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Anotace 

Kroupa, K. Zabezpečení PO v podniku Sellier & Bellot, Diplomová práce, VŠB – TU 

Ostrava, 2013, 60 s 

V této diplomové práci se zabývám zabezpečením PO v podniku Sellier & Bellot, 

a.s. Nejprve jsem uvedl přehled objektů nalézajících se v areálu podniku. Následně jsem 

provedl analýzu nebezpečného prostoru vycházející ze statistik událostí za posledních 

13 let a počtu zaměstnanců v jednotlivých objektech. Dle přání zástupce firmy, Ing. Jiřího 

Dvořáka, jsem se zaměřil na objekt expedice. Uvedl jsem základní informace o skladu, 

hořlavých materiálech, iniciačních zdrojích, přítomnosti osob, chování skladovaného 

materiálu při pádu a poţáru a přístupových komunikacích. V druhé části jsem se zaměřil 

na dokumentaci poţární ochrany a vyhodnotil rozdílnost vzhledem k současné platné 

legislativě. V závěru práce jsem zhodnotil stav zabezpečení poţární ochrany v celém 

objektu a navrhl jeho zlepšení. 

Klíčová slova: Zabezpečení PO, dokumentace PO, brokové náboje, kulové náboje, sklad 

Annotation 

Kroupa, K. Provision of Fire Protection in the Company Sellier & Bellot, Diploma thesis, 

VŠB – TU Ostrava, 2013, 60 p 

This diploma thesis deals with the provision of fire protection in the Sellier & Bellot 

company, a.s. First, the list of buildings within the company facilities is provided; next,  

a dangerous space is analysed based on the statistics of events during the past 13 years and 

the number of employees in particular buildings. Due to the company representative’s, Jiří 

Dvořák’s, wish, I concentrated on the dispatch facility. I present the basic information 

about the storing hall, flammable materials, initiation sources, presence of persons, 

behavior of the stored material in case of falling and fire, and access paths. In the second 

part, I focus on the documentation of fire protection, and I evaluated the in compliances 

with the present valid legislation. In conclusion, I evaluate the condition of fire protection 

provision in the entire facility and I propose improvements. 

Keywords:Provision of fire protection, documentation of fire protection, hunting 

ammunition, shotgun shells, rifle ammunition, depot  
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Úvod 

Podnik Sellier & Bellot byl vystavěn ve Vlašimi v roce 1934. Od té doby se firma 

postupně rozšiřovala aţ do dnešní podoby. Podnik se od svého počátku soustředil na výrobu 

střeliva. V průběhu let se výroba sortimentu měnila podle aktuální poptávky na trhu, např.  

o bleskovice a rozbušky. V současné době se firma zaměřuje hlavně na střelivo pro lovecké, 

sportovní, obranné a pěchotní zbraně a s tím spojené provozy. 

Firma Sellier & Bellot patří mezi významné podniky nejen pro svou výrobu, ale také 

proto, ţe nabízí mnoho pracovních příleţitostí pro široké okolí. 

Narodil jsem se ve Vlašimi, kde jsem také vyrůstal a v současné době zde stále ţiji. 

Některý materiál vyuţívaný k výrobě střeliva je nebezpečný. Při nesprávné manipulaci s ním 

můţe dojít ke zranění nebo dokonce k úmrtí osob. 

Impulsem pro výběr tématu této práce bylo, ţe jsem chtěl zjistit, zdali je úroveň 

zabezpečení podniku dostatečná, či zda ji lze nějakými opatřeními vylepšit. V následujících 

kapitolách se zaměřím na popis jednotlivých objektů firmy a identifikuji prostory se 

zvýšeným poţárním nebezpečím. Následně provedu analýzu aktuálního zabezpečení 

v návaznosti na platné předpisy a navrhnu technická, organizační a jiná opatření ke zlepšení 

stavu zabezpečení poţární ochrany. 
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Rešerše 
 

Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně 

Přijetím zákona č. 133/1985 S., o poţární ochraně se začaly vytvářet podmínky pro účinnou 

ochranu ţivota a zdraví občanů a majetku před poţáry. Dle tohoto zákona se člení 

provozované činnosti podle poţárního nebezpečí. Určuje povinnosti právnických 

a podnikajících fyzických osob [1]. 

 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního 

poţárního dozoru 

Je prováděcí vyhláškou zákona č. 133/1985 Sb. Vymezuje způsob stanovení podmínek 

poţární bezpečnosti a posuzování poţárního nebezpečí. Stanovuje druhy, obsah a vedení 

dokumentace poţární ochrany. V neposlední řadě určuje vybavení prostor právnických 

a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky poţární ochrany a poţárně 

bezpečnostního zařízení [23]. 

 

 

  



 

3 

 

1 Požární ochrana v ČR 

Cílem poţární ochrany je vytváření podmínek k ochraně ţivota a zdraví občanů. Další 

neméně důleţitým úkolem je ochrana majetku před poţárem a poskytování pomoci  

při mimořádných událostech. Pro dosaţení těchto cílů jsou stanoveny povinnosti ministerstev, 

správních úřadů, právnických a fyzických osob, orgánů státní správy  

a samosprávy na úseku poţární ochrany, jakoţ i postavení a povinností poţární ochrany [1]. 

Základní předpisy, kterými se řídí poţární ochrana (dále jen PO), jsou: 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně 

 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o poţární prevenci 

Zákon č.133/1985 určuje povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů, 

právnických a fyzických osob na úseku PO. Dále určuje postihy právnických  

a podnikajících fyzických osob. 

Vyhláška č.246/2001 určuje vybavení prostor právnických a podnikajících fyzických 

osob věcnými prostředky a poţárně bezpečnostními zařízeními, způsob vytváření podmínek 

pro hašení poţáru, lhůty a způsob provádění pravidelných kontrol dodrţování předpisů o PO, 

způsob stanovení podmínek poţární bezpečnosti a posuzování poţárního nebezpečí. 

Podle§4 zákona o PO se člení provozované činnosti podle poţárního nebezpečí  

do třech kategorií: 

- Bez zvýšeného poţárního zatíţení 

- Se zvýšeným poţárním nebezpečím  

- S vysokým poţárním zatíţením 

1.1 Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 

Za činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím se povaţují ty: 

- Při nichţ se v jednom prostoru nebo poţárním úseku (dále jen PÚ) vyskytují 

nebezpečné látky, které jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, 

vysoce hořlavé a hořlavé, jejichţ celkové mnoţství nepřesahuje 1000 kg v pevném 

stavu nebo 250 l v kapalném stavu. 
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- Při nichţ se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících, příp. 

v nádobách se součtem vnitřních objemů převyšujícím 100 l v jednom prostoru 

nebo PÚ. 

- Ve výrobních prostorech, ve kterých se na pracovištích s minimálně třemi 

pracovníky vyskytuje nahodilé poţární zatíţení 15 kg.m
-1

 a vyšší. 

- V prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé poţární zatíţení 120 kg.m
-1

 

a vyšší. 

1.2 Činnosti s vysokým požárním nebezpečím 

Za činnosti s vysokým poţárním nebezpečím se povaţují ty: 

– Při nichţ se vyskytují nebezpečné látky a přípravky klasifikovány jako oxidující, 

extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé v celkovém mnoţství vyšším  

neţ 5000 kg. 

– Při nichţ se vyrábí nebo plní do zásobníků, cisteren nebo nádob hořlavé kapaliny, 

plyny anebo hoření podporující plyny s roční produkcí 5000 t a vyšší. 

– Zabezpečování přepravy nebezpečných látek a přípravků v kapalném nebo 

plynném stavu pomocí přečerpávání a zvyšování tlaku. Látky jsou klasifikovány 

jako extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé v potrubí o vnitřním průměru  

0,8 m a větším. 
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2 Historie firmy 

V roce 1825 bylo pánům Sellieru & Bellotovi uděleno rakouskými úřady dekretem  

č. 26617 uděleno privilegium na výrobu perkusních zápalek. 

 Pierre Daniel Louis Sellier se narodil v roce 1790 a pracoval jako obchodník. Jeho 

nejvýznamnější komoditou, se kterou obchodoval, byly lovecké zbraně a lovecké potřeby. 

Velmi dobře odhadl, který výrobek má velkou šanci na úspěch. Vycítil velký potenciál 

perkusního systému u palných zbraní. 

Jean Meria Nicolas Bellot se narodil v roce 1797 a vystudoval chemii v Paříţi, kde se 

seznámil s chlorečnanem draselným, s vlastnostmi směsí, s pevnými hořlavými látkami, 

třaskavou rtutí a s třaskavým stříbrem. Bellot se pokoušel plnit směsmi chlorečnanu 

draselného s pevnými hořlavými látkami (sloţemi) zápalky určené pro vojenské pušky. 

Chlorečnan draselný měl jednu nevýhodu. Při jeho pouţití docházelo k rezivění zámků 

působením chlóru při výstřelu. Bellota napadlo nahradit chlorečnan draselný třaskavou rtutí  

a tuto sloţ přímo zalisovat do kalíšku. 

Pro uvedení těchto zápalek na trh se spojil právě se Sellierem. Pro uspokojení 

poptávky po těchto perkusních zápalkách se rozhodli zřídit podnik. Za tímto účelem Sellier 

koupil usedlost Parukářka na dnešním praţském Ţiţkově. Zde začali budovat svůj podnik. 

V následujících letech došlo k rozvoji podniku a nárůstu prodeje perkusních zápalek. Kvůli 

vzrůstající poptávce byl v roce 1829 zřízen nový závod v Schönebecku u Magdeburgu. V roce 

1835 se denně v podniku na Parukářce vyrobilo 300 000 zápalek a v Schönebecku 200 000 

zápalek. Tím se stali největším kontinentálním výrobcem perkusních zápalek.   

V následujících letech začala firma vyrábět Flobertovy revolverové a brokovnicové náboje. 

Postupně se také začaly zavádět taţené nábojnice. Během let docházelo k výkyvům poptávky 

po vyráběném zboţí. K velkému nárůstu došlo během první světové války. 

První informace, ţe by mohl vzniknout nový závod Sellier & Bellot ve Vlašimi, pochází 

z roku 1929. Technologický projekt na výstavbu zpracoval Dr. Blechta. Jemu patří také 

zásluha na zavedení nové sloţe pouţívané do rozbušek. V roce 1930 předloţilo ministerstvo 

národní obrany firmě poţadavek na zajištění válečných výrobních kapacit. Měly být 

vybudovány tak, aby bylo moţné denně ve třech směnách zajistit výrobu výrobků uvedených 

v Tab. 1. 
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Tab. 1 - Výroba zajišťovaná v roce 1930 [3] 

Puškové náboje 7,92 mm 1 500 000 ks 

Pistolové náboje vz. 22 100 000 ks 

Třaskavá rtuť 180 kg 

Roznětky 48 000 ks 

Rozbušky dělostřelecké 48 000 ks 

Zápalky vz. 23 3 000 000 ks 

Bleskovice 2 400 m 

 

Jelikoţ jiţ nebylo moţné, kvůli výrobě poţadovaného mnoţství, rozšířit podnik  

na Parukářce, bylo rozhodnuto, ţe dojde k přesunutí továrny. Dne 14. března 1932 navrhlo 

představenstvo podniku přesunutí firmy do Vlašimi. Zástupci podniku si ve Vlašimi vyhlídli 

auerspergskou oboru, která byla v létě 1929 zničena větrnou vichřicí. Majitel Karel 

Auersperg-Breunner se ji proto rozhodl prodat. Její rozloha činila 112,496 ha. 

Po zpracování technologického projektu a udělení povolení stavby byla v polovině 

roku 1934 zahájena výstavba 53 plánovaných objektů. Technologické zařízení a stroje se 

začaly do dokončených objektů stěhovat koncem roku 1935. V lednu 1936 se postupně začala 

rozjíţdět výroba. Dostavba pokračovala aţ do počátku druhé světové války. 

Po druhé světové válce posílila strojírenská výroba, jako jsou tvářecí a obráběcí stroje, 

loţiska a balící stroje. Hlavním produktem výroby však stále zůstávalo střelivo (vojenské 

maloráţové a komerční). Začátkem 50. let byl vystavěn nový objekt na výrobu azidu 

olovnatého, trinitroresorcinátu olovnatého a tetrazenu, včetně nových sušáren. Dále byly 

postaveny objekty na výrobu pentritové bleskovice a nové rozbuškárny. 

Po 17. listopadu 1989 ministerstvo rozhodlo část podniku vyrábějící střelivo, 

iniciátory a muniční stroje zprivatizovat na akciovou společnost Sellier & Bellot. Dne 

1. května 1992 byla zaloţena Sellier & Bellot, a.s. Po pádu ţelezné opony došlo k rozšíření 

sortimentu v oboru střeliva. V roce 2005 oslavila firma výročí 180 let od svého zaloţení. 

V roce 2009 byla firma Sellier & Bellot prodána brazilské CBC – Companhia Brasileira de 

Cartuchos. Tato firma patří mezi největší výrobce munice na světě [3]. 
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3 Popis a charakteristika firmy 

Firma Sellier & Bellot je situována ve středočeském kraji v okrese Benešov,  

na jihovýchodním okraji Vlašimi, města s rozšířenou působností. Areál podniku se nalézá 

v prostoru bývalé auerspergské obory, po levé straně při výjezdu z města po silnici č. II/112 

směrem na Čechtice (Obr. 1). 

 

Obr. 1 - Situace umístění podniku 

 

Podnik zaměstnává téměř 1300 osob a řadí se tak mezi největší zaměstnavatele  

ve dvanáctitisícovém městě [2]. Do tohoto podniku jezdí za prací i lidé z dalekého okolí.  

Na některých provozech podniku se pracuje v třísměnném provozu. V areálu firmy se nalézají 

prostory, ve kterých se skladují suroviny vyuţívané pro výrobu. Ty svými nebezpečnými 

vlastnostmi a obloţností skladů zařazují areál podniku do skupiny B dle 

zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií. Vymezení zón havarijního plánování je 

zobrazeno na Obr. 2. 
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Obr. 2 - Zóny havarijního plánování [18] 

Areálem podniku protéká malý potok Bolinka, na kterém jsou vybudovány 2 rybníky. 

Voda z rybníků je vyuţívána k chlazení technologie pro výrobu. Podél severní strany podniku 

vede ţelezniční trať spojující Benešov a Trhový Štěpánov. Do podniku vede ţelezniční 

vlečka, která jiţ bohuţel není v dnešní době vyuţívána a veškerý pohyb zboţí a materiálu se 

přesunul na silnici. 

3.1 Objekty areálu 

V areálu firmy se dnes nachází 218 stavebních objektů, v přibliţně 200 objektech jsou 

provozovány činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím. Největšími riziky, která zde hrozí, 

jsou nebezpečí vzniku poţáru a výbuchu. Objekty, u kterých by případný výbuch způsobil 

velké škody, jsou umístěny v ochranných zemních valech. Některé objekty dislokované 

v areálu podniku jsou vzhledem ke skladovaným materiálům utajované. Z tohoto důvodu  

ve své práci nebudu popisovat rozmístění jednotlivých objektů po areále.  

V následujících bodech jsou uvedeny produkty a suroviny potřebné k výrobě střeliva, 

které se v areálu podniku vyrábí, skladují a se kterými se jistým způsobem nakládá [30]. 

Černý střelný prach 

– Vyuţívá se jako hnací náplň do střeliva vyráběného v podniku. 
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Sklady – Černý střelný prach je zde skladován v jednopodlaţních objektech, jejichţ 

konstrukce je zděná z cihel. Střecha je tvořena dřevěným krovem s dřevěným 

záklopem. 

Bezdýmný střelný prach 

– Vyuţívá se jako hnací náplň do střeliva vyráběného v podniku. 

– Teplota vzplanutí:  140 °C 

– Teplota vznícení:  135 °C [10] 

Sklady – Bezdýmný střelný prach je skladován v jednopodlaţních objektech, jejichţ 

konstrukce je zděná z cihel. Střecha je vazníková dřevěná s prkenným 

záklopem. Sklady bezdýmného střelného prachu jsou umístěny v ochranném 

zemním valu. 

Zápalky 

– Zápalka je součást náboje, která obsahuje zápalkovou sloţ. Ta se nárazem nebo 

jiným způsobem vznítí a zaţehne výmetnou náplň [6]. 

Sestavování – Objekt, ve kterém se zápalky sestavují, má skeletovou ocelovou 

konstrukci. Konstrukce střechy je tvořená dřevěným záklopem. 

Kontrola a balení – Objekt určený ke kontrole a balení zápalek má svislé nosné  

i dělicí konstrukce zhotoveny z monolitického ţelezobetonu. Konstrukce 

střechy a stropu je dřevěná trámková s dřevěným záklopem. Vnitřní dělicí 

konstrukce jsou zesíleny pancířem. 

Sklady – Zápalky jsou skladovány v jednopodlaţních objektech, jejichţ konstrukce 

jsou z monolitického ţelezobetonu. Objekty jsou zasypány v zemním valu. 

Třaskavá sloţ 

– Jedná se o směs třaskavin a pomocných látek (např. okysličovadlo, hořlavina, 

zdrsňovadlo a pojivo). Třaskavá sloţ se následně zalisovává  

do zápalek [6]. V podniku se vyrábí třaskavá sloţ s označením NEROXIN, 

NONTOX. 
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Výroba – Veškeré objekty určené k výrobě třaskavých sloţí jsou umístěny v zemních 

valech. Podle doby výstavby se liší konstrukčním materiálem. Objekty 

vystavěné v roce 1936 mají svislou konstrukci trámovou s hobrovým 

obvodovým pláštěm. Objekty vystavěné v roce 1985 mají svislé konstrukce 

v části s nebezpečím výbuchu z monolitického ţelezobetonu. Ostatní 

konstrukce jsou dřevěné. 

Sklady – Objekty skladů třaskavé sloţe mají svislou konstrukci z monolitického 

ţelezobetonu. Konstrukce střechy je u některých dřevěná, u jiných 

z monolitického ţelezobetonu. Objekty skladů jsou umístěny v ochranném 

zemním valu. 

Rozbušky 

– Jedná se o rozněcovadlo slouţící k vyvolání detonace trhavinových náloţí [11]. 

– V současné době je výroba rozbušek v podniku v útlumu, vyrábí se jen 

minimální mnoţství. 

Výroba – Objekty výroby jsou jednopodlaţní z monolitického ţelezobetonu 

s cihelnými dozdívkami. Mají obvodový dřevěný plášť s hobrovým obkladem, 

konstrukce střechy je dřevěná. Tyto dřevěné konstrukce slouţí jako 

odlehčovací.  

Sklady – Objekty skladů rozbušek jsou jednopodlaţní. Konstrukce objektů se liší 

dobou, kdy byly vystavěny. Starší sklady mají svislou dřevěnou nosnou 

konstrukci s dřevěným opláštěním a dřevěnou střešní konstrukci. Novější 

sklady jsou z monolitického ţelezobetonu. Sklady s dřevěnou konstrukcí jsou 

umístěné v ochranném zemním valu, ţelezobetonové jsou zasypány ochranným 

zemním valem. 

Azid olovnatý a Tricianát olovnatý 

Azid olovnatý – jemné krystalky bílé barvy. Slouţí k výrobě iniciátorových sloţí 

a k plnění rozbušek. Je poměrně stabilní, s vynikající roznětnou silou. 

Zanechává si detonační schopnost i ve vlhkém stavu [13]. 
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Tricianát olovnatý – ţlutý krystalický prášek. Je velmi citlivý na plamen a jiskru. 

Pouţívá se spolu s azidem olovnatým jako přísada do rozbušek z důvodu 

zvýšení citlivosti, dále do zápalek a sloţí [14].  

Výroba – Objekt výroby azidu olovnatého a tricianátu olovnatého je rozdělen 

ţelezobetonovými stěnami. Jedna část má obvodové stěny cihelné, stropní 

konstrukce je z monolitického ţelezobetonu. V druhé části jsou jednotlivé 

místnosti od sebe odděleny monolitickými ţelezobetonovými zdmi. Plášť této 

části budovy je dřevěný, z vnitřní strany omítnutý. Střecha je dřevěná 

s prkenným záklopem. 

Pentrit 

– Pentrit je surovina uţívající se pro výrobu brizantních trhavin, výrobu 

bleskovic a základních náplní elektrických detonátorů [12]. 

Sklady – Objekt skladu pentritu je jednopodlaţní. Veškeré svislé i vodorovné 

konstrukce jsou z monolitického ţelezobetonu. 

Elektrické rozněcovače 

Sklad – Objekt skladu elektrických rozněcovačů je jednopodlaţní, jeho svislé  

i vodorovné konstrukce jsou z monolitického ţelezobetonu. Objekt je 

zasypán ochranným zemním valem. 

Palníky 

Sklad – Objekt skladu palníků je jednopodlaţní se svislými i vodorovnými nosnými 

konstrukcemi z monolitického ţelezobetonu. Objekt je zasypán ochranným 

zemním valem. 

Dále se v areálu nacházejí objekty: 

Objekt výroby pistolových nábojů 

výroba polotovarů nábojů 

- Objekt je jednopodlaţní z ocelové nosné skeletové konstrukce s cihlovými 

vyzdívkami. Střešní konstrukce je z ocelových příhradových vazníků 

s dřevěným záklopem. 
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plnění a lakování nábojů 

- Objekt je jednopodlaţní s ocelovou nosnou konstrukcí. Obvodové zdivo je 

z cihelné vyzdívky. Střecha je z ocelové nosné konstrukce s calofrigovými 

deskami. 

Objekt plnění loveckých nábojů 

- Objekt je jednopodlaţní. Jeho svislé nosné konstrukce jsou tvořeny 

z ocelového skeletu s cihelnými dozdívkami obvodového zdiva. Střešní 

konstrukce je tvořena calofrigovými deskami na ocelové nosné konstrukci. 

Sklady chemikálií – V objektu se skladují chemikálie pro povrchové úpravy výrobků  

a hořlavé kapaliny. Osoby se zde pohybují nárazově a krátkodobě. 

- Jednopodlaţní objekt. Svislé nosné konstrukce i obvodový plášť jsou 

z cihelného zdiva. Konstrukce střechy je z ţelezobetonových příhradových 

vazníků s ţelezobetonovými prefabrikovanými deskami. 

Energocentrum – Jsou zde soustředěny transformátorové kobky, rozvody VN a NN  

a dílna elektroúdrţby. Osoby se zde zdrţují nárazově a krátkodobě. 

- Dvoupodlaţní objekt s jedním nadzemním podlaţím. Svislé nosné 

konstrukce jsou zděné, vodorovné jsou z monolitického ţelezobetonu 

Střelnice – V objektu se provádějí zkoušky střeliva. V pracovní směně se v budově 

zdrţuje 16 osob. 

- Jednopodlaţní objekt. Svislé konstrukce jsou zhotoveny z cihelného zdiva. 

Konstrukce střechy je z ocelových příhradových vazníků s prkenným 

záklopem. 

Jídelna – objekt jídelny slouţí ke stravování zaměstnanců podniku. Mimo dobu obědů 

se zde nachází 18 osob na ranní směně a 2 na odpolední směně. 

- Objekt je třípodlaţní, z toho jedno patro je podzemní. Svislé konstrukce 

jsou vyzděny z plných cihel. Vodorovné jsou tvořeny ţelezobetonovými 

trámy s ţelezobetonovými deskami. 
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Sklady expedice – ve východní části skladu jsou skladovány brokové lovecké náboje. 

Tyto náboje jsou skladovány na paletách, které jsou následně ukládány  

do šestipatrového regálu do výšky 8 metrů. V západní části skladu jsou 

skladovány kulové náboje. V této části skladu je střelivo skladováno  

ve dvou podlaţích na paletách umístěných na podlaze skladu. Ve druhém 

patře jsou také umístěny kanceláře administrativy. 

- Objekt skladů expedice je rozdělen do dvou částí. Západní část budovy je 

dvoupodlaţní a tvoří téměř ¾ délky objektu. Východní část budovy tvoří 

sklad, který prochází dvěma podlaţími a tvoří jediné podlaţí. Svislá nosná 

konstrukce východní části budovy je tvořena ţelezobetonovým skeletem, 

západní části budovy monolitickým ţelezobetonem s cihelnými 

dozdívkami. Konstrukce střechy nad celým objektem je 

z ţelezobetonových vazníků doplněných ţelezobetonovými deskami. 
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4 Identifikace nebezpečných prostorů 

Kaţdý je povinen se chovat tak, aby nezpůsobil vznik poţáru nebo svým jednáním  

ke vzniku nepomohl. Právnické nebo podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku PO 

ve všech prostorách, které uţívají [1]. Aby bylo moţné předcházet vzniku poţáru  

a plnit povinnosti na úseku PO, je nutné nejdříve identifikovat jednotlivé prostory,  

ve kterých můţe hrozit nebezpečí vzniku poţáru.  

4.1 Prostory s nebezpečím vzniku požáru 

Pro vznik poţáru je zapotřebí hořlavý materiál, iniciační zdroj a oxidační prostředek.  

Z prostorů s nebezpečím vzniku poţáru můţeme vyloučit prostory skladu pentritu, 

kyseliny pikrové, rozbušek, třaskavé sloţe, zápalek, černého a bezdýmného střelného prachu. 

V těchto objektech není zavedena elektrická energie, je v nich ochrana proti statické elektřině, 

proti vzdušným výbojům a nejsou trvale obsazeny zaměstnanci. 

Pokud by i přesto nastala iniciace, došlo by pouze k výbuchu objektu. Všechny tyto 

budovy jsou konstruovány, rozmístěny a v terénu usazeny tak, ţe v případě exploze dojde 

k destrukci budovy a k minimálnímu rozletu materiálu do stran. Nemělo by dojít k následné 

řetězové reakci ostatních objektů 

U ostatních objektů můţe dojít ke vzniku poţáru, jelikoţ se v nich vyskytuje  

i moţný iniciační zdroj. 

4.2 Prostory se zvýšeným požárním nebezpečím 

V areálu podniku je 63 objektů, ve kterých se provozují činnosti se zvýšeným 

poţárním nebezpečím. Podmínky pro zatřídění prostor se zvýšeným poţárním nebezpečím 

jsou definované v § 4 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně. 
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5 Vyhodnocení nebezpečných prostorů 

Pro vyhodnocení rizikových prostorů jsem vzal v potaz statistiku mimořádných 

událostí v podniku od roku 2000 a počty zaměstnanců v jednotlivých provozech. 

5.1 Přehled mimořádných událostí v Sellier & Bellot, a.s., Vlašim 

V následující Tab. 2 jsou uvedeny mimořádné události (dále jen MU), které se staly 

v podniku od roku 2000. Je zřejmé, ţe MU, ke kterým během dvanácti let došlo, není mnoho. 

Například v roce 2005, 2008, 2011, 2012 a v počátku roku 2013 nedošlo v areálu podniku 

k ţádné MU. 
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Tab. 2 - MU v období roku 2000 až 2013 

Datum objekt příčina 

28.8.2000 plnění loveckých nábojů Technická závada na plničce prachu 

31.10.2000 výroby nábojů Výbuch na lisu laborační linky 

12.12.2000 výroby nábojů Výbuch na lisu laborační linky 

22.1.2001 lesnická činnost Poţár po pálení na skládce odpadu 

2.4.2001 
výroby polotovarů 

nábojů 
Poţár sušičky na lince pro povrchové úpravy 

4.4.2001 
výroby polotovarů 

nábojů 

Poţár odsávací jednotky bubnu s pilinami pro čištění 

kovových nábojnic 

12.10.2001 administrativní budova 
Poţár izolace v mezistění při rekonstrukci sociálního 

zařízení 

3.1.2002 
výroby pistolových 

nábojů 
Výbuch na plničce prachu 

27.6.2003 
výroby pistolových 

nábojů 
Výbuch na plničce prachu 

3.7.2003 povrchové úpravy Zakouření na proudovém transformátoru v trafostanici 

27.8.2003 sušárna azidu Poţár při opravě střechy 

28.2.2004 
výroby pistolových 

nábojů 
Výbuch na plničce prachu 

23.3.2004 
výroby polotovarů 

nábojů 
Poţár nabíječky pro akumulátorový vozík 

21.2.2006 balistická zkušebna Vzplanutí papírového terče 

16.3.2007 
výroby pistolových 

nábojů 
Výbuch na plničce prachu + úraz obsluhy  

30.6.2009 volné prostranství Poţár pogumovaného vnitřku nádrţe na vodu 

10.8.2010 výroby zápalek Poţár izolace při opravě střechy 
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Graf 1 - Přehled mimořádných událostí 

 

V Graf 1 můţeme vypozorovat, ţe nejvíce MU se stalo v objektu výroby pistolových 

nábojů. V tomto objektu nastala vţdy stejná situace. Ve všech čtyřech případech došlo  

k iniciaci střelného prachu a následnému výbuchu prachu v násypce plničky. Bezpečnostními 

předpisy je stanoveno maximální mnoţství střelného prachu v násypce, při kterém by mělo 

dojít pouze k vyhoření a nikoli k výbuchu. Podle statistiky MU, ke kterým v podniku došlo, je 

patrné, ţe občas k malým výbuchům dojde. Naštěstí od roku 2010 došlo pouze jedenkrát  

ke zranění obsluhy. Například 14. 11. 1967 došlo v tomto objektu k silnému výbuchu,  

při kterém zemřelo 8 dělnic, těţce zraněno bylo 6 ţen a středně těţké zranění utrpěly čtyři 

pracovnice [3]. Druhým místem nejpočetnějšího vzniku MU je objekt výroby polotovarů 

nábojů (kovovýroby). Zde se nedá určit, které místo v daném objektu je nejrizikovější. 

Pokaţdé se jednalo o poţár, ale vţdy na jiném zařízení. 

5.2 Počet osob v jednotlivých objektech 

Počty osob se v jednotlivých objektech velmi liší. Některé objekty nejsou obsazeny 

zaměstnanci vůbec (sklady sloţí, střelného prachu…), v některých je pouze jeden 

zaměstnanec na směnu (výroba třaskavých sloţí, příprava chemikálií k výrobě výbušnin…)  

a v jiných je aţ 318 osob (objekt určený k povrchovým úpravám polotovarů). 

Z důvodu velkého mnoţství objektů s různými počty zaměstnanců uvedu 

v následujícím grafu (Graf 2) pouze počet zaměstnanců v provozech, kde došlo  

za posledních 12 let k nějaké MU. 
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Graf 2 - Počty zaměstnanců ve vybraných objektech 

 

5.3 Vyhodnocení 

V kapitole 5.1 vyplynulo, ţe nejvíce MU, ke kterým od roku 2000 došlo, bylo 

v objektu výroby pistolových nábojů. Vţdy se jednalo o výbuch na plničce prachu. 

V kapitole 5.2 jsou zobrazeny počty zaměstnanců ve vybraných objektech. Nejvíce 

obsazeným místem je budova výroby polotovarů. Druhým v pořadí je objekt výroby 

pistolových nábojů. 

Vzhledem k počtu MU, jejich charakteru, vlastnostem zpracovávaného zboţí  

a počtu osob, které dané MU ohrozily, jsem jako nejvíce rizikový objekt určil budovu výroby 

pistolových nábojů. 
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6 Jednotka HZS podniku 

Jednotku HZS podniku zřizuje, zřizovací listinou k plnění úkolů podle § 70 odst. 1 [1], 

právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 

[1]. Počet zaměstnanců zařazených do jednotky HZS podniku a jejich vybavení stanoví  

na základě posouzení poţárního nebezpečí HZS kraje [1]. Početní stav zaměstnanců HZS 

podniku musí umoţňovat plnění jejich úkolů a jejich akceschopnost. Minimální fyzický 

početní stav nesmí být u zaměstnanců určených k výjezdu niţší, neţ druţstvo o zmenšeném 

početním stavu [15]. 

6.1 Početní stav HZS podniku 

U HZS podniku Sellier & Bellot je zaměstnáno 18 lidí, kteří jsou rozděleni do tří 24 

hodinových směn. Sloţení jednotlivých směn je znázorněn v Tab. 3. 

Tab. 3 - Početní stav HZS podniku 

Velitel jednotky HZS podniku – Velitel směny A 

Směna A Směna B Směna C 

Velitel druţstva Velitel druţstva Velitel druţstva 

Velitel druţstva Velitel druţstva Velitel druţstva 

Technik EPS 
technik Technické 

sluţby 

technik chemické 

sluţby 

Strojník Strojník Strojník 

Strojník Strojník Strojník 

Strojník Strojník Strojník 

 

6.2 Vybavení HZS podniku 

Vybavení jednotky HZS musí splňovat poţadavky podle § 8 [16] a musí umoţnit 

plnění úkolů jednotky včetně její předurčenosti k záchranným pracím [15]. 

Skutečné vybavení mobilní poţární technikou je spolu s rokem výroby uvedeno 

v následující Tab. 4. 
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Tab. 4 - Požární automobily u HZS podniku 

Účel poţárního automobilu Označení 
rok 

výroby 

CAS 
CAS 32/6000/600-S3R 1974 

CAS 25/2500/400-S2Z 1990 

AP AP 27 - S2R 1986 

RZA RZA - L1R 1995 

 

V Tab. 5 jsou uvedeny další technické prostředky, kterými HZS podniku disponuje. 

Tab. 5 - Technické prostředky u HZS podniku 

Technický prostředek označení 

osvětlovací agregát POS (BLA 3) 

poţární stříkačky PPMS 12 

PMS 12 

odsavač kouře (pěnomet) PP120 

pěnový přívěs SBA 4,5 

motorová pila JMP Husqvarna 

databáze hořlavých látek Alfadat 

dýchací přístroje Saturn S 71/20 - 7 

protichemické obleky OPCH 90 PO 

norná stěna Reo Amos 10m 

radiostanice Motorola GP340 

 

Zřizovatel má povinnost vybavit jednotku ochrannými pracovními prostředky. Osobní 

ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP) a společné ochranné pracovní prostředky musí 

splňovat podmínky vyhlášky č.255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků 

poţární ochrany, ve znění pozdějších předpisů [15]. Minimální rozsah OOPP hasiče spolu 

s ţivotností OOPP je uvedena v čl. 9 odst. 2, Tabulka č. 1 [15], respektive v čl. 9 odst. 4 [15]. 
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7 Objekt skladu expedice 

V následujících kapitolách diplomové práce se budu zabývat posouzením  

a zabezpečením PO ve skladu expedice. Posouzení zabezpečení PO v tomto objektu provedu 

na ţádost zástupce podniku Sellier & Bellot, Ing. Jiřího Dvořáka. 

7.1 Základní informace o skladu 

Sklad expedice se nalézá v centrální části areálu. Sklad byl vystavěn v roce 1953  

a jeho půdorysná zastavěná plocha dosahovala 1361 m
2
. V roce 1980 byla k původnímu 

skladu přistavěna část, která dala skladu dnešní podobu. Zastavěná půdorysná plocha 

expedičního skladu se zvětšila o 841 m
2
 na dnešních 2202 m

2
. Konstrukční systém byl jiţ 

popsán v kapitole 4.1. Zaměstnanci pracují ve skladu v jednosměnném provozu, v době  

od 6:00 do 14:00 hodin. Objekt expedice je vybudován jako dvoupodlaţní, hlavní vchod je 

situován na jiţní stranu. Odtud se vstupuje do horního patra, které je vedeno jako přízemí. 

Z přízemí se poté po schodech sestoupí do suterénu skladu. Podél části jiţní strany je 

vybudovaná nakládací rampa, přes kterou jsou přístupné sklady v tomto podlaţí. Pohled  

na jiţní stranu je zobrazen na Obr. 3. 

 

Obr. 3 - Jižní strana skladu expedice 

Pokud bychom pokračovali po mírně svaţité komunikaci směrem od hlavního vchodu, 

objeli bychom sklad aţ na jeho severní stranu. Podél celé této strany je vybudována nakládací 

rampa, ze které je přístupný suterén skladu. 

Z důvodu zabezpečení objektu jsou dle NV 338/2002 Sb., zamříţována veškerá okna 

vedoucí do prostoru skladů včetně střešních světlíků. 
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Suterén skladu 

Prostor suterénu lze rozdělit do tří sekcí. Levá sekce slouţí jako zázemí  

pro zaměstnance, sklady údrţby a technická místnost. Celou levou sekcí prochází chodba, 

která ústí do sekce střední. Začátek chodby je zabezpečený proti vniknutí nepovolaných osob. 

Střední sekce začíná pancéřovanými dveřmi, za nimiţ se nachází prostory expedice  

a výpravna. Zde je skladované střelivo přerovnáváno podle objednaného mnoţství  

na palety a připravováno k expedici. Jednotlivé palety jsou následně vyrovnávány  

na podlahu. Z prostoru expedice se vstupuje do skladu obalového materiálu. Chodbou se  

ze střední sekce dostaneme do pravé – do skladu loveckého střeliva. Tato část jako jediná 

z celého objektu prochází skrz obě podlaţí. Střelivo je zde skladováno na paletách, které jsou 

pomocí zakladačů zarovnávány do regálů. Z téţe chodby (mezi střední a pravou sekcí) se 

vchází do malého skladu určeného pro skladování vojenské munice. Dispozice suterénu je 

zobrazena na následujícím Obr. 4. 

 

Obr. 4 - Suterén skladu expedice 

 

Přízemí skladu 

V prostoru přízemí skladu se v levé části objektu nachází administrativa, sociální 

zařízení a archiv. Do této části je také situována garáţ na motorový vysokozdviţný vozík. 

Odtud se chodbou zabezpečenou proti vniknutí cizích osob vchází přes pancéřové dveře  

do skladu, kde jsou skladovány pistolové a revolverové náboje, kulové náboje a náboje 

s okrajovým zápalem. Skladovací plocha je rozdělena na sektory podle druhů nábojů. Kaţdý 

druh je skladován samostatně a odděleně [7]. Dispozice přízemí je na Obr. 5. 
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Obr. 5 - Přízemí skladu expedice 

 

7.2 Přítomnost hořlavého materiálu 

Vznik poţáru je podmíněn přítomností hořlavého materiálu. Střelivo, které se 

v objektu skladuje, je balené v papírových krabičkách. Ty se následně podle objednávky 

zákazníka mohou skládat do papírových krabic nebo dřevěných beden. Některé střelivo se 

skladuje v papírových krabičkách, kam je volně sypané. Krabičky s loveckým střelivem se 

většinou vyrovnávají na dřevěné palety. Střelivo, skladované na paletách nebo jinak vrstvené, 

se z důvodu zvýšení bezpečnosti při manipulaci stahuje polypropylenovou páskou Granoflex 

a obaluje transparentní polyetylénovou fólií. Ve skladu se v menším mnoţství nalézá ředidlo 

C6000, hydraulický a motorový olej. 

PTCH přítomného hořlavého materiálu: 

Smrkové dřevo (dřevěné palety) 

- Uvedené hodnoty jsou při vlhkosti 8% 

Tab. 6 - PTCH smrkového dřeva [27] 

Smrkové dřevo (dřevěné palety) 

Výhřevnost 20 000 kJ/kg 

Bod hoření 241°C 

Teplota vznícení 397 °C 

Teplota samovznícení 120 °C 

Teplota ţhnutí  305 °C 
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Karton (lepenka vlnitá) 

Tab. 7 - PTCH vlnité lepenky [27] 

Karton (lepenka) 

Výhřevnost 16 000 kJ/kg 

Bod hoření 258 °C 

Teplota vznícení 427 °C 

 

Polypropylen (vázací pásky Granoflex) 

Tab. 8 - PTCH polypropylenové pásky Granoflex [29] 

PP Granoflex 

Výhřevnost 46 000 kJ/kg 

Bod vzplanutí 350 - 370 °C 

Teplota vznícení 390 °C 

Teplota tavení  160 - 168 °C 

 

Polyethylen (stretch folie) 

Tab. 9 - PTCH polyethylen [27] 

PE folie 

Výhřevnost 46 600 kJ/kg 

Teplota vznícení  440 °C 

Termický rozklad 330 °C 

 

Ředidlo C6000 

Tab. 10 - PTCH Ředila C6000 [28] 

Ředidlo C6000 

Výhřevnost 35 210 kJ/kg 

Bod vzplanutí -2 °C 

Teplota vznícení 

(teplotní třída T2) 
300 aţ 450 °C 



 

25 

 

7.3 Přítomnost iniciačních zdrojů 

Abychom mohli předcházet poţárům, je nutné identifikovat moţné iniciační zdroje, 

které mohou zapříčinit vznik poţáru. Iniciační zdroje mohou být důsledkem nějaké poruchy, 

nestandardních prací v prostoru skladu nebo porušením bezpečnostních předpisů. 

7.3.1 Plamen 

Plamen by se v prostorech skladů ani části administrativy za normálních podmínek  

a dodrţení bezpečnostních předpisů neměl objevit. V celém objektu skladu expedice je 

zakázáno kouření. 

Jedinou moţností, jak by se v objektu mohl vyskytnout otevřený plamen, jsou 

opravářské práce při pouţití autogenu nebo plynového hořáku. Teploty plamene se obvykle 

pohybují v rozmezí 700 aţ 1500 °C. U plamene acetylenu s kyslíkem lze dosáhnout i teplot 

přes 3000 °C [17]. 

Při svařování nebo řezání plamenem se vytvářejí tzv. svařovací jiskry. Ty se 

rozstřikují do okolí. Vzdálenost dopadu můţe být aţ 6 m a moţná iniciace aţ 10 m. Poloměr 

ochranné zóny r lze určit podle vzorce [17] : 

 h – pracovní výška [h] 

 P02 – tlak kyslíku na hořáku [h] 

Je-li nutno ve skladu pouţít během opravy plamen, musí se tato činnost nahlásit  

na HZS podniku minimálně den předem. Osoba odborně způsobilá zhodnotí moţná rizika 

a vystaví Příkaz k vykonání práce pomocí otevřeného ohně. Navrhne podmínky, za kterých je 

moţné plamen pouţít. Při provádění vlastních prací asistuje na místě jednotka HZS podniku. 

Po ukončení prací je nutné zabezpečit dozor po dobu nejméně 8 hodin. Tuto dohlídku uţ 

většinou provádí poţární hlídka, která je ve skladu expedice zřízena [19]. 

7.3.2 Horké povrchy 

Od horkých povrchů můţe dojít ke vznícení hořlavého materiálu. Přípustná teplota se 

posuzuje porovnáním s teplotou vznícení nebo samovznícení přítomných hořlavých materiálů 

[17]. 

Z hořlavého materiálu, který se ve skladu nalézá, mají nejniţší teplotu samovznícení 

dřevěné palety s hodnotou 120 °C. Horkých povrchů se v objektu mnoho nenalézá. Jedním 

z mála horkých povrchů jsou prvky otopné soustavy. Potrubí vedoucí k vlastním tepelným 
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výměníkům vede ve výšce tří metrů a je zaizolováno minerální vatou. Otopná voda je 

ohřívána ve společné kotelně pro celý závod a nachází se mimo objekt skladu. Maximální 

teplota vody, která se v dané otopné soustavě můţe vyskytnout, je 80 °C. Další horký povrch, 

který se v objektu nalézá jen příleţitostně, je výfuk naftového vysokozdviţného vozíku. Tento 

vysokozdviţný vozík se objeví pouze ve skladu loveckého střeliva, veze-li paletu se zboţím 

k zakladači.  

Horké povrchy jako moţné iniciační zdroje lze z důvodu nízké teploty otopné vody  

a příleţitostného výskytu naftového vysokozdviţného vozíku vyloučit. 

7.3.3 Mechanická jiskra 

Při broušení a rozbrušování kovu vznikají mechanické odletující jiskry o vysoké 

teplotě. Při tření uhlíkaté oceli o korundový kotouč vznikají jiskry létající do vzdálenosti 15 

aţ 80 cm. Jejich průměrná teplota je 1700 aţ 1800 °C a maximální teplota 2300 °C. 

Mechanické jiskry mají většinou omezenou iniciační schopnost. Mohou zapálit jen hořlavé 

plyny a páry mající minimální iniciační energii niţší neţ 0,1 mJ [17]. Při rozbrušování kovu  

v objektu expedice platí obdobná nutná povolení jako v případě pouţití plamene. 

7.3.4 Poruchy elektrotechnických zařízení 

Jako elektrotechnické zařízení lze označit zařízení, které vyrábí, přeměňuje, skladuje, 

rozděluje, přepravuje, měří, řídí nebo spotřebovává elektrickou energii. V těchto zařízeních se 

můţe jiţ od malého napětí objevit elektrická jiskra (oblouk) nebo horký povrch [17]. To můţe 

následně vést k iniciaci hořlavého materiálu.  

Kromě rozvodů elektrické energie se ve skladu nalézá šest souprav regálových 

zakladačů. Regálové zakladače pochází z 80. let 20. století. V roce 2012 byla u všech 

zakladačů provedena obměna všech elektrotechnických součástek. Touto rekonstrukcí se 

sníţila moţnost zapříčinění vzniku poţáru danými zakladači. 

Dalšími elektrickými zařízeními, která by mohla zapříčinit vznik poţáru, jsou čtyři 

elektrické varné konvice. Dvě konvice jsou umístěny v kuchyňkách v administrativě  

a suterénu objektu. Další konvice se nachází na poličce před vstupem do prostoru expedice-

výpravny a u vstupu do skladu loveckého střeliva. 

Vznik poţáru v mimopracovní době je téměř vyloučen. Poţárním řádem pro daný 

objekt je stanoveno, ţe kdo opouští objekt jako poslední, vypne v celé budově elektrický 
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proud. Napájena zůstává pouze EPS a EZS. Osobou, která vypíná elektrický proud, je vedoucí 

skladu nebo jím pověřená osoba. 

7.4 Přítomnost osob 

V objektu skladu expedice je zaměstnáno v jednosměnném provozu celkem 22 osob. 

V administrativní části budovy pracuje 7 osob. Zbylých 15 osob je rozmístěno v prostorách 

expedice-výpravny, skladu loveckého střeliva a skladu kulového a sportovního střeliva. 

7.5 Chování skladovaného zboží při pádu a požáru 

Chování při pádu: 

Pro chování střeliva při pádu se provádí zkouška pádem z dvanácti metrů. Tato 

zkouška střeliva je jednou z mnoha a provádí se v návaznosti na přepravu nebezpečných látek 

dle dohody ADR. Cílem této zkoušky je konstatování, zda je střelivo v daném obalu bezpečné 

pro přepravu. 

Ze zkoušky chování brokového náboje ráţe 12 x 70 mm [20]: 

Zkouška se provádí pro stanovení citlivosti k nárazu pádem z 12 metrů. Kritériem  

pro posouzení citlivosti k nárazu je, zda důsledkem dopadu dojde ke vznícení nebo výbuchu. 

Obal: pětivrstvá lepenka, ve které je 10 krabiček po 25 nábojích 

U tohoto náboje byly provedeny tři pokusy. Ve všech třech případech došlo nejhůře 

k protrţení vnějšího obalu (Obr. 6). Z výsledků vyplývá, ţe daný výrobek není  

pro přepravu příliš nebezpečný. Dojde-li tedy k pádu střeliva v předepsaném obalu, nehrozí 

osobám nalézajícím se v okolí nebezpečí v podobě odlétajících částí střeliva. 
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Obr. 6 - Test střeliva při pádu z 12 metrů 

 

Chování při poţáru: 

Jedná se o zkoušku odolnosti vůči vnějšímu ohni. Cílem této zkoušky je odhalení 

chování nábojů uloţených v obalech, ve kterých se přepravují (skladují), při vystavení 

podmínkám poţáru. U dané zkoušky se posuzuje vzdálenost odletu částí střeliva, počet 

poškozeného a nepoškozeného střeliva.  

Ze zkoušky odolnosti vůči vnějšímu ohni nábojů ráţe 5,56 x 45 mm se střelou SS109 

(s ocelovým jádrem): 

Pro účel této zkoušky se pouţije potřebné mnoţství balíčků v takovém stavu, v jakém 

jsou přepravovány (skladovány). Toto mnoţství nábojů uloţí na vystavěnou 

hranici dřevěných hranolů o průřezu přibliţně 50 mm. Ve vzdálenosti 4 metry od kraje 

balíčků se ze tří stran umístí kontrolní svislé stěny z hliníkového plechu 1100-0 (Obr. 7) 

o rozměrech 2000 mm x 2000 mm x 2 mm (tvrdost podle Brinella 23, síla v tahu 90 MPa) 

[22].   
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Obr. 7 - Hranice při zkoušce odolnosti vůči ohni 

 

Průběh zkoušky [21]: 

- Po iniciaci došlo po cca 4 minutách k vzplanutí překliţkových beden. 

- Po dalších cca 2 minutách začaly první aktivace nábojů. 

- Jednotlivé aktivace nábojů pokračovaly po dobu cca tří minut. 

- Po dobu dalších cca 12 minut následovaly jednotlivé, rychle za sebou 

jdoucí rány. 

- Následně docházelo k samostatným, ke konci ojedinělým aktivacím nábojů 

- Po 34 minutách jiţ k aktivacím nedocházelo. 

Při aktivaci nábojů docházelo k rozhozu jednotlivých dílů nábojů i neaktivovaných 

nábojů do vzdálenosti 5 metrů od hranice. Rozhozených neaktivovaných nábojnic bylo kolem 

1 %. Docházelo i k relativně malému rozletu střel do vzdálenosti 15 m.  

Při zkoušce nedošlo k explozi celého obsahu. V atestačních deskách byly zjištěny 

otisky od kalíšků zápalek, hran hlav nábojnic, hlav i těl nábojnic a špiček střel. Hloubka 

otisků se pohybovala mezi 0,32 mm a 2,17 mm. Nedošlo k prudkému a nebezpečnému 

vystřelování a rozletu částic s malou hmotností (nábojnice 6,22 g/ks, střela 4 g/ks), které by 

významně bránilo případnému hašení [21]. Více fotografií je uvedeno v Příloze A. 
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7.6 Přístupové komunikace 

Za přístupovou komunikaci lze povaţovat zpevněnou cestu, jejíţ šířka je alespoň  

3 m. Obsluţná místní komunikace osazená vyvýšenými obrubníky musí být široká minimálně 

3,5 m. Bez nich postačí šíře 3 m [4]. 

Přístupová komunikace musí vést ke kaţdému objektu za účelem příjezdu poţárních 

vozidel. Nemusí vést: 

 k samostatně stojícím objektům, kde by náklady na vybudování komunikace byly 

vyšší neţ 50 % pravděpodobných přímých nebo následných škod, 

 k těţko přístupným objektům, kde z důvodu odlehlosti nelze počítat se zásahem 

jednotek PO (předpokládaná doba trvání poţáru je niţší neţ doba dojezdu jednotek 

PO) [5]. 

K areálu 

Jako přístupová komunikace k areálu podniku Sellier & Bellot slouţí silnice  

č. II/112  z ulice Lidická. Tato silnice vede podél jihozápadní strany areálu a jedná se  

o jedinou přístupovou komunikaci. Celá komunikace je široká 10 m, z toho 6,5 m tvoří jízdní 

pruhy. Silnice je zobrazená na následujícím Obr. 8. 

 

Obr. 8 - Příjezdová komunikace k areálu 
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Po areálu 

Komunikace vedoucí od vjezdu do podniku ke skladu expedice jsou zpevněné  

a vyasfaltované. K danému objektu vedou tři moţné trasy. Při běţném provozu jsou dvě 

komunikace, které by mohly být vyuţity jako příjezdové, uzavřené. Tyto komunikace vedou 

mezi provozy a jsou poměrně úzké. Východy z oněch provozů vedou přímo  

na silnici, a proto zde byl z důvodu bezpečnosti pohybujících se osob průjezd zakázán.  

V Obr. 9 jsou tyto cesty znázorněny červenou a ţlutou barvou. V případě větší MU, při které 

by bylo třeba poţární vodu dopravovat kyvadlově, by bylo moţné za určitých podmínek jednu 

z cest vyuţívat jako jednosměrnou komunikaci. 

 

Obr. 9 - Možné trasy ke sladu expedice 

Silnice, která je primárně určená jako obsluţná k posuzovanému skladu, má určitá 

omezení. V nejuţším místě na trase mezi vrátnicí a skladem je silnice široká 4,2 m. Toto 

místo je zobrazeno na Obr. 10. Na čtyřech místech jsou přes příjezdové komunikace vedeny 

produktovody, které sniţují průjezdnou výšku. Nejniţší průjezdné místo je na trase mezi 

HZSP a skladem expedice s výškou 3,6 m (viz. Obr. 11). 
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Obr. 10 - Nejužší místo na příjezdové komunikaci ke skladu 

 

 

Obr. 11 - Nejnižší místo na příjezdové komunikaci ke skladu 

 

Největší poţární automobily, které se nalézají v okolí podniku, jsou CAS 32 Tatra 815 

a CAS K25 L101. Jejich šířka je 2500 mm a výška 3350 mm. Po porovnání parametrů 

největších poţárních automobilů a omezení, která se vyskytují na přístupových komunikacích 
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k objektu expedice, není průjezdnost hasičských automobilů nikterak omezena. Jelikoţ 

příjezdové komunikace k danému skladu vyuţívají v dnešní době kamiony při expedici 

střeliva do jiných zemí světa, je pravděpodobné, ţe z hlediska únosnosti povrchu komunikace 

nebude omezen ani pohyb pro hasičské automobily. 

7.7 Vjezdy 

Vjezdy nebo průjezdy umoţňující příjezd poţární techniky do oploceného nebo jinak 

ohraničeného areálu musí být ve svém průjezdném profilu nejméně 3,5 m široké  

a 4,1 m vysoké. Je-li to moţné, doporučuje se pro příjezd poţární techniky do průmyslového 

areálu vést kromě hlavního vjezdu ještě vjezd vedlejší [5]. 

Areál podniku Sellier & Bellot disponuje jedním hlavním vjezdem z ulice Lidická,  

u kterého je umístěna vrátnice se stálou sluţbou. Je situován téměř uprostřed oplocení 

sousedícího s přilehlou komunikací č. II/112. Vjezd je 6 m široký a výškově je omezen  

na 5,5 m. Vjezd do areálu podniku je zobrazen na Obr. 12. Záloţní vjezd je umístěn  

o cca 240 m od hlavního vjezdu směrem do města.  

 

Obr. 12 - Vjezd do areálu podniku Sellier & Bellot 

 

7.8 Nástupní plochy 

Nástupní plochy slouţí pro vedení zásahu vnější stranou objektu. Nemusí se zřizovat  

u objektů, jejichţ výška je menší nebo rovna 12 m, a kdyţ nejsou vybaveny vnitřními 
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zásahovými cestami. Dále se nemusí zřizovat u objektů, kde není moţné vést zásah z vnější 

strany nebo ke kterým nemusí vést přístupová komunikace. 

Na nástupní plochy jsou kladeny minimální poţadavky [5]. Nástupní plochy musí:  

 Navazovat na přístupové komunikace 

 Být odvodněny a zpevněny v minimální šířce 3,5 m a musí přenést minimální zatíţení 

jedné nápravy 80 kN 

 Mít v minimální šířce 6,5 m sklon v jednom směru maximálně 5 % (zpravidla 

v podélném) a ve druhém 2 % 

 Být situovány podélně nebo kolmo k nejdelší straně 

Při porovnání poţadavků, které stanovuje norma, a skutečných parametrů skladu 

expedice v areálu společnosti Sellier & Bellot se nemusí pro zásahy jednotek poţární ochrany 

zřizovat nástupní plochy. 
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8 Zabezpečení požární ochrany skladu expedice 

Objekt expedice č. 132 a č. 133 je dle § 4 odst. 2 písm. j) zákona č. 133/1985 Sb.,  

o poţární ochraně zatříděn do kategorie provozované činnosti se zvýšeným poţárním 

nebezpečím. 

V následujících kapitolách bude postupně popsáno aktuální zabezpečení poţární 

ochrany (dále jen PO) skladu expedice. Dále zde bude poukázáno na úroveň vypracování 

dokumentace a provedení zabezpečení vyplývající z poţadavků platné legislativy a návrh  

na zlepšení. 

8.1 Dokumentace PO 

Jak jsem uvedl v kapitole 7, ve skladu se provozuje činnost se zvýšeným poţárním 

nebezpečím. Ze zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, vyplývá této právnické  

a podnikající fyzické osobě povinnost zpracovat předepsanou dokumentaci PO, plnit 

podmínky poţární bezpečnosti z ní vyplývající a udrţovat ji v aktuálním stavu [1]. 

Dokumentaci PO tvoří: 

 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo 

vysokým poţárním nebezpečím 

• Stanovení organizace zabezpečení PO 

• Poţární řád 

• Poţární poplachové směrnice 

• Poţární evakuační plán 

• Dokumentace zdolávání poţáru 

• Řád ohlašovny poţáru 

• Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy 

preventivních poţárních hlídek a preventistů PO 

• Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě 

preventivních poţárních hlídek a preventistů PO 

• Poţární kniha 

• Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky PO, popř. poţární 

hlídky [23] 
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 Firma Sellier & Bellot, a.s. má zpracovanou, dle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 246/2001 

Sb., o poţární prevenci, organizační směrnici vedenou pod evidenčním číslem (dále jen ev. č.) 

18/99, změna č. 5 s názvem Zajištění poţární ochrany v Sellier & Bellot, a.s. 

8.1.1 Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo s vysokým 

požárním nebezpečím 

Tato dokumentace je součástí organizační směrnice ev. č. 18/99. Ve skladu expedice 

se dle § 4 odst. 2 písm. j) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, provozuje činnost se 

zvýšeným poţárním nebezpečím. Sloţité podmínky pro zásah jsou definovány § 18 písm. b) 

vyhlášky č. 246/2001 Sb., o poţární prevenci. 

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným poţárním nebezpečím je 

v souladu s § 28 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o poţární prevenci. 

8.1.2 Posouzení požárního nebezpečí 

Posouzení poţárního nebezpečí dle § 29 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o poţární prevenci, 

se zpracovává pouze pro objekty, ve kterých se provozují činnosti s vysokým poţárním 

nebezpečím. 

Na objekt expedice není zpracována dokumentace posouzení poţárního nebezpečí  

a není nutné ji vypracovávat.  

8.1.3 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany 

Povinnost vedení této dokumentace je splněna vydáním organizační směrnice 

ev. č. 18/99, změna č. 5 „Zajištění poţární ochrany v Sellier & Bellot, a.s.“ 

Organizační směrnice ev. č. 18/99 je v souladu s § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb.,  

o poţární prevenci. 

8.1.4 Požární řád 

Podnik má zpracovaný poţární řád pro objekt skladu expedice hotových výrobků. 

Obsah poţárního řádu je koncipován dle poţadavků § 31 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb.,  

o poţární prevenci.  

Některé informace obsaţené v poţárním řádu jsou však nepřesné a některé tam chybí. 

Poţární řád je vyvěšen na nástěnce expedice, skladu loveckého a kulového střeliva  

a na chodbě administrativní části budovy. 
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Součástí poţárního řádu jsou plánky jednotlivých podlaţí spolu s označením umístění 

přenosných hasicích přístrojů. 

 

Navrţené změny a úpravy: 

- Ve skladu expedice nejsou běţné podmínky pro zásah. V objektu je 

skladováno střelivo. 

- Skladované výrobky se mohou umísťovat pouze do vyznačeného  

a předem určeného prostoru. Ostatní předměty nesmí zasahovat  

do komunikačních prostorů, únikových cest a ani prostorů východů.  

- Umístění věcných prostředků PO a poţárně bezpečnostního zařízení (dále 

jen PBZ) 

Tab. 11 – Umístění PHP 

Druh přístroje Počet umístění 

V9 LE 7 
Expedice, sklad obalů 

a kulových nábojů 

PG 6 LE 5 

Garáţ, administrativa, 

Expedice, sklad 

kulového střeliva 

5 SKT 5 

Sklad kulového 

a loveckého střeliva, 

vojenské munice 

 

Vnitřní nástěnné hydranty: 2 ks umístěné ve skladu brokového střeliva 

Tlačítka a hlásiče EPS: 2 ks tlačítkových hlásičů na venkovní straně u vchodu  

do skladu loveckého střeliva a u vchodu do spojovací 

chodby expedice – sklad loveckého střeliva 

   23 ks opticko-kouřových hlásičů ve skladu loveckého 

střeliva 

 U plánků přiloţených k současnému poţárnímu řádu je nutno provést aktualizaci, aby 

odpovídaly současnému stavu. V aktuálním plánku jsou zakresleny dveře, které tam v dnešní 
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době nejsou, a dveře, jeţ byly vyměněny za jednokřídlé. Jedná se o dveře na severní straně  

ve skladu loveckého střeliva a dveře ve spojovacím krčku mezi expedicí a skladem loveckého 

střeliva.  Do plánku doporučuji zakreslit i hlásiče EPS a vnitřní nástěnné hydranty. Upravená 

textová část je uvedena v Příloze B. 

8.1.5 Požární poplachové směrnice 

Podnik Sellier & Bellot, a.s., má zpracované poţární poplachové směrnice dle § 32 

vyhlášky č. 246/2001 Sb., o poţární prevenci. Poţární poplachové směrnice jsou vyvěšeny 

v objektu expedice v části administrativy, expedice, skladu loveckého a kulového střeliva.  

8.1.6 Požární evakuační plán 

Pro daný objekt je zpracován poţární evakuační plán v souladu s poţadavky § 33 

vyhlášky č. 246/2001 Sb. Poţární evakuační plán je umístěn u jednotky HZSP a vedoucího 

pracoviště skladu expedice. V objektu jsou rozmístěny informativní značky pro označení 

únikové cesty, nouzového východu a nouzové osvětlení. 

Poţární evakuační plán by se měl dle § 33 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb.,  

o poţární prevenci, a dokumentu vedeném pod ev. č. 18/99, změna č. 5, ověřovat jedenkrát 

ročně formou cvičného poţárního poplachu. Evakuační plán se na daném objektu  

ve stanovených periodách prověřuje podle platné legislativy. Na daný objekt bylo v roce 2008 

provedeno taktické cvičení. 

8.1.7 Dokumentace zdolávání požáru 

Dle § 34 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o poţární prevenci, musí být na objekt 

skladu expedice zpracovaná dokumentace zdolávání poţáru (dále jen DZP). Na tento objekt 

však DZP není zpracována. 

Zpracovaná DZP na objekt č. 132, 133 je Přílohou C této diplomové práce.  

8.1.8 Řád ohlašovny požárů 

Podnik Sellier & Bellot, a.s., má zřízenou jednotku HZS podniku. Operační středisko 

HZSP slouţí zároveň jako ohlašovna poţárů. Podle § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o poţární 

prevenci, musí být k zajištění provozu vydán řád ohlašovny poţárů [23]. 

Řád ohlašovny poţárů je zapracovaný v organizační směrnici ev. č. 18/99, změna č. 5. 

Byl tvořen podle § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o poţární prevenci. Některé informace v něm 
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uvedené jsou velmi všeobecné. Součástí řádu ohlašovny poţáru není přehled důleţitých 

telefonních čísel. 

Navrţené změny a úpravy: 

Upravený a rozšířený řád ohlašovny poţáru je Přílohou D této diplomové práce. 

8.1.9 Dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních 

hlídek a preventistů požární ochrany 

Podnik vede dokumentaci dle § 36 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o poţární prevenci. Má 

vytvořený tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedení školení, který je 

součástí dokumentace vedené pod ev. č. 18/99, změna č. 5, Zajištění PO  

v Sellier & Bellot, a.s. Seznam osob zařazených do poţární hlídky pro objekt expedice je 

uveden v tabulce a vyvěšen v budově na nástěnce. 

Dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivní poţárních hlídek 

je v souladu s § 36 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o poţární prevenci. 

8.1.10 Požární kniha 

Podnik Sellier & Bellot, a.s., má zavedeny 2 poţární knihy. Obě poţární knihy jsou 

vedeny zaměstnanci majícími na starosti PO v podniku. Knihy jsou uloţeny na stanici HZSP. 

Jsou vedeny dle poţadavků § 37 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o poţární ochraně. 

8.2 Ochrana proti vzdušným výbojům (hromosvod) 

Objekt expedice se skládá z objektů č. 132 a 133, které byly vystavěny v roce 1980  

a 1953. Daný objekt má instalovanou ochranu před bleskem dle ČSN 34 1390 platné v době 

výstavby zařízení. Budovy mají mříţovou jímací soustavu. Na jímací vedení FeZn a AlMgSi 

ø8 mm jsou připojeny klempířské prvky budovy, potrubí odvětrávání a poţární ţebříky. 

Jímací vedení obou budov jsou vzájemně propojena [25].  

Během revize vykonané dne 2. 8. 2010 byly zjištěny 4 závady, které nepřímo ohroţují 

bezpečnost a zdraví. Zařízení lze do nejbliţší opravy provozovat. Byly jimi: 

- Nově vytvořený svod je připojený k obrubě rampy, která není uzemněna. 

- Některé zemniče mají zemní odpor větší neţ 15 Ω. 

- Poţární ţebřík u skladu loveckého střeliva není uzemněn. 
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- Spoj jímacího vedení mezi oběma budovami má odpor větší neţ 99 Ω, protoţe je spoj 

proveden přes natřené vedení [25].  

Všechny závady na hromosvodu uvedené ve zprávě o revizi hromosvodu ze dne 

2. 8. 2010 byly odstraněny. 

8.3 Elektrorozvody a elektrická zařízení 

Rozvody budovy jsou provedeny soustavou 3x 400 V/230 V. Síť je typu TN-C. 

Rozvodna elektřiny je umístěna v samostatné místnosti v suterénu skladu. Podle 

článku 13.5.6 [5] musí být v objektech bez vnitřních zásahových cest zajištěn snadný  

a bezpečný přístup k hlavnímu vypínači elektrické energie. Umístění rozvodny ve skladu 

tento poţadavek nesplňuje. Z tohoto důvodu je hlavní vypínač vyveden do zádveří hlavního 

vchodu. 

Tento vypínač je označen bezpečnostní tabulkou „Hlavní jistič“. Poslední revize 

elektrického zařízení byla provedena dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 60 204 - led. 2 v roce 2009. 

Při dané revizi bylo zjištěno 27 závad. Pět závad bylo doporučeno odstranit, protoţe u nich 

hrozil úraz elektrickým proudem nebo škody na majetku způsobené elektrickým zařízením 

[26]. 

Závady, u kterých bylo ve zprávě o revizi elektrického zařízení doporučeno 

neprodlené odstranění, byly odstraněny. 

Všechna elektrická zařízení se musí vyuţívat dle pokynů uvedených v návodu výrobce 

daného zařízení. Po uţití elektrické rychlovarné konvice je zakázáno konvici stavět zpět  

do podstavce. 

8.4 Požární voda 

Existuje-li v poţárních úsecích stavebních objektů poţární riziko, musí být zajištěno 

zásobování poţární vodou. Zdroje poţární vody musí splňovat trvalou dodávku vody 

v předepsaném mnoţství po dobu alespoň 30 minut [8]. 

Jako zdroj poţární vody mohou slouţit: 

 Vnější odběrná místa 

- Nadzemní a podzemní hydranty 

- Poţární výtokové stojany a plnící místa 
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- Vodní toky 

- Přirozené a umělé nádrţe na vodu 

Vnitřní odběrná místa 

- Osazeny hadicovými systémy s tvarově stálou nebo zploštitelnou hadicí 

8.4.1 Vnější odběrná místa 

Vnější odběrná místa se zpravidla zřizují pro zásobování mobilní poţární techniky 

poţární vodou při zásahu. 

Areál podniku Sellier & Bellot má dva zdroje poţární vody. Jako hlavní zdroj poţární 

vody slouţí vnější hydrantová síť. Pro větší bezpečnost je celá hydrantová síť v podniku 

rozdělena do dvou okruhů. Po areálu jsou rozmístěny podzemní i nadzemní hydranty, kdy 

první okruh je napojen na veřejný vodovod s pitnou vodou a druhý je napojen na vlastní zdroj 

uţitkové vody. Rozvod poţární vody vnější hydrantové sítě je proveden potrubím DN 150.  

Jednotlivé hydranty, které jsou napájeny z rozdílných zdrojů, nejsou od sebe nijak odlišeny. 

Pro rozpoznání hydrantu s daným zdrojem vody je zapotřebí se obrátit na členy místní 

jednotky HZS podniku, kteří mají místní znalost. Rozmístění hydrantů v okolí skladu 

expedice je znázorněno na Obr. 13. Jako další moţný zdroj poţární vody mohou slouţit dva 

rybníky nalézající se v severní části areálu na potoce Bolinka, které jsou primárně určeny jako 

zdroj vody pro chlazení technologie. Horní tovární rybník má rozlohu 2,113 ha a Dolní 

tovární rybník má rozlohu 1,48 ha. V případě malého přítoku vody místním potokem je 

zajištěno doplňování obou rybníků z řeky Blanice pomocí čerpadel a potrubí spojujícího  

(od sebe vzdálené vzdušnou čarou asi 2 km) řeku a rybníky. Oba rybníky se ovšem nacházejí 

v části areálu, kam je umoţněn přístup pouze některým zaměstnancům. Na příjezdových 

cestách jsou umístěny uzamčené závory. Klíče od závor mají k dispozici na stanici HZS 

podniku. 
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Obr. 13 - Hydranty v okolí skladu expedice 

 

Navrţené změny a úpravy: 

Pro snadnější identifikaci hydrantů s různými zdroji vody doporučuji jednotlivé 

hydrantové sítě od sebe odlišit: 

- Nadzemní hydranty doporučuji odlišit barevně. Vrchní část nadzemního hydrantu 

napojeného na veřejný vodovod pitné vody bude označen modře a nadzemní hydrant 

napojený na vlastní zdroj uţitkové vody bude označen červenou barvou. 

- U podzemních hydrantů doporučuji stejným způsobem barevně označit víka  

u šachet podzemních hydrantů. 

- Hydranty, u kterých by bylo barevné označení obtíţné, lze doplnit tabulkou  

s  textem VEŘEJNÁ VODOVODNÍ SÍŤ, PODNIKOVÁ VODOVODNÍ SÍŤ.  

8.4.2 Vnitřní odběrná místa 

Vnitřní odběrní místa se zřizují k provedení prvotních hasicích prací před příjezdem 

jednotek poţární ochrany. 

V objektu skladu expedice jsou zřízena 2 odběrní místa poţární vody. Obě dvě odběrní 

místa jsou osazena nástěnnými hydranty se zploštitelnou hadicí C52 a jsou soustředěna  

ve skladu loveckého střeliva. Nástěnné hydranty jsou napojeny na vnější hydrantovou síť 



 

43 

 

s vlastním zdrojem poţární vody potrubím DN 80. Způsob umístění nástěnných hydrantů je 

zobrazen na následujících snímcích (Obr. 14 a Obr. 15). 

 

Obr. 14 - Nástěnný hydrant č. 1 

 

Obr. 15 - Nástěnný hydrant č. 2 
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U obou hydrantů jsou prováděny pravidelné revize osobou odborně způsobilou z řad 

jednotky HZS podniku, avšak hydranty nejsou označeny kontrolním štítkem.  

Navrţené změny a úpravy: 

Po provedení revize je nutné hydranty označit kontrolními štítky. 

8.5 Manipulační zařízení a prostředky 

Ve skladu expedice se nalézá několik druhů manipulačních zařízení a prostředků.  

Pro manipulaci s výrobky se v objektu pouţívají: 

- Regálové zakladače 

- Nákladní výtah mezi podlaţími 

- Vysokozdviţné vozíky s naftovým motorem a pohonem na LPG 

- Vysokozdviţné akumulátorové vozíky ručně vedené 

- Nízkozdviţné vozíky 

- Venkovní ocelový vyrovnávací můstek 

 Nízkozdviţné vozíky ani venkovní ocelový vyrovnávací můstek nemůţe v objektu 

zapříčinit vznik poţáru. Proto se v následujících odstavcích zmíním pouze o zbylých 

zařízeních. 

Regálové zakladače 

 Ve skladu loveckého střeliva je instalováno 6 souprav zakladačů typu 1353/020. Jsou 

napájeny elektrickou energií o napětí 400 V a jištěny přes jistič 3 x 63 A. Zakladače prošly 

v roce 2012 celkovou rekonstrukcí, při které byl vyměněn přívodní kabel, elektromotor včetně 

jištění a ovládání. Revize regálových zakladačů se provádí dle ČSN 33 2550. Revize byla 

provedena v roce 2012. Provoz zakladačů je řízen návodem k obsluze, organizační směrnicí 

10/02 „Systém bezpečné práce zdvihacích zařízení a provoz výtahů“ a platí pro něj podmínky 

bezpečného provozu dle ČSN EN 528.  

 Výměnou elektrických součástí regálových zakladačů se sníţila poruchovost strojů  

a moţnost iniciace poţáru zkratem na regálovém zakladači. 

Nákladní výtah 

Nákladní výtah slouţí mezi skladem kulových nábojů prostorem expedice. Provoz 

výtahu je řízen návodem k obsluze, organizační směrnicí 10/02 „Systém bezpečné práce 
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zdvihacích zařízení a provoz výtahů“ a platí pro něj podmínky bezpečného provozu  

dle ČSN EN 528. 

Revize na výtahu byla provedena stejně jako u regálových zakladačů v roce 2012. 

Nepředpokládá se, ţe by mohl zapříčinit poţár v objektu. 

Vysokozdviţný vozík s naftovým motorem a s pohonem na LPG 

Naftový vysokozdviţný vozík „terénní desta“ se pouţívá pro převoz palet s loveckými 

patronami mezi výrobní halou č. 9 a objektem expedice. Do skladu s loveckým střelivem 

zajíţdí jen na nezbytně nutnou dobu, aby dopravil zboţí na paletách k regálovým zakladačům, 

které je následně zakládají do regálů. Vysokozdviţný vozík s pohonem na LPG je primárně 

určen pro manipulaci se zboţím po skladu. 

Náhradní 10 kg propan-butanové lahve do vysokozdviţného vozíku jsou umístěny  

ve vyhrazeném plechovém přístřešku vně budovy. 

Provoz vysokozdviţných vozíků a způsob manipulace s břemeny je řízen dopravním 

řádem OS 7/99 a ČSN EN 1726-1. Na vysokozdviţný vozík s pohonem na LPG musí 

provozovatel zajistit revizi plynového zařízení. Mimopracovní dobu mají obě „desty“ určeno 

stání v garáţi, která je součástí objektu expedice. Přístup do ní je pouze vraty na jiţní straně 

budovy. 

Revize vozíku s LPG pohonem byla provedena v roce 2012. 

Vysokozdviţné akumulátorové vozíky ručně vedené 

Akumulátorové vysokozdviţné vozíky jsou určeny pro manipulaci palet se zboţím  

ve skladu kulových nábojů a expedici. Pro nabíjení vozíků je v objektu zřízena samostatná 

nabíjecí místnost. V nabíjecí místnosti se smí nabíjet trakční baterie v jednom manipulačním 

vozíku nebo se zde mohou nabíjet samotné baterie mimo vozík. Bezpečnost manipulačních 

vozíků je řešena v ČSN EN 1757-1. 

Dané manipulační prostředky jsou umístěny nebo se mimopracovní dobu umisťují  

na takové místo, kde by případná závada vedoucí k poţáru prostředku nezpůsobila větší 

škody. Největší škody by mohly vzniknout při závadě a následném poţáru na některém 

z regálových zakladačů. Tím, ţe všechny zakladače prošly v roce 2012 celkovou rekonstrukcí, 

se moţnost poruchy na zařízení s následným poţárem minimalizovala. 
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8.6 Požární uzávěry 

Poţární uzávěry se umisťují mezi dva sousední poţární úseky. Prostor skladu je 

rozdělen do dvou poţárních úseků. Jsou od sebe odděleny protipoţárními dveřmi s poţární 

odolností EW90. Dveře jsou vybaveny manuálním aretačním mechanismem. 

Během několika návštěv, které jsem provedl v tomto objektu, byly protipoţární dveře 

vţdy otevřeny, zajištěny manuálním aretačním mechanismem. Pro velkou vytíţenost skladu 

by mohla nastat situace, kdy by do prostoru dveří byla postavena paleta se skladovaným 

zboţím. Pokud by tato situace nastala a bylo by nutné dveře uzavřít, špatně umístěná paleta 

v prostoru dveří jejich uzavření znesnadní. Podle místního řádu expedice mají zaměstnanci 

povinnost po ukončení pracovní doby poţární dveře uzavřít. 

Navrţené změny a úpravy: 

Prostor protipoţárních dveří doporučuji vyšrafovat ţlutými pruhy, na které bude 

zakázáno umisťovat skladované výrobky. U protipoţárních dveří by bylo vhodné nahradit 

mechanický aretační mechanismus přídrţnými magnety, které jsou ovládány zařízením EPS. 

S vyuţitím přídrţných magnetů je nutné dveře dále vybavit samozavíračem a dveřním 

koordinátorem. Ten zajistí, aby se dveřní křídla uzavřela ve správném pořadí.  

8.7 Hasicí přístroje 

V objektu skladu expedice je rozmístěno celkem 16 přenosných hasicích přístrojů 

(dále jen PHP). V následující Tab. 12 je uvedeno jejich rozmístění, počty, druhy  

v jednotlivých prostorech skladu a data poslední revize.  
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Tab. 12 - Počty PHP 

Prostor skladu počet PHP Počty druhů PHP Datum poslední revize 

lovecké střelivo 3 3x 5SKT 5/2012 

vojenská munice 1 1x 5SKT 5/2012 

expedice  

a výpravna 
5 

3x V 9 LE 5/2012 

2x PG 6 LE 5/2012 

Obaly 1 1x V 9 LE 5/2012 

garáţ 1 1x PG 6 LE 5/2012 

kulové střelivo 5 

3x V 9 LE 5/2012 

1x PG 6LE 5/2012 

1x 5SKT 5/2012 

administrativa 1 1x PG 6 LE 5/2012 

 

Způsob umístění PHP je proveden podle poţadavků uvedených v § 3 odst. 1. písm. a) 

zákona č. 133/1985 Sb. a § 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb. 

Dva PHP umístěné v blízkosti dveří nejsou při otevřených dveřích vidět. V případě 

uloţení palety se zboţím těsně k otevřeným dveřím by byly tyto PHP špatně přístupné. 

Navrţené změny a úpravy: 

Místo umístění PHP, které se nachází v blízkosti dveří, by bylo vhodné označit 

poţární značkou nebo přemístit na místo, kde by nehrozilo jeho zakrytí. Při pouţití označení 

místa poţární značkou musí být zabezpečen prostor dveří tak, aby nemohlo dojít k umístění 

palety se zboţím a tím nebyl zablokován přístup k PHP. Proto by bylo vhodné přemístit PHP 

na vhodnější místo (např. na zeď mezi místnostmi 02 a 01). 

8.8 Označení únikových cest 

Označení únikových cest vyplývá z § 11 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb.,  

o poţární prevenci. Vzhled a umístění bezpečnostních značek upravuje NV 11/2002 Sb. 

V objektu expedice jsou označeny únikové cesty informativními značkami  

pro označení únikové cesty a nouzového úniku. Označení únikové cesty je většinou sloţeno 

ze dvou značek (viz. Obr. 14). Skládá se ze značky směru úniku a doplňkové tabulky 

s nápisem únikový východ. Tyto tabulky jsou plastové bez fotoluminiscenčního a reflexního 
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povrchu. Některé z těchto informativních značek označujících směr úniku jsou nevhodně 

umístěné mimo trasu únikové cesty.  

V objektu expedice je dále instalováno nouzové osvětlení, na kterém je umístěn 

piktogram s označením únikového východu. Piktogram byl na nouzové osvětlení nalepen 

dodatečně. Nouzové osvětlení musí dle ČSN EN 1838 splňovat osvětlenost 0,5 luxů. 

Dodatečným nalepením piktogramu na nouzové osvětlení, které není výrobcem určené 

k umístění piktogramu, nesplňuje danou osvětlenost. Nouzové osvětlení je instalováno  

nad všemi dveřmi vedoucími do venkovního prostoru. Ve skladu loveckého střeliva je 

nouzové osvětlení spolu s piktogramem umístěné příliš vysoko (cca 4 m). Došlo-li  

by k zakouření skladu, dané nouzové osvětlení nebude viditelné. 

Navrţené změny a úpravy: 

V objektu expedice doporučuji: 

- Odstranit z nouzového osvětlení nalepené piktogramy a tabulku 

s piktogramem s označením nouzového východu umístit pod nouzové 

osvětlení. 

- Nouzové osvětlení umístěné nade dveřmi vedoucími ze skladu loveckého 

střeliva do venkovního prostředí přemístit těsně nad daný stavební otvor. 

- Nouzové osvětlení umístěné nad dvoukřídlými dveřmi přemístit  

nad křídlo, které se otevírá. 

V objektu expedice – výpravna doporučuji: 

- Na podlaze v části expedice a výpravny obnovit vodorovné značení prostor, 

kam se mohou palety se zboţím ukládat a kam jiţ palety nesmí zasahovat  

a tím vymezit únikovou cestu. 

- V místě, kde úniková cesta vede prostorem skladu, osadit strop nouzovými 

svítidly konstrukčně určenými k osazení bezpečnostní značkou (např. 

Obr. 16). 

- Únikovou cestu vedoucí podél zdi označit značkou se směrem úniku 

z fotoluminiscenčního materiálu.  
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Obr. 16 - Příklad vhodného nouzového osvětlení 

 

8.9 Školení zaměstnanců 

Školení zaměstnanců o PO vychází z § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně. 

Podnik Sellier & Bellot, a.s., má v organizační směrnici ev. č. 18/99 změna č. 5 zapracovanou 

část týkající se školení zaměstnanců. Jsou zde uvedeny tématické plány a časové rozvrhy 

školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců zařazených do poţárních hlídek, 

zaměstnanců určených k zabezpečení PO v mimopracovní době (jednotka HZS podniku)  

a cizích zaměstnanců vykonávajících činnost v podniku. Jednotka HZS podniku se dále školí 

dle plánu odborné přípravy určeného pro HZS ČR. Ve směrnici je dále uveden formulář  

pro záznam školení zaměstnanců. 

Tématické plány jsou v souladu s § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně,  

a s § 23, § 24 a § 26 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o poţární prevenci. 

8.10 Elektrická požární signalizace 

Pro zajištění účinného poţárního zásahu je nezbytné včasné zjištění nově vznikajícího 

poţáru. Právě tato skutečnost závisí na následném rozvoji poţáru a s tím spojené moţné 

škody. Z tohoto důvodu se do objektů montuje elektrická poţární signalizace (dále jen EPS). 

Je-li EPS dobře navrţena, zkracuje dobu volného rozvoje poţáru a sniţuje moţné škody. Mezi 

základní části patří:  

- Hlásiče poţáru 

- Ústředny EPS 

- Doplňující zařízení EPS 

Hlásiče poţáru sledují, měří a případně i vyhodnocují fyzikální parametry a jejich změny 

provázející vznik poţáru. Mezi základní fyzikální parametry patří [9]: 
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- Aerosol tvořený tuhými a kapalnými sloţkami ve zplodinách hoření 

- Teplo uvolněné exotermní reakcí 

- Elektromagnetické vyzařování plamene 

Prostor skladů expedice je vybaven EPS se samočinnými a manuálními hlásiči poţáru. 

Samočinnými hlásiči poţáru je vybaven sklad loveckého střeliva. Strop je osazen 23 opticko-

kouřovými čidly. Dva tlačítkové hlásiče jsou umístěny z vnější strany skladu. Umístění je 

zobrazeno na Obr. 17. Hlásiče EPS jsou napojeny na ústřednu EPS umístěnou na ohlašovně 

poţáru, tj. u HZS podniku. 

Dle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., se u EPS provádí kontroly: 

 1x ročně pravidelná jednoroční kontrola  

 1x  měsíčně zkoušky činnosti ústředen a doplňujících zařízení 

 1x za 6 měsíců zkoušky činnosti samočinných hlásičů poţárů 

U právnické osoby se provádí tyto zkoušky: 

 1x ročně pravidelná jednoroční kontrola – provedena 5. 4. 2013 firmou TEZA 

 1x měsíčně pravidelná zkouška činnosti ústředen a hlásičů – provedena 26. 3. 2013 

osobou pověřenou údrţbou. 

 1x za 6 měsíců zkouška činnosti samočinných hlásičů poţáru – provedena 27. 9. 2012 

 

Obr. 17 - Rozmístění kouřových a tlačítkových hlásičů EPS 
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V době mé návštěvy byla rampa vedoucí podél severní strany objektu v úrovni skladu 

loveckého střeliva zarovnána paletami a přepravními dřevěnými bednami. Tlačítkový hlásič 

umístěný na nakládací rampě vedle dveří do spojovací chodby expedice-sklad loveckého 

střeliva nebyl z tohoto důvodu přístupný. 

Oznámení o vzniku poţáru na ohlašovnu poţáru se provádí prostřednictvím 

samočinných hlásičů poţáru, telefonem nebo tlačítkovými hlásiči poţáru, které jsou 

soustředěny pouze ve skladu loveckého střeliva. Telefon je dále umístěn i v administrativní 

části. Vznikne-li poţár v jiné části objektu, musí zaměstnanci chtějící oznámit poţár  

na ohlašovnu poţáru utíkat přes celý objekt do prostor s telefonem nebo tlačítkovým 

hlásičem. 

Navrţené změny a úpravy: 

Pro přístup k tlačítkovému hlásiči doporučuji celou rampu vyklidit. 

Nutnost instalace zařízení EPS je dána ČSN 73 0875. Jelikoţ byl objekt skladu 

expedice vystavěn v době, kdy ještě tato norma neexistovala, povinnost instalace EPS se  

na daný objekt nevztahuje. Z důvodu zvýšení zabezpečení PO v objektu doporučuji systém 

EPS rozšířit o samočinné opticko-kouřové a tlačítkové hlásiče poţáru do prostor skladu 

kulového střeliva, skladu obalového materiálu, expedice-výpravny a administrativy.  

8.11 Stabilní hasicí zařízení 

Ve skladu loveckého střeliva, kde je skladované zboţí zarovnáváno pomocí zakladačů 

do regálů, by bylo vedení zásahu dosti obtíţné a nebezpečné. V uličkách mezi jednotlivými 

regály se pohybují jednotlivé zakladače (Obr. 18). Při základní poloze jsou vyjety do úrovně 

začátku regálů a brání přístupu do uliček. Pokud by bylo ohnisko v zadní části skladu, musí 

zasahující provádět zásah přes jednotlivé zakladače. Velké riziko hrozí zasahujícím hasičům 

mezi ocelovými regály v podobě zavalení. Při přibliţné teplotě oceli 440 °C dochází  

k tzv. plasticitě. Nosník postupně ztrácí mechanické vlastnosti a jiţ po krátké době dochází  

ke ztrátě únosnosti s následným sesunutím skladovaných výrobků [24]. 

Navrţené změny a úpravy: 

Pro podchycení poţáru v počáteční fázi hoření, sníţení případných škod a sníţení 

rizika zavalení zasahujících hasičů doporučuji do skladu loveckého střeliva instalovat vodní 
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stabilní hasicí zařízení (dále jen SHZ). Podle konzultace s technologem výroby loveckého 

střeliva dojde při dlouhodobějším účinku vody na uskladněné střelivo k jeho znehodnocení.  

Vhodným SHZ by bylo zařízení sprinklerového typu s regálovým jištěním. 

U tohoto SHZ s regálovým jištěním by se předešlo moţným škodám způsobeným vodou jako 

hasivem na střelivo uskladněné v okolí vznikajícího poţáru. Jako moţná alternativa SHZ 

s regálovým jištěním se jeví pouţití sprinklerů ESFR. Tyto sprinklery byly speciálně vyvinuté 

pro vysoké regálové sklady s pouhým stropním jištěním. Sprinklery ESFR tryskají  

při výstřiku velké kapky, které jsou vlivem kinetické energie schopny lépe proniknout 

k ohnisku poţáru [24]. V případě pouţití SHZ s ESFR hlavicemi je nutné zváţit, zda rozdíl 

pořizovací ceny vůči moţným škodám vzniklým pouţitím hlavic ESFR je přijatelný. 

 

Obr. 18 - Sklad loveckého střeliva 

 

8.12 Přístup do objektu skladu expedice 

Pro účinný zásah v případě vzniku poţáru je nutné se do prostoru skladu dostat  

co nejrychleji. Během pracovní doby zaměstnanců skladu expedice nebude pro jednotku HZS 

podniku problém se do skladu dostat bez většího časového zpoţdění. Zpoţdění zásahu 

způsobené nedostupností prostor skladu můţe nastat v mimopracovní době.  

Jelikoţ se v objektu skladují výše zmíněné výrobky, musí veškeré vnější stavební 

otvory do skladů střeliva splňovat nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických poţadavcích 
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pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, 

přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami. 

Všechny dveře jsou proto trezorového typu, stavební otvory oken a světlíků jsou zamříţované 

a poţární ţebříky vedoucí na střechu objektu jsou uzamčené. Pouţití násilného vstupu  

do objektu by bylo z tohoto důvodu velmi zdlouhavé. Klíče od trezorových dveří jsou 

umístěny u ostrahy podniku. Nutnost vyrozumění pracovníka ostrahy spojařem ohlašovny 

poţáru a následná cesta s klíčem k danému objektu prodluţuje dobu zahájení zásahu a zvyšuje 

moţné škody. 

 

Navrţené změny a úpravy: 

Pro minimalizaci moţných škod a urychlení otevření objektu pro případný zásah 

jednotek PO bylo vhodné ke skladu loveckého střeliva a skladu kulových nábojů instalovat 

klíčový trezor. Při instalaci klíčového trezoru je nutné přihlédnout k legislativě řešící 

zabezpečení objektů, ve kterých se skladuje střelivo.  

8.13 Vnitřní zásahové cesty 

V daném objektu nejsou vnitřní zásahové cesty zřízeny. 

Poţadavky na vnitřní zásahové cesty jsou řešeny v článku 13.5 [5]. Při porovnání 

poţadavků a skutečného stavu se nemusí ve skladu expedice zřizovat vnitřní zásahové cesty. 

8.14 Vnější zásahové cesty 

Vnější zásahové cesty slouţí k překonání překáţek při vedení poţárního zásahu vně 

objektu. 

Dle bodu 13.7.3 [5] musí být u skladu zřízeny poţární ţebříky umoţňující přístup  

na střechu. Doporučuje se zřizovat poţární ţebříky na protilehlých stranách objektu [5]. 

Sklad expedice má zřízeny dva poţární ţebříky. Jeden je umístěn napravo  

od hlavního vstupu do skladu. Druhý je umístěn na opačné straně střechy, vedle vrat 

vedoucích z východní strany do skladu loveckého střeliva. Z důvodu zpřísnění zabezpečení 

skladů podle § 3 NV 338/2002 Sb., o technických poţadavcích pro zabezpečení 

přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání  

a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, jsou oba poţární 

ţebříky uzamčeny. Klíče od zámku jsou uloţeny ve zbrojnici HZS podniku.  
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9 Shrnutí změn a úprav vedoucích ke zlepšení zabezpečení PO 

ve skladu expedice 

V předchozí části této diplomové práce se zabývám zhodnocením zabezpečení PO, 

které jsem provedl na základě vlastního seznámení s aktuální situací v areálu podniku  

Sellier & Bellot, potaţmo skladu expedice. 

V některých oblastech navrhuji moţná technická a organizační opatření, díky nimţ by 

mohlo dojít ke zlepšení zabezpečení. Dále jsem navrhl a zapracoval několik úprav  

u dokumentace PO. 

9.1 Organizační opatření 

Pro zlepšení zabezpečení PO v podniku Sellier & Bellot, a.s., potaţmo skladu 

expedice navrhuji následující organizační opatření: 

- Odlišit hydranty s různými zdroji vody: 

o Nadzemní hydranty doporučuji odlišit barevně. Vrchní část nadzemního 

hydrantu napojeného na veřejný vodovod bude označena modře a nadzemní 

hydrant napojený na vlastní zdroj uţitkové vody bude označen červenou 

barvou. 

o U podzemních hydrantů doporučuji stejným způsobem barevně označit víka  

u šachet podzemních hydrantů. 

o Hydranty, u kterých by bylo barevné označení obtíţné, lze doplnit informativní 

tabulku s textem VEŘEJNÁ VODOVODNÍ SÍŤ, PODNIKOVÁ VODOVODNÍ 

SÍŤ.  

- Po provedení revize nástěnných hydrantů je nutné dané hydranty označit kontrolním 

štítkem. 

- Přemístit PHP na vhodnější místo, viz kapitola 8.7. 

- Vyznačit prostor protipoţárních dveří. 

- Obnovit vodorovné značení vymezující prostor, kam lze skladovaný materiál 

umísťovat a tím vymezit únikovou cestu. 

- Vyklidit rampu na severní straně skladu. 
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9.2 Technická opatření 

Pro zlepšení zabezpečení PO v podniku Sellier & Bellot, a.s., potaţmo skladu 

expedice navrhuji následující technická opatření: 

- Mechanický aretační mechanismus u protipoţárních dveří nahradit přídrţnými 

magnety napojenými na EPS. 

- Osazení protipoţárních dveří samozavíračem a dveřním koordinátorem. 

- Odstranit z nouzového osvětlení dodatečně nalepené piktogramy označující nouzový 

východ. 

- Umístit pod nouzové osvětlení tabulku s označením nouzového východu. 

- Nouzové osvětlení ve skladu loveckého střeliva umístit níţe nad stavební otvor dveří, 

nad kterým je v současné době instalován. 

- Nouzová osvětlení umístěná nad středem dvoukřídlých dveří posunout  

nad střed otevírajícího se křídla. 

- Tabulky označující směr úniku nahradit tabulkami z fotoluminiscenčního materiálu  

a nouzovými svítidly konstrukčně určenými k osazení bezpečnostní značkou,  

viz 8.8. 

- Rozšířit EPS o opticko-kouřové a tlačítkové hlásiče do prostor skladu kulového 

střeliva, skladu obalového materiálu, expedice-výpravny a administrativy. 

- Instalovat do skladu loveckého střeliva SHZ. 

- Ke skladu loveckého a kulového střeliva instalovat klíčový trezor. 

9.3 Úpravy dokumentace dle § 27 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 

Nedostatky v dokumentaci PO jsem objevil v poţárním řádu a řádu ohlašovny poţárů. 

DZP nebyla zpracovaná. Dopracovávaná dokumentace: 

- Textová část poţárního řádu je Přílohou B 

- DZP je Přílohou C 

- Řád ohlašovny poţárů je Přílohou D 

Nutno zaktualizovat: 

- grafickou část poţárního řádu na aktuální stav. 
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10 Závěr 

V této diplomové práci jsem se zabýval zhodnocením zabezpečení poţární ochrany 

v podniku Sellier & Bellot, a.s. V první části jsem se snaţil vyhodnotit objekt, ve kterém hrozí 

nejvyšší riziko vzniku mimořádné události, jeţ můţe ohrozit zaměstnance podniku. Nejprve 

jsem z moţných objektů vyloučil ty, ve kterých se nalézá minimální mnoţství hořlavého 

materiálu, kde není zavedena elektrická energie a kde se pouze skladují výbušniny – v případě 

výbuchu nedojde k následnému poţáru, ani díky přesně určeném rozmístění k ohroţení jiných 

objektů. Jednoznačně nejnebezpečnějším místem je i z hlediska statistických údajů objekt 

výroby pistolových nábojů. 

Po konzultaci se zástupcem podniku, Ing. Jiřím Dvořákem, jsem se zaměřil  

na objekt expedice. U tohoto objektu jsem ověřil správnost zatřídění provozované činnosti, 

která byla správně zatříděna do kategorie se zvýšeným poţárním nebezpečím. V návaznosti 

na toto zatřídění jsem porovnal dokumentaci, která musí být dle platné legislativy pro daný 

objekt zpracována, s dokumentací, kterou podnik zpracovanou má. Chybějící dokumentaci  

a rozsah dokumentace, která nebyla v souladu s platnou legislativou, jsem přepracoval. 

V závěrečné části diplomové práce jsem uvedl organizační a technické opatření 

zavedené v objektu expedice. Některá technická opatření nebyla řešena na takové úrovni, jaká 

se v dnešní době nabízí a některá nesplňovala platnou legislativu. Z tohoto důvodu jsem 

navrhl organizační a technická opatření, která povedou ke zlepšení stavu zabezpečení poţární 

ochrany v daném objektu. 

Podnik Sellier & Bellot, a.s., má zřízenou jednotku HZS podniku, která je s hrozícím 

nebezpečím v případě represivního zásahu a způsobu vedení zásahu seznámena. Jednotky, 

které by do podniku v případě většího rozsahu byly dle poplachového plánu svolávány, 

takovouto znalost nemají. Proto by stálo za úvahu, zda by nebylo vhodné zorganizovat 

taktické cvičení na objekt expedice pro jednotky zařazené v I. případně II. stupni poplachu.  

Po taktickém cvičení by mohlo následovat školení těchto jednotek, kde by jim byly 

poskytnuty informace o chování střeliva při poţáru, osobní ochraně zasahujících  

a způsobu hašení. 

Diplomová práce obsahuje některé citlivé údaje o podniku Sellier & Bellot, a.s. 

Vedení podniku mi dalo souhlas k jejich uţití v rámci v této diplomové práci.   
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Seznam zkratek 

PO – poţární ochrana 

MU – mimořádná událost 

HZS – hasičský záchranný sbor 

HZSP – hasičský záchranný sbor podniku 

OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky 

PTCH – poţárně technické charakteristiky 

EPS – elektrická poţární signalizace 

EZS – elektronická zabezpečovací signalizace 

CAS – cisternová automobilová stříkačka 

DZP – dokumentace zdolávání poţáru 

OS – organizační směrnice 

PHP – přenosný hasicí přístroj 

SHZ – stabilní hasicí zařízení 

VN – vysoké napětí 

NN – nízké napětí 
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