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Příloha A – Fotky ze zkoušky odolnosti vůči ohni 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 1 – Vzplanutí překližkových obalů        Obr. 2 – Otlak špičky střely, hloubka 1, 17 mm 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 3 – Otlak špičky střely, hloubka 2, 12 mm    Obr. 4 – Aktivované a neaktivované náboje  
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Příloha B – Požární řád 

1) Stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí 

provozované činnosti: 

Jedná se o skladování a činnosti související s expedicí hotových výrobků.  

Z hlediska zákona o poţární ochraně se jedná o činnost se zvýšeným poţárním 

nebezpečím. Nacházejí se zde v jednom prostoru nebezpečné látky hořlavého charakteru  

v celkovém mnoţství převyšujícím 1000 kg těchto látek v pevném stavu.  

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

střelivo. 

 

2) Požárně technické charakteristiky hořlavých látek: 

 - Dřevěné europalety, truhlíky a bedny 

 - karton 

 - PVC páska GRANOFLEX 

 - ředidlo C 6000 

 - hotové výrobky (kulová a broková munice) 

 - hydraulický olej 

 - motorový olej 

 

 PTCH viz příslušná dokumentace evidovaná na HZSP a v oddělení technické 

dokumentace. 
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3. Nejvýše přípustné množství výše uvedených látek: 

Materiál Množství (obložnost, hmotnost) 

Sklad kulové munice 220 kg/m
2
 

Sklad brokové munice 1600 kg/buňka    (780 buněk) 

Kartony  hmotnost 5000 kg 

Dřevěné truhlíky  počet 200 ks 

Dřevěné europalety  počet 100 ks 

Páska GRANOFLEX  hmotnost 200 kg 

Aceton technický – sklad vně budovy 40 kg 

Hydraulický olej – sklad vně budovy 200 kg 

Motorový olej – sklad vně budovy 20 kg 

 

4) Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru: 

- v celém prostoru je stanoven zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm 

- manipulační uličky a únikové východy je nutné udrţovat trvale volné 

- instalované věcné prostředky poţární ochrany nezastavovat materiálem či jiným 

zařízením 

- znečištěné čisticí prostředky (hadry, papír) je nutné odkládat do plechových nádob  

s víkem a pravidelně je odklízet 

- komunikace kolem objektu udrţovat stále volné pro průjezd poţární techniky, 

manipulační rampu udrţovat volnou, včetně přístupů k tlačítkům EPS 

- dodrţovat zákaz vstupu nepovolaných osob do skladovacích prostorů  

- elektrická zařízení pouţívat podle pokynů výrobce (rychlovarnou konvici nestavět zpět 

do podstavce) 
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5) Vymezení oprávnění a povinnosti osob při zajišťování stanovených podmínek 

požární bezpečnosti a to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti: 

- osoby musí být pravidelně školeny v PO dle tematického plánu a časového rozvrhu 

školení 

- po ukončení směny musí být vypnut elektrický proud  

- kaţdý zaměstnanec musí dodrţovat zákazy týkající se poţární ochrany, dodrţovat 

technické podmínky a návody vedoucí k poţární bezpečnosti 

- nesmí být znemoţněn či omezen přístup k rozvodným zařízením el. proudu či uzávěrům 

vody 

- kaţdý zaměstnanec se musí řídit pokyny v poţárních poplachových směrnicích  

a dodrţovat ustanovení tohoto poţárního řádu 

 

6) Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení 

volných únikových cest: 

- skladovaný materiál a ostatní předměty umísťovat pouze do vyznačeného a předem 

určeného prostoru. Nesmí ztěţovat bezpečnou evakuaci a volný průchod únikovými 

cestami a východy.  

 

7) Jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance: 

 

Igor Stolle - vedoucí skladů a expedice 
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Příloha č. 1 - Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky: 

Při prováděné činnosti:  Skladování a expedice 

Seznam členů preventivní poţární hlídky a jejich hlavní úkoly: 

............................................. - velitel  

Hlavní úkoly: spolupracuje s vedoucím střediska v otázkách PO, dbá na to, aby byl 

dodrţován poţární řád. Odpovídá za činnost zaměstnanců zařazených  

v preventivních poţárních hlídkách. Kontroluje připravenost věcných 

prostředků poţární ochrany. Při poţáru řídí do příjezdu jednotky HZSP 

hasební zásah a organizuje evakuaci osob a materiálu. 

............................................. - člen  

Hlavní úkoly: spolu s velitelem dohlíţí na dodrţování poţárně bezpečnostních předpisů při 

provozu. Při poţáru provádí hasební zásah přenosnými hasicími přístroji 

nebo od poţárního hydrantu.  

............................................. - člen 

Hlavní úkoly: po ukončení práce překontroluje, zda jsou vypnuty všechny elektrické 

spotřebiče. Dohlíţí na připravenost věcných prostředků poţární ochrany. Při 

poţáru provádí hasební zásah přenosnými hasicími přístroji. 

.............................................. - člen 

Hlavní úkoly: dohlíţí, aby nebyly zatarasovány přístupy k věcným prostředkům poţární 

ochrany. Dbá na to, aby byly volné únikové východy a manipulační prostory. 

Kontroluje pořádek na pracovišti. Při poţáru oznamuje vznik poţáru 

jednotce HZSP. 

................................................ - člen 

Hlavní úkoly: spolu s velitelem poţární hlídky dohlíţí na dodrţování poţárně 

bezpečnostních předpisů při provozu. Při poţáru provádí hasební zásah 

přenosnými hasicími přístroji nebo od poţárního hydrantu. 

............................................ - člen 

Hlavní úkoly: po ukončení práce překontroluje, zda jsou vypnuty všechny elektrické 

spotřebiče. Dohlíţí na připravenost věcných prostředků poţární ochrany. Při 

poţáru provádí hasební zásah přenosnými hasicími přístroji. 

........................................... - člen 

Hlavní úkoly: dohlíţí, aby nebyly zatarasovány přístupy k věcným prostředkům poţární 

ochrany, dbá na to, aby byly volné únikové východy a manipulační prostory. 

Při poţáru oznamuje vznik poţáru jednotce HZSP. 
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Příloha č.2 - Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek: 

Viz evidence na HZSP 

 

Příloha č.3 - Přehled umístění věcných prostředků pož. ochrany: 

Přenosné hasicí přístroje: 

  

Druh přístroje Počet umístění 

V 9 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 
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Příloha C – Dokumentace zdolávání požáru 

Základní text operativního plánu 

1. Operativně taktická studie 

Dokumentace zdolávání poţáru je určena pro objekt skladu expedice v podniku Sellier & 

Bellot, a.s. Tato dokumentace je zpracovaná na základě §18 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 

Sb., o poţární prevenci; z důvodu skladování střeliva.  

Popis objektu: 

Objekt skladu expedice má rozměry obdélníku s rozměry 100 x 24 m. Jedna čtvrtina objektu 

je jednopodlaţní se světlou výškou pod vazník 9,6 m. Konstrukce této východní části objektu 

je ţelezobetonová montovaná, doplněná o střešní konstrukci z ţelezobetonových desek 

s poţární odolností 180 aţ 240 minut. V této části objektu jsou skladovány brokové náboje, 

které jsou pomocí regálových zakladačů zarovnávány do regálů o 6 buňkách na výšku. 

Střední část objektu tvoří přibliţně dvě čtvrtiny objektu. Tato část je dvoupodlaţní. Suterén je 

přístupný přes vnitřek budovy nebo z vnější severní strany. Zde jsou místnosti skladu 

kulových nábojů, expedice-výpravna a skladu obalového materiálu. Do skladu obalového 

materiálu vedou jediné dveře z prostoru expedice-výpravna. Z prostoru skladu obalového 

materiálu vede šest větracích světlíků, které ústí v patě nakládací rampy na jiţní straně 

objektu. Přízemí je přístupné přes vnitřek budovy nebo z vnější jiţní strany. Tvoří ho jediná 

místnost a skladují se v ní kulové náboje. Konstrukce střední části je ţelezobetonová 

s cihelnými dozdívkami s poţární odolností 180 aţ 240 minut. K jiţní straně střední části 

přiléhá nakládací rampa. Podél severní strany objektu prochází nakládací rampa. Veškeré 

dveře a okna, které vedou do skladů střeliva, musí splňovat NV č. 338/2002 Sb. Dveře jsou 

trezorového typu, okna a světlíky jsou zamříţovaná. Poslední západní část objektu je 

dvoupodlaţní. V přízemí je situována administrativa a v suterénu zázemí pro zaměstnance 

skladů. Konstrukce této části je cihelná 45 cm, střecha monolitická ţelezobetonová s poţární 

odolností 180 aţ 240 minut. Hlavní vchod do budovy je situován z jiţní strany do mezipatra 

administrativní části. Pro potřeby evakuace osob nebo vedení zásahu vedou do objektu 3 

dveře z jiţní části (hlavní vchod, sklad kulové munice), 1 z východní strany (sklad brokových 

nábojů) a 3 ze severní strany.  

V objektu Expedice se pracuje na jednu směnu. Obvyklá pracovní doba v objektu je od 6:00 

do 14:00 hodin. 
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Objekt Expedice je v části skladu brokových nábojů vybaven EPS s ústřednou na stanici HZS 

podniku, která slouţí jako ohlašovna poţáru. 

Pro areál podniku Sellier & Bellot, a.s. je zřízen HZSP. Stanice HZSP je od objektu Expedice 

vzdálená 150 metrů. Početní stav JSDHP ne stanoven na 6 zaměstnanců slouţících v 24 

hodinových směnách. Vybavení jednotky HZSP je CAS 32/6000/600-S3R, CAS 

25/2500/400-S2Z, AP 27-S2R, RZA L1R, POS (BLA3),PPS 12, PS 12, OPCH 90 PO, 

odsavač kouře, pěnový přívěs SBA 4,5, DT Saturn S 71/20-7.  

Podnik je zařazen do II. stupně poţárního nebezpečí poplachového plánu. V plošném 

rozmístění sil a prostředků je podnik hodnocen stupněm nebezpečí IIA. 

Stanice Vlašim má k areálu podniku dojezd 2:30 minut 

Výskyt hořlavých látek: 

Ve východní části objektu (skladu brokových nábojů) se vyskytují:  

 - Dřevěné palety 

 - Obalová PE folie 

 - Obaly z vlnité lepenky 

 - Skladované brokové náboje 

 - Dřevěný stolek 

 - Dřevěné ţidle 

 

Ve střední části objektu (sklad kulových nábojů, expedice-výdejny, skladu obalových 

materiálů) se vyskytují: 

- Dřevěné palety  

- Obalová PE folie 

- Obaly z vlnité lepenky 

- Ředidlo C6000 

- Skladované kulové náboje 

- Dřevěné stoly 

- Dřevěné ţidle 

V západní části objektu (administrativa, zázemí pro zaměstnance) se vyskytují: 

- Dřevěné stoly 

- Polstrované kancelářské ţidle 



 

3 

 

- Větší mnoţství papírových dokumentů 

Požární voda 

Ve skladu brokových nábojů jsou umístěny 2 vnitřní nástěnné hydranty. V bezprostřední 

blízkosti skladu se nachází 3 vnější podzemní hydranty (cca 12 m od skladu) a 1 vnější 

nadzemní hydrant (cca. 12 m od skladu). V areálu podniku jsou 2 rybníky, u kterých by bylo 

moţné zřídit čerpací stanoviště – viz grafická část.   

2. Nejsložitější varianta požáru 

Pro účely tohoto DZP budou uvaţovány 2 moţné nejsloţitější varianty poţáru. Obě varianty 

nastaly v nočních hodinách. Iniciaci poţáru zapříčinil elektrický zkrat ve skladě obalového 

materiálu a ve skladě brokových nábojů. Obě varianty jsou závislé na pochybení zaměstnanců 

spočívající v nevypnutí elektřiny v objektu při odchodu posledního zaměstnance. 

Výpis z poplachového plánu města Vlašim, potaţmo areálu podniku: 

Stupeň 

poplachu 

Jednotka - 

vzdálenost 

Vzdálenost 

[km] 

druh 

jednotky 
Technika 

I. 
HZS Vlašim 1,6 

JPO I 
CAS 24/3200/400-S3T, CAS 32/9000/540-

S3R, AZ 30-M1Z, DA 12-L1Z, OA - UL1 

 
JSDH Vlašim 1,6 JPO V CAS 32/6000/600 - S3R, OA - L3 

 

HZS podniku 

Sellier&Bellot 

0,15 
JPO IV 

CAS 32/6000/600 - S3R, CAS 25/2500/400 - 

S2Z, AP 27 - S2R, RZA - L1 

II. 
JSDH Vlašim-

Domašín  

3,6 
JPO III/1 

CAS 25/3500/0 - M2R, OA - L3 

 

JSDH Trhový 

Štěpánov 

11 
JPO II 

CAS 32/6000/600 - S3R 

 JSDH 

Zdislavice 

5,6 
JPO III/1 

CAS 32/8200/800 - S3R, CAS 25/2500/400 - 

S2Z 

 JSDH 

Čechtice  

15 

JPO II 

CAS 25/2500/400 - S2Z, CAS 32/6000/600 - 

S3R, CAS 16/3500/200 - M3R, DA 12 - L1Z, 

AZ 30 - M1Z 

 HZS Benešov 21 

JPO I 

CAS 15/2200/200 - M2Z, CAS 24/2500/200 - 

S1Z, CAS 30/9000/540 - S3R, AZ 30 - S1Z, 

PPLA - L1, VYA 30 - S1R, DA 12 - L1Z, 2x 

VEA - UL1, VA - UL1 

 JSDH 

Chotýšany 

11 
JPO III/1 

CAS 25/3500/200 - M2R 
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Výpočet sil a prostředků 

- Průměrná rychlost vozidla HZSP - uvaţuji  

- Průměrná rychlost ostatních jednotek PO - uvaţuji   

Dojezd jednotek (tv + tj):   

 Ostraha     

 HZSP  

 Stanice Vlašim   

 JSDH Vlašim  

 JSDH Vlašim-Domašín  

 JSDH Trh. Štěpánov  

 JSDH Zdislavice  

 JSDH Čechtice  

 Stanice Benešov  

 JSDH Chotýšany  

 

 

a) Požár ve skladu obalového materiálu 

Poţár ve skladu obalového materiálu (vlnitá lepenka) vznikl v nočních hodinách, kdy se 

v objektu nenachází zaměstnanci a unikající kouř není vidět. Prostor skladu obalového 

materiálu není vybaven EPS. Vznikající poţár je tedy závislý na obchůzkové činnosti a 

všímavosti ostrahy podniku. Interval obchůzky u expedice je 60 minut. Poţár se šíří po skladu 

a míří do sousedního prostoru expedice-výdejny, kde jsou na zemi skladovány zabalené 

kulové náboje. 
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Doba volného rozvoje: 

 Doba zpozorování poţáru  

 (doporučená doba pro areál, kde je stálá stráţní sluţba) 

 Doba ohlášení  

(ohlášení vrátnému radiostanicí na vrátnici a následné ohlášení na ohlašovnu 

poţáru) 

Dojezd jednotky  

Příjezd pracovníka bezp. sluţby s klíčem    

Doba bojového rozvinutí  

Doba volného rozvoje poţáru:   

 

  

Lineární rychlost šíření poţáru ve skladu obalového materiálu:      

Lineární rychlost šíření poţáru v prostoru expedice-výdejna:  

Plocha poţáru: 

 Rádius:  

 Doba, za kterou poţár dosáhne prostoru dveří do expedice-výdejny: 

     

 Šíření poţáru ve vedlejší místnosti expedice-výdejna: 

    

Rozsah poţáru je zakreslen na následujícím Obrázku č. 1. Plocha poţáru je součet zasaţených 

ploch místností. Výpočet je zjednodušen. 
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Obrázek č. 1 – Plocha požáru se vznikem ve skladu obalového materiálu 

Směr útoku bude veden ze dvou směrů. Jeden směr bude přes nakládací rampu na severní 

straně dvoukřídlými dveřmi, druhý směr bude vnitřkem budovy přes hlavní vchod z jiţní 

strany. 

Pro vedení zásahu je nutno upozornit na skladované střelivo. Ze zkoušky odolnosti vůči ohni 

nábojů ráţe 5, 56 x 45 mm se střelou SS 109 vyplývá: 

 Po šesti minutách od zapálení obalů se střelivem začnou první aktivace 

jednotlivých nábojů. 

 Jednotlivé aktivace pokračují další cca 3 minuty. 

 Po následujících cca 12 minut následují rychle za sebou jdoucí aktivace 

nábojů. 

 Po dalších cca 13 minut dochází k samostatným, ke konci ojedinělým 

aktivacím nábojů. 

Při aktivaci nábojů dochází k rozhozu jednotlivých dílů nábojů (střely, vyhořelé 

nábojnice, střepiny z nábojnic, kalíšky zápalek) i neaktivovaných nábojů do vzdálenosti 

cca 5 metrů od místa skladování. 

Při zkoušce docházelo v relativně malém mnoţství k rozletu vypálených nábojnic a jejich 

segmentů do vzdálenosti cca 25 metrů a rozletu střel do vzdálenosti cca 15 metrů. Tyto 

odletující částice mají velmi malou hmotnost (nábojnice – 6,22 g/1ks, střela – 4 g/1ks). 

Plocha hašení v prostoru expedice - výdejna: 

Při pouţití proudnic C (52) a B (75) se uvaţuje hloubka hašení 5 m. 

 



 

7 

 

Pro výpočet plochy hašení se vyuţije vzorec:   

 

Fronta hašení:   

 

Určení sil a prostředků (SaP) pro prostor expedice - výdejna: 

Pro expedice, výdejny:  

Potřebná dodávka vody na hašení:   

Počet proudů k hašení (komb. proudnice 52 Turbo – sprchový 210):  

      proudy C 

Vzhledem ke skladovanému zboţí navyšuji počet potřebných proudů o 1 z důvodu 

ochlazování okolního zboţí a tím zamezení samovolných aktivací nábojů. 

  C proudů 

Dodávané mnoţství vody:   

Mnoţství CAS pro dodávku vody:   

Potřebný minimální počet hasičů:   

 

k = 1 – z důvodu minimalizace zranění zasahujících (jak uvádím výše, k prvním aktivacím 

nábojů dochází po 6 minutách. Doba šíření poţáru ve výdejně-expedici před 

započetím zásahu jiţ tuto dobu přesáhla - viz plocha poţáru). 

 

Počet slouţících na směně HZSP je 6 osob. Jednotka vyjíţdí k zásahu s CAS 25/2500/400-

S2Z v počtu 1+3 a s CAS 32/6000/600-S3R v počtu 1+1. Uvaţujeme-li potřebu 1 osoby na 1 

C proud (k = 1), pak počet proudů, kterou můţe daná jednotka obsluhovat, jsou 3 (mimo V a 

2S). Pro zvládnutí poţáru v prostoru expedice-výpravna je potřeba 5 proudů. 
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CAS25/2500/400-S2Z bude ustavena na severní straně, CAS 32/6000/600-S3R na jiţní 

straně. 

Jelikoţ počet potřebných hasičů pro likvidaci poţáru v prostoru expedice – výdejna převyšuje 

počet slouţících hasičů u HZSP, bude nutné přivolat posilující jednotky. 

 Na místě:  CAS 25/2500/400-S2Z v počtu 1+3 - HZSP 

   CAS 32/6000/600-S3R v počtu 1+1 - HZSP 

   CAS 24/3200/400-S3T v počtu 1+3 - HZS ČR, stanice Vlašim 

   CAS 32/9000/540-S3R v počtu 1+1  - HZS ČR, stanice Vlašim  

Pro základní ochranu před náhodně odlétajícími částmi samovolně se aktivujících nábojů je 

nutné pouţít zásahový oděv se zapnutým límcem, obličejový štít a nepřibliţovat se na 

vzdálenost kratší neţ 5 metrů. 

Plocha hašení skladu obalového materiálu 

Předpokládám, ţe neţ dojde k uhašení poţáru v prostoru expedice – výdejna, dojde ve skladu 

obalového materiálu k rozšíření na celý prostor. 

     

Pro sklad materiálů, výrobků (hořlavých):    

Potřebná dodávka vody na hašení:  

Počet proudů na hašení: na místě je jiţ roztaţeno 5 C proudů (komb. proudnice 52 Turbo 

– sprchový 210), které na místo jiţ dodávají 

. 

 

    

Dodávané mnoţství vody:   

Mnoţství CAS pro dodávku vody:   
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Potřebný minimální počet hasičů: 

    

k = 2 – pro prostor skladu obalového materiálu je vhodné, aby u C proudnice byli 2 zasahující 

hasiči 

Pro likvidaci poţáru skladu obalového materiálu je nutno 8 zasahujících hasičů. Na místě je 

12 hasičů. Z toho jsou 4 strojníci a jeden velitel zásahu. Pro práci s proudy je na místě 7 

hasičů. Na místo proto bude nutné povolat další jednotky. Pro likvidaci poţáru by byl vhodný 

dvojnásobný počet zasahujících. Během zásahu budou hasiči zasahovat v DT a předpokládá 

se, ţe budou vystaveni vysoké teplotě – poţár probíhá déle neţ 30 minut a z důvodu 

minimálního odvodu tepla větracími světlíky se tak většina tepla kumuluje do ţelezobetonové 

konstrukce. Z tohoto důvodu bude nutné časté střídání zasahujících. Počet potřebných hasičů 

je tedy: 

   hasičů 

Posilové jednotky: 

   JSDH Vlašim s CAS 32/6000/600 v počtu 1+2  

   JSDH Vlašim- Domašín s CAS 25/3500/0 - M2R v počtu 1+5 

 OA - L3 v počtu 1+3 

   JSDH Zdislavice s CAS 25/2500/400 - S2Z v počtu 1+5 

Pro úspěšnou likvidaci poţáru bude nutné vyhlásit II. stupeň poplachu 

Pro likvidaci poţáru ve skladu obalového materiálu je potřeba 16 zasahujících hasičů. Pro 

likvidaci poţáru bude potřeba 5 C proudů. Na místě bude 3xCAS 32, 3xCAS 25, CAS 24 a 

OA-L3.  

b) Požár ve skladu loveckého střeliva 

Poţár ve skladu loveckého střeliva (brokových nábojů) vznikl v nočních hodinách, kdy se 

v objektu nenachází zaměstnanci. V daném prostoru je instalována EPS s 23 opticko-

kouřovými hlásiči poţáru. Poţár vznikl v zadní části skladu na elektrickém vedení a rozšířil se 

na jednu z buněk ve spodní části regálu. 
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Doba volného rozvoje: 

 Doba zpozorování poţáru  

 (doporučená doba pro areál, kde je stálá stráţní sluţba) 

 Doba ohlášení  

(ohlášení vrátnému radiostanicí na vrátnici a následné ohlášení na ohlašovnu 

poţáru) 

Dojezd jednotky  

Příjezd pracovníka bezp. sluţby s klíčem    

Doba bojového rozvinutí  

Doba volného rozvoje poţáru:   

 

  

Lineární rychlost šíření poţáru ve skladu loveckého střeliva:      

Plocha poţáru: 

 Rádius:  

  

Ve skladu je umístěno pět regálů o šíři 2,5 m a dva o šíři 1,2 m. Mezi jednotlivými regály jsou 

uličky o šíři 1,4 m, ve kterých se pohybují regálové zakladače. Předpokládám, ţe poţár 

vznikne v blízkosti jednoho regálu a poţár se do příjezdu jednotek PO bude šířit pouze daným 

regálem (přes proluky nepřeskočí na sousední regál). 

Rozsah poţáru je zakreslen na následujícím Obrázku č. 2. Plocha poţáru je součet zasaţených 

ploch místností. Výpočet je zjednodušen. 
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Obrázek č. 2 – Plocha požáru se vznikem se skladu brokových nábojů 

Určení sil a prostředků (SaP) pro prostor skladu loveckého střeliva: 

Pro sklad materiálů, výrobků (hořlavých):  

Plocha hašení je shodná s plochou poţáru, potřebná dodávka vody na hašení : 

     

Počet proudů k hašení (komb. proudnice 52 Turbo – sprchový 210):  

      proud C 

Vzhledem ke skladovanému zboţí navyšuji počet potřebných proudů o 1 z důvodu 

ochlazování okolního zboţí a ocelové konstrukce regálů. Tím se zamezí rozšíření poţáru 

s následnou samovolnou aktivací nábojů a zřícení konstrukce regálů. 

  

Dodávané mnoţství vody:   

Mnoţství CAS pro dodávku vody:   

Potřebný minimální počet hasičů:   

 

k = 2 - nutná vizuální kontrola stability zboţí v regálu 
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Počet slouţících na směně HZSP je 6 osob. Jednotka vyjíţdí k zásahu s CAS 25/2500/400-

S2Z v počtu 1+3 a s RZA - L1 v počtu 1+1. Uvaţujeme-li potřebu 2 osob na 1 C proud  

(k = 2), pak počet proudů, který můţe daná jednotka obsluhovat, jsou 2 (mimo V a S).  

Pro zvládnutí poţáru v prostoru skladu loveckého střeliva jsou potřeba 2 C proudy. 

CAS25/2500/400-S2Z bude ustavena na východní straně u dveří do skladu. RZA bude 

ustavena poblíţ CAS. 

Pro jistější průběh zásahu z hlediska počtu zasahujících hasičů doporučuji přivolat posilovou 

jednotku. 

Posilová jednotka:   

  HZS ČR, stanice Vlašim s CAS 24/3200/400-S3T v počtu 1+3 

První jednotka se na místo události dostává po 10 minutách od vzniku poţáru. Při zkouškách 

střeliva proti vnějšímu ohni docházelo po 6. minutě od vzniku poţáru k prvním aktivacím 

nábojů. Z tohoto důvodu je nutné jako ochranu pouţít zásahový oblek se zapnutým límcem  

u kabátu, obličejový štít a minimální odstup od poţářiště 5 m. 

Pro likvidaci poţáru ve skladu loveckého střeliva bude na místě CAS 25, CAS 24 a RZA-L1  

a 10 hasičů. Při poţáru skladu loveckého střeliva se nepředpokládá vyhlášení II. stupně 

poplachu. 
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Textová část vyjímatelné přílohy operativního plánu 

OPERATIVNÍ PLÁN 

 

OBJEKT: Expedice obj. č. 132, 133 

ADRESA: Lidická 667 

  Vlašim 

STUPEŇ POPLACHU: II. 

SPOJENÍ: 31789 2262 – HZSP a ohlašovna poţárů 

OBSAH:  

  TEXTOVÁ ČÁST – popis podniku a doporučení pro velitele zásahu 

  GRAFICKÁ ČÁST: 

1. Situace podniku 

2. Operativní karta objektu expedice 

3. Půdorys 1PP objektu expedice č. 132, 133 

 

ZÁZNAM O PROVEDENÝCH ZMĚNÁCH: 

(datum, ve které části došlo ke změně, provedl – podpis) Datum: Podpis: 

 

 

 

 

 

ZPRACOVAL: 

SCHVÁLIL: 
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1. OPERATIVNĚ TAKTICKÁ CHARAKTERISTIKA 

a) ÚDAJE O PODNIKU A OBJEKTU EXPEDICE Č. 132, 133 

V podniku Sellier & Bellot, a.s. pracuje téměř 1200 osob. V areálu podniku se nalézá 218 

stavebních objektů. 

Hlavní výroba – výroba kulových a brokových nábojů 

Objekt expedice č. 132, 133 

- Celý objekt je tvořen původní budovou (132) a přístavbou (133) 

- Objekt č. 133 - 1NP a 1PP 

- Objekt č. 132 – 1NP 

- 1PP objektu č. 133 – sklad kulových nábojů, expedice-výpravna, sklad obalového 

materiálu, zázemí pro zaměstnance 

- 1NP objektu č. 133 – sklad kulových nábojů, administrativa 

- 1NP objektu č. 132 – sklad brokových nábojů 

- Maximální obloţnost objektu č. 133 – 28 000 kg zalaborovaných střelivin a 2 000 kg 

sloţí 

- Obloţnost skladu brokových nábojů (č. 132) není stanovena, celková povolená 

nosnost regálů je 1 467 000 kg. 

- Pro účely klasifikace objektu dle zákona 59/2006 Sb., bylo stanoveno maximální 

mnoţství výbušniny ve výrobcích zde umístěných na 56 000 kg 

b) VODNÍ ZDROJE A HASÍCÍ LÁTKY 

V areálu podniku je vnější hydrantová síť. Hydrantová síť je zdvojená. Část je napojena  

na veřejný vodovod a část je napojena na vlastní zdroj uţitkové vody. Ve spodní části areálu 

jsou dva rybníky. 

c) KOMUNIKACE 

Pro příjezd k objektu expedice od hlavní vrátnice slouţí jediná příjezdová komunikace (kolem 

objektu č. 9). Od objektu HZSP vedou k objektu 2 moţné příjezdové komunikace. 

Nástupní plochy vyhovují ČSN. 

d) DOPORUČENÍ PRO VELITELE ZÁSAHU 

- V objektu expedice se skladují kulové a brokové náboje 

- U skladovaných zabalených nábojů můţe dojít po 6 minutách vystavení poţáru 

k počátku samovolných aktivací; zaměřit se na chlazení nábojů vystaveným poţáru 

- Pro dodávku poţární vody vyuţít vnější hydrantovou síť v okolí objektu 

- Vypínačem za hlavním vchodem se vypne elektrický proud v celém objektu  
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Grafická část operativního plánu - situace 
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TEXTOVÁ ČÁST OPERATIVNÍ KARTY 

OBJEKT:  Expedice – objekt č. 132, 133 OPERATIVNÍ 

 Sellier&Bellot, a.s. KARTA 

ADRESA: Lidická 667 

 Vlašim STUPEŇ POPLACHU: 

SPOJENÍ: 31789 2262 – HZSP a ohlašovna poţárů     II. 

CHARAKTERISTIKA OBJEKTU: Objekt je rozdělen do dvou částí – administrativa  

a sklady nábojů. Přístup do skladů je zabezpečen trezorovými dveřmi. V objektu jsou sklady 

kulové munice a sklad brokových nábojů. Plocha objektu je 2202 m
2
. Plocha skladu 

brokových nábojů je 841 m
2 

a světlou výškou 9,6 m, zastavěná plocha skladů kulových 

nábojů 1200 m. Administrativa tvoří 161 m
2
. 

OBLOŢNOST SKLADŮ: Sklady kulových nábojů mají danou obloţnost 28 000 kg  

na zalaborovaný bezdýmný prach a 2 000 kg třaskavých sloţí. Sklad brokových nábojů je 

limitován nosností regálů 1 467 000 kg. Maximální mnoţství výbušniny ve výrobcích je 

56 000 kg. 

HASÍCÍ LÁTKY: V okolí objektu jsou 4 podzemní a 1 nadzemní hydrant 

UPOZORNĚNÍ PRO VELITELE ZÁSAHU:V objektu se skladuje kulové a brokové náboje. 

Po vzplanutí zabalených nábojů dochází po 6 minutách k postupné samovolné aktivaci 

nábojů. Odletující části nábojů mohou zranit zasahující. Jako ochranu pouţívat řádně zapnutý 

zásahový oděv, obličejový štít a řádný odstup (min. 5 metrů)  

DOPORUČENÍ PRO VELITELE ZÁSAHU: 

a) Hoří sklad obalového materiálu a požár se rozšířil do části prostoru expedice-

výpravna – pro likvidaci poţáru bude potřeba 5 C proudů s proudnicemi TURBO-

sprchový 210 – celkem 1100 l.min
-1

. 1x C ochlazovat okolí poţáru, 4x C pouţít na hašení 

poţáru. Zásah vést dvěma směry – vnitřkem budovy přes hlavní vchod a přes severní 

nakládací rampu. Doporučená technika pro hašení CAS 25 přes rampu a CAS 32 vnitřkem 

budovy. Potřebné Při hašení skladu obalového materiálu častěji střídat zasahující hasiče. 

Celkem minimálně 16 hasičů 

b) Hoří ve skladu brokových nábojů – na hašení skladu brokových nábojů pouţít 1x C,  

na ochlazování konstrukce a okolních regálů 1x C. Celková potřeba vody na hašení  

a chlazení je 440 l.min
-1

. Pro likvidaci poţáru ve skladu brokových nábojů je potřeba 1x 

CAS 25 a 1x RZA – L1 

ZÁZNAM O PROVEDENÝCH ZMĚNÁCH:   Datum  Podpis 

ZPRACOVAL: 

SCHVÁLIL:
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Grafická část operativní karty
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Příloha D – Řád ohlašovny požárů 

Řád ohlašovny poţárů je zpracován na základě zákona č. 133/1985 Sb., o poţární 

ochraně, a § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o poţární prevenci. Při vzniku poţáru v prostoru 

objektu je nutné provést bez časového prodlení potřebná opatření vedoucí k rychlému zásahu 

jednotek poţární ochrany pro lokalizaci a následnou likvidaci poţáru. Tento řád stanovuje 

povinnosti pro obsluhu ohlašovny poţáru. 

Pro podnik Sellier & Bellot je ohlašovna poţárů zřízena na stanici HZS podniku. 

Na ohlašovně poţárů musí být zajištěna stálá sluţba pro případ příjmu informace  

o vzniku mimořádné události. 

Spojař se v ohlašovně poţárů řídí poţárními řády podniku, poţárními poplachovými 

směrnicemi, havarijním plánem, poţárním evakuačním plánem, plánem svolání zaměstnanců 

HZSP apod. 

Na ohlašovně poţáru je umístěna ústředna EPS.  

1. Spojení  

Pro spojení mezi zaměstnanci podniku a ohlašovnou poţárů slouţí vnitropodniková 

telefonní síť. V případě výpadku vnitropodnikové telefonní sítě lze v některých objektech 

vyuţít tlačítkového hlásiče EPS. 

Pro spojení ohlašovny poţáru a HZS ČR lze vyuţít analogovou rádiovou síť. 

2. Zkoušení spojových prostředků 

Obsluha musí dle potřeby ověřovat správnost činnosti spojových prostředků. 

Při střídání směn u HZS podniku musí být při nástupu nové směny přezkoušen telefonní 

přístroj určený pro ohlášení a příjem informace o vznikající mimořádné události ověřením 

linky a přezkoušena analogová rádiová síť pro případné spojení s HZS ČR.  

 

3. Příjem hlášení 

Hlášení o MU se přijímá na :     Tel: 2444 
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 Z některých objektů můţe přijít hlášení o MU zaznamenané hlásiči EPS na ústřednu 

EPS. MU lze také nahlásit osobně na ohlašovně poţárů. 

Hlášení je spojař povinen zapsat včetně časových údajů do knihy hlášených případů. 

 

Při přijímání hlášení spojař zaznamenává: 

 Místo, kam má být jednotka vyslána (číslo objektu) 

 Druh MU (poţár, technický zásah, ekologická či jiná havárie) 

 Rozsah MU 

 Nejvhodnější příjezdovou komunikaci 

 Jméno a telefonní číslo oznamovatele 

 

4. Vyhlášení požárního poplachu 

Poplach pro zaměstnance v zasaţeném objektu 

Místní poplach se vyhlásí opakovaným voláním „HOŘÍ“ s výzvou Pozor, pozor 

poţární poplach, hoří … co a kde. 

Poplach pro jednotku HZS podniku 

Jednotce spojař vyhlásí poplach pomocí sirény (rozhlasu) rozmístěném po stanici 

HZS. Jednotka do 2 minut vyjíţdí k místu události. Na místo jednotka vyjíţdí podle 

poplachového plánu nebo podle rozhodnutí příslušného velitele. Během jízdy na místo zásahu 

ověří spojař v ohlašovně poţáru zpětným dotazem podanou zprávu a upřesní další 

podrobnosti o případu. 

Po vyhlášení poplachu a výjezdu jednotky informuje spojař velitele HZSP  

a vedoucího oddělení poţární ochrany. Na základě jejich rozhodnutí dále informují vedoucího 

správního odboru, ředitele správního úseku a generálního ředitele. 

5. Oznámení o MU 

O výjezdu k MU podá spojař neprodleně zprávu HZS SČK na SOPIS Kolín. V případě 

potřeby většího počtu sil a prostředků potřebných k lokalizaci a následné likvidaci MU si 
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velitel zásahu prostřednictvím spojaře HZSP a SOPIS Kolín vyţádá posilové jednotky dle 

poplachového plánu. 

Tel. 950 885 111 

V případě havárie na vodách spojař neprodleně po přijmutí informace zajišťuje 

vodohospodáře nebo vedoucího energetiky a vedoucího střediska, kde havárie vznikla. Jsou-li 

výše zmínění nedostupní, nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení, oznámí spojař havárii 

vodoprávnímu úřadu (MěÚ Vlašim) a ČIŢP. Současně velitel útvaru nebo velitel směny 

vypraví na místo havárie nejméně 2 členy havarijní čety ke zjištění a ověření nahlášených 

skutečností. Pokud dojde ke spojení s vodohospodářem nebo vedoucím energetiky, postupuje 

se podle jeho pokynů. 

6. Důležitá telefonní čísla 

Složka Telefonní číslo 

Tísňové číslo 112 

HZS ČR 150 nebo 950 885 111 

PČR 158 

ZZS 155 

Tísňové číslo ve společnosti 2444 

HZSP 2262, 2332 

Velitel HZSP 2232, 774 447 209 

Vedoucí PO 2449 

Hlavní vrátnice 2222 

Ředitel správního úseku 2434 

Generální ředitel 2494 

Vodohospodář 80008 

Vedoucí energetiky 80021 

Životní prostředí MěÚ Vlašim 313 039 366, 313 039 363, 

313 039 364, 313 039 362 

ČIŽP 731 405 313 

 

 


