops and evaluation of the possible occurrence of explosion, which is based from technical 

and safety parameters. In the third part are describes four fires drying hops in the past in the 

Central Bohemian and Moravian region. The fourth part sets forces, resources and 

intervention tactics when fighting fires in these plants. The fifth part of diploma thesis is to 

propose a new methodological note Combat order of fire protection. The results of this thesis 

can be used in the future to professional training officers and members of fire brigades, in 

drawing up documentation for firefighting to operation dryers and to identify the causes of 

fire. 
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Úvod 

Chmel otáčivý neboli Humulus lupulus je dvoudomá vytrvalá liána, která dosahuje výšky až 

10 metrů. V České republice se pěstuje především v teplejších oblastech maximálně do 700 

m.n.m. Nejrozšířenější je v oblastech Žatecka, Rakovnicka, Litoměřicka, Polabí a na Hané.  

Chmelové šištice se využívají při výrobě piva, ve farmaceutickém, kosmetickém a 

potravinářském průmyslu, díky obsahu chmelového polyfenolu, který vytváří lupulinové 

žlázy rostliny. Nejvíce ho rostlina obsahu je v měsíci srpnu a září, kdy se také sklízí. 

V posledních deseti letech se chmel v České republice každoročně pěstuje přibližně na ploše 

6 000 hektarů s průměrnou produkcí kolem 7 000 tun [16]. 

Na problematiku upozornil zvýšený počet požárů sušáren v roce 2010, zejména v okrese 

Rakovník. Sušící technologie a sklady chmele představují velké nebezpečí vzniku požáru. 

Požáry jsou obtížně zdolatelné, špatně přístupné, doprovází je vysoká intenzita uvolňování 

tepla a objekty často disponují zastaralou nebo žádnou dokumentací zdolávání požáru. To vše 

komplikuje případný zásah jednotek požární ochrany. 
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Rešerše 

Cílem této rešerše bylo zmapování a získání co nejvíce informací o zpracování chmele, 

používaných typech sušáren a popsat vlastnosti požáru, taktiku jeho zdolávání a stanovit 

potřebné síly a prostředky.  

Pro tyto účely byly prostudovány tři české odborné publikace z oblasti požární bezpečnosti 

staveb [5], [6], [7], jeden metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů [8], 

metodika pro sušení chmele na pásových sušárnách [19], dva protokoly ze Zkušební 

laboratoře [20], [21], čtyři Zprávy o zásahu a odborná vyjádření z oddělení Zjišťování příčin 

požárů ve Středočeském a Ústeckém kraji [22], [23], [24], [25], jeden internetový odkaz, kde 

jsou popsány obecné informace o chmelu [16].  

Po prostudování literatury o sušení na pásových sušárnách, konzultaci s odborníky v oboru 

mechanizace a vlastní zkušenosti bylo zjištěno, že v České republice jsou používány nejčastěji 

typové komorové sušárny chmele, vystavěné nejčastěji v 60. a 70. letech. Jediný prototyp 

komorové sušárny byl u nás postaven v obci Mšec, v roce 2011 a to následkem rozsáhlého 

požáru typové komorové sušárny. Literatura z oblasti požární bezpečnosti staveb popisuje 

stavební materiály a jejich chování při vystavení různým teplotám požáru. Protokoly ze 

Zkušební laboratoře průmyslových prachů, plynů a par Ostrava - Radvanice stanovují požárně 

technické charakteristiky chmelových hlávek a prachu. Zprávy o zásahu popisují činnost 

jednotek požární ochrany při zdolávání požárů a nasazení sil a prostředků. Odborná vyjádření 

jsou součástí spisu o požáru a poskytují výsledky a závěry vyšetřování příčin vzniku požáru. 

V oblasti taktiky zdolávání požárů vycházím především z vlastních praktických zkušeností při 

záchranných pracích, zkoumání sušáren, sušení chmele, konzultací s veliteli zásahů a výpočtů 

sil a prostředků, které poskytuje Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání 

požárů. 

Výsledkem prostudovaných materiálů je výtah nejdůležitějších informací, který slouží 

k vypracování návrhu metodického listu Bojového řádu jednotek požární ochrany - Požáry 

sušáren chmele. 
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1. Základní pojmy a definice 

Hranice výbušnosti - koncentrační hranice výbušnosti jsou dolní a horní hraniční 

koncentrace hořlavého plynu (případně výparů hořlavých kapalin nebo hořlavých a 

výbušných prachů), nejčastěji ve směsi se vzduchem (nebo kyslíkem, případně jiným plynem 

s oxidačními vlastnostmi), mezi nimiž směs hořlaviny a oxidačního činidla explozivně hoří. 

Hranice výbušnosti se udávají pro plyny a páry v % obj., pro prachy a prašné směsi v g · m-3 

[2]. 

Izolační dýchací přístroj - přístroj umožňující jeho uživateli dýchat nezávisle na koncentraci 

kyslíku v okolním ovzduší. Dělí se na autonomní a neautonomní [10]. 

Jednotka PO - se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami 

(hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany (výbava 

automobilů, agregáty, apod.) [17]. 

Jednotky hasičského záchranného sboru kraje - jsou součástí hasičských záchranných 

sborů krajů a jsou zřizovány státem. V těchto jednotkách vykonávají činnost příslušníci 

hasičského záchranného sboru kraje jako své povolání ve služebním poměru [17]. 

Jednotky sborů dobrovolných hasičů obce - zřizuje obec, resp. město a činnost v těchto 

jednotkách vykonávají členové jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na základě 

dobrovolnosti, příp. někteří členové mohou vykonávat činnost v pracovním poměru k obci 

nebo hasičskému záchrannému sboru kraje [17]. 

Kondukce - přenos tepla vedením, které spočívá v pohybu strukturních částic hmoty. 

V plynech se uskutečňuje difúzí molekul a atomů, v kapalinách a dielektrických pevných 

tělesech pružným vlněním, v kovech difúzí volných elektronů [1]. 

Konvekce - přenos tepla prouděním, kdy tepelné proudění nelze oddělit od vnějšího pohybu 

hmotného prostředí a přichází proto v úvahu pouze u tekutin (kapalin a vzdušnin). V čisté 

formě neexistuje, neboť jak uvnitř proudící kapaliny, tak na rozhraní mezi tekutinou a 

pevným tělesem, je vždy doprovázeno vedením tepla [1]. 

Maximální rychlost narůstání tlaku - maximální hodnota nárůstu tlaku za časovou jednotku 

během výbuchu všech výbušných atmosfér v mezích výbušnosti hořlavé látky. Tato veličina je udává 

míru výkonu výbuchu a je využívána při navrhování konstrukčních protivýbuchových opatření [4].   
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Maximální výbuchový tlak - maximální tlak, který se vyvine v uzavřené nádobě během výbuchu 

výbušné atmosféry o optimální koncentraci za určitých podmínek [4].   

Požár - každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, 

ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém 

byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy [12]. 

Prach - jemně rozmělněná pevná látka o rozměrech 0,8 mm až 1 mm. Za nejnebezpečnější 

prachy jsou označovány ty, které mají velikost ˂ 75 µm. Jestliže je spalné teplo menší než 

4000 kJ · kg-1, pak je prach považován za nevýbušný [4]. 

Radiace - přenos tepelné energie prostřednictvím elektromagnetického vlnění, které vzniká 

v důsledku tepelného stavu těles. Při dopadu na povrch jiných těles, případně při průchodu 

jinými tělesy, se mění část zářivé energie zpět na energii tepelnou [1]. 

Relativní vlhkost - je mírou nasycení vzduchu vodní párou - poměr mezi okamžitým 

množstvím vodních par ve vzduchu a množstvím par, které by měl vzduch o stejném tlaku a 

teplotě při úplném nasycení. Udává se v procentech a patří k nejčastěji používaným 

charakteristikám vlhkosti vzduchu. Vzhledem k tomu, že množství sytých par závisí 

především na teplotě vzduchu, mění se relativní vlhkost vzduchu s jeho teplotou i přesto, že 

absolutní množství vodních par zůstává stejné [19]. 

Řídící důstojník - pro zabezpečení nepřetržitého rozhodování a řízení činnosti v operačním 

řízení na úrovni HZS kraje se zřizuje funkce řídícího důstojníka na územní a na krajské úrovni 

(v hl.m. Praze na území hl.m. Prahy). Na územní úrovni výkon služby řídícího důstojníka 

zabezpečuje územní řídící důstojník, na krajské úrovni krajský řídící důstojník (v hl. m. Praze 

řídící důstojník hl. m. Prahy) [11]. 

Samovznícení - je pochod, při kterém se látka ohřeje na teplotu hoření, případně exploze 

s vývinem energie v látce samé. Vznikající energie je důsledkem právě probíhajících 

fyzikálních, chemických nebo biologických pochodů v uvažované soustavě [2]. 

Teplota vznícení - je nejnižší teplota horkého povrchu, při které se za definovaných 

zkušebních podmínek hořlavina ve směsi se vzduchem vznítí. Vznícení je chemická reakce 

směsi plynů a par se vzduchem za objevení plamene [2]. 
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Teplota vzplanutí - je nejnižší teplota, při které se za předepsaných podmínek uvolní tolik 

par, že jejich směs se vzduchem, která vznikla nad hladinou kapaliny, po přiblížení plamene 

vzplane a opět uhasne [2]. 

Velitel zásahu - koordinování záchranných a likvidačních prací v místě nasazení složek 

integrovaného záchranného systému a v prostoru předpokládaných účinků mimořádné 

události a řízení součinnosti těchto složek provádí velitel zásahu, který vyhlásí podle 

závažnosti mimořádné události odpovídající stupeň poplachu podle příslušného poplachového 

plánu integrovaného záchranného systému. Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, je 

velitelem zásahu velitel jednotky požární ochrany nebo příslušný funkcionář hasičského 

záchranného sboru s právem přednostního velení [13]. 

Výhřevnost - je hodnota spalného tepla sníženého o hodnotu kondenzačního tepla vodní páry, 

vyskytující se ve zplodinách hoření. Tento pojem je zavedený z důvodu neochlazování, tedy 

neuvolňování kondenzačního tepla vody ve skutečných podmínkách hoření. Udává se v kJ · 

mol-1 [3]. 
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2. Proces pěstování chmele 

Pěstování chmele je stereotypní každoroční činnost. Počátkem jsou podzimní úpravy půdy - 

kypření o hloubce 15 - 20 cm v rozestupu širokém 60 - 70 cm, hnojení a vyčištění chmelnic. 

Jarní práce spočívají ve vláčení, řezu chmele, který se provádí několika způsoby, zavěšení 

drátků, kolem kterých popínavá rostlina roste. Po přípravě chmelnice se tzv. zavádí výhon, 

což jsou malé révy chmele o velkosti 5 - 10 cm. Během růstu jsou rostliny několikrát ošetřeny 

postřikem proti škůdcům.  

Po dozrání chmelových hlávek dochází ke strojnímu stržení rostlin a odvezení na česací linky. 

Zde se vzrostlé rostliny zbaví chmelových hlávek, které jsou dále dopravovány do sušáren. 

Sklizeň se zahajuje kolem 15. srpna a končí kolem 20. září.  

 

Obr. 1 Pohled na chmelnici před sklizní 
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3. Proces sušení 

Sušení chmele je tepelný proces, při kterém dochází k odstraňování kapalné fáze 

z chmelových hlávek odpařením do proudu horkého vzduchu. Jedná se o nejvíce finančně 

náročný proces odstraňování kapalné fáze z tuhých látek. Rychlost proudění a teplotu lze 

regulovat, čímž dochází i k regulaci sušení hlávek. Konvekcí dochází k přenosu energie na 

povrch hlávky a kondukcí uvnitř hlávek. Teplota vzduchu a vlhkost na povrchu hlávek určuje 

desorpci vody. Jestliže rychlost odpařování vody z povrchu hlávek nepřesáhne rychlost difuze 

kapalné vody k jejich povrchu, je doba celkového sušení konstantní.  Klesne li rychlost difuze 

pod hranici rychlosti desorpce, nastane hranice mezi stavy a dochází ke zpomalení rychlosti 

sušení [19]. 

Konstantního a efektivního sušení se dosahuje udržením rovnovážného stavu pronikající vody 

na povrch hlávky a vlhkosti proudícího horkého vzduchu. Během této rovnováhy 

dochází uvnitř hlávky k uvolnění vlhkosti směrem k povrchu. Během sušení dojde v hlávce ke 

stavu, kdy voda poklesne natolik, že nestačí dodat na povrchu takové množství vody, kolik jí 

je schopen horký vzduch odpařit. Rychlost odpařování klesne a hlávka se začne prohřívat na 

teplotu horkého vzduchu. Maximální přípustná teplota přiváděná do sušárny od 

teplovzdušného výměníku je 60 - 65 °C. Ideální teplota je 58 °C.  

 

Obr. 2 Průběh sušení chmelových hlávek [19] 

  

Z průběhu křivky je zřetelný rychlý pokles vlhkosti na prvním pásu, naopak nejpomalejší je 

na posledním třetím pásu. Proces sušení je nastaven v sušárně tak, aby výsledná vlhkost 

chmele dosahovala 6 - 8 %. 
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3.1. Ovlivnění procesu sušení 

Sušení na pásových a v komorových sušárnách je ovlivněna hned několika faktory.  

3.1.1. Teplota a vlhkost vzduchu  

Teplota vzduchu a relativní vlhkost významně ovlivňují průběh sušení. Na základě těchto 

kritérií se nastavuje celý proces - dodávka LTO, rychlost pásů a použití klimatizační jednotky. 

3.1.2. Teplota sušícího vzduchu  

Podle vstupních podmínek dochází k regulaci ventilátorů změnou otáček a následnému 

ovlivnění průtoku vzduchu. Ideální teplota je v rozsahu cca 58 - 62 °C. 

3.1.3. Nastavení rychlosti pásů v sušárně  

Nastavením lze regulovat celkovou dobu sušení hlávek. Špatné nastavení způsobuje vysušení 

hlávek nebo naopak nedostatečné vysušení a následné vlhnutí a samozahřívání při skladování. 

3.1.4. Vlhkost chmelových hlávek  

Vlhkost je u každé odrůdy chmele jiná, hraje v ní roli i doba stržení či počasí (deště x slunce, 

teplo x zima). Průměrně hlávky obsahují 75 - 85 % vody.  

Tab. 1 Vliv vlhkosti vzduchu na sušení [19] 

Podmínky Teplota 

vzduchu 

Relativní vlhkost 

vzduchu 

Obsah vody 

v 1 m3 

vzduchu 

Možnost odsušení 

vody v g · m-3 

vzduchu 

Nasávaný vzduch 

- ráno 

12 °C 80 % 8,5 g 22 g 

Nasávaný vzduch 

- odpoledne 

25 °C 40 % 9,3 g 21,2 g 

Nasávaný vzduch 

- před bouřkou 

25 °C 80 % 21, 0 g 9,5 

Odsávaný vzduch 

ze sušárny 

30 °C 100 % 30,0 g 0 g 
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4. Skladování chmele 

Po usušení chmelových hlávek v pásových sušárnách dochází k neustálému transportu 

kapsovým dopravníkem do skladovacího prostoru zvané též „podium“, které se zpravidla 

nachází ve výšce. Jedná se dřevenou konstrukci o různých rozměrech, kde se hromadí usušené 

hlávky a zaměstnanci je rovnoměrně hromadí po celém prostoru do výšky. Po naplnění 

prostoru je chmel pomocí elektrického hydraulického lisu stlačen do jutových žoků. Tyto 

žoky se dále hromadně skladují v prostorech sušárny, dokud nejsou odvezeny do výkupu. 

Běžně se skladuje 100 - 200 žoků. 

     

Obr. 3 Pohled na vyvýšený skladovací prostor     Obr. 4 Započetí skladování žoků s chmelem 

  

U typových komorových sušáren se skladování velice liší. Po usušení chmelových hlávek 

dojde k sesypání do dřevěných boxů ve čtvrtém nadzemním podlaží. Zde jsou boxy 

zaměstnanci vyvezeny z technologické části do skladovací a následně vysypány. Naskladňuje 

se postupně druhé nadzemní podlaží, po jeho úplném naskladnění dochází k naskladnění 

třetího podlaží a nakonec nejvyššího skladovacího podlaží. Kapacita skladovacích prostor 

přibližně dostačuje na celou sklizeň chmele. Po ukončení sklizně a dokončení sušení je 

prováděno postupné lisování chmele do žoků pomocí elektrického lisu, který je mezi prvním a 

druhým nadzemním podlažím. Žoky jsou následně uskladněny v prvním nadzemním podlaží, 

odkud jsou po dosažení dostatečného počtu odvezeny do výkupu. 



10 
 

    

Obr. 5 IV.NP odkud se vyváží dřevěné boxy        Obr. 6 Typické skladovací podlaží  

  

Jediná atypická nová komorová sušárna v obci Mšec, využívá po usušení stejné skladování 

jako sušárny pásové, tj. po usušení jsou chmelové hlávky dopravovány kapsovým 

dopravníkem na dřevěné „podium“. Zde po naskladnění dochází k otevření technologického 

otvoru, kterým usušený chmel dopadá na pásový dopravník, odkud je nasypáván do násypky 

elektrického hydraulického lisu. Chmel se jako u předchozích sušáren lisuje do žoků, které 

jsou následně uskladněny v prostoru sušárny a připraveny na odvoz do výkupu. 

    

 Obr. 7 Pohled na skladovací podium                   Obr. 8 Pohled na skladovací podium zdola     
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5. Sušárny chmele 

Do první poloviny 19. století docházelo k sušení volně ložených hlávek na volném 

prostranství, kde nepřímo docházelo k sušení. Toto sušení však bylo časově velice náročné, 

proto dalším krokem v sušení byly menší stavby. Ty se postupně praktickými zkušenostmi 

zdokonalovaly a modernizovaly. Od druhé poloviny 19. století bylo sušení prováděno horkým 

vzduchem v pásových a komorových sušárnách, které jsou v provozu dodnes.  

5.1. Pásové sušárny  

První stavbou na sušení chmele byla tunelová sušárna, ve které docházelo k naplnění 

mobilních lísek, postupujících vytápěným tunelem. Tuto sušárnu postupně kolem roku 1960 

nahradila pásová sušárna, která byla vytápěna uhlím či naftou. Celkem bylo vyrobeno 10 kusů 

těchto sušáren. Po roce provozu byly sušárny z důvodu nedostatků modernizovány. Tyto 

sušárny pak dostaly označení PSCH 325, kde číslo označovalo výkon sušení čerstvého chmele 

v kilogramech za hodinu. Do roku 1963 pokračoval technický vývoj v oblasti rozšíření pasů o 

šíři 300 cm a novým topeništěm na naftu a lehký topný olej ze Strojíren Kolín. Tuzemskou 

výrobu nahradily jugoslávské sušárny Vojvodianka SH 200. Jejich předností bylo, že 

nepotřebovaly umístění do zastřešených objektů a byly vybaveny topeništěm na lehký topný 

olej. 

Narůstající požadavky si vyžadovaly neustálý vývoj, a proto vznikl nový typ původně 

označený PCHA 375. Úpravou došlo ke zvýšení výkonnosti na 500 kg · h-1. Podstatnou 

odlišností bylo nahrazení tří odsávacích ventilátorů za jeden odsávací radiální ventilátor a 

zrušení recirkulace vzduchu, která negativně působila na kvalitu sušení. Dalším novým 

doplňkem byla instalace klimatizační komory. Tento typ sušárny se ukázal jako velice zdařilý 

a dokázal předčit doposud používaný typ Vojvodianka SH 200, jehož dovoz byl následně 

zastaven.  

Druhou generací pásových sušáren byly typy PCHB 375 K, PCHB 500 K a PCHB 750 K. 

Rozdíl v těchto sušárnách byl v neustálém zdokonalování a zvyšování výkonnosti. Nejvíce se 

osvědčila pásová sušárna PCHB 750 K, která byla vyvážena i do zahraničí. 

V této době došlo k zastavení výstavby komorových sušáren a pásové sušárny se staly 

dominantním zařízením.  
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Na základě experimentu byl vytvořen v roce 1976 další typ pásové sušárny PCHC 750 

K s klimatizační jednotkou. V důsledku zvyšování výkonu sušáren byli nuceni výrobci 

česacích linek zdokonalovat i své stroje. 

Souboj mezi výrobci přiměl výrobce pásových sušáren vytvořit další typ sušárny o vyšším 

výkonu, proto byla vyprojektována pásová sušárna PCHC 900 K. Výkonnost byla zvýšena 

díky navýšení vrstvy zejména na prvním pásu, což umožnil obchoz přívodu teplého vzduchu 

z topeniště, které dovolovalo použití vyšší teploty pro sušení na první pásu. Sušárna byla 

následně ještě upravena konstrukčními doplňky u teplovzdušného agregátu a to doplněním 

turbulentních vložek do výměníku, snížením teploty spalin odváděních do komína a 

kontrolním systémem. 

Během provozu bylo na první pás se zvýšenou vrstvou nainstalováno zařízení do pro 

načechrání hlávek chmele, které umožnilo zvýšený odvod vlhkosti.  

Poslední etapou ve vývoji pásových sušáren byl typ TPD - K. Jedná se o pásovou sušárnu pro 

zemědělskou výrobu s velkou sklizní o výkonu 1500 kg · h-1. Byl vyroben pouze jeden 

prototyp v roce 1984 [19]. 

Tab. 2 Přehled typů pásových sušáren [19] 

Etapa Období Popis sušárny Technologické prvky 

I.  

1959 - 1963 

Binder a Burgmayer 

PSCH 325 

Vojvodianka SH 200 

Naftové topeniště, recirkulace. 

Topeniště na uhlí, široké pásy, recirkulace. 

Topeniště na naftu či LTO, výška vrstvy 

chmele na pásech: 12 - 27 cm. 

II. Od roku 

1968 

PCHB 375 K 

PCHB 500 K 

PCHB 750 K 

Topeniště na LTO, jeden odsávací ventilátor, 

klimatizační komora, výška vrstvy chmele na 

pásech: 15 - 34 cm. 

III.  

Od roku 

1976 

 

PCHC 750 K 

PCHC 900 K 

Zkrácený sušící tunel. Obchoz teplého vzduchu 

od topeniště, klimatizační komora, výška 

vrstvy na pásech: 25 - 37 cm a 45 - 67 cm. 

IV. Od roku 

1983 

 

TPD - K 

Velká kapacita, specifické řešení rozvodu 

vzduchotechniky, výška vrstvy chmele na 

pásech: 35 - 52 cm a 60 - 90 cm. 



13 
 

     

Obr. 9 Pásová sušárna PCHC 900 K shora         Obr. 10 Pásová sušárna PCHC 900 K z boku 

  

5.1.1. Konstrukční charakteristika  

Sušárna se dá rozdělit na několik konstrukčních částí. První částí je zásobník 3 x 10 metrů na 

čerstvý chmel, na který je napojena vlastní sušárna chmele. Z tohoto zásobníku je chmel 

nabírán kovovým pásem o šířce 3 metry, který pokračuje do sušárny nad první pás, kde 

dochází k vrstvení chmele. V sušárně ve tvaru kvádru o rozměrech 3,3 x 30 x 4,5 metru jsou 

pásy umístěny ve třech výškových úrovních a všechny jsou poháněny variátory.  Těmito 

variátory se nastavuje rychlost pásů a tím pádem i vrstvení a sušení chmele. Třetí pás 

vystupuje ze sušárny a vstupuje do klimatizační části, kde může docházet k úpravě vlhkosti. 

Poté je chmel dopravován kapsovým dopravníkem na místo skladování. Nad prvním pásem je 

umístěn čechrač chmele, který je poháněn elektromotorem. Elektromotory jsou poháněny i 

kapsové dopravníky a ventilátory jak pod zásobník, tak do vzduchotechniky.  

Obvodová konstrukce sušárny je svařena z pásové oceli, na které jsou připevněny desky 

z překližky o tloušťce 20 mm. Technologie je částečně přístupná buď: ve spodní části (pod 

úroveň třetího pásu), shora (nad první pás), či z boku nad klimatizační komorou (na úroveň 

druhého pásu).  

V blízkosti sušárny je vždy umístěn elektrorozvaděč s červeným tlačítkem STOP. Po stisknutí 

dojde k odpojení celé sušárny od energie a zastavení technologie, včetně hořáku.   
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Obr. 11 Zjednodušený řez pásovou sušárnou chmele 

  

Technologie sušárny je vždy umístěna v kryté hale o různých půdorysných rozměrech. Na 

základě vlastních poznatků se vždy jedná o částečně podezděnou halu, s ocelovými nosníky a 

konstrukcí, na které jsou namontovány trapézové plechy. Podlaha je vždy betonová. Častým 

případem je propojení s jinými úseky, například česačkami. Uvnitř hal se dá setkat také 

s vystavěnou místností pro umístění nádoby o objemu desítek m3 na LTO. Místnost je pak 

považována za samostatný požární úsek. Od nádoby na LTO vede potrubí k hořáku. Hořák je 

umístěn v blízkosti sušárny a je na něho napojena vzduchotechnika, která vede do horní části 

sušárny (nad první pás). U vyústění vzduchotechniky do sušárny je vždy umístěn na 

viditelném místě teploměr. Vstupy do haly jsou vedeny přes kovová vrata a dveře. 

 

Obr. 12 Hala pásové sušárny chmele s přilehlou česací linkou 
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5.2. Komorové sušárny 

Typové komorové sušárny byly stavěny především v 60. a 70. letech. Půdorysné rozměry 

těchto sušáren se pohybují kolem 20 x 50 m. Tento rozměr se může lišit o přístavbu pro česací 

linky či umístění nádrže na lehký topný olej. Přístavba bývá pouze jednopodlažní.  

5.2.1. Konstrukční charakteristika 

Konstrukce celé sušárny je tvořena z nehořlavých konstrukčních materiálů typu DP 1 - 

železobetonové nosníky a příhradové vazníky. Vnitřní dělící konstrukce jsou smíšené. Mezi 

vazníky je podlaha z části betonová a z části dřevěná s technologickými prostupy. Střecha 

objektu je klasická sedlová, pokrytá vlnitým eternitem či trapézovým plechem. Objekt se dá 

konstrukčně rozdělit do dvou stavebních částí. První částí je sklad usušeného chmele o 

čtyřech nadzemních podlažích a druhou technologická část o pěti nadzemních podlažích.  

V prostoru skladu usušeného chmele je na vaznících položena dřevená podlaha s prostupy, 

které slouží k vyskladnění a následnému vysypání usušeného chmele celkem do tří ze čtyř 

nadzemních podlaží. Vysypávání se provádí od shora dolů a to od druhého nadzemního 

podlaží až po čtvrté nadzemní podlaží. Mezi prvním a druhým nadzemním podlažím je 

umístěn elektrický hydraulický lis. 

Jedná se o pětipodlažní železobetonový skelet o pěti nadzemních podlažích, konstrukčně 

odděleným schodištěm a výtahovou šachtou, kterou se přepravuje čerstvý chmel. Schodiště je 

únikovou cestou typu A, a v každém podlaží je přístupná přes kovové dveře. V prvním 

nadzemním podlaží jsou situovány hořáky, od kterých je ventilátorem vháněn vzduch do 

sušících komor, při čemž výduchy horkého vzduchu jsou zakryty plechy ve tvaru stříšky. Tato 

stříška je přístupná ze třetího nadzemního podlaží. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží 

vede vzduchotechnika se sušícím médiem a ve čtvrtém nadzemním podlaží jsou umístěny 

dřevěné boxy.  Do těchto boxů se sesypává usušený chmel, který prosychá ve třech patrech na 

kovových roštech mezi boxy a pátým nadzemním podlažím. V pátém nadzemním podlaží je 

prostor čtyř komor pro naskladnění surového chmele. V každé komoře se nachází 4 čtverce, 

které se zasypávají čerstvým chmelem. K naplnění všech komor je potřeba 128 žoků 

čerstvého chmele. Celý objekt je napojen na rozvod elektrické energie, která je dále vedena 

vnitřními rozvody v držácích po celém objektu ke svítidlům o výkonu až 200 W, 

elektromotorům a hořákům. Svítidla v objektu byla žárovková se stínítky. Hlavní vypínač 

elektrické energie je situován na schodišti mezi prvním a druhým nadzemním podlažím. 
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Obr. 13 Zjednodušený řez typovou komorovou sušárnou chmele 

  

 



17 
 

6. Vliv požáru na stavební konstrukce sušáren 

Požární zatížení u sušáren chmele dle ČSN 73 0802 tabulka A1 položka 13.9.10. činí 45 kg · 

m-2 [14]. Průměrné teploty požáru dosahují běžně 1 000 °C. Z vlastních zkušeností lze 

stanovit teplotu plně rozvinutého požáru na 1100 - 1300 °C. Tato teplota byla naměřena při 

požáru komorové sušárny v obci Mšec. Po prohlídce objektu byly železobetonové konstrukce 

požárem viditelně nenávratně poškozeny. Toto potvrdil i znalecký posudek statika, který byl 

vypracován na žádost majitele objektu. V této kapitole je charakterizováno chování 

stavebních materiálů při požáru, které se běžně nacházejí v prostorech sušáren. 

6.1. Dřevo 

Základní chemickou stavbou dřevní hmoty je celulóza a hemicelulóza zastoupené 70 % 

hmoty a lignin, který je zastoupen 25 % hmoty. Zbývající procenta připadají na doplňující 

složky tzv. monoméry a polymery. Řetězové makromolekuly celulózy se slučují do vyšších 

stavebních jednotek, které nazýváme fibrily. Mezi fibrilami jsou submikroskopické prostory, 

které jsou v normálních podmínkách vyplněny ligninem a dalšími prvky [6]. 

V prostorech sušáren, kde dřevo přichází do styku s chmelem, jsou tyto prostory vyplněny 

lupulinem, který zvyšuje jeho hořlavost.  

Tato skutečnost je velice významná při případném zásahu jednotek požární ochrany 

v typových komorových sušárnách a ve skladovacích prostorech usušeného chmele u 

pásových sušáren, které se nacházejí ve výšce. 

Podlahy jsou z prken či desek o tloušťce 20 mm o hustotě β = 450 kg · m-3. Pojmeme li 

v úvahu, že se podlaha nachází v plně rozvinutém požáru 10 minut a míra uhelnatění je 0,9 

mm · min -1 určíme ze vzorce hloubku zuhelnatění dřevěného materiálu [5]: 

   ·     (mm) (6.1.1.) 

kde:   t     je doba plně rozvinutého požáru (min); 

            je míra zuhelnatění (mm · min-1). 

Výsledkem je zuhelnatění do hloubky 9 mm, což je 45 % poškození a vysoké nebezpečí 

propadnutí.  
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Úplné prohoření můžeme očekávat při době plně rozvinutého požáru kolem 22 minut a kratší, 

jelikož dřevo je často stářím popraskané, zaplněné lupulinem a značně vyhřáté díky neustálé 

teplotě v sušárně v rozmezí od 15 do 35 °C. Úplné poškození se bude projevovat propadáním 

poškozeného materiálu do nižších podlaží. 

U pásových sušáren je celá obvodová konstrukce a násypka z překližky o tloušťce 20 mm a 

hustotou β = 450 kg · m-3.  Zde je míra uhelnatění 1,0 mm · min -1. Při přirovnání k výše 

uvedenému příkladu je po 10 minutách plně rozvinutého požáru zuhelnatělý povrch do 

hloubky 10 mm, což představuje 50 % poškození. Při trvání rozvinutého požáru 20 minut, 

dochází ke 100% prohoření a rozšíření požáru mimo prostor sušárny. Doba může být opět 

kratší, neboť i zde je materiál neustále prohřátý a napuštěný lupulinem.  

V normálních podmínkách požáru nastávají tepelně degradační procesy dřeva při různých 

teplotách od 250 °C a kulminují při teplotách 400 - 500 °C. Povrch, který podléhá tepelné 

degradaci - uhelnatí a dosahuje při dostatečném množství paliva 800 - 1 000 °C. Výhřevnost 

se za normálních podmínek pohybuje kolem 13,5 MJ · kg-2 [5]. 

6.2. Cement  

Použitý jako pojivo pro cihlářské stavební prvky, které jsou používány při stavebních 

úpravách. U sušáren se s těmito prvky lze setkat poměrně často, a to u přístavků na LTO, 

obvodové a vnitřní zdivo u hal, v nichž jsou umístěny pásové sušárny či komorové sušárny 

nového typu.  

Z pohledu chování cementového pojiva při zvýšených teplotách je důležitou vlastností 

hydratační proces během tuhnutí a tvrdnutí. Při zvýšení teploty kolem 100 °C dochází ke 

zvýšení pevnosti. Zvyšování teploty k 150 °C se začíná projevovat rozpínání a při teplotách 

200 - 300 °C pevnost opět zvyšuje a dochází k vypuzování vody v důsledku krystalizace 

hydroxidu vápenatého. Při překročení teploty 400 °C se pevnost snižuje, dosažením teploty 

550 °C začne probíhat dehydratace hydroxidu vápenatého a narušování struktury. Ke 

značnému narušování dochází při teplotách 800 - 900 °C [6]. 

6.3. Beton 

Je nehořlavý a skládá se ze směsi plniva (kameniva), pojiva (cementu) a vody. Vyznačuje se 

vysokou pevností v tlaku, ale nízkou pevností v tahu a ohybu. Aby se dal beton používat i pro 

stavební konstrukce, vkládají se do něj betonářské oceli, zejména sítě.  
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Tato konstrukce se nazývá železobeton. S tím se setkáme především u typových komorových 

sušáren, které jsou tvořeny z železobetonových nosníků a příhradových vazníků. Hustota 

betonu se pohybuje mezi 2 000 - 2 800 kg · m -3. Z pohledu teplotních vlivů na beton se dá 

říci, že do 100 °C dochází ke zvýšení pevnosti. Do 400 °C se pevnost i pružnost pomalu 

snižuje a uvolňuje voda. Krátkodobé působení teploty do 500 °C nijak nesnižuje jeho kvalitu, 

po roce absorbce vlhkosti z ovzduší dosahuje 90 % původní pevnosti. Dlouhodobým 

působením však dochází k uvolnění vazby, roztažnosti betonářské výztuže, odpaření vody a 

destrukčním účinkům. Při vystavení betonu teplotám 700 °C dojde k tepelnému rozkladu 

vápence na oxid vápenatý (CaCO3) a oxid uhličitý (CO2). Při teplotě přes 800 °C vznikne 

keramická vazba, která nahradí hydraulické spojení mezi složkami betonu [6]. 

Tab. 3 Změny struktury betonu při působení teplot [5]: 

Zbarvení Teplota Vnější změny Vnitřní změny 

 1 400 °C   

žlutohnědé 1 200 °C  počátek tavení 

 900 °C   

 800 °C odlupování keramická vazba 

bělavě šedé 700 °C hluboké tepelný rozklad 

 600 °C   

 500 °C trhliny ztráta 

růžové 400 °C vznik pevnosti 

 300 °C trhlin na v tlaku 

 200 °C povrchu hydro - 

normální 100 °C beze termické 

 20 °C změn reakce 

 

6.4. Ocel 

Nejčastěji se setkáváme s ocelí, což je slitina železa, uhlíku a dalších prvků. Používá se jako 

betonářská výztuž a konstrukce. Ocelová konstrukce je ve srovnání s železobetonovou méně 

odolná tepelnému namáhání, protože konstrukce není chráněna proti plamenům či teplu. Při 

překročení kritické teploty  450 - 500 °C, začíná hrozba zřícení konstrukce. Při 650 - 700 °C 

ztrácí zcela svou pevnost. Praktické zkušenosti navíc ukazují, že nastaly případy, se ocelová 

konstrukce zřítila již po 15 minutách od vzniku požáru [5]. 



20 
 

6.5. Hliník 

V prostorech sušáren se s ním dá setkat jako vodič v elektroinstalaci nebo jako stavební 

prvek. Používá se především jako střešní krytina či obložení montovaných hal, především u 

pásových sušáren. Má výbornou elektrickou a tepelnou vodivost. Teplota tání se pohybuje 

mezi 500 - 600 °C. Dlouhodobým působením teplotou 100 °C klesá jeho pevnost [6]. 

6.6. Protipožární sádrokarton 

Je deska, která je tvořena oboustranným pláštěm z kartonu, mezi kterým se nachází sádrové 

jádro, armované skleněným či minerálním vláknem. Používá se v prostorech pásových 

sušáren jako příčky mezi požárními úseky či stropy. Desky mají standardní tloušťku 12,5 mm. 

K poškození dochází mezi 15. - 20. minutou, při působení teploty mezi 680 - 780 °C [6]. 

6.7. Eternit 

Je typickou českou azbestocementovou střešní krytinou na typových komorových sušárnách a 

starých hal. Byla vysoce preferována od 60. let z důvodu vysoké odolnosti vůči povětrnostním 

vlivům a nízké hmotnosti. Postupným vývojem bylo zjištěno, že azbestová vlákna jsou 

škodlivé pro zdraví. Při požáru dochází k praskání a odletu úlomků krytiny. 

6.8. Polyethylen - PE 

Výchozí surovinou je čistý etylen. Používá se k výrobě trubek, rozvodů vody, plynu, kapalin, 

izolace elektrických kabelů, kanystrů, obalů, či jako izolační materiál potrubí. Při zahřívání 

nejdříve měkne, poté ztrácí mléčný zákal a postupně klesá jeho viskozita. Z povrchu se 

uvolňuje bílý dým a vznikají bublinky. Zapalitelnost závisí na tloušťce materiálu. Plamenné 

hoření se objeví až po dostatečné koncentraci pyrolýzních produktů. Hoření je značně 

nedokonalé, plamen je oranžovočervený a dým hustý a černý s velkým množstvím sazí [7]. 

6.9. Polypropylen - PP 

Výchozí surovinou pro jeho výrobu je nenasycení uhlovodík propen. Používá se k výrobě 

nádob, spotřebního zboží, trubky, fólie apod. Je tepelně stabilní do 130 °C, teplota tání se 

pohybuje v rozmezí 160 - 170 °C. Tepelný rozklad nastává při dlouhodobém zahřívání 

teplotou nad 250 °C, dále měkne, taje a odkapává. Hoří namodralým plamenem, uvolňuje se 

z něho bílý dým a nezanechává po sobě uhlíkaté zbytky [7]. 
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6.10. Polystyren - PS 

Vyrábí se polymerací styrenu, což je jedovatá, snadno vypařující se kapalina. Standardní 

polystyren je používán k výrobě průmyslového zboží, obalů apod. Lehčený polystyren je 

vyroben ze zpěňovatelného polystyrenu. Je tvořen z jednotlivých kuliček a má výborné 

izolační vlastnosti, proto se používá pro zateplení a odhlučnění. Je velmi hořlavý a má stejné 

chemické vlastnosti jako standardní PS. Je tepelně stálý do 85 - 90 °C, měkne a taví se při 

teplotě kolem 160 °C a při 280 - 300 °C dochází k jeho rozkladu. Hoří silně čadivým, 

svítivým žluto - červeným plamenem, za uvolňování velkého množství sazí [7]. 

6.11. Polyvinylchlorid - PVC 

Je to nejznámější plastická hmota, patří mezi termoplasty a připravuje se polymerací 

vinylchloridu. Neupravovaný se používá na výrobu desek, tyčí, trubek, žlabů, okapů a beden. 

Hoří jen v přímém plameni a dodává mu nazelenalou barvu. Po oddálení uhasíná v důsledku 

uvolněného HCl. Měkčený je používán na výrobu obalů, igelitů, kabelů, dopravních pásů, na 

krytí podlah apod. Oproti neupravovanému PVC je hořlavější a hoří i po oddálení plamene. 

K rozkladu dochází pozvolna od 120 °C. Nebezpečným se začne stávat po vzrůstu teploty nad 

160 °C, kdy se  uvolňuje až 50 % chloru. Při požáru se uvolňuje veškerý vázaný chlor ve 

formě plynného chlorovodíku. Při spálení 1 kg PVC vzniká 380 - 400 litrů plynného HCl. 

S vlhkostí pak vytváří páry kyseliny chlorovodíkové. Při hoření zanechává porézní uhlíkatý 

zbytek [7]. 
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7. Technologie vytápění 

Ke zvýšení sušící kapacity v sušárnách byly topeniště na pevná paliva nahrazeny vysoce 

efektivními teplovzdušnými agregáty na kapalná paliva s plnou automatikou. Touto úpravou 

se dosáhlo zvýšení výkonu až o 133 %. Modernizace zajistila zvýšení sušící kapacity a 

bezobslužný provoz topeniště s občasnou kontrolou. Se zavedením však přibyly náklady na 

zřízení olejového hospodářství. 

7.1. Olejové hospodářství  

Olejové hospodářství se skládá ze zařízení pro stáčení, nádrže s příslušenstvím a zařízení pro 

výdej. Jako palivo se používá lehký topný olej. 

7.1.1. Zařízení pro stáčení   

Zařízení se skládá z: 

a) nádrže na lehký topný olej o objemu až 25 000 litrů, 

b) stáčecí koncové šroubení k připojení stáčecí hadice, 

c) optické a akustické signalizace maximální hladiny, 

d) stáčecího filtru na mechanické nečistoty, 

e) stáčecího čerpadla o výkonu 400 l · min-1. 

7.1.2. Nádrž s příslušenstvím 

Příslušenství nádrže se skládá z: 

a) plnící armatury, 

b) odběrové armatury - světlost potrubí dle výkonu agregátu, 

c) ventilační armatury- DN potrubí dle průtoku, s neprůbojnou pojistkou, 

d) ukazatele stavu hladiny - mechanický či elektronický, 

e) armatury proti přeplnění - optická a zvuková signalizace, 

f) odkalovací armatury umístěné v nejnižším bodě, 

g) průlezu k čištění a údržbě. 
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7.1.3. Zařízení pro výdej  

U nadzemních nádrží je navrženo systémem samospádu v závislosti na výšce hladiny v nádrži 

a u nádrží umístěných pod úrovní země je kapalina vytlačována pomocí čerpadla. Toto 

zařízení se skládá z:   

a) spojovacího potrubí mezi nádrží a agregátem, 

b) uzavírací armatury pro napojení hořáku, 

c) filtru, který je umístěn před hořákem. 

7.1.4. Lehký topný olej 

Je klasifikován dle zákona č. 356/2003 S. jako nebezpečná látka [15]. Jedná se o směs 

uhlovodíků, získanou destilací či rafinací z ropy. Je hořlavinou 3. třídy a nejčastěji se používá 

k vytápění v průmyslových odvětvích.  

Tab. 4 Kvalitativní parametry LTO [18] 

Hustota 920 kg · m-3 

Teplota vzplanutí 66 °C 

Bod tekutosti - 9 °C 

Výhřevnost 40 MJ · kg-1 

 

Identifikace NL 

UN kód:                                            1202 

Kemler kód:                                       30 

7.2. Teplovzdušný agregát  

Je skříňové konstrukce sestávající ze dvou částí - vlastního topeniště a výměníku. Topeniště 

tvoří válcová spalovací komora ze žáruvzdorných plechů. Do čela komory je zaústěna tryska 

hořáku. Výměník je tvořen soustavou potrubí, do kterého jsou svedeny spaliny z topeniště. 

Mezi potrubí je ventilátorem vháněn vzduch, který je po odebrání tepla potrubím veden u 

komorových sušáren pod boxy a kovové rošty a u pásových sušáren do horní části nad první 

pás. Spaliny jsou kouřovodem vyvedeny do komínového tělesa. Příslušenstvím agregátu jsou 

dále hořák, ventilátor a ovládací panel. Hořák pro lehký topný olej je plně automatizovaný.  
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Elektromotor pohání přes pružnou spojku zubové čerpadlo, které dodává palivo o potřebném 

tlaku do trysky. Touto tryskou se dá regulovat průtok lehkého topného oleje a tím pádem i 

teplota vzduchu. Topný olej je rozprašován v proudu vzduchu, který dodává ventilátor 

hořáku. Rozprašovaná směs je zapalována elektricky. Zapalovací elektrody jsou napájeny 

z transformátoru, který dodává napětí 10 000 V.  

Při vzniku plamene přejímá jeho další kontrolu fotoodpor. V případě, že plamen zhasne nebo 

poklesne jeho intenzita, dá fotoodpor impuls k vypnutí hořáku. Při provozu je mimo to 

ovládán v závislosti na teplotě sušícího vzduchu, dle čidel umístěných v rozvodném 

vzduchotechnickém potrubí. Před tryskou hořáku je kruhová děrovaná deska, která zabraňuje 

odtržení plamene od ústí trysky. Trysky jsou měnitelné. Ventilátor je použit odstředivý se 

samostatným rámem. Je poháněn vlastním elektromotorem s převodem klínovými řemeny. 

Ovládací panel slouží pro ovládání s automatickou regulací všech elektrických zařízení 

agregátu. Součástí elektroinstalace je i světelná a akustická signalizace s automatickým 

zapínáním.  

Tab. 5 Technická charakteristika používaných hořáků 

TYP TA 300 TA 500 TA 900 CHN 250 CHN 800 CHN 1000 

Výkon (Mcal · hod-2) 300 500 900 250 800 1 000 

Množství ohřátého 

vzduchu (m3 · hod) 

25 000 42 000 75 000 19 200 64 000 80 000 

Tepelná účinnost (%) 82 82 82 82 82 82 

Palivo LTO LTO LTO LTO LTO LTO 

Výstupní teplota 

spalin (°C) 

350 350 350 350 350 350 

Teplota dodávaného 

vzduchu (°C) 

50 50 50 50 50 50 

Výkon (kW) 19,15 27,3 37,3    

Délka  (mm) 2 250 3 200 4 000 1 800 3 600 2 900 

Šířka   (mm) 1 100 1 600 1 900 1 250 2 000 4 500 

Výška (mm) 2 060 2 060 3 000 2 000 2 900 2 000 

Spotřeba paliva  

( kg · hod-1) 

36 57 98 30 92,5 118 
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8. Analýza příčin vzniku požáru 

Praktickou studií v provozech sušáren byly určeny následující možné příčiny vzniku požáru. 

• vznik požáru od zaparkovaných motorových vozidel a zemědělské techniky: 

- závada na elektroinstalaci; 

- horké výfukové potrubí - teplota až 560 °C; 

• vznik požáru od nedopalku či zápalky / zapalovače: 

- teplota tlející cigarety 228 - 750 °C; 

- teplota hořící zápalky či zapalovače 740 - 800 °C; 

• vznik požáru od osvětlení ve skladovací části objektu: 

- teplota žárovky 70 - 300 °C dle výkonu; 

- kryt na svítidle požáru nezabrání, pouze prodlouží dobu potřebnou pro vznik požáru; 

• sváření: 

- odlet jiskry či žhavých částic; 

- sálavé teplo; 

- vedení tepla; 

• úmyslně založený požár: 

- pojistný podvod; 

- msta; 

- krytí trestné činnosti; 

• plnění LTO: 

- porušení potrubí či nádrže (únik s následnou nedbalostí); 

- požár od cisterny s následným rozšířením; 

- závada na přečerpávacím čerpadle; 
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• špatný stav potrubí vzduchotechniky: 

- prošlehnutí plamene do vzduchu k sušení s následným odletem žhavých částic do prostoru  

  sušárny s chmelem; 

- nedostatečné čištění a nadměrné nahromadění prachu a zbytků chmele na krytech  

  teplovzdušného výduchu; 

• špatný technický stav hořáku: 

- únik předehřátého LTO; 

- špatné seřízení a údržba trysky = zapálení nahromaděného LTO s únikem do  

  vzduchotechniky až k teplovzdušnému výduchu; 

• přenos požáru z jiného objektu či požárního úseku: 

- kondukce; 

- konvekce; 

- radiace; 

• závada na ventilátorech vzduchotechniky: 

- přetržení řemene = následný nárůst teploty ve vzduchotechnice a sušárně; 

- porucha elektromotoru; 

• technická závada na elektroinstalaci: 

- v rozvodně; 

- na hořáku; 

- zkrat; 

- na ventilátorech; 

- na lisech; 
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• špatné skladování jutových pytlů: 

- ve vlhkém prostředí; 

- dlouhodobý styk s horkými povrchy. 

• požár od elektrospotřebičů či výpočetní techniky; 

• zadření válečků na kapsovém dopravníku vlivem tření; 

• sálavé teplo od spalinové cesty hořáku; 

• závada na elektromotorech či variátorech; 

• zadření ložiska na válcích roštů; 

• biologické samovznícení. 
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9. Analýza rizika vzniku výbuchu 

 Dostupnou statistikou zůstávají data z let 1974 - 1994, kdy došlo k 15 výbuchům prachů 

v potravinářském a zemědělském průmyslu. Výbuchy prachů představují 15,5 % z celkové 

evidence výbuchů [4]. 

9.1. Analýza výbuchů prachů v ČR 

Tab. 6 Následky výbuchů potravinářských a krmivářských prachů z období 1974 až 1994 [4] 

Počet mrtvých Počet raněných Přímé škody 

v Kčs 

Následné škody 

v Kčs 

Podíl na všech 

výbuších v % 

4 18 45 502 500 30 000 15,5  

 

Tab. 7 Podíl jednotlivých druhů zařízení na výbuších potravinářských a krmivářských prachů 

v letech 1974 - 1994 [4] 

Zařízení Podíl v % 

Sila a skladovací zařízení 28 

Mlecí a drtící zařízení 28 

Sušičky 20 

Filtry 14 

Další 10 

 

Tab. 8 Podíl jednotlivých iniciačních zdrojů na výbuších potravinářských a krmivářských 

prachů v letech 1974 až 1994 [4] 

Druh iniciace Podíl v % 

Mechanická jiskra 40 

Elektrotechnické zařízení 20 

Samovznícení 15 

Jiná 25 

 

9.2. Stanovení technicko - bezpečnostních parametrů vzorku z hlediska jeho   
       hořlavosti a výbušnosti 

Chmel je po usušení upravován buď jako hlávkový chmel nebo granulovaný chmel.  

Hlávkový chmel je téměř bez jakékoliv úpravy, jen se třídí od nečistot.  
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Granulovaný chmel T 90 má složení shodné s hlávkovým chmelem. Rozdílem je jen mletí 

hlávek. Na základě vlastních zkušeností bylo zjištěno, že manipulací s chmelem (nasypání, 

sušení, rozhrabování, propadání rošty, vysýpání, hrnutí ve skladu, lisování apod.) dochází  ke 

shodnému složení i v prostorech sušáren chmele. Jedná se především o podlahu, spáry 

v podlaze, zákoutí, stavební přechody, nedostupné prostory apod. Tato skutečnost byla 

konzultována s technikem mechanizace firmy Chmelařství Žatec, který tvrzení potvrdil.  

Chmelové hlávky - volně sypané [20]  

Klimatické podmínky: teplota: 18- 26 °C, relativní vlhkost: 30 - 70 % 

9.2.1. Stanovení síťové analýzy u chmelových hlávek P, volně sypaných 

Tab. 9 Výsledky stanovení síťové analýzy 

Síto Nadsítné 

mm hm. % 

Granulometrický stav: P 

0,04  

0,10  

0,20  

0,50 99,83 

1,00 99,8 

1,60 99,7 

2,50 99,3 

4,00 97,4 

6,30 96,1 

10,00 0 

Střední velikost zrna (mm) 8 

 



 

Obr. 14

 

9.2.2. Stanovení rychlosti šíření po vrstv

Tab. 10 Výsledky stanovení rychlosti ší

Granulometrický
Výška vrstvy

Délka vrstvy (mm

1. měření                       
2. měření                          s

3. měření                          s

4. měření                          s

5. měření                          s

Průměr                             s

Směrodatná odchylka      s

Rychlost šíř

 

Hodnocení: Vzorek velmi dobř
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rychlosti šíření po vrstvě usazeného prachu 

tanovení rychlosti šíření po vrstvě usazeného prachu 

ranulometrický stav: P Chování vzorku
Výška vrstvy (mm) 5  

Délka vrstvy (mm) 100  

ěření                          s ˂ 1 HOŘÍ 
ěření                          s ˂ 1 HOŘÍ 

ěření                          s ˂ 1 HOŘÍ 

ěření                          s ˂ 1 HOŘÍ 

ěření                          s ˂ 1 HOŘÍ 

ů ěr                             s ˂ 1 HOŘÍ 

ěrodatná odchylka      s   

Rychlost šíření hoření (cm · s-1)  ˃ 10 HOŘÍ 

Vzorek velmi dobře šíří požár 

 

Chování vzorku 



 

9.2.3. Stanovení minimální teploty vznícení usazeného prachu

Tab. 11 Výsledky analýzy stanovení min.

Gr

 

Obr. 15 Graf průbě

 

Minimální teplota vznícení usazeného prachu:

Indukční doba vznícení (vypoč
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Stanovení minimální teploty vznícení usazeného prachu 

tanovení min. teploty vznícení usazeného prachu

Granulometrický stav P 

Teplota Indukční doba 

T τi 

°C s 

411 1 

352 3 

307 14 

293 19 

274 23 

263 NEHOŘÍ 

262 NEHOŘÍ 

ůběhu stanovení min. teploty vznícení usazeného prachu

 

Minimální teplota vznícení usazeného prachu:        274 °C 

doba vznícení (vypočtená):                         29 s 

teploty vznícení usazeného prachu 

 

hu stanovení min. teploty vznícení usazeného prachu 



 

9.2.4. Stanovení spodní meze

Tab. 12 Výsledky stanovení meze výbušnosti 

 

Pozn. Spodní mez výbušnosti je p

          Ei - energie iniciace 

Obr. 16 Graf pr

 

Spodní mez výbušnosti při Ei = 9 kJ, ve stavu: P

Hodnocení: Vzorek je nevýbušný

32 

Stanovení spodní meze výbušnosti rozvířeného prachu 

Výsledky stanovení meze výbušnosti rozvířeného prachu 

Granulometrický stav: P 

Koncentrace hodnota 

g · m-3 Ei = 9 kJ 

50 0,2 

63 0,3 

80 0,5 

100 0,6 

125 0,6 

160 0,6 

200 0,4 

250 0,3 

Pozn. Spodní mez výbušnosti je při hodnotě 1,5. 

Graf průběhu stanovení spodní meze výbušnosti

 

= 9 kJ, ve stavu: P 

Vzorek je nevýbušný 

 

hu stanovení spodní meze výbušnosti 
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9.2.5. Stanovení náchylnosti k samovznícení metodou Olpinského 

Princip: vzorek slisovaný do briketky je tepelně namáhám vzduchem o teplotě 230 až 235 °C.  

Tab. 13 Výsledek stanovení náchylnosti k samovznícení 

Kategorie Náchylnost k samovznícení Index náchylnosti k samovznícení  (°C · min-1) 

1. Malá do 40 

2. Střední 40 - 80 

3. Značná 80 - 100 

4. Velmi značná nad 100 

 

Výsledek: Index náchylnosti k samovznícení SZb = 38,8 °C · min-1 

Granulovaný chmel T 90 [21] 

Klimatické podmínky: teplota: 18 - 26 °C, relativní vlhkost 30 - 70 % 

Úprava vzorku: P - bez úprav, původní nebo C - mletí 

9.2.6. Stanovení síťové analýzy u chmelových hlávek P a C 

Tab. 17 Výsledky stanovení síťové analýzy 

Síto Nadsítné      Nadsítné   

mm hm. % hm. % 

Granulometrický stav: P C 

0,04  92 

0,071  81 

0,10  48 

0,20 99,8 0 

0,50 99,3  

1,00 98,8  

1,60 98,2  

2,50 96,2  

4,00 94,3  

6,30 87,9  

10,00 0  

Střední velikost zrna (mm) 8 0,1 



 

 

Obr. 17

 

9.2.7. Stanovení chemického rozboru a výh

Tab. 14 Výsledky stanovení základního chemického rozboru a výh

Stav vzorku:  

Voda W 

Popel A 

Prchavá hořlavina V 

Neprchavý uhlík Cf 

Spalné teplo Qs 

Výhřevnost Qi 

Síra - veškerá St 

Vodík - veškerý Ht 

 

 

34 

17 Graf průběhu stanovení síťové analýzy 

 

.7. Stanovení chemického rozboru a výhřevnosti 

tanovení základního chemického rozboru a výhřevnosti 

 Původní Analytický Bezvodý

 % 8,68 8,68 0,00 

 % 6,19 6,19 6,78 

 % 68,23 68,23 74,72 

 % 16,90 16,90 18,51 

 MJ · kg-1 18,78 18,78 20,57 

 MJ · kg-1 17,14 17,14 19,00 

 % 0,20 0,20 0,22 

 % 6,56 6,58 7,18 

 

 

Bezvodý Hořlavina 

0,00 

0,00 

 80,15 

 19,25 

 22,06 

 20,38 

0,23 

7,71 
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9.2.8. Stanovení rychlosti šíření hoření po vrstvě usazeného prachu 

Tab. 15 Výsledky stanovení rychlosti šíření hoření po vrstvě usazeného prachu 

Granulometrický stav: C  C  

Výška vrstvy (mm) 5 Chování 1 Chování  

Délka vrstvy (mm) 100 vzorku 100 vzorku 

1. měření                          s ˂ 1 HOŘÍ ˂ 1 HOŘÍ 

2. měření                          s ˂ 1 HOŘÍ ˂ 1 HOŘÍ 

3. měření                          s ˂ 1 HOŘÍ ˂ 1 HOŘÍ 

4. měření                          s ˂ 1 HOŘÍ ˂ 1 HOŘÍ 

5. měření                          s ˂ 1 HOŘÍ ˂ 1 HOŘÍ 

Průměr                             s ˂ 1 HOŘÍ ˂ 1 HOŘÍ 

Směrodatná odchylka      s     

Rychlost šíření hoření (cm · s-1)  ˃ 10 HOŘÍ ˃ 1 HOŘÍ 

 

Hodnocení: Vzorek velmi dobře šíří požár 

9.2.9. Stanovení minimální teploty vznícení usazeného prachu 

Tab. 16 Výsledky stanovení minimální teploty vznícení usazeného prachu 

Granulometrický stav C 
Teplota Indukční doba 

t τi 

°C s 

516 1 
451 2 

411 3 

360 4 

284 11 

234 50 

205 126 

190 NEHOŘÍ 

181 NEHOŘÍ 

 



 

Obr. 18 Graf průbě

 

Minimální teplota vznícení usazeného prachu:          

Indukční doba vznícení (vypoč

9.2.10. Stanovení minimální teploty vznícení 

Tab. 17 Výsledky stanovení minimální teploty vznícení rozví

Granulometrický stav

36 

ůběhu stanovení min. teploty vznícení usazeného prachu

 

Minimální teplota vznícení usazeného prachu:              205 °C 

ní doba vznícení (vypočtená):                             93 s 

Stanovení minimální teploty vznícení rozvířeného prachu 

Výsledky stanovení minimální teploty vznícení rozvířeného prachu 

Granulometrický stav C 

Teplota Indukční doba 

t τi 

°C ms 

800 32 

768 40 

737 50 

635 86 

625 102 

585 156 

494 297 

465 NEHOŘÍ 

454 NEHOŘÍ 

 

hu stanovení min. teploty vznícení usazeného prachu 

 



 

Obr. 19 Graf průběhu stanovení min. teploty vznícení rozví

 

9.2.11. Stanovení spodní meze výbušnosti rozví

Tab. 18 Výsledky stanovení spodní meze výbušnosti rozví

Gran. stav: C 

Koncentrace Hodnota

 (g · m-3) Ei = 9 kJ

32 0,2 

36 0,8 

40 0,6 

40 0,7 

45 1,3 

50 1,5 

63 1,7 

71 2,3 

80 2,4 

90 2,4 

100 2,8 
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ů ěhu stanovení min. teploty vznícení rozvířeného prachu

 

.11. Stanovení spodní meze výbušnosti rozvířeného prachu 

tanovení spodní meze výbušnosti rozvířeného prachu 

Gran. stav: C Gran. stav: 

odnota Koncentrace Hodnota Koncentrace 

= 9 kJ  (g · m-3) Ei = 4,5 kJ (g · m-3) 

40 0,4 100 

45 0,5 112 

50 0,9 125 

56 1,2 140 

71 1,4 180 

71 1,9 180 

90 2,1 225 

100 2,3 250 

112 2,3  

125 2,7  

   

 

řeného prachu 

C 

 Hodnota 

Ei = 0,1 kJ 

0 

0 

0 

0,5 

1,3 

1,8 

2,2 

2,7 

 

 

 



 

Obr. 20 Graf průběhu stanovení spodní meze výbušnosti rozví

 

Spodní mez výbušnosti při hodnot

Spodní mez výbušnosti při hodnot

Hodnocení: Vzorek je výbušný

9.2.12. Stanovení minimální inicia

Tab. 19 Stanovení minimální inicia

Koncentrace

(g

38 

ů ěhu stanovení spodní meze výbušnosti rozvířeného prachu

 

ři hodnotě 1,5 a Ei = 9,0 kJ, ve stavu C      55 g · m

ři hodnotě 1,5 a Ei = 4,5 kJ, ve stavu C      68 g · m

Vzorek je výbušný 

.12. Stanovení minimální iniciační energie rozvířeného prachu 

Stanovení minimální iniciační energie rozvířeného prachu 

Koncentrace  Ei Ei 

g · m-3) Energie - J Energie - J 

 HOŘÍ NEHOŘÍ 

100  40 

160 16 10 

 250 6,3 4 

400 2,5 1,6 

630 2,5 1,6 

1000 2,5 1,6 

1600 1,6 1 

2500 1,6 1 

 

řeného prachu 

m-3 

· m-3 



 

Obr. 21 Graf průběhu stanovení min. inicia

 

Minimální iniciační energie     

Optimální koncentrace                1600 

Hodnocení: Vzorek je obtížně

9.2.13. Stanovení maximálních

Podmínky stanovení: 

Tvar zkušební nádoby:      koule

Objem zkušební nádoby:   0,25 m

Počáteční tlak:                   100 kPa

Počáteční teplota:              25 -

Doba rozviř.:                     160 

Rozviř. tlak:                      500 kPa
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ů ěhu stanovení min. iniciační energie rozvířeného prachu

 

ní energie        1,6 J 

Optimální koncentrace                1600 - 2500 g · m-3 

Vzorek je obtížně vznětlivý elektrickou jiskrou 

ch výbuchových parametrů rozvířeného prachu

koule                                            

0,25 m-3                                       

100 kPa 

- 35 °C 

.:                     160 - 400 ms 

. tlak:                      500 kPa 

 

řeného prachu 

řeného prachu 
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Tab. 20 Výsledky stanovení maximálních výbuchových parametrů rozvířeného prachu 

Konc. vz. Výb. tlak brizance τr τmax K 

g · m-3 MPa MPa · s-1 ms ms MPa · m · s-1 

100 0     

125 0,38     

160 0,39 0,9   0,6 

200 0,51 1,5   0,9 

250 0,52 1,8 545 780 1,1 

315 0,56 2,7 305 635 1,7 

400 0,59 3,2 255 575 2,0 

500 0,57 3,7 235 510 2,3 

630 0,58 5,3 210 360 3,3 

800 0,61 4,1 205 460 2,6 

1000 0,59 3,3 270 540 2,1 

  

 

Maximální výbuchový tlak                                                        0,61 MPa 

Maximální nárůst tlaku                                                              5,30 MPa · s-1 

Interval dosažení max. rychlosti nárůstu tlaku od iniciace        210 ms 

Optimální koncentrace pro max. brizanci                                  630 g · m-3 

 



 

Obr. 22 Graf průběhu stanovení max.

 

9.2.14. Stanovení náchylnosti k

Princip: vzorek slisovaný do briketky je tepeln

235 °C. Hodnotí se vzestup teploty ve vzorku

Tab. 21 Stanovení náchylnosti k

Kategorie Náchylnost k samovznícení

1. Malá 

2. Střední 

3. Značná 

4. Velmi značná

 

Výsledek: Index náchylnosti k

41 

ěhu stanovení max. výbuchových parametrů rozvířeného prachu

 

Stanovení náchylnosti k samovznícení metodou Olpinského 

Princip: vzorek slisovaný do briketky je tepelně namáhám horkým vzduchem o teplot

235 °C. Hodnotí se vzestup teploty ve vzorku 

Stanovení náchylnosti k samovznícení metodou Olpinského 

Náchylnost k samovznícení Index náchylnosti k samovznícení  (

do 40 

 40 - 80 

 80 - 100 

Velmi značná nad 100 

Index náchylnosti k samovznícení SZb = 39,5 °C min-1 

 

 

 

 rozvířeného prachu 

 namáhám horkým vzduchem o teplotě 230 až 

samovznícení  (°C·min-1) 
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Tab. 22 Poškození objektů a osob přetlakem p+ ve vzdušné rázové vlně od účinků výbuchu [9] 

p+ (kPa) Účinek Příklady objektů 

do 0,5 Žádné poškození  

0,5 - 1 Malé poškození okenních výplní ( praskliny 

skel bez vysypání trosek ) 

 

1- 2 Větší poškození okenních výplní, dílčí 

vysypání trosek skel 

 

3,5 Většina zasklení rozbita, vážná poškození 

lehkých příček, odtržení střech přístřešků 

Obytné a kancelářské budovy 

2 - 5 Částečné poškození rámů dveří a oken, 

porušení omítky a vnitřních dřevěných příček 

 

 

7,5 Rozbití zasklení, poškození dveří a oken, 

trhliny ve zděných příčkách 

 

 

5 - 20 Zničení oken, poškození lehkých staveb Běžné zděné konstrukce a lehké 

halové konstrukce 

10 - 30 Částečné rozrušení staveb Menší průmyslové haly, 

vesnické stavby 

20 - 30 Značné rozrušení městských staveb Osamělé obytné budovy, stavby 

a zařízení 

30 Těžká zranění osob, zhroucení nenosných 

příček, vážné poruchy nosných prvků 

zděných konstrukcí, propadnutí nebo zřícení 

střech, převrácení lehkých nákladních 

automobilů 

Obytné a průmyslové stavby, 

vozidla 

50 Proboření částí nosných zděných konstrukcí, 

převrácení tanků a těžkých nákladních vozidel 

 

100 + Smrtelná zranění osob na otevřeném 

prostranství, totální havárie zděných 

konstrukcí 

Destrukce zděných staveb 
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10. Požáry sušáren v minulosti 

V této kapitole jsou popsány celkem čtyři případové studie požárů sušáren chmele, z nichž tři 

studie se týkají požárů komorových sušáren a jedna požáru pásové sušárny. 

10.1. Případová studie požáru komorové sušárny v obci Mšec 

Sušárna chmele je vystavěna v obci Mšec. Přístupovou cestu k objektu tvoří zpevněná 

komunikace, souběžná se silnicí č. 16, procházející obcí Mšec ve směru Slaný - Řevničov. 

Objekt sušárny je součástí zemědělského areálu, situovaného na jihovýchodním okraji obce, 

určeného k česání, sušení a skladování chmele, sestávajícího ze tří česaček a jedné komorové 

sušárny, mezi kterými jsou situovány manipulační plochy. 

10.1.1. Popis objektu 

Sušárna chmele je z části čtyřpodlažní a z části pětipodlažní objekt o půdorysných rozměrech 

40 x 20 metrů. 

Konstrukce celé sušárny je tvořena železobetonovými nosníky a příhradovými vazníky, mezi 

kterými je z části betonová a z části dřevěná podlaha s technologickými prostupy. Střecha 

objektu je sedlová, pokrytá vlnitým eternitem. Objekt je rozdělen na sklad lehkého topného 

oleje, komorovou sušárnu a skladovací část.  

 

Obr. 23 Pohled na komorovou sušárnu z ptačí perspektivy [22] 

  

 

výtahová 
šachta 

schodiště 

sušící 
komory 

1 2 
3 4 

skladovací 
prostory 
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Obr. 24 Pohled na skladovací část z ptačí perspektivy [22] 

  

Na západní straně sušárny je zděný přístavek s pultovou šikmou střechou, která je pokryta 

vlnitým eternitem. Přístavek je určen pro skladování nádoby na LTO o objemu 25 000 m3. 

V době požáru se v nádobě nacházelo přibližně 20 000 m3 LTO. 

Část objektu sušících komor je nejvyšší částí objektu a tvoří západní část objektu sušárny. 

Jedná se o pětipodlažní železobetonový skelet, o půdorysných rozměrech 20 x 7 m, který je 

rozdělen na čtyři sušící komory, schodiště a výtahovou šachtu. Vstupy do popisované části 

jsou zajištěny kovovými vraty v prostoru hořáků, dveřmi v prostoru výtahové šachty a dveřmi 

v prostoru schodiště. Betonové schodiště zpřístupňuje cestu do všech nadzemních podlaží a je 

situováno v severozápadní části objektu současně s výtahovou šachtou, ve které je výtahová 

klec, využívaná především k naskladňování surového chmele na sušící rošty. Schodiště tvoří 

chráněnou únikovou cestu typu A. V každém podlaží jsou dveřní uzávěry, které zajišťují 

vstupy do podlaží v prostoru hranice mezi sušící a skladovací částí.  

Ve spodní části sušících komor jsou dva teplovzdušné agregáty s označením CHN 800, každý 

pro dvě sušící komory.  

Skladovací část objektu je řešena jako čtyřpodlažní a je napojena a funkčně propojena se 

středovou částí objektu. Všechna podlaží jsou určena jako skladovací prostory chmelových 

hlávek a mezi prvním a druhým nadzemním podlažím byl elektrický lis, pomocí kterého bylo 

prováděno lisování chmele do žoků a příprava k expedici. Celý objekt je napojen na rozvod 

elektrické energie. 

 

skladovací 
prostory 
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10.1.2. Průběh zásahu 

Požár sušárny chmele byl telefonicky ohlášen Krajskému operačnímu a informačnímu 

středisku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje dne 14.9.2010 ve 21:14 hodin. 

Na místo zásahu byly vyslány jednotky ze stanice Slaný s CAS 24, Kladno s VA, SDH Mšec 

s CAS 32, Řevničov s CAS 32, Nové Strašecí s CAS 25 a Policie ČR. Před příjezdem JPO se 

pokusili zaměstnanci podniku o hasební zásah ručními hasicími přístroji, který byl z důvodu 

rychlého šíření a nárůstu intenzity požáru zcela neúčinný. Při jízdě k zásahu byla z několika 

kilometrové dálky vidět záře nad zemědělským areálem.  

Ve 21:28 se na místo zásahu dostavila první jednotka. VZ byl proveden průzkum, kterým 

bylo zjištěno, že se jedná o rozsáhlý požár komorové sušárny chmele na konci druhé fáze 

hoření. Požárem zcela zasažena komorová sušárna, 3. a 4. NP skladovací části, která byla 

zcela naplněna suchým chmelem. Požár se velice rychle šířil jak vertikálním tak 

horizontálním směrem. Šíření navíc urychlilo intenzivní hoření prachu, prohoření prkenné 

podlahy a postupné propadnutí hořícího materiálu do nižších podlaží, odkud se požár dále 

šířil. Jednotka zasahovala dvěma proudy C 52, které byly určeny k zabránění šíření požáru do 

dalšího úseku.  

VZ byl ve 21:38 hodin vyhlášen II. stupeň požárního poplachu s žádostí o vyslání více kusů 

výškové techniky. Na místo byly vyslány jednotky ze stanice Rakovník, Kladno a Slaný s AZ 

30, SDH Srbeč s CAS, Třtice s CAS 25 a Nové Strašecí s CAS 32 a CAS 30. V tuto chvíli 

přecházel požár do třetí fáze hoření. V části I. NP které bylo nezasažené a neohrožené 

požárem došlo k evakuaci pytlů s lisovaným chmelem a chemikálií na postřik rostlin. 

S postupným příjezdem jednotek PO se navýšil počet proudů C 52 na 4 kusy, které byly 

nasměrovány na ochranu přilehlých objektů (česaček a skladu LTO). Všechny proudy byly 

nasazeny z vně objektu z důvodu nárůstu teploty na požářišti, která se pohybovala nad   1 000 

°C a nebezpečí pádu konstrukcí, které byly zasaženy požárem. Zásobování vodou bylo při 

prvotním zásahu provedeno z vlastních zdrojů, poté byla zřízena kyvadlová doprava vody. 

Čerpací stanoviště bylo zřízeno u Červeného rybníku v obci Mšec, který byl od požářiště 

vzdálen 2 km.  

Po příjezdu výškové techniky na místo zásahu byly z této techniky nasazeny další 2 proudy C 

52 a 1 proud B 75. Na místo se dostavil ŘD ÚO a kraje. V průběhu zásahu došlo vlivem 

teploty k zahřívání střešní konstrukce a odletu eternitové krytiny.  
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Po prohoření střešní konstrukce došlo k pádu konstrukce. Na místo byl vyžádán PPLA na 

výměnu dýchací techniky. 

V čase 22:29 hodin byl požár lokalizován a ukončil se II. stupeň požární poplachu. Lokalizace 

byla zapříčiněna především vyhořením nasušeného chmele ve skladovací části objektu. Na 

místě zásahu docházelo k hoření pouze uvnitř budovy. Na místě zásahu byla ponechána 

technika 2 x CAS 25, 3 x CAS 32 a 1 x AZ 30 na dohlídku nad požářištěm do úplné likvidace. 

Úplná likvidace nastala 15.9.2010 v 5:30 hodin. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR, která 

zajistila ostrahu objektu. 

10.1.3. Příčina vzniku požáru 

Odborným vyjádřením [22] byly stanoveny následující verze příčiny vzniku požáru: 

a) Úmyslné zapálení neznámým pachatelem 

Pracovníci, zajišťující obsluhu sušárny ve svých výpovědích konstatovali, že o sobě věděli a 

odchody mimo objekt hlásili, v některých bodech je patrné, že o pohybu ostatních 

jednoznačně nevěděli. I přes skutečnost, že spodní ocelové dveře na schodiště sušárny byly 

stále uzamčeny a výtah v posledním podlaží s otevřenými dveřmi, zabraňující jeho přivolání, 

je z výpovědí patrné, že vstup nepovolané osoby do objektu nelze vyloučit. Z šetření na místě 

události v době hasebního zásahu bylo zjištěno, že v den vzniku požáru bylo prováděno 

lisování chmele do žoků, což bylo prováděno několika dělníky. O jejich pohybu nebyla 

v doložených Protokolech o výslechu zmínka. Rovněž nelze jednoznačně vyloučit možnost 

úmyslného jednání některého z pracovníků, zajišťujícího provoz sušárny, i když vzhledem 

k přítomnosti osobních věcí v objektu a reálného nebezpečí ohrožení života či zdraví svého i 

spolupracovníku se tato verze jeví jako málo pravděpodobná. 

b) Nedbalost a neopatrnost neznámé osoby 

V této verzi příčiny vzniku požáru je zvažována možnost vzniku požáru od nedopalku 

cigarety či manipulace s otevřeným ohněm. Dle jednotlivých doložených výpovědí bylo 

zřejmé, že pracovníci, provádějící obsluhu sušárny, byli nekuřáci. Z dalších materiálů je 

zřejmé, že ostatní zaměstnanci, kteří byli kuřáky, chodili kouřit před budovu. V případě 

výskytu kuřáků v objektu nelze striktní dodržování zákazu kouření v objektu zajistit a je 

reálná možnost porušování zákazu. S tímto úzce souvisí i nedbalost při odhazování nedopalků 

cigaret, případně zápalek.  
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c) Tepelné vznícení chmelových hlávek 

K procesu samovznícení může dojít vlivem dlouhodobého působení tepla v prostředí 

s nevysokou teplotou, která nepřevyšuje teplotu vznícení daného materiálu, ale protože se 

v důsledku okolní teploty teplo neodvádí, kumuluje se v materiálu až na teplotu vznícení.  

Vznícení chmelových hlávek či usazeného prachu od povrchového tepla žárovkových svítidel 

též nelze vyloučit. Ke vzniku požáru by poté muselo dojít opomenutím demontáže žárovky 

z prostoru již zaskladněného chmelovými hlávkami, či opomenutím demontáže pojistek 

v daném podlaží a uvedení svítidel do činnosti.  

d) Technická závada 

Zpráva o revizi elektrické instalace - „Elektrické zařízení je schopné bezpečného provozu, 

zjištěné závady neohrožují přímo bezpečnost osob, je však nutno je odstranit v navrženém 

termínu“.  

Jednalo se o vyčištění elektrického zařízení od prachu a nečistot, doplnit kryty svítidel, 

opravit nesvítící svítidla, uvolnit manipulační prostor pře rozvaděčem, vyměnit poškozenou 

zásuvku 400V/32A, opravit zavírání dveří rozvaděče a vyměnit pojistku 20A za 16A.  

Revizní zpráva o výsledku kontroly spalinové cesty - „Toho času bez zjevných závad“. 

Zpráva o revizi  hořáků CHN 800 FULMINA. r.v. 1970 -„Zařízení je schopné bezpečného 

provozu“.  

V průběhu vyšetřování příčiny vzniku požáru do ukončení nebylo zjištěno ani doloženo, zda 

byly závady, vyplývající ze Zprávy o revizi elektrické instalace, odstraněny. Ohledání 

jednotlivých částí vnitřního rozvodu elektroinstalace nebylo možné z důvodu značného 

tepelného poškození a nestability objektu.  

Okolnosti mající vliv na šíření požáru 

V sušící komoře je pomocí ventilátorů vytvářen stálý přetlak. V případě špatné těsnosti 

ocelových uzávěrů boxů, způsobené tvarovou deformací, letitým vytlačením těsnících hmot či 

nedovřením uzávěrů je možný prostup plamene a odlet žhavých částí mimo prostor komory. 

Vlivem velkého požárního zatížení, způsobeného letitým usazováním prachu, prosycením 

dřevěných podlah prachem, lupulinem a zbytky lístků chmelových hlávek rozšířil v krátké 

době po povrchu celé podlahy čtvrtého nadzemního podlaží.  



48 
 

Propadáváním hořících materiálů roštovými prostupy do nižších podlaží došlo k rozšíření 

požáru na usušené uskladněné chmelové hlávky, které postupně prohořívaly do nižších 

úrovní. Vlivem působení plamenů a sálavého tepla došlo k rozšíření požáru v krátké době na 

veškeré hořlavé materiály všech podlaží sušárny, včetně konstrukce střechy. Rozšíření požáru 

mělo charakter explozivního hoření, gradovaného zvířením usazeného prachu.  

10.1.4. Specifika zásahu 

Pozitiva 

Rychlá evakuace zaměstnanců před příjezdem JPO 

Dostatečný blízký vodní zdroj 

Spolupráce s majiteli firmy 

Uchráněny okolní objekty 

Negativa 

Objekt bez dokumentace zdolávání požáru 

Nedostatek výškové techniky při prvotním zásahu a obecně SaP 

Velký rozdíl mezi dojezdem jednotek 

Vysoká intenzita požáru s explozivním hořením 

Nevhodné řešení stavby - neoddělené požární úseky 

Požárem ohrožena nádrž s LTO  

Rychlé šíření požáru 

Pozdní výjezd místní jednotky 
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10.1.5. Následky požáru 

Z odborného vyjádření [22] bylo zjištěno: 

Přímé škody:               24 000 000 Kč z toho 14 000 000 Kč - poškození celé stavby 

                         10 000 000 Kč - uskladněný chmel (90 tun) 

Následné škody:           2 720 000 Kč  - prodloužení sklizně o 6 dní  -    720 000 Kč 

                                                      - snížení kvality 40 t chmele  - 2 000 000 Kč 

Uchráněné hodnoty:    9 000 000 Kč  - sklad LTO, 3 česačky chmele LČCH 

10.1.6. Fotodokumentace z místa zásahu 

 

Obr. 25 Pohled do 4. NP po požáru                    Obr. 26 Ohořelý teplovzdušný výduch  

  

 

  

 

 

 

 

Obr. 27 Zásah z automobilového žebříku [22]    Obr. 28 Požár ve 20. minutě [22] 
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10.2. Případová studie požáru komorové sušárny v obci Pochvalov 

Budova se nacházela v areálu bývalého zemědělského družstva, který je vystavěn v severní 

části obce. Příjezdovou komunikaci do bývalého zemědělského areálu tvoří zpevněná cesta, 

vyúsťující na hlavní silnici procházející obcí Pochvalov. Celý areál je oplocený a příjezdovou 

cestu tvoří hlavní příjezdová komunikace do areálu přes dvoukřídlá ocelová vrata. 

10.2.1. Popis objektu 

Jedná se o čtyřpodlažní typizovanou sušárnu chmele obdélníkového tvaru, která byla 

vystavena v roce 1957. Vnější obvodové konstrukce jsou vystavěny z nehořlavých 

konstrukčních materiálů, typu DP 1 (železobeton a cihelné zdivo).  

Vnitřní dělící konstrukce jsou smíšené (dřevěné podlahy, stropy, střešní konstrukce). Střecha 

na budově je sedlového tvaru, konstrukci střechy tvoří trámy s pobitými latěmi a jako střešní 

krytina je použit vlnitý eternit. 

V západní části budovy je samostatná technologická místnost, ve které je zabudována ocelová 

podzemní nádrž na lehký topný olej, kterým se sušička vytápí. Dále se zde nacházejí dva 

výměníky tepla s hořáky Heindl, včetně rozvodů vzduchotechniky. Vstupní vrata do 

technologické místnosti jsou zabezpečeny dřevěnými zátarasy s pletivem z důvodu přísunu 

vzduchu do ventilátoru vzduchotechniky.  

Vstup do budovy sušárny vede na hlavní betonové schodiště přes jednokřídlá kovová dvířka, 

o rozměrech cca 2 x 1 m, která jsou zavěšena v kovové zárubni. Schodiště je široké 1,2 m 

osazené bočním kovovým trubkovým zábradlím. Schodiště vede do všech nadzemních 

podlaží a tvoří tak jedinou přístupovou a únikovou cestu z těchto nadzemních podlaží. 

Přízemí sušárny slouží jako manipulační podlaží pro technologické zařízení, malé skladiště a 

zázemí pro zaměstnance se sociálním zařízením a šatnou. Vstup do této části je zajištěný 

dvěma vstupy přes kovová vrata. V dalších třech nadzemních podlažích se nachází 

technologie sušárny a klimatizace chmele. Podlahy v těchto nadzemních podlaží byly tvořeny 

železobetonovými nosníky, na kterých byla připevněna prkna. Celá budova je napojena na 

rozvod elektrické energie. V objektu je zaměstnáno 5 osob. Hlavní rozvaděč elektrické 

energie se nachází na betonovém schodišti, mezi prvním a druhým nadzemním podlažím. 
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10.2.2. Průběh požáru 

Požár sušárny chmele byl telefonicky ohlášen Krajskému operačnímu a informačnímu 

středisku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje dne 1.9.2010 ve 03:22 hodin. 

Na místo zásahu byly vyslány jednotky ze stanice Stochov s CAS 24, Rakovník s CAS 30, 

Slaný s AZ 30, Kladno s VA a SDH Řevničov s CAS 32, Pochvalov s DA 10 a Policie ČR. 

Před příjezdem JPO se pokusili zaměstnanci podniku o hasební zásah ručními hasicími 

přístroji, který byl z důvodu silného zakouření přerušen.  

V 03:45 hodin se na místo zásahu dostavila první jednotka. VZ byl proveden průzkum, 

kterým bylo zjištěno, že se jedná o požár 3. a 4. komory sušárny chmele ve 4. a 5. NP. Požár 

se značnou rychlostí šířil v mezipatrech lamel, na kterých se nacházel již suchý chmel. Velký 

podíl na šíření požáru měl i neustále vháněný horký vzduch ze vzduchotechniky, který byl 

jednotkami vypnut. Jednotky zasahovaly dvěma útočnými proudy C 52 v izolačních 

dýchacích přístrojích. První proud byl nasazen do 4. NP do prostoru mezi skladovací část se 

suchým chmelem a prostor spodních lamel. Druhý proud byl nasazen do 5. NP do prostoru, 

kde se nacházela hořící 3. a 4. komora s chmelem a zasaženou dřevěnou částí technologie.  

V 04:30 byla provedena lokalizace požáru. Jednotky se soustředily na důkladný průzkum 

skladovací části a přilehlých prostor sušárny, které byly zasaženy požárem. V objektu byla 

provedena pouze přirozená ventilace vzduchu komínovým efektem, z důvodu nebezpečí 

zvíření vysoké vrstvy usazeného prachu, sušeného chmelu a možného vniknutí skrytých 

žhnoucích částic ze zasaženého prostoru sušárny.  

Konečná likvidace požáru proběhla v 05:30 hodin. Všechny jednotky se postupně vrátily zpět 

na základny, až na místní jednotku a jednotku SDH Řevničov s CAS 32, které zajišťovaly na 

místně zásahu dohlídku po dobu 8 hodin. 

10.2.3. Příčina vzniku požáru 

Na základě ohledání místa požáru vyšetřovatelem bylo označeno ohnisko požáru. Toto se 

nacházelo ve vnitřním prostoru sušící komory č. 4 na podlaze v místech vyústění 

vzduchotechniky, kde by mohly být napadané zbytky slupek a prachu z chmele. Výskyt těchto 

nahromaděných materiálů na podlaze byl i později vizuálním průzkumem potvrzen v požárem 

nezasažených komorách. Dále bylo zjištěno, že hořák na výměníku tepla měl od půlnoci dne 

30. 8. 2010 do odpoledne 31. 8. 2010 technickou závadu. Tato závada byla popsána jako 

nadměrná dodávka paliva tryskou do hořáku před jeho zapálením.  



52 
 

Při iniciaci tohoto dodávaného paliva hořákem došlo ke zpětnému vyšlehnutí plamene 

(explozivní hoření nahromaděného paliva) do prostoru kolem hořáku a vzniku vysokého 

momentového nárůstu teploty spalin uvnitř výměníku tepla a nárůstu teploty vzduchu ve 

vzduchotechnice, což mohlo mít za následek vznícení napadaných plev a prachu v okolí 

vyústění vzduchotechniky ve 4. sušící komoře. Vzduch ve 4. patře je monitorován 

zabudovaným termostatem, který udržuje konstantní teplotu 56 ºC. Vzduch, který vstupuje 

vzduchotechnikou do sušící komory, je v místech vstupu podstatně teplejší a může jednoduše 

vznítit lehce nahromaděný suchý materiál a prach. Vzhledem k faktu, že nebyl nalezen žádný 

jiný možný iniciátor, byla stanovena jediná možná verze vzniku požáru a to vznícení 

nahromaděných plev a prachu chmele ve 4. sušící komoře [23]. 

Okolnosti mající vliv na šíření požáru 

Požár, který vznikl s největší pravděpodobností na podlaze 4. spalovací komory, se vlivem 

přítomnosti hořlavých látek a velmi dobré výměny vzduchu rozšířil na veškerý nahromaděný 

materiál. Následkem stoupání zplodin hoření a vlivem konvekce se požár rozšířil na horní část 

sušící technologie včetně sušeného chmele. V dolní části komory na podlaze byl požár 

z důvodu propadnutí hořlavých částí technologie téměř úměrný intenzitě, jako v horní části 

sušičky, neboť před vypnutím vzduchotechniky, která vhání do těchto komor teplý vzduch, 

byl zde vysoký přísun vzduchu. 

10.2.4. Specifika zásahu 

Pozitiva 

Rychlé zpozorování požáru 

Zabránění rozšíření požáru mimo technologii zásahem zaměstnanců 

Přítomnost mokrého chmele na roštech 

Vypnutí ventilátoru vzduchotechniky 

Dostatečné vyslání SaP při přejímce tísňového volání o události, včetně výškové techniky 

Negativa 

Objekt bez dokumentace zdolávání požáru 

Silné zakouření objektu 
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Nemožnost použití přetlakové ventilace 

Rychlé šíření požáru 

10.2.5. Následky požáru 

Z odborného vyjádření [23] bylo zjištěno: 

Přímé škody:                 3 520 000 Kč - na stavební části, technologickém vybavení a chmelu 

Uchráněné hodnoty:   28 000 000 Kč - nezasažená část objektu včetně zásob chmele 

10.2.6. Fotodokumentace z místa zásahu 

    

Obr. 29 Požárem zasažená 1.-3. komora            Obr. 30 Požárem zničené rošty  

  

 

     

 

  

 

 

Obr. 31 Venkovní pohled na sušárnu                   Obr. 32 Přilehlý sklad usušeného chmele 
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10.3. Případová studie požáru komorové sušárny v obci Domoušice 

Jednalo se o komorovou sušárnu chmele postavenou v 60. letech minulého století. Objekt se 

nachází v zemědělském areálu ve východní části obce Domoušice. 

10.3.1. Popis objektu 

Komorová sušárna se skládá stavebně ze dvou částí - technologickou o pěti nadzemních 

podlažích a skladovací o čtyřech nadzemních podlažích. Obě tyto části jsou v různých 

výškových úrovních propojeny technologickými prostupy. Celý objekt je připojen na rozvod 

elektrické energie. K vytápění se používá lehký topný olej.  

Obvodové stěny jsou stejně jako u skladovací zděné. V prvním nadzemním podlaží je 

železobetonový strop, v ostatních patrech jsou stropy dřevěné trámové, s technologickými 

prostupy. V prvním nadzemním podlaží skladovací části se nachází zázemí obsluhy a 

expedice usušeného chmele. V technologické části se nacházejí horkovzdušné výměníky 

s nepřímým ohřevem vzduchu, vždy pro dvě sušící komory. Výměníkové pece jsou osazeny 

hořáky na LTO. Dále se zde nachází nadzemní nádrž na LTO. Nad prvním nadzemním 

podlaží, jehož stropní konstrukce je železobetonová, se nachází čtyři sušící komory. Nad 

komorami se nacházela dřevěná střešní konstrukce, ve které byly vsazeny 4 stropní 

ventilátory poháněné elektromotory. Pod střešní konstrukcí se nacházel tzv. násypný prostor, 

kde se nacházel pásový dopravník, kterým se syrový chmel dopravoval do jednotlivých 

komor. Pod komorami jsou výškově rozděleny tři úrovně sesypných kovových roštů. Přístup 

do tohoto prostoru byl zajištěn schodištěm. Tato technologie byla použita pouze v této 

komorové sušárně chmele. Obsluhu sušárny tvoří 8 osob.  

10.3.2. Průběh zásahu 

Požár sušárny chmele byl zpozorován 21.8.2008 v 15:05 a telefonicky oznámen jednateli 

společnosti. Volající oznámil, že vidí, jak se ze střechy valí dým. Jednatel se domníval, že se 

jedná o páru či kouř z hořáků a proto zavolal elektrikáři do sušárny, aby zjistil skutečnou 

situaci. Ten požár telefonicky ohlásil Krajskému operačnímu a informačnímu středisku 

Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v 15:12 hodin. V době oznámení požár 

zpozoroval i velitel jednotky místní SDH, který vyhlásil poplach.  
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Na místo zásahu byly vyslány ve druhém stupni požárního poplachu jednotky ze stanice 

Louny s CAS 24, Žatec s CAS 32, AP 27 a VA, a SDH Ročov s CAS 24, Hřivice s CAS 24, 

Tuchořice s CAS 16 a CAS 24, Postoloprty s CAS 24 a CAS 32, Líšťany s CAS 32 a DA 10, 

Cítoliby s CAS 24 a DA 10 a Policie ČR.  

V 15:22 hodin se na místo zásahu dostavila první jednotka. VZ byl proveden průzkum, 

kterým bylo zjištěno, že se jedná o požár sušící technologie a střešní konstrukce na komorové 

sušárně chmele o pěti nadzemních podlažích. Jednotka se s nedostatkem vody a sil soustředila 

na ochlazování střešní konstrukce nad skladovací částí komorové sušárny. Dále byla 

ochlazována kotelna s lehkým topným olejem, na kterou dopadaly hořící trosky. Zásah byl 

prováděn z otočné proudnice na CAS. Po příjezdu dalších jednotek bylo převzato velení 

příslušníkem HZS s právem přednostního velení. V tuto dobu bylo požárem zasaženo čtvrté a 

páté nadzemní podlaží a celá střešní konstrukce. Objekt byl odpojen od elektrické energie a 

do kotelny byl zastaven přívod lehkého topného oleje. Zásah uvnitř objektu nebyl možný 

z důvodu pádu střešní konstrukce a prohoření podlah. Po vytvoření dopravního vedení 1 B 

s rozdělovačem a třemi útočnými proudy C 52, byl prováděn útok jedním proudem ve 

druhém, třetím a čtvrtém nadzemním podlaží v IDP. Na požárem zasaženou střešní konstrukci 

byl nasazen jeden proud B 75 z AP 27. Doplňování vody bylo prováděno pomocí podzemního 

hydrantu, které bylo doplněno o zřízení kyvadlové dopravy vody. Kyvadlová doprava byla 

v první fázi dopravována z místního rybníku a poté z obce Solopysky, vzdálené 3 km.  

V 16:49 téhož dne byla provedena lokalizace požáru. Jednotky prováděly důkladný průzkum 

objektu a dohašovací práce. Na základnu byly postupně vráceny všechny jednotky až na 

jednotky SDH Domoušice a Hřivice, které na místě zásahu prováděly průzkum a likvidovaly 

zbylá malá ohniska požáru.  

Likvidace požáru proběhla 22.8.2008 v 05:15 hodin a místo bylo písemně předáno majiteli.  

10.3.3. Příčina vzniku požáru 

Odborným vyjádřením [24] byly stanoveny následující verze příčiny vzniku požáru: 

a) Manipulace s otevřeným ohněm v násypném prostoru (úmysl, nedbalost) 

V době provádění násypce v tomto prostoru pohybuje obsluha, která usměrňuje tok chmele 

z pásového dopravníku do jednotlivých komor.  
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Naposledy se chmel nasýpal cca 50 - 60  minut před zpozorováním požáru. Tento prostor je 

velice stísněný, vlhký a teplý, proto se zde obsluha vyskytuje pouze při nasypání chmele.  

b) Provoz, technická závada na technologii 

Samotná technologie včetně hořáků je umístěna v I.NP technologické části a je oddělena od 

sušících komor železobetonovou konstrukcí. Do prostor sušících komor je vháněn pouze 

horký vzduch. Zhruba 30 minut před zpozorováním požáru byla technologie vypnuta, 

z důvodu výměny řemenice. Žádná souvislost mezi důvodem zastavení technologie a 

vzniklým požárem zjištěna nebyla. Dle servisního listu hořáků žádné závady zjištěny nebyly. 

c) Provoz kapsového a pásového dopravníku 

Provoz obou dopravníků byl ukončen po násypu chmele, což je cca 50 - 60 minut před 

zpozorováním požáru. Kapsový dopravník, který je veden svisle po vnější obvodové stěně 

objektu sušících komor není konstruován na principu válečků ( zdroj tření ). Tento dopravník 

byl dle svědků zasažen požárem až následně - porušením celistvosti se zřítil k zemi. Pásový 

dopravník byl v tu samou dobu mimo provoz a pokud by byl iniciátorem požáru, byly by jeho 

průvodní jevy zpozorovány dříve, neboť byl umístěn přímo pod ventilátory. 

d) Technická závada na elektromotoru pásového dopravníku v násypném prostoru 

Pohon pásového dopravníku v násypném prostoru byl zajišťován elektromotorem umístěným 

nad první sušící komorou. Byla provedena vizuální kontrola a následně demontován prostor 

elektrických svorek. Na základě toho bylo zjištěno, že elektromotor byl požárem zasažen až 

následně. Tato skutečnost nebyla prověřena požárně technickou expertízou, neboť nebylo 

možné jej z technického a bezpečnostního hlediska zajistit. 

e) Provoz a technická závada elektrického ventilátoru nad 1. násypnou komorou 

Každá komora byla opatřena odsávacím stropním ventilátorem. Ventilátor byl ukotven do 

střešní dřevěné konstrukce. Tento způsob odsávání byl ojedinělým případem. Při odpojení 

technologie sušárny zůstaly ventilátory v chodu, protože během sušení se nevypínají. Při 

ohledání nasýpacích komor z automobilové plošiny bylo zjištěno, že ventilátory nad druhou, 

třetí a čtvrtou sušící komorou jsou zborcené pod úrovní pásového dopravníku. Pouze 

ventilátor, který byl umístěn nad první sušící komorou na úroveň pásového dopravníku.  
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Okolnosti mající vliv na šíření požáru 

Vzhledem k přítomnosti dostatečného množství lehce hořlavé látky, zejména prachu a 

vysušeného dřeva ve stropní a střešní konstrukci a nepřístupnosti tohoto prostoru k provedení 

prvotního zásahu jak zaměstnanců, tak první zasahující jednotky došlo k rozšíření požáru na 

celou půdorysnou plochu střešní konstrukce nad komorami. 

10.3.4. Specifika zásahu 

Pozitiva 

Zpozorování požáru velitelem jednotky místní SDH 

Téměř prázdná skladovací část z důvodu zahájení sezóny 

Dostatečné vyslání SaP při přejímce tísňového volání o události, včetně výškové techniky 

Negativa 

Objekt bez dokumentace zdolávání požáru 

Pozdní ohlášení oproti zpozorování 

Nedostatek hasební látky, čerpací stanoviště vzdálené 3 km 

Šíření požáru ve střešní konstrukci z důvodu špatného konstrukčního řešení 

Nemožnost zásahu jednotek uvnitř objektu z důvodu ohrožení zasahující pádem střešní 

konstrukce a propadnutí 

Rychlé šíření požáru 

Výskyt prachu 

10.3.5. Následky požáru 

Z odborného vyjádření [24] bylo zjištěno: 

Přímá škoda :            6 000 000 Kč - střešní konstrukce, technologie suších komor,   

                                                             skladovací části 

Uchráněné hodnoty: celá konstrukce objektu, kotelna, nádrže s LTO 
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10.3.6. Fotodokumentace z místa zásahu 

   

Obr. 33 Požár v době příjezdu první JPO [24]    Obr. 34 Požárem zasažené 4. NP skladu [24] 

  

   

Obr. 35 Požárem zasažené 5. NP [24]                 Obr. 36 Požárem zasažená technologie [24] 

  

10.4. Případová studie požáru pásové sušárny Mšec 

Sušárna chmele je postavena v montované, částečně podezděné hale v obci Mšec. Přístupovou 

cestu k objektu tvoří zpevněná komunikace, souběžná se silnicí č. 16, procházející obcí Mšec 

ve směru Slaný - Řevničov. Objekt sušárny je součástí zemědělského areálu, situovaného na 

jihovýchodním okraji obce. 
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10.4.1. Popis objektu 

Jednalo se o pásovou sušárnu chmele typového označení PCHB 750 K, která se nachází 

v zemědělském areálu v obci Mšec. Pásová sušárna vyrobená v 70. letech minulého stolení se 

nacházela v montované hale. Sušárna se skládá ze zásobníku na čerstvý chmel, vlastní sušárny 

a klimatizační části. Po procesu sušení je chmel dopravován kapsovým dopravníkem do 

prostoru skladování ve výšce 3 metry. Celý objekt je připojen na rozvod elektrické energie. 

K vytápění se používá lehký topný olej.  

Obvodová konstrukce sušárny je svařena z pásové oceli, na které jsou připevněny desky 

z překližky o tloušťce 20 mm. Uvnitř sušárny se nacházejí tři kovové pásy o šířce 3 metry, na 

kterých probíhá celý proces sušení. K vytápění je používán plně automatizovaný hořák 

Fulmina skříňové konstrukce, který se skládá z topeniště a výměníku. Teplý vzduch, který je 

hnán ventilátorem,  je vzduchotechnickým potrubím směřován do horní části vlastní sušárny 

nad první pás.  

10.4.2. Průběh zásahu 

Požár sušárny chmele byl telefonicky ohlášen Krajskému operačnímu a informačnímu 

středisku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje dne 17.9.2010 ve 20:05 hodin. 

Na místo zásahu byly vyslány jednotky ze stanice Slaný s CAS 27, CAS 32 a AZ 30, Kladno 

s CAS 30 a VA, Rakovník s CAS 30, a SDH Mšec s CAS 32, Srbeč s CAS 25 a Policie ČR. 

Před příjezdem JPO oznamovatel, který byl zároveň zaměstnanec podniku, provedl zastavení 

technologie a hasební zásah ručními hasicími přístroji, čímž se mu podařilo z velké části 

zabránit rozšíření požáru na usušený chmel na pásech. 

Ve 20:22 hodin se na místo zásahu dostavila první jednotka. VZ byl proveden průzkum, 

kterým bylo zjištěno, že se jedná o požár chmele a prachu na ploše 3 m2 ve spodní části 

pásové sušárny. Jednotka zasahovala v izolačních dýchacích přístrojích jedním vysokotlakým 

proudem v za sníženého tlaku a roztříštěného proudu, tak aby nedošlo ke zvíření prachu a 

rozletu žhavých částic do prostoru sušárny. Jednotkou bylo provedeno rozebrání dřevěné 

konstrukce a vyčištění prostoru pod třetím pásem. Během zásahu se na místo dostavily 

vyslané jednotky. VZ byla na místo zásahu vyžádána termokamera - na místo zásahu vyslána 

jednotka HZS Beroun s DA. 

Ve 20:50 hodin byla učiněna lokalizace požáru a jednotky byly VZ vráceny zpět na základny. 
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 Na místě zůstala jednotka HZS Slaný, která provedla přirozené odvětrání objektu, podrobný 

průzkum pásové sušárny, úplné vyklizení chmelového odpadu a dohašení ohořelé konstrukce 

a odpadu na volném prostranství. Ve 20:56 se na místo zásahu dostavila jednotka HZS 

Beroun. Po průzkumu sušárny termokamerou nebyly nalezeny žádné další ohniska požáru.  

Ve 21:20 došlo k úplné likvidaci požáru a místo bylo předáno majiteli předávacím protokolem 

s nařízenou dohlídkou 12 hodin. 

10.4.3. Příčina vzniku požáru 

Provoz, technická závada na technologii 

Kumulace tepla vzniklého od dlouhodobého tření v ložisku na válci třetího pásu uvnitř pásové 

sušárny. 

Okolnosti mající vliv na šíření požáru 

Vzhledem k přítomnosti nahromaděného chmelového prachu a hlávek kolem ložiska, došlo 

k rychlému rozšíření na překližkovou konstrukci a okolní chmelový odpad, který propadá 

z pásů na podlahu. 

10.4.4. Specifika zásahu 

Pozitiva 

Zpozorování požáru těsně po jeho vzniku  

Účinný zásah zaměstnanců při zpozorování požáru 

Dostatečné vyslání SaP při přejímce tísňového volání o události, včetně výškové techniky 

 

Negativa 

Objekt bez dokumentace zdolávání požáru 

Špatně přístupné místo 

Nemožnost použití přetlakové ventilace 
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10.4.5. Následky požáru 

Ze statistického sledování událostí [26] byl zjištěno: 

Přímá škoda :                            0 Kč 

Uchráněné hodnoty:   5 000 000 Kč 

10.4.6. Fotodokumentace z místa zásahu 

       

Obr. 37Pohled na místo vzniku požáru [25]        Obr. 38 Detailní pohled [25] 

  

 

    

 

 

 

 

Obr. 39 Část sušárny s klimatizací [25]               Obr. 40 Pohled pod třetí pás [25] 
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11. Stanovení sil a prostředků pro zdolání mimořádné události 

V této kapitole je proveden popis vhodných hasiv, zásobování požární vodou, taktiky 

zdolávání požáru v jednotlivých provozech a vypočteny potřebné síly a prostředky. 

11.1. Hasiva 

Jelikož se jedná hořlavou pevnou látku organického původu třídy A. K hašení je nejvhodnější 

hasivo voda, s případným doplněním o smáčedlo.  

11.1.1. Voda  

Nejpoužívanějších a nejrozšířenější hasební látka. Používá se jako chemický jedinec nebo s 

různými přísadami, které zvyšují její hasební vlastnosti. Voda je nejvhodnější pro požáry 

pevných látek. Při kontaktu s horkým povrchem se odpařuje (1700 krát více) a hrozí tak 

nebezpečí opaření. Není vhodná k hašení rozžhaveného železa, uhlí, sazí, karbidů atd. Teplota 

tuhnutí je 0 °C, bod varu 100°C.  

11.1.2. Smáčedlo 

Použitím smáčedla dochází ke snižování povrchového napětí vody. Jeho nejvhodnější použití 

je při hašení požárů zemědělských, travních a lesních porostů, rašelinišť, stohů, seníků a 

skládek, bytů, skladů, výrobních a průmyslových provozů. Má vysoký ochlazovací účinek a 

jeho použitím výrazně klesá spotřeba vody o 30 až 50 %. Jeho vlastnosti jsou velmi podobné 

vodě, tj. teplota tuhnutí -1 °C, teplota varu 100°C. Na použití smáčedel je přihlédnuto i při 

vypracování dokumentace zdolávání požáru. Při výpočtu v této práci na něho však 

přihlédnuto není, jelikož je vždy počítáno s horší variantou zásahu. 

11.2. Zásobování požární vodou 

Zdolávání požáru v těchto provozech je vysoce náročné na zajištění potřebné dodávky vody. 

Velice důležitý je prvotní průzkum zemědělského areálu, znalost zásahového obvodu a 

spolupráce se zaměstnanci s následným určením vydatného čerpacího stanoviště.  

S ohledem na rozsah požáru je nejvhodnější využití podzemní hydrantové sítě a zřízení 

kyvadlové dopravy vody pomocí velkoobjemových CAS či kombinace těchto typů 

zásobování vodou. 
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11.3. Zdolávání požáru v provozech sušáren 

Plně rozvinuté požáry sušáren vyžadují vyhlášení vyšších stupňů požárního poplachu než 

prvního. Fakt vychází z praktických zkušeností a výpočtů sil a prostředků. Během zásahu je 

vhodné provádět průběžný průzkum termokamerou, při čemž se nejvíce zaměřit na sledování 

teploty v místech nejintenzivnějšího hoření, stavebních konstrukcí a vyhledávání skrytých 

ohnisek požáru. Při požárech prachu se vyhýbat použití plných vodních proudů a nasazovat 

roztříštěné proudy za nízkého tlaku. 

11.3.1. Typová komorová sušárna   

Do každého patra skladovací a technologické části vede vnitřní zásahová cesta po stavebně 

odděleném železobetonovém schodišti. To lze využít s ohledem na rozsah požáru a poškození 

ostatních stavebních konstrukcí. Při zasažení celé budovy požárem je potřeba vést zásah 

otvory v nadzemních podlažích na přední a zadní straně objektu z dostatečného počtu výškové 

techniky. Pokud již došlo k propadnutí střešní konstrukce, lze vést zásah i tímto způsobem. 

Plochou požáru je uvažován prostor až 1000 m2 i přesto, že je objekt vícepodlažní. Při požáru 

takového rozsahu již došlo k rychlému odhoření podlah a následnému propadnutí i s 

naskladněným materiálem do jednoho podlaží. I přes zasažení více jak 85% naskladněného 

materiálu je potřeba vést zásah v podobě ochlazování stavebních konstrukcí, z důvodu 

vysokých uchráněných hodnot na budově. 

Při požáru pouze sušící technologie je zásah možný s ohledem na stav podlah po schodišti 

přes skladovací část nebo pomocí výškové techniky. Požár sušících komor je vhodné 

likvidovat z posledního tj. 5.NP, kdy dojde zároveň k proniknutí hasební látky do sušících 

roštů a boxu pod komorami. Boxy a rošty jsou přístupné ze skladovací části ve 4.NP.  

11.3.2. Pásová sušárna chmele  

Při požáru uvnitř technologie je důležité zjistit, v jaké výškové úrovni se požár nachází. 

Úrovně pásů v sušárně jsou vždy částečné přístupné. Pokud se požár nachází v jiné části, je 

nevyhnutelné provést rozebrání konstrukce. U pásových sušáren je nutné počítat s možným 

rozšířením na uskladněný chmel, který je buď nalisován v žocích, nebo volně nahromaděný 

na skladovací ploše, která se nachází ve výšce kolem třech metrů. 
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11.3.3. Odvětrání 

Vzhledem k výskytu vysoké vrstvy usazeného prachu je odvětrání objektů velkým 

problémem. Prakticky se u zásahu nikdy neprovádělo a to již hned z několika důvodů. Prvním 

důvodem je nebezpečí zvíření prachu, které může vést k výbuchu. Druhým důvodem je 

problém s přiváděcími a odváděcími otvory a třetím důvodem je rozlet žhavých částic do 

nezasažených prostor sušárny s rychlým rozšířením požáru po naskladněném materiálu a 

dřevěných konstrukcích. U komorových sušáren se jedná o odvětrání prostoru jednoho 

podlaží přibližně o objemu 3000 m3 a u pásových sušáren, které jsou umístěny v halách, se 

jedná o číslo mnohonásobně vyšší. V úvahu tak přichází pouze přirozené odvětrání objektů na 

principu komínového efektu, které lze podpořit otevřením přiváděcích otvorů a uzavřením 

části prostorů či otvorů, tak aby bylo odvětrání efektivnější. 

11.4. Výpočet sil a prostředků 

Výpočet SaP je proveden na základě Metodického návodu k vypracování dokumentace 

zdolávání požárů [8]. 

U skladovací části typové komorové sušárny se počítá s tabulkovou hodnotou intenzity 

dodávky hasební látky na plochu Ip= 6,5 l · min-2 · m-1  pro sklady zemědělských plodin.  

U technologické části typové komorové sušárny a pásové sušárny se počítá s tabulkovou 

hodnotou intenzity dodávky hasební látky na plochu Ip= 15,3 l · min-2 · m-1 pro sušárny.  

11.4.1. Plocha hašení požáru  

Je část plochy požáru, na kterou se v daný moment dodává hasební látka. Při větších požárech 

není možné hasivem působit na celé ploše, proto se uvažuje s účinným hašením proudnic C 

52 a B 75 do hloubky 5 metrů.  

 ·   (11.1) 

Komorová sušárna - sklad            Komorové sušárna - technologie              Pásová sušárna                                   

 ·                                                   ·                                           ·  

                                                                                         

kde   Oh   je fronta hašení požáru (m); tj. délka obvodu požáru, kde jsou nasazeny SaP, 

         h     je hloubka hašení (m). 
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11.4.2. Určení potřebné dodávky hasební látky na hašení 

 ·   ·  (11.2.) 

Komorová sušárna - sklad         Komorová sušárna - technologie                  Pásová sušárna                                    

 · ,                                    · ,                               · ,  

   ·                         ·                     
   ·  

 kde   Sh   je plocha hašení (m), 

          Ip    je tabulková požadovaná intenzita dodávky hasební látky na plochu (l · min-1 · m-2).   

11.4.3. Stanovení počtu proudů 

  
 (11.3.) 

Komorová sušárna - sklad           Komorové sušárna - technologie              Pásová sušárna                                    

                                                                                                 

                                                                                                  

kde      je dodávka hasební látky potřebná na hašení (l · min-1), 

           je průtok proudnice (l · min-1). 

11.4.4. Určení potřebného počtu sil a požárních automobilů k hašení 

Počet automobilů 

       ·
, ·   

                      (11.4.) 

Komorová sušárna - sklad            Komorové sušárna - technologie              Pásová sušárna                                    

·
,  ·                                   ·

,  ·                           ·
,  ·     
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kde      celkové množství proudů nutných pro hašení (ks), 

             průtok proudnice (l · min-1), 

              výkon čerpadla požárního automobilu (l · min-1), 

        0,75    ¾ výkon čerpadla požárního automobilu. 

Počet hasičů  

  , · ·   (11.5.) 

Komorová sušárna - sklad        Komorové sušárna - technologie              Pásová sušárna                                    

, · ·                                , · ·                        , · ·  

                                                                                          

kde      počet proudů (ks), 

                počet hasičů obsluhující proudnici, 

        n         počet proudnic (ks), 

        1,25    koeficient určující 25 % záloh pro další práce. 

11.4.5. Určení počtu cisteren pro dodávku vody kyvadlovou dopravou 

    
(11.6.) 

kde   T1   je doba jízdy prázdné cisterny od místa zásahu k vodnímu zdroji (min), 

         T2   je doba potřebná k naplnění cisterny, 

         T3   je doba jízdy plné cisterny od vodního zdroje k místu zásahu, 

         T4   je doba vyprázdnění cisterny. 

Doba jízdy T1 a T3 (  vodní zdroj - místo zásahu či opačně ) 

·   
(11.7.) 
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· ,   

kde   l   je vzdálenost od místa zásahu k vodnímu zdroje (km), 

        vj    je průměrná rychlost jízdy požárních automobilů (45 km · h-1). 

Doba vyprázdnění cisterny 

   
(11.8.) 

Komorová sušárna - sklad        Komorové sušárna - technologie                  Pásová sušárna                                    

                                                                                                      

,                                       ,                                     ,   

kde Vnc    je objem nádrže požárního automobilu (l), 

        qv     je průtok, kterým je cisterna vyprazdňována (l · min-1). 

Doba potřebná k naplnění cisterny 

  
(11.9.) 

, · ,   

kde   Qc     je výkon čerpadla požárního automobilu (l · min-1), 

         Vnc   je objem nádrže požárního automobilu (l). 

Po dosazení výpočtů T1 - T4 do vzorce pro výpočet počtu cisteren pro dodávku vody 

kyvadlovou dopravou zjistíme následující: 

Komorová sušárna - sklad        Komorové sušárna - technologie              Pásová sušárna                                    

, , ,
,          , , ,

,         , , ,
,  
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12. Návrh metodického listu Bojového řádu jednotek požární ochrany 

Návrh metodického listu 

Bojový Řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 
Název:  

              Požáry sušáren chmele 

 

Metodický list číslo 

 

 

P 
 Vydáno dne: Stran: 3 

 

I. 

Charakteristika 

1) Chmel je zemědělská rostlina, ze které se tepelně zpracovávají chmelové hlávky. 

Z hlediska požární ochrany je hořlavou pevnou látkou organického původu třídy A. 

 

2) Sušárny chmele jsou zcela nebo částečně stavebně ohraničené prostory určené k sušení 

chmelových hlávek pomocí horkého vzduchu. 

 

3) Z hlediska stavebního a uspořádání lze sušárny chmele rozdělit na: 

a) komorové sušárny 

b) pásové sušárny 

 

4) Komorové sušárny jsou postaveny z železobetonových nosníků a příhradových 

vazníků. Mezi vazníky je podlaha převážně dřevěná s technologickými prostupy. 

Střecha objektu bývá pokryta eternitem či trapézovým plechem. Objekt se dá 

konstrukčně rozdělit do dvou stavebních částí. První částí je sklad usušeného chmele o 

čtyřech nadzemních podlažích a druhou technologická část o pěti nadzemních 

podlažích, ve které se vzestupně nachází hořáky na lehký topný olej s ventilátorem, 

vzduchotechnika a čtyři úrovně sušících roštů. Výška se pohybuje od 12 do 20 metrů. 

 

5) Pásová sušárna má konstrukci svařenou z pásové oceli, na které jsou připevněny 

dřevěné desky. Technologie je částečně přístupná ve spodní části, shora, či z boku nad 

klimatizační komorou. Skládají ze zásobníku na čerstvý chmel, vlastní sušárny se 

třemi výškovými úrovněmi sušících pásů, klimatizační části, ventilátorů a hořáku. 

Sušárna je vždy umístěna v kryté hale o různých půdorysných rozměrech z 

nehořlavých či smíšených konstrukcí. Výška pásové sušárny dosahuje 4 až 5 metrů, 

hala, v níž je sušárna umístěna dosahuje výšky 8 až 15 metrů. 
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6) V prostoru sušárny je vždy umístěn elektrorozvaděč s červeným tlačítkem STOP či 

hlavním vypínačem. Po stisknutí tlačítka nebo uvedení páky do polohy vypnuto dojde 

k odpojení celé sušárny od energie a zastavení technologie, včetně hořáku.   

7) Požáry sušáren chmele jsou charakteristické: 

a) vznikem požáru zejména o chmelovou sezonu - mezi měsíci srpen - říjen 

b) přítomností velkého množství snadno hořlavých látek s vysokou rychlostí šíření 

požáru a intenzitou sálavého tepla dosahující teplot až 1 200 °C 

c) plochou požáru až 1 000 m2 v úrovni jednoho nadzemního podlaží 

d) nebezpečím ztráty orientace vlivem silného zakouření v celém objektu  

e) nebezpečím pádu díky výskytu otevřených technologických prostupů v podlaze či 

rychlým prohoření napuštěných dřevěných podlah 

f) nebezpečím výbuchu vlivem zvíření usazeného prachu 

II.  

Úkoly a postup činnosti 

Při hašení požárů sušáren chmele je třeba: 

a) již při přijímání oznámení vyslat na místo dostatečné množství sil a prostředků, včetně 

výškové techniky 

b) zjistit informace o ohrožení osob 

c) zjistit plochu, způsob, směr a rychlost šíření požáru 

d) odstavit technologii z provozu s ohledem na teplotu v sušárnách 

e) zajistit vypnutí elektrického proudu 

f) zjistit množství hořlavé kapaliny v nádrži a uzavřít přívod hořlavé kapaliny do hořáku 

g) zjistit od personálu množství uskladněného chmele 

h) odhadnout a trvale sledovat poškození stavebních konstrukcí s využitím termokamery 

i) včas zřídit dálkovou dopravu vody z vydatného vodního zdroje 

j) nasazovat mobilní požární techniku s objemnými nádržemi a vyššími výkony čerpadel 

k) zjistit vhodné zásahové cesty 

l) v počátku zásahu je rozhodující nasazení dostatečného počtu proudů na zastavení 

šíření požáru   

m) vodními proudy chránit před požárem jak betonové, tak kovové stavební konstrukce 

n) u požárů prachu se vyhýbat použití plných vodních proudů a nasazovat roztříštěné 

proudy za nízkého tlaku 
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o) zajistit dostatečný počet kusů náhradní dýchací techniky, věcných prostředků a 

pohonných hmot 

p) s ohledem na dobu zásahu vytvořit podmínky pro střídání a odpočinek zasahujících, 

včetně ochranných nápojů a stravy 

q) volit pouze přirozenou ventilaci objektu 

III. 

Očekávané zvláštnosti 

Při požárech sušáren chmele je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 

a) předpokládání dlouhotrvajícího zásahu spojené s vysokými nároky na množství sil a 

prostředků 

b) chybějící dokumentace zdolávání požárů a instalace požárně bezpečnostní zařízení 

c) přítomnost vysoce objemových nadzemních či podzemních nádrží s lehkým topným 

olejem  

d) nesnadné pronikaní nasazených proudů do požárem zasaženého naskladněného 

materiálu 

e) nedostatek hasiva 

f) omezení použití plných vodních proudů při požáru prachu 

g) výskyt zemědělské techniky, materiálu a pesticidů v prostorech sušárny 

h) zákaz použití přetlakové ventilace v objektu z důvodu výskytu velkého množství 

prachu 

i) ztráta pevnosti u stavebních konstrukcí - nebezpečí zřícení konstrukcí 

j) přítomnost nevypnuté elektrické energie či venkovního vedení na objektu a sloupech - 

nebezpeční úrazu elektrickým proudem  

k) přítomnost neuzavřených potrubních rozvodů nejen s lehkým topným olejem 

l) stanovení opatření k zabezpečení dohledu nad místem zásahu - předání místa zásahu 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo popsat problematiku požárů sušáren chmele, a na toto téma 

vypracovat návrh metodického listu Bojového řádu jednotek požární ochrany. 

Na počátku jsem zjednodušeně popsal způsob a lokality, kde se chmel pěstuje, jaká je jeho 

roční produkce v České republice, fyzikální proces odstraňování vlhkosti z chmelových 

hlávek pomocí horkého vzduchu o teplotě do 65°C, a též jakými faktory je sušení ovlivněno, 

skladování usušeného chmele a lisovaného chmele, včetně jeho množství. 

Sušení chmele je v České republice prováděno na pásových a komorových sušárnách, které 

byly postaveny mezi 60. a 70. lety minulého století. Sušárny byly podrobně popsány ze 

stavebního, konstrukčního hlediska, s následným zaměřením na chování stavebních 

konstrukcí při teplotním namáhání požárem. Součástí sušáren je olejové hospodářství, které se 

skládá z nádrže na lehký topný olej, potrubí, bezpečnostních prvků a celé řady armatur. 

Problematika z hlediska požární ochrany byla zahájena určením možných příčin vzniku 

požáru. Na ni navázala analýza výbuchu, ze které bylo zjištěno, že k výbuchu celých 

chmelových hlávek nedochází, ale v případně chmelového prachu ano. Následně byly určeny 

síťové analýzy, rychlost šíření hoření po vrstvě usazeného prachu, minimální teploty vznícení 

usazeného a rozvířeného prachu, indexy náchylnosti k samovznícení, výhřevnost, spodní 

meze výbušnosti, minimální iniciační energie a maximální výbuchové parametry rozvířeného 

prachu.  

U požárů sušáren v minulosti jsou vypracovány celkem čtyři případové studie sušáren chmele, 

z nichž tři případy se týkají typových komorových sušáren a jeden pásové sušárny. Studie 

vždy obsahuje místo, kde se požár odehrál, charakteristiku konstrukce, průběh zásahu, příčinu 

vzniku požáru, pozitiva, negativa, způsobené škody, uchráněné hodnoty a fotodokumentaci 

z místa zásahu. 

Stanovení taktiky zdolávání požárů v provozech sušáren se rozděluje s ohledem na jejich 

typy. V taktice jsou popsány způsoby vedení zásahu po vnitřních a vnějších zásahových 

cestách. Ke stanovení potřebných sil a prostředků k účinnému zásahu hrálo velkou roli to, že 

chmel je hořlavou pevnou látkou organického původu třídy A. K hašení je nejvhodnější voda, 

s případným doplněním o smáčedlo. Tyto skutečnosti si vynutily určit množství sil, 

prostředků a zásobování požární vodou, které odpovídají minimálně druhému stupni 

požárního poplachu. 
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Vzhledem k faktu, že výstupem této diplomové práce je návrh metodického listu Bojového 

řádu jednotek požární ochrany - Požáry sušáren chmele, je v první řadě určen k odborné 

přípravě příslušníků a členů jednotek požární ochrany. Dále může sloužit jako odborná 

literatura k vypracování dokumentace zdolávání požárů k provozům sušáren, pro vyšetřování 

příslušníky oddělení Zjišťování příčin požáru, ale i pro Technický ústav požární ochrany či 

Útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování nebo Odbor kriminalistické 

techniky a expertíz. 
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Seznam zkratek 

AP        - Automobilová plošina 

AZ        - Automobilový žebřík 

CAS      - Cisternová automobilová stříkačka 

ČR        - Česká republika 

DA        - Dopravní automobil 

Hl.m.     - Hlavní město 

HZS      - Hasičský záchranný sbor 

IDP       - Izolační dýchací přístroj 

JPO       - Jednotka požární ochrany 

LTO      - Lehký topný olej 

NP         - Nadzemní podlaží 

PPLA    - Protiplynový automobil 

PVC      - Polyvinylchlorid 

ŘD        - Řídící důstojník 

SaP       - Síly a prostředky 

SDH     - Sbor dobrovolných hasičů 

ÚO       - Územní odbor 

VA       - Vyšetřovací automobil 

VZ       - Velitel zásahu 


