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Anotace 

HRDINA, F. Požární bezpečnost a logistika. Ostrava, 2014. Bakalářská práce. VŠB - TU 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 42 s. 

Tato bakalářská práce řeší problematiku současného stavu požární bezpečnosti 

vybraných firem, které se zabývají skladováním a přepravou zboží. Ověřuje se, zda použití 

českých technických norem vede k úspěšnému potlačení vzniku a šíření požáru 

ve skladovacích objektech. U přepravy zboží k zákazníkovi nebo odběrateli je ověřena 

dostatečnost formulovaných pravidel. Bezpečnost ve firmách však souvisí i s vnitřními 

předpisy, které definuje samotné vedení společnosti. U těchto firem se jedná 

o problematiku naskladňování, kompletování, expedování a rozvoz. 
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Summary 

HRDINA, F. Fire safety and logistics. Ostrava, 2014. Bachelor thesis. VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering. 42 p. 

This bachelor thesis deals with the issue of the current state of fire safety 

of selected companies dealing with storage and transportation of goods. Bachelor thesis 

verifies whether the use of Czech technical standards leads to successful suppression of the 

formation and spread of fire in the storage facilities. For the carriage of goods to the 

customer or to the subscriber is verified sufficiency of the formulated rules. Security 

in companies also depends on internal regulations, which is defined by management of the 

company. This applies to the issues of stacking, collating, dispatch and delivery. 

Keywords 

warehouse, storage, transport, transportation, fire safety, initiation, cause of the fire 

  



 

Obsah 
1 Úvod ............................................................................................................................... 1 

2 Rešerše ............................................................................................................................ 2 

3 Základní pojmy ............................................................................................................... 4 

4 Charakteristika skladování a skladů ............................................................................... 6 

4.1 Projektování skladů dle normativních požadavků .................................................. 6 

4.1.1 Skupiny provozu skladů ................................................................................... 7 

4.1.2 Mezní skladovací výška ................................................................................... 8 

4.1.3 Konstrukční systém .......................................................................................... 8 

4.2 Dělení skladů dle logistiky ...................................................................................... 9 

4.2.1 Dělení skladů dle fáze hodnototvorného procesu .......................................... 10 

4.2.2 Dělení skladů dle ochrany před povětrností .................................................. 10 

4.2.3 Dělení skladů dle základních metod oceňování zásob ................................... 10 

4.3 Skladové operace .................................................................................................. 10 

4.4 Jednotky a zařízení využívané při skladování ....................................................... 12 

4.4.1 Pasivní prvky využívané při skladování ........................................................ 12 

4.4.2 Aktivní prvky využívané při skladování ........................................................ 14 

5 Charakteristika dopravy a přepravy .............................................................................. 15 

5.1 Kvalita dopravy a požární bezpečnost .................................................................. 15 

5.2 Druhy dopravy ...................................................................................................... 16 

5.2.1 Vodní doprava ................................................................................................ 17 

5.2.2 Letecká doprava ............................................................................................. 17 

5.2.3 Železniční doprava ......................................................................................... 18 

5.2.4 Silniční doprava ............................................................................................. 19 

5.3 Infrastruktura vybraných druhů dopravy .............................................................. 20 

5.4 Vývoj přepravního výkonu v nákladní dopravě v České republice ...................... 21 

6 Hodnocení mimořádných událostí při přepravě a skladování ...................................... 22 

6.1 Statistika požárů skladů a skladovacích ploch ...................................................... 22 

6.2 Statistika požárů při dopravě ................................................................................. 24 

7 Hodnocení nebezpečí vzniku požáru v objektech skladů a při přepravě ...................... 25 

7.1 Rychlost šíření požáru a protipožární zásah .......................................................... 25 

7.2 Iniciátory vzniků požárů ....................................................................................... 26 



 

7.3 Zhodnocení iniciátorů vzniku požárů .................................................................... 27 

7.4 Příčiny vzniků požárů ........................................................................................... 29 

7.5 Zhodnocení příčin vzniků požárů .......................................................................... 31 

8 Závěr ............................................................................................................................. 34 

9 Použitá literatura ........................................................................................................... 36 

9.1 Knižní publikace ................................................................................................... 36 

9.2 Normy ................................................................................................................... 36 

9.3 Konzultace ............................................................................................................. 36 

9.4 Internetové zdroje .................................................................................................. 37 

10 Seznam použitých zkratek ........................................................................................ 38 

11 Seznam použitých obrázků ....................................................................................... 39 

12 Seznam použitých tabulek ........................................................................................ 40 

13 Seznam grafů ............................................................................................................ 41 

14 Seznam příloh ........................................................................................................... 42 

 

 



- 1 - 

 

1 Úvod 

Vlivem vývoje a rapidního nárůstu využívání služeb, které nám jsou dnes 

poskytovány, jako je např. internetový obchod s možností přepravních služeb, můžeme 

říci, že problém většího rizika nastává se zvyšující se fluktuací zboží. Tento problém však 

není pouze v rámci podniků, kde se skladuje velké množství zboží, ale i při jeho převozu 

naloženými dopravními prostředky. Z důvodu rozsáhlosti dělíme logistiku na dílčí 

disciplíny. Základní tři činnosti logistiky můžeme definovat jako nákup, výrobu a odbyt. 

Mezi těmito jednotlivými činnostmi je nutno udržovat kontinuitu. 

Každá logistická činnost řeší problematiku přepravy a skladování. Jedná se o dovoz 

materiálu pro výrobu a jeho uskladnění, samotnou výrobu včetně následného uskladnění 

hotových produktů a jejich přepravu do místa využití. Tímto nám vzniká potřeba zajistit 

bezpečnost pro skladování a přepravu hned vedle zajištění různých druhů výroby.  

Geografická poloha České republiky je výhodná pro skladování a dovoz zboží 

do evropských obchodů. Do budoucna velké distribuční společnosti počítají 

s vybudováním překladišť a skladů na našem území. Perspektivnost České republiky závisí 

především na možnostech dopravy, a proto se na dopravu začínají klást požadavky 

ke snížení doby přepravy. U firem, které se zabývají činností naskladňování, 

kompletování, expedicí a rozvozem, se vlivem rostoucí fluktuace zboží navyšují 

i požadavky na výkony skladů. Nepravidelnost a zvýšená rychlost přepravy zboží jsou 

faktory zvyšující riziko vzniku požáru při přepravě a skladovacích operací. 
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2 Rešerše 

Cílem této rešerše je provedení průzkumu publikací, které se zaměřují 

na problematiku skladování a přepravu zboží k zákazníkovi ze dvou pohledů, a to 

logistického a požárního. Jedná se o řešení v oblasti, kde vlivem požáru vznikají milionové 

škody. 

Tato rešerše je výstupem tištěných publikací, navržených standardů ve formě 

norem, internetových článků, bakalářských a diplomových prací. Ze všech titulů byly 

vybrány pouze ty, které jsou nejzajímavější vzhledem k daným cílům problematiky (viz 

cíle uvedené výše). Z oblasti logistiky se jedná o tituly převážně vydané v České republice, 

přesto je nutno podotknout, že se v nich nachází i informace převzaté ze zahraničí. 

Navrhování a dimenzování skladových prostor je tvořeno pomocí definovaných standardů, 

které vychází z dlouhodobého vývoje celé společnosti. V některých případech se jedná 

o standardy převzaté neboli harmonizované například s evropskými popřípadě celosvětově 

uznávanými normami. 

Knižní publikace (1) psaná formou učebnice seznamuje se základními pojmy 

a postupy logistiky. Poukazuje v závislosti na životním cyklu výrobků na potřebu řízení 

výroby a distribuce, která je řešena pomocí kamenných obchodů či skladového prodeje 

pomocí internetových obchodů. Knižní publikace (2) je zaměřena na pojetí logistiky 

v závislosti na uplatnění v praxi. Jedná se o rozsáhlou publikaci, která se snaží vysvětlit, 

jak správně vést firmy zaměřené na logistiku. Z požárního hlediska nám dává přehled 

o tom, co je potřeba zajistit z hlediska logistiky ke správnému fungování firmy. Publikace 

(3), (4) a normy (5), (6), (7) tvoří průvodce pro projektování nevýrobních, výrobních 

a skladovacích objektů. Vysvětlují problematiku českých technických norem v návaznosti 

na požární bezpečnosti a úplného navržení požárně bezpečnostního řešení. Dále nastiňuje 

problematiku od zkoušek odolností materiálů až po navržení potřebného požárního 

zařízení, přičemž se opírají o zavazující legislativu požární bezpečnosti v České republice. 

Publikace (8) vysvětluje dopravu jako celek. Poukazuje na rozdíly způsobené vývojem 

samostatných druhů dopravy, a to z pohledu řízení provozu, ale i technického zabezpečení 

cest a letišť. Dále vysvětluje veškeré návaznosti s technologií dopravy spojenou, například 

jednotlivé druhy dopravních prostředku ve vzájemné závislosti. Konzultace (9) a (10) 

poskytli informace o iniciátorech a příčinách vzniku požáru, a také poskytli statistické 

údaje pro možnost nezbytné pro tuto práci.  



- 3 - 

 

V souhrnu lze říci, že logistika je obsáhlá disciplína, která zastřešuje nejen 

skladování a dopravu, ale i další disciplíny. Aby byla logistika úspěšná, musí proběhnout 

celý její proces až do konce. Je nezbytné zajistit veškerou bezpečnost pro vyrobené zboží 

a zajistit jeho bezpečné doručení do místa spotřebitele. 
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3 Základní pojmy 

Pro účely této práce je nutno porozumět základním slovním definicím, které nám 

umožní zorientovat se ve zmíněné problematice. Jedná se o pojmy běžně používané 

v logistické terminologii a při procházení normativních požadavků pro skladovací objekty. 

 ˶Sklad je uzel v logistickém řetězci, ve kterém je zboží dočasně drženo nebo 

připravováno k dopravě po dalších článcích logistického řetězce." (11) 

 Průměrný tepelný výkon je množství tepla, uvolněné za časovou jednotku 

při hoření 1 m
2
 plochy a určuje se v různých místech požárního úseku (7). 

 Mezní skladovací výška je maximální povolená skladovací výška (7). 

 Ochranná vrstva je obal, který chrání zabalené látky po dobu 30 minut (7). 

 Manipulační jednotka je prvek připraven k manipulaci bez dalších nutných úprav. 

Jedná se tedy o již zabalené palety či kontejnery připravené pro export. Někdy 

bývá manipulační jednotka nazývána jako přepravní jednotka (1). 

 Přepravní prostředek je technický prvek, který umožňuje manipulační jednotce 

samotnou přepravu. Pro příklad se jedná o palety nebo kontejnery. Jeho primární 

úkol je usnadnění manipulace nebo přepravy. Dnes je možnost využití 

i tzv. výměnných nástaveb (1). 

 Manipulační zařízení je prvek užívaný ve skladech a skladištích a využívá se 

pro přesun, nakládání či vykládání manipulačních jednotek. Jsou to různé druhy 

jeřábů, vysokozdvižných nebo nízkozdvižných vozíků (1). 

 Přepravní výkon (v tunokilometrech [tkm]) je dynamickým ukazatelem 

přepravních požadavků, neboť je součinem hmotnosti zásilky a vzdálenosti, 

na kterou byla zásilka přepravena (8). 

 Doprava řeší problematiku přemístění materiálů, výrobků nebo zboží v závislosti 

na dopravních prostředcích a jejich pohyb po dopravních cestách. Kromě těchto 

základních funkcí plní doprava ložné operace. Ty lze chápat jako nakládku, 

vykládku a v případě nutnosti i překládku (1). 

 Přeprava je částí dopravy, která přemisťuje daný materiál s využitím dopravních 

a přepravních prostředků, umožňujících přepravu jako jsou například palety, 

přepravky nebo roltejnery (1). 
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 Dopravce je vykonavatel dopravy a vlastník dopravního prostředku, který danou 

dopravu provádí (1). 

 Přepravce je subjekt, který nevlastní dopravní prostředky a proto si najímá 

dopravce. Přesto může zboží připravit k převozu a následně odbavit (1). 

 "Spotřebitel je obecnější pojem a zahrnuje veškerou spotřebu, to znamená 

i spotřebu předmětů a služeb, které člověk sám nenakupuje. Například dítě hned 

po narození." (12) 

 "Zákazník je užší pojem a označuje jen toho, kdo objednává, informuje se, 

nakupuje a platí. Člověk je zákazníkem, až ve chvíli kdy nakupuje." (12) 
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4 Charakteristika skladování a skladů 

Skladování tvoří jednu z nejdůležitějších částí logistiky. Zajišťuje uskladnění 

produktů v místě jejich vzniku, popřípadě mezi místem vzniku a místem spotřeby. Zároveň 

dává informace managementu o stavu a množství skladovaných produktů (2).  

Sklady umožňují provádět skladovací operace (kapitola 4.3). Dále umožňují 

překlenout prostor a čas. Výrobní zásoby uložené ve skladu umožňují zajistit plynulost 

výroby. Hotové výrobky uložené ve skladu umožňují plynulé uspokojení poptávky (1), (2). 

Vedle skladování a skladů existují logistické technologie, které nemají potřebu 

skladovacích operací. Vybrané technologie tedy neřeší problematiku skladů a skladování, 

i když s těmito pojmy bývají často neodborníky spojované. Jedná se o využití přesně 

naplánované dopravy vstupujících výrobních materiálů nebo vystupujících hotových 

výrobků. Jedná se o pojmy Kanban, Just in Time, Cross docking, atd. (2). 

4.1 Projektování skladů dle normativních požadavků 

Základní nastavení parametrů skladů zadávají majitelé neboli investoři. 

Po nadefinování účelnosti potřebám investora přichází projektant, jehož snahou je co 

nejvíce vyhovět požadavkům investora s patřičným zabezpečením a přitom najít 

nejvhodnější finanční řešení projektu. Projektant pracuje s podklady, které mu dávají 

náhled na možnosti užití konstrukčních a jiných prvků. Podklady mohou tvořit například 

certifikace či specifika výrobců, normy, popřípadě eurokódy. Tyto podklady definují 

standardy, vycházející ze zkušebnictví a požadovaných funkčních vlastností (4). 

 Rozhodování o nejvhodnějším směru projektování vychází z charakteru 

a vlastností skladu, tedy zda se jedná o příruční sklad některé z výrob či sklad samostatně 

stojící. Výchozí norma pro projektování požární bezpečnosti skladů ČSN 73 0845, nestačí 

pro všechny typy skladů. Norma ČSN 73 0845 rozčleňuje sklady do tří skupin. Jednu 

skupinu řeší sama, a to pokud jsou překročeny rozměry uvedené v tabulce 1. Druhou 

skupinu tvoří sklady, u kterých nejsou rozměry uvedené v tabulce 1 překročeny, nebo 

pokud nahodilé požární zatížení nepřesáhne 15 kg/m
2
 bez ohledu na rozměr skladu. Tyto 

sklady jsou řešeny podle norem ČSN 73 0802, popř. ČSN 73 0804. Třetí skupinu tvoří 

nebezpečné látky, které jsou řešeny jednotlivými normami, na které odkazuje norma 

ČSN 73 0845 (7). 
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Tabulka 1 Minimální rozměry požárního úseku pro skladování (7) 

4.1.1 Skupiny provozu skladů 

Norma ČSN 73 0845 dělí sklady do 7 skupin provozů (viz tabulka 2). Toto zařazení 

je hodnoceno nahodilým požárním zatížením a průměrným tepelným výkonem, který 

závisí na skupenství materiálu. Skupiny provozů skladů odpovídají skupinám provozů 

a výrob dle ČSN 73 0804 (7). 

Tabulka 2 Skupiny provozů skladů (7) 

 

Odkaz Plocha [m2] Umístění požárního úseku 

a) 150 V podzemních podlažích. 

b) 300 V nadzemních podlažích u vícepodlažního objektu. 

c) 600 V jednopodlažním objektu sloužícím současně jiným účelům. 

d) 1 000 V jednopodlažním objektu, který slouží pouze pro skladování. 
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4.1.2 Mezní skladovací výška 

Mezní skladovací výška je normativní hodnota z ČSN 73 0845 a závisí na skupině 

provozu skladu a druhu skladu. Skupina provozu skladu je řešena v kapitole 4.1.1 a druh 

skladu je řešen v kapitole 4.1. Tabulka 3stanovuje mezní skladovací výšky. (7). 

Tabulka 3 Mezní skladovací výška (7) 

 

4.1.3 Konstrukční systém 

Nově stavěné rozlehlé sklady jsou zpravidla složené z příhradové konstrukce, která 

je používána z důvodu lehkosti celku a funkce samonosnosti. Konstrukčními materiály 

mohou být železobetonové sloupy, popřípadě profilované železné nosníky se sendvičovým 

obvodovým pláštěm. Konstrukční systém s železnými nosníky bez dalších úprav má 

požární odolnost pouze 15 minut. Pokud požadavek potřeby odolnosti konstrukčního 

systému navýšíme, musíme navýšit i odolnost. Navýšení lze dosáhnout ochrannými nátěry 

či nástřiky, které splňují potřebnou požární odolnost (7), (6).  

Pokud vezmeme starší objekt, který byl přestavěn pro potřeby skladování, může být 

konstrukční systém různorodý. Přesto musí splňovat požadavky na odolnost vycházející 

především z normy ČSN 73 0845 (7). 
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4.2 Dělení skladů dle logistiky 

Logistika dělí skladovací prostory dle vlastní potřeby s ohledem na životní fáze 

výrobků nebo využitelnosti skladovacích prostor. Obrázek 1 rozděluje sklady podle 

logistických kritérií. (2).  

 

Obrázek 1 Základní dělení druhů skladů (2) 
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4.2.1 Dělení skladů dle fáze hodnototvorného procesu 

Sklady dělíme na sklady vstupní, které jsou určeny ke sdružování vstupních zásob 

materiálu. Následují mezisklady, které mají funkci předzásobení, pokud nám při výrobě 

nastává problém rozličného stupně výrobního procesu. Skladovací průběh pak ukončují 

sklady odbytové, plnící funkci vyrovnávací časové disproporce mezi výrobou a odbytem 

(2), (1). 

4.2.2 Dělení skladů dle ochrany před povětrností 

 Skladovací prostory dělíme na venkovní skladovací plochy nebo skladovací 

prostory uvnitř skladu. Venkovní skladovací plochy jsou charakteristické tím, že splňují 

přístupnost a přehlednost související s nakládkou či vykládkou. Další vlastnost těchto 

skladů může být jejich rozloha, kdy se jedná pro představu o přístavní doky. V těchto 

skladovacích prostorách je možno uskladnit mnoho přepravních jednotek III. řádu, jako 

jsou například lodní kontejnery. Vnitřní skladovací prostory jsou charakteristické 

samotným objektem, který udává maximální parametry skladovacího prostoru. Těmi jsou 

skladovací plocha, mezní skladovací výška, druh a množství skladované látky (2). 

4.2.3 Dělení skladů dle základních metod oceňování zásob 

Kritérium vycházející z metody oceňování zásob sice logistické pojetí nebere jako 

parametr pro dělení skladů, avšak pro hasičské potřeby může být použitelné. U těchto 

skladů se debatuje o zkratkách FIFO (first in – first out) a LIFO (last in – first out). Sklady 

FIFO mají kontinuální průběh zboží. Jde zpravidla o sklady, kdy na jedné straně se zboží 

naskladňuje a na druhé straně pak expeduje. U skladů LIFO nastává problém, kdy 

naskladněné zboží kontinuálně neprochází, ale po jeho naskladnění následuje zpětné 

vyskladnění. Jedná se například o slepé uličky ve skladech. Můžeme tedy říci, že toto 

rozdělení řeší prostorovou rozdílnost. (13). 

4.3 Skladové operace 

Každý ze skladů má svoji vlastní logistiku řešící jednotlivé kroky, které upřesňují 

činnosti skladu. Základní struktura skladových operací se nemění a definuje postup zboží 

skladem. Obrázek 2 zobrazuje průchod zboží skladem (1), (2). 
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Obrázek 2 Komplexní systém skladovacích činností (2) 

Pod pojmem příjem zboží si každý představí jednoduché převzetí zboží. Pravdou 

zůstává, že tento krok skladování je komplexnější. Jedná se o velmi úzkou spolupráci 

podniku s dodavateli. Základní kontrolu převáženého zboží lze provést díky plombám, 

které jsou využívány pro zapečetění vozidel či kontejnerů. Toto zabezpečení kontroluje 

samotné dopravce, a to zda nebyl náklad během cesty otevřen. Důkladnější kontrola 

spočívá v kontrole převáženého zboží s dodacími doklady, které lze docílit 

po znehodnocení plomby a otevření nákladového prostoru (1).  

Uskladnění zboží spočívá v návrhu a následné realizaci umístnění zboží do skladu. 

Je nutno zohlednit vlastnosti, ale i jak dlouho nebo jak často s tímto zbožím bude 

manipulováno. Logistický proces pak rozlišuje rozmístění pevné a náhodné. U pevného 

předem definujeme, kam bude zboží uloženo. Náhodné řeší co nejjednodušší práci s tímto 

zbožím (1). 

V první fázi samotného procesu jsou objednávky přijímány a seřazovány. Když 

jsou informace kompletní, předají se pracovníkům skladů, které budou řešit jejich 

kompletaci a expedici. Objednávky od odběratelů nebo zákazníků mohou vykazovat 

shodné parametry s ukladatelem. To znamená, že zákazník může odebírat zboží 

zkompletované tak, jak bylo naskladněno (1). 

Před expedicí je zboží často kompletováno. Tyto dvě činnosti spojují právě 

samostatné objednávky, kdy si zákazník vybral více jak jednu položku ze skladových 

zásob. Skladník po přijetí kompletní objednávky vybere ze skladu jednotlivé kusy zboží 

a vhodným způsobem provede jejich zabalení a přípravu na expedici. Dle různorodosti 

samotného zboží se i kompletace zboží liší. Může se jednat o více kusů zboží s menšími 

rozměry, které lze uložit do jedné základní manipulační jednotky, nebo o celo-paletové 

kompletování zboží (1). 
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4.4 Jednotky a zařízení využívané při skladování 

Z pohledu požární bezpečnosti skladu je nutno zmínit i vybavení, které ve skladě 

může být použito. Logistické systémy pojednávají o prvcích pasivních a aktivních. Pasivní 

prvky jsou složeny z materiálů, manipulačních a přepravních jednotek, obalů 

s informacemi a odpadem. Aktivními prvky jsou zařízení a prostředky určené 

pro manipulaci a dopravní prostředky (2). 

4.4.1 Pasivní prvky využívané při skladování 

Při plánování uskladnění materiálu, je nutno mít dokonalou znalost o jeho 

charakteristických vlastnostech, množství a tvaru. Podobné vlastnosti jsou parametrem 

pro následné roztřízení do manipulačních skupin materiálu. Základní rozdělení materiálu je 

podle skupenství, tedy na pevné, kapalné a plynné (Obrázek 3) (2).  

 

Obrázek 3 Jeden z možných způsobů dělení materiálu (2) 

Snahou manipulačních jednotek je standardizace rozměrů a hmotnosti pro různé 

typy prostředků, tzv. manipulačních zařízení užívaných při manipulaci. Manipulační 

jednotky jsou následně rozděleny do 4 řádů dle definovaných vlastností (Tabulka 4) (1). 
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Tabulka 4 Klasifikace manipulačních prostředků (2) 

Řád určení hmotnost přepravní prostředek způsob manipulace 

základní manipulační jednotka 

I. 

k ruční manipulaci, je vhodné ji 

dále nedělit většinou představuje 

minimální objednací množství 

max. 15 

kg 

bedny, přepravky, pytle 

apod. tvořena bez pomocí 

dopravního prostředku 

ruční nebo pomocí 

dopravníku, pomocí 

plošinových vozíků 

odvozené přepravní (manipulační) jednotky 

II. 

k mechanizované nebo 

automatizované manipulaci, 

ukládání ve skladech (skladová 

jednotka), k mezioperační 

manipulaci, k mezi objektové a 

vnější přepravě (expediční 

jednotka) 

250 - 

1000 kg 

(max. do 

5000 kg) 

palety, roltejnery, 

přepravníky, malé 

kontejnery 

nízko či 

vysokozdvižný vozík, 

stohovací jeřáb apod. 

III. 

k dálkové vnější kombinované 

dopravě s mechanizovanou 

manipulací 

do 

30500kg 

velké kontejnery, 

výměnné nástavby 

jeřáb, spec. 

Vysokozdvižný vozík, 

speciální zařízení s 

nosností do 40000 kg 

IV. 

pro dálkovou kombinovanou 

vnitrostátní říční a námořní 

přepravu 

od 40 t do 

2000 t 

bárky, člunové kontejnery 

(lichtery) 
palubní portálový jeřáb 

Obal spoluvytváří přepravní neboli manipulační jednotku a je nositel informace 

k identifikaci obsahu, odesílatele, příjemce a informace pro správnou manipulaci. Obrázek 

4 znázorňuje požadavky na obal (2). 

 

Obrázek 4 Požadavky na obal (2) 
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 Manipulační funkce obalu vytváří výrobek schopný manipulace a zabezpečuje 

celistvost a úplnost zabaleného výrobku (2). 

 Ochranná funkce poskytuje požadovanou úroveň ochrany před vnějšími vlivy 

a zabraňuje nežádoucím účinkům výrobků na okolní prostředí (2). 

 Informační funkce doplňuje výrobek o informace odesílatele, příjemce 

a o informace nezbytné, pro samotný transport výrobku (2). 

Odpad vznikající nejen při výrobě, ale i při balení a skladování, je předmětem 

zpětné logistiky, která se zabývá recyklací a likvidací (2). 

4.4.2 Aktivní prvky využívané při skladování 

Manipulační zařízení má za úkol přemístění manipulačních jednotek do patřičných 

regálů nebo naopak na expediční (vybavovací) rampu. Tato zařízení mohou být například 

regálové zakladače, které jsou určeny pro vnitřní použití a mohou být automatizovány. 

Nejpoužívanější však zůstávají vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky, které představují 

snadnost použitelnosti a mobility. Mezi třetí největší zástupce těchto zařízení pak patří 

stohovací jeřáby, které mají schopnost přesouvat celé dopravní kontejnery. Jedná se 

o zařízení, která slouží pro vnitřní i venkovní skladování a umožňují zvedaní břemen 

až do výšky 12 m. Současně umožňují přímé nakládání na dopravní prostředky (1). 
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5 Charakteristika dopravy a přepravy 

Doprava je pohybová činnost spočívající v přemístění osob a věcí pomocí 

dopravních prostředků, při využití dopravních cest. Doprava uspokojuje potřeby 

přemísťování, které jsou nezbytné pro zajištění výroby, popřípadě dopravy hotových 

výrobků do místa odběru. Dopravní proces pojednává o dopravních prostředcích a jejich 

provozuschopnosti a zajištěnosti pro přepravu. Přepravní proces spočívá v samotném 

přemístění zboží nebo osob. Dopravce zabezpečuje přemístění zboží a je najímán 

přepravci, kteří využívají jeho služeb (2). 

5.1 Kvalita dopravy a požární bezpečnost 

Z pohledu logistiky chápeme přemístění jako nehmotný produkt dopravy. 

V technologickém procesu není snaha tento produkt vyrábět na sklad. To znamená, že 

dopravce vlastnící dopravní prostředky nechce, aby byly využity jako přechodný sklad. 

Přesto můžeme mluvit o minimální možnosti skladování za předpokladu prodloužení 

přepravního procesu. Dopravce řeší rozpor vzdálenosti, což znamená, že uložené zboží 

není v místě, kde bude spotřebováno. Úroveň kvality dopravy závisí na prvcích dopravního 

systému (viz Obrázek 5). Jednotlivé prvky se podílejí na celkové realizaci kvality dopravy 

(8). 

 

Obrázek 5 Prvky dopravního systému ovlivňující výslednou úroveň kvality dopravy (11) 
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Prvky dopravního systému jsou vždy navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám 

zákazníků. Jestli vezmeme v úvahu, že zákazník chce dopravit nepoškozené zboží 

na určené místo, musíme tedy splnit jednotlivé vlivy a faktory zaručující kvalitu dopravy. 

Důslednost plnění dílčích úkonů omezuje požární a nehodová rizika. Obrázek 5 ukazuje 

vlivy a faktory upravující kvalitu dopravy z pohledu logistiky. Přesto můžeme konstatovat, 

že cíle logistiky a požární ochrany jsou takřka totožné. Snaha zabezpečit požární ochranu 

celku vychází ze snahy zabezpečit kvalitu dopravy.  

5.2 Druhy dopravy 

Logistika člení dopravu dle různých parametrů. Nejčastějším rozdělením dopravy 

zůstává dělení dle druhu dopravní cesty, na které jsou závislé použité dopravní prostředky. 

Jedná se tedy o dopravu železniční, silniční, leteckou, vodní, kombinovanou a nekonvenční 

(pásová, potrubní, atd.). Možnosti využití druhu dopravy závisí na její rozsáhlosti, 

přednostech a nedostatcích (Tabulka 5) a vlastnostech (Tabulka 6) (2). 

Tabulka 5 Přednosti a nedostatky vybraných druhů dopravy (2) 
Doprava Přednosti Nedostatky 

Silniční 

- rychlost 

- spolehlivost 

- schopnost zabezpečit přímou přepravu 

- různorodost vozového parku 

- vzájemná nezávislost jednotlivých 

přeprav 

- lepší ochrana zboží 

- rychle rostoucí náklady s přepravní vzdáleností 

- značná závislost na počasí 

- dopravní kongesce 

- problémy se současnou přepravou velkého 
množství zboží 

- negativní vliv na životní prostředí (zvl. Exhalace) 

- velká nehodovost 

Železniční 

- možnost současné přepravy většího 
množství zboží v ucelených vlacích 

- nízké náklady při větších přepravních 
vzdálenostech 

- možnost rychlejšího průjezdu městskými 

a průmyslovými aglomeracemi a přes 

hranice 

- menší možností zabezpečení přímé dopravy 

- menší pravděpodobnost a spolehlivost 

- menší přizpůsobivost měnícím se požadavkům 

- značná ovlivnitelnost celé železniční sítě při 

nehodách a provozních poruchách 

Vodní 

- velmi nízké náklady na přepravu 

- velká kapacita dopravních prostředků 

- schopnost zabezpečit přepravu těžkých 

předmětů 
 

- nutnost svozu a rozvozu jinými dopravními 
prostředky 

- nesoulad kapacit s dopravními prostředky 

navazujících doprav a nutnost skladování zboží 

- závislost na počasí (vodní stavy, mlha, mráz) 

Letecká 

- vysoká rychlost 

- jednodušší balení 

- schopnost přepravovat zboží bez otřesů 
 

- vysoká cena 

- závislost na počasí a někdy z toho vyplývající 

nepravidelnost 

- omezená kapacita 

- nutnost zabezpečení pozemní dopravy, která 

snižuje rychlost 

Potrubní 

- vysoká spolehlivost a kapacita 

- šetrnost k životnímu prostředí 

- poměrně nízké náklady 

 

- značné investiční náklady 

- nevhodná pro menší množství 

- problémy při změně druhu přepravovaných 

substrátů 
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Tabulka 6 Základní vlastnosti vybraných druhů dopravy (2) 

DOPRAVA Nákladovost Rychlost Pružnost Kvalita Frekvence 

Silniční V V VV S VV 

Železniční N S N VN N 

Vodní VN VN N S N 

Letecká VV VV V V N 

Potrubní N N VV VV P 

      Vysvětlivky: VV..velmi vysoká S... střední VN... velmi nízká 

  V… vysoká   N… nízká P... plynulá   

5.2.1 Vodní doprava 

Vodní doprava patří mezi nejlevnější způsoby dálkové dopravy. V závislosti 

na růstu ostatních druhů doprav zájem o tuto dopravu v mnoha odvětví upadá. Přesto stále 

nachází své uplatnění při dopravě hromadných substrátů. Vodní doprava se dělí na dopravu 

říční a námořní. Česká republika disponuje pouze 637 km sjízdných toků (Obrázek 6), což 

je v porovnání s ostatními druhy dopravy jen nepatrný zlomek (14). 

 

Obrázek 6 Vnitrozemské vodní cesty v ČR (15) 

5.2.2 Letecká doprava 

Letecká doprava je nejmladším druhem, a proto je často diskutovaným tématem, 

jelikož si svou oblibu teprve získává. Umožňuje na rozdíl od ostatních druhů dopravy 

překonání velkých vzdáleností v nejkratším čase, což zůstává výhodou. Tato schopnost 



- 18 - 

 

otevírá nové možnosti nejen pro armádní a civilní přepravu, ale také pro doručování 

expresních zásilek. Letištní řídící věž řeší bezpečnost provozu ve vzduchu. Shromažďuje 

informace o povětrnostních podmínkách či o samotných letadlech, které se připravují 

k letu či přistání a určuje jejich pořadí. Mezi činnosti řídící věže patří i koordinace činnosti 

na odbavovací ploše. Obrázek 7 znázorňuje umístění letišť na území České republiky (1).  

 

Obrázek 7 Rozmístění letišť na území České republiky (15) 

Let podle přístrojů IFR [aj ef ár] (Instrument Flight Rules) je schopnost vést letadlo 

i při zhoršených meteorologických podmínkách, kdy není umožněn let za viditelnosti 

(VFR). Pilot řídí letadlo pomocí údajů z přístrojů, nikoliv dle výhledu z kabiny. Systém 

IFR funguje na principu stálého rádiového spojení s řízením letového provozu, které 

odpovídá za bezpečnost letadel. Prevence srážky dosáhneme dodržením rozestupů mezi 

letadly a v některých případech i rozestupů od země (16). 

5.2.3 Železniční doprava 

Železniční doprava realizována prostřednictvím železničních tratí (Obrázek 8), 

v mnohých případech není schopna zajistit doručení zboží přímo do místa odběru. 

Na druhou stranu za výhody považujeme rychlost a spolehlivost. Jedná se o možnosti, kdy 

můžeme různé zboží v relativně velkém množství a v krátkém čase dopravit na velké 

vzdálenosti. Použití samostatně této dopravy nesplňuje veškerá kritéria, která dnešní trh 

potřebuje, a z toho důvodu bývá kombinována s ostatními druhy dopravy, především pak 

dopravou silniční. Možnost urychlení dopravy vychází z vybudování tzv. železničních 
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koridorů, kde mohou vlaky jezdit vyšší rychlostí. V České republice mohou soupravy 

dosahovat rychlostí až 160 km/h. Tuto rychlost sice určuje samotná trať, ale je nutno 

přihlédnout i na maximální rychlosti samotných vozů, zda jejich maximální rychlost tím 

nebude překročena. Na české železnici se pohybují nákladní vozy, které mohou jet 

rychlostí 120 km/h nebo nižší (17).  

 

Obrázek 8 Infrastruktura železniční dopravy (15) 

5.2.4 Silniční doprava 

Silniční doprava patří ke stále se rozvíjejícím druhům dopravy. Tento druh 

umožňuje individuální možnosti, a tím zajišťuje dopravu potřebného zboží kamkoliv. 

Kategorie silnic nám určují jejich důležitost (Obrázek 9). V České republice se kategorizují 

na dálnice, silnice, které jsou dále rozděleny do tří tříd, místní komunikace a účelové 

komunikace. Čím vyšší je priorita komunikace, tím větší nároky klademe na její kvalitu. 

Jedná se o konstrukční úpravy, jako například zkvalitnění podloží nebo dostatečně široké 

krajnice. Dálnice a silnice I. třídy slouží pro dálkovou a mezistátní dopravu a jsou 

majetkem státu. Silnice II. a III. třídy jsou spojnice vnitrostátních obcí a navazují na ostatní 

kategorie silnic. Místní komunikace jsou využívány ve městech, kterým náleží, a proto 

mohou v mezích zákona odsouhlasit vlastní omezení pro jejich používání. Účelové 

komunikace slouží pro spojení jednotlivých nemovitosti a objektů s ostatními pozemními 

komunikacemi (1). 
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Obrázek 9 Infrastruktura silniční dopravy (15) 

5.3 Infrastruktura vybraných druhů dopravy 

Obrázky 5 – 8 znázorňují grafický rozdíl infrastruktur jednotlivých doprav. Jedná 

se o cesty spojené v tratě, které spojují jednotlivá místa. Tabulka 7 obsahuje součet 

vzdáleností cest vybraných druhů dopravy v České republice. 

Tabulka 7 Změna vzdáleností cest jednotlivých druhů dopravy v letech 2005 - 2012 (15) 

Rok 
Železnice 

[km] 

Zastoupení 

železnice 

[%] 

Silnice 

[km] 

Zastoupení 

silnic [%] 

Vodní 

cesty [km] 

Zastoupení 

vodních 

cest [%] 

2012 9 570 14,37 55 717 83,66 637 0,96 

2011 9 572 14,37 55 742 83,67 637 0,96 

2010 9 568 14,36 55 752 83,67 637 0,96 

2009 9 578 14,38 55 719 83,65 637 0,96 

2005 9 614 14,47 55 510 83,57 625 0,94 

Tabulka 7 poukazuje na procentuální zastoupení jednotlivých druhů dopravy 

v průběhu několika let. Graf 1 vizuálně znázorňuje délkové zastoupení vybraných druhů 

dopravních cest v roce 2012 (v km), (z tabulky Tabulka 7).  
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Graf 1 Zastoupení vybraných druhů dopravy (15) 

 

5.4 Vývoj přepravního výkonu v nákladní dopravě v České republice 

Logistika pro porovnání schopnosti přepravy zboží jednotlivými druhy dopravy 

používá přepravní výkon (Graf 2). Jednotka užívaná přepravním výkonem se nazývá 

tunokilometr (15) . 

Graf 2 Přepravní výkon v mil. tkm (15) 

 

V závislosti na přepravním výkonu v dopravě, můžeme hodnotit vytížení dopravní 

infrastruktury. Graf 2 znázorňuje, že nejpoužívanější dopravou zůstává silniční a následuje 

doprava železniční. Ostatní druhy dopravy jsou v České republice využívány minimálně.  

9 570 

55 717 

637 
Zastoupení délek dopravních cest v roce 2012 v km 
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6 Hodnocení mimořádných událostí při přepravě a skladování 

Pro potřebu této práce bylo osloveno GŘ HZS ČR oddělení statistik o poskytnutí 

podrobnějších informací k požárům skladů, nákladních vozidel na silnici a železnici. Jedná 

se o informace zpřesňující typy skladovacích objektů a dva zvolené druhy dopravy, které 

byly vybrány na základě nejvyšších přepravních výkonů (Graf 2). Druhou skupinou 

informací jsou příčiny a iniciátory vzniku požáru u zvolených subjektů. 

6.1 Statistika požárů skladů a skladovacích ploch 

Požáry skladů oproti skladovacím prostorám jsou lépe a rychleji zjistitelné. Sklady 

mohou být vybaveny elektrickou požární signalizací, pomocí které lze upozornit hasičské 

jednotky na mimořádnou událost. Tento systém po nainstalování může pracovat 

i bez činnosti člověka (10). 

K požárům uvnitř skladů může docházet neodbornou manipulací s technickým 

zařízením, nedbalostí zaměstnanců, závadou na elektrickém vedení, a to ve spojitosti 

s lehce zapalitelnými uskladněnými materiály. Graf 3 porovnává počet požárů skladů 

a skladovacích prostor s celkovým počtem požárů v České republice. 

Graf 3 Porovnání požárů skladů a skladovacích prostor (10) 
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Graf 3 znázorňuje pokles požárů ve skladech za období 5ti let (2009 - 2013). 

V porovnání s celkovým počtem požárů v České republice se jedná o malé procento 

požárů. Za sklady z požárního hlediska považujeme objekty o různých rozměrech, které 

slouží pro uložení jakéhokoliv zboží či materiálu. Volné skladovací plochy jsou vyhrazená 

místa, zpevněná i nezpevněná, na kterých je soustřeďováno zboží a materiál. Samostatné 

logistické sklady jsou objekty, které u sebe nemají přímou výrobu. Těchto skladů je 

využíváno v České republice jen nepatrné množství, přesto jejich obliba především 

u velkých společností narůstá a do budoucna se počítá s jejich nárůstem. 

Graf 4 vycházející ze statistické ročenky MV- GŘ HZS ČR porovnává škody 

a uchráněné hodnoty v závislosti na počtu mimořádných událostí.  

Graf 4 Porovnání škod s uchráněnými hodnotami skladů (18) 

 

Škody vzniklé požárem můžeme rozdělit do dvou skupin, a to na škody přímé 

a následné. Součet přímých škod lze dosáhnout součtem škod způsobených požárem. Jedná 

se o konkrétní rozpis nejpodstatnějších škod, jako jsou stavební části, vybavení, zařízení 

apod. Následná škoda udává, například ušlý zisk, ztrátu postavení společnosti na trhu atd., 

k čemuž došlo vlivem požáru. Částka uvedená v korunách je stanovena na základě 

vyjádření majitele nebo uživatele objektu zasaženého požárem (18). 

Uchráněné hodnoty hasebním zásahem chápeme jako hodnoty nepoškozené části 

zasaženého objektu a majetku. Do uchráněných hodnot jsou započítávány i hodnoty 
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objektů a majetků v bezprostředním ohrožení, které jsou ohroženy případnému šíření 

požáru (18). 

6.2 Statistika požárů při dopravě 

K požáru dopravních prostředků může dojít vlivem opotřebení dílčích prvků, 

nesprávné manipulace při nakládání či vykládání zboží, technickou závadou, dopravní 

nehodou popřípadě snahou o pojišťovací podvod. Dopravní nehoda představuje nebezpečí 

nejen pro vznik požáru, ale i poškození zdraví osob. Graf 5 porovnává počet požárů 

dopravních prostředků s celkovým počtem požárů v České republice (10), (18). 

Graf 5 Požáry v dopravě v letech 2009 – 2013 (10), (18) 

 

Počet požárů v dopravě, se pohybuje okolo 10 % z celkového počtu požárů. Tento 

podíl obsahuje všechny požáry v dopravě. Udává požáry silničních osobních a nákladních 

vozidel, železničních vagonů a lokomotiv, lodí i letadel. Požáry lodí a letadel se vyskytují 

jen v ojedinělých případech. Z grafu 5 lze odečtením požárů v nákladní silniční 

a železniční dopravy od počtu požárů v dopravě usoudit, že většina požárů v dopravě se 

nachází u osobních vozidel silniční dopravy. 
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7 Hodnocení nebezpečí vzniku požáru v objektech skladů a při 

přepravě 

Pro stanovení nebezpečí vzniku požáru se vychází z možných iniciátorů a příčin. 

Příčina vykazuje důvod zahoření a odpovídá na otázku: "Proč začalo hořet?" Iniciátor tvoří 

iniciační energii pro vznik požáru. Například příčinou chápeme špatný technický stav 

zařízení a iniciátorem zkrat na elektrickém spotřebiči. Lze tedy říci, že iniciátor je 

nástrojem příčiny vzniku požáru. 

Nebezpečí vycházející ze vzniklého požáru spočívá v jeho rozšiřování. Čím více se 

požár rozšíří, tím větší jsou finanční škody na zasaženém zařízení a skladovaném nebo 

převáženém zboží. Parametrem, který ovlivňuje rozsah požáru, je rychlost šíření požáru.  

7.1 Rychlost šíření požáru a protipožární zásah 

Rychlost šíření požáru v závislosti na možnosti provedení protipožárního zásahu 

ovlivňuje výši vzniklých škod. Rychlost šíření závisí na vlastnostech jednotlivých druhů 

látek. Nejvyšší hodnoty rychlosti šíření požáru vykazují sklady, kde se skladují zejména 

hořlavé látky s vysokou hodnotou odhořívání. Hodnoty rychlostí šíření požárů pro sklady, 

které obsahují obalový materiál, zabalené zboží včetně manipulačních jednotek nabývají 

hodnot až 1,4 m/min. Rychlost šíření požárů u dopravních prostředků silničních, 

kolejových a lodních nabývá hodnot 0,7 m/min a u letadel hodnot 2,5 m/min a více (19). 

Doba, po kterou se požár bez zásahu hasičů může volně rozvíjet, je složena z doby 

zpozorování požáru, ohlášení požáru a vyhlášení poplachu, výjezdu jednotek požární 

ochrany, dojezdu jednotek na místo události a nasazení sil a prostředků. Elektrická požární 

signalizace má za úkol zkrácení doby zpozorování požáru na minimum. Požárně 

bezpečnostní zařízení nám zajišťuje omezení šíření požáru a tím snižuje škody vzniklé 

případným rozšířením požáru (19).  

Ve skladech je možnost využití elektrické požární signalizace nebo požárně 

bezpečnostní zařízení, a tím eliminovat vysoké škody na skladovaném zboží. Při přepravě 

však nelze tyto zařízení použít, a tím jsme závislí na zasahujících hasičích. Rozvoj požáru 

prázdného nákladního vozidla je obrazově a časově znázorněn v příloze 1. 
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7.2 Iniciátory vzniků požárů 

Ke vzniku požáru musí být splněn tzv. trojúhelník hoření, který je složen z iniciační 

energie a hořlavého souboru. Potřebná iniciační energie vychází z různých zdrojů. Jedná se 

o elektrický oblouk, zvyšující se povrchovou teplotu, působící sálavé teplo nebo otevřený 

oheň. Oddělení zjišťování příčin požárů iniciátory dále člení. Pro potřeby této práce však 

toto rozdělení plně postačuje. Hořlavý soubor je složen z hořlavé látky a okysličovadla. 

o Jiskra, elektrický oblouk, blesk 

Mechanická jiskra je dle dnes již neplatné normy ČSN 83 2063, definována jako 

mechanicky oddělená rozžhavená část materiálu, která vzniká při dynamickém styku 

pevných těles (např. při smyku, úderu, nárazu, broušení apod.). U odletujících 

mechanických jisker závisí na tom, zda mají dostatečnou iniciační energií pro zapálení 

daného hořlavého souboru (9). 

Elektrický oblouk vzniká při rozdílném potenciálu neboli napětí dvou pólů. Čím 

větší je napětí, tím větší je vzdálenost, přes kterou se elektrický oblouk vytváří. Nejčastěji 

je používán elektrický oblouk při svařování, kde vlivem vysokých teplot dochází k tavení 

přídavného materiálu a povrchů svařovaných materiálů. Dále se tento jev objevuje 

při spínání či rozpínání elektrických vypínačů nebo mezi komutátory a rotory 

elektromotorů (9). 

Elektrický oblouk ve formě blesku měří 2 až 3 km a trvá 0,001 s, přesto dosahuje 

v průměru teplot 20 000 °C a v maximálních hodnotách může dosahovat až 35 000 °C 

(20).  

o Povrchová teplota a sálavé teplo 

Iniciace je způsobena překročením teplot vzplanutí u materiálů, které jsou 

vystaveny působení tepla formou kondukce nebo radiace.  

Povrchová teplota narůstá v důsledku přetížení elektrického vedení nebo tření dvou 

ploch o sebe. Přetížení elektrického vedení se projevuje přehřátím kabeláže a dochází 

k tavení izolace na povrchu vodičů. Tavící se izolace se může vznítit, nebo tepelně působit 

na jiný materiál. Povrchová teplota může zapříčinit odkapávání materiálu, například 

izolace na vodičích aj. (9). 
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Sálavé teplo nahřívá lehce zapalitelné látky nad jejich teplotu vznícení. 

Nejčastějším zdrojem tepla je přímotop, který lze použít pro ohřev vzduchu nejen 

v kancelářích a dopravních prostředcích. 

o Otevřený oheň - zápalka, zapalovač, nedopalek 

Teploty plamene zápalek a zapalovačů dosahují teplot 650 až 850°C. U nedopalku 

se teploty pohybují v rozmezí 350 až 480°C. Dosažené teploty mohou být dostatečné 

pro zapálení přiložených látek (9). 

7.3 Zhodnocení iniciátorů vzniku požárů 

Statistické údaje iniciačních prvků, které v období let 2009 - 2013 zapříčinili požár, 

jsou uvedeny v tabulkách 8 - 10. Jedná se o iniciátory vedené dle kategorizace oddělení 

zjišťování příčin požárů. Soubor ostatních iniciátorů tvoří ojedinělé případy jako je 

například manipulace se žhavým popelem, výskyt cizího předmětu ve stroji aj. 

Tabulka 8 Iniciátory vzniků požárů ve skladech za období 2009 – 2013 (10) 

Iniciátory ve skladech 2009 2010 2011 2012 2013 

Elektrický iniciátor 17 13 10 18 19 

Ostatní 18 19 9 12 9 

Zápalka, zapalovač 18 16 29 15 9 

Neobjasněný iniciátor 17 21 17 11 7 

Nedopalek 4 0 2 4 3 

Povrchová teplota 3 5 0 4 2 

Sálavé teplo 1 2 2 4 1 

CELKEM 78 76 69 68 50 

Iniciace elektřinou ve skladech vychází z velkého množství silových vodičů, které 

zásobují elektrickou energií stroje používané při skladovacích operacích. Majitelé skladů 

dávají přednost elektrické energii před pohonnými hmotami. U skladů, kde je využíváno 

pohonných hmot, se řeší odvětrávání spalin. 

Zápalka popřípadě zapalovač jsou iniciátory, které jsou ve velké míře využity 

při úmyslném zapálení. Jedná se o žhářství nebo dětskou hru s otevřeným ohněm. 

V případech nedopalků se jedná o sklady odpadů uvnitř skladů, kde kuřáci nedodržují 

místa určená pro kouření. 
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Tabulka 9 Iniciátory vzniků požárů v nákladní silniční dopravě za období 2009 – 2013 (10) 

Iniciátory v nákladní silniční dopravě 2009 2010 2011 2012 2013 

Povrchová teplota 126 132 131 132 147 

Elektrický iniciátor 84 82 77 70 89 

Neobjasněný iniciátor 25 20 31 33 23 

Sálavé teplo 10 10 21 3 18 

Ostatní 29 10 25 13 15 

Zápalka, zapalovač 13 18 17 11 6 

Nedopalek 6 3 8 11 4 

CELKEM 293 275 310 273 302 

U nákladních silničních vozidel dochází k nárůstu povrchové teploty na brzdovém 

obložení z důvodu těžkého nákladu a častému brzdění. V případě váznoucí brzdy může 

při jízdě dojít ke zvýšenému tření a překročení mezní teploty vzplanutí pneumatiky, nebo 

povrchů poblíž poškozené brzdy. Počet případů poškození brzd je úměrný k počtu 

registrovaných vozidel a jejich stáří. Povrchová teplota motoru může iniciovat jeho 

nečistoty nebo látky na jeho povrchu. Motorová část nákladního vozidla je zpravidla 

uložena pod kabinou řidiče, což napomáhá ke špatnému větrání prostoru motoru 

a zvyšování teploty. Poškozené palivové vedení poblíž motorové části ve spojitosti 

s povrchovou teplotou motoru může být příčinou zahoření. 

Elektřina ve vozidlech dříve sloužila pouze pro nastartování a u benzínových 

motorů k zapálení směsi. Vozidla dnešní doby používají složitější zařízení. Proudový 

odběr vozidla se tedy zvýšil a u starších vozidel vlivem nárůstu proudu se vodiče tenčí 

a jejich povrchová teplota roste. Posouzení, zda šlo o povrchovou teplotu nebo o poškození 

izolace a následný zkrat, záleží na zjišťovateli příčin požáru. 

Tabulka 10 Iniciátory vzniků požárů v železniční dopravě za období 2009 – 2013 (10) 

Iniciátory v železniční dopravě 2009 2010 2011 2012 2013 

Elektrický iniciátor 29 41 19 20 18 

Povrchová teplota 17 21 12 5 13 

Ostatní 25 14 13 9 10 

Neobjasněný iniciátor 4 5 6 1 4 

Nedopalek 2 2 3 0 4 

Zápalka, zapalovač 3 2 0 0 3 

Sálavé teplo 2 2 1 1 2 

CELKEM 82 87 54 36 54 

Pro pohon železničních lokomotiv se používá elektrická trakce, existují 

i lokomotivy na dieselový pohon. Trolejové vedení s napětím 3 000 V při nedokonalém 
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dolehnutí lokomotivního sběrače vytváří elektrický oblouk. Napětí mezi drážním 

trolejovým vedením a zemí patří do rozsahu vysokého napětí, tedy 0,6 - 30 kV. Ochranné 

pásmo je ve vzdálenosti 7 m a hašení je možné pouze s příkazem B, tedy po vypnutí 

zařízení. Nejčastěji dochází k vytvoření zkratu na poškozeném vinutí elektromotorů. 

7.4 Příčiny vzniků požárů 

Zjišťovatel příčin požáru po příjezdu na místo události stanovuje příčinu a sestavuje 

pravděpodobné scénáře rozvoje požáru. V případě žhářství spolupracuje s dalšími složkami 

integrovaného záchranného systému. Zjišťovatel příčin požáru tak stojí ve většině případů 

mezi majitelem, kterému shořel majetek a pojišťovnou, která plní své finanční závazky 

na základě vyhodnocené příčiny. 

 Dopravní nehoda 

Při dopravní nehodě se vlivem deformace uvolňují jednotlivé prvky vozidla nebo 

převáženého nákladu. Iniciátory u těchto případů definujeme jako poškozené 

elektrospotřebiče vytvářející zkrat, přehřáté části z brzdového nebo motorového prostoru 

popřípadě jiné zdroje vycházející z nákladového prostoru. V případě rozlití hořlavých 

kapalin se nad povrchem unikajících látek mohou vytvářet nebezpečné koncentrace, které 

lze snadno iniciovat (10). 

 Nedbalost 

Nedbalost chápeme jako podcenění možných rizik při manipulací s nebezpečnými 

látkami, prací s otevřeným ohněm nebo nedodržením pracovního a technologického 

postupu. Jedná se například o kuřáky nebo opraváře. Vznik požáru při opravách vychází 

z vývinu jisker, statické energie, zkratu nebo při špatně zajištěného svařování (10).  

Nedopalek je časný jev nedbalosti při kouření. Z toho důvodu je snaha omezit 

pohyb kuřáků v prostorech, kde by mohlo dojít k zahoření. Přestože kouření 

na pracovištích je ve velké míře zakázáno, evidujeme každoročně takto vzniklé požáry 

(10). 

Při skladování se jedná o nevhodně uložené zboží z pohledu působení nežádoucími 

vlivy, popřípadě vzájemné reakce při smíchání různých látek. To znamená, že společně se 

mohou skladovat pouze látky, které mají stejné vlastnosti nebo nejsou navzájem reaktivní 

(10). 
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 Nejasná příčina 

Každoročně nastávají případy, kdy nelze jednoznačně stanovit příčinu vzniku 

požáru. U nákladních dopravních prostředků se s nejasnou příčinou setkáváme jen 

ojediněle, jedná se přibližně o 1 ze 40 požárů. Při skladování je to každý 6. - 10. požár 

(10). 

Pokud vyšetřovatel příčin požárů není schopen po provedení ohledání požářiště 

určit jednoznačnou verzi, může být výsledkem více předpokládaných verzí. Neobjasněná 

příčina může být důsledkem dalšího šetření nebo nastává uzavření případu s více možnými 

verzemi. Detailnější šetření je nutnost například pro pojistné plnění pojišťovny, kdy mohou 

být odeslány podezřelé iniciátory na detailnější prozkoumání do technického ústavu 

požární ochrany (10). 

 Ostatní nepředpokládané změny včetně technických závad 

Ke změně vlastností konstrukčních a jiných prvků dochází vlivem stárnutí 

a opotřebení. Neschopnost plnit svou funkci v celkovém systému z důvodu prasknutí, 

rozpadu, atd., může vyřadit celý systém z provozu.  

Pod technickou závadu klasifikujeme případy, které jsou důsledkem špatného 

technického stavu zařízení nebo výrobními vadami. Do této skupiny se řadí vznik 

elektrického zkratu v důsledku výrobní vady materiálu, provoz vozidla s váznoucí brzdou 

atd. Technické závady nejsou způsobené častým používáním popřípadě opotřebením, jak 

tomu je u příčiny nepředpokládaných změn (10).  

 Tření a přehřátí 

Ve skladech se nachází různorodá zařízení, jedná se například o pasivní 

dopravníky, ale i elektricky poháněné dopravníky, které jsou složené z točivých prvků. 

Nadměrným zatěžováním hnacího, ale i hnaného ustrojí, dochází ke zvyšující se povrchové 

teplotě. Nadměrná zátěž pro tato zařízení způsobuje jejich přehřátí do kritických teplot. 

Při dopravě se tření nejčastěji projevuje na brzdové soustavě. Časté brzdění má za následek 

přehřátí brzdového obložení a následné vznícení pneumatiky (10).  

 Úmyslné zapálení 

Žhář se zpravidla na svůj čin, poškodit něco vlivem požáru, připravuje dopředu. 

Jeho úmysl je co nejvíce poškodit dané zařízení nebo objekt. Pachatele přivádí k tomuto 
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trestnému činu nejčastěji důvod pomsty, pojišťovacího podvodu nebo nemoci. Požáry takto 

způsobené lze charakterizovat jako rychle se rozšiřující i v místech, kde by se požár šířil 

výrazně pomaleji. Důvodem rychlého rozvoje požáru je použití různých urychlovačů. 

Nejčastěji používané urychlovače jsou v podobě hořlavé nebo extrémně hořlavé látky, 

kterými mohou být například snadno dostupná paliva nebo ředidla. Z pohledu zásahu 

jednotek požární ochrany lze definovat tyto požáry za náročné a nákladné. Škody 

na majetku vlivem požáru jsou zpravidla ve vysokých částkách (10). 

 Zanedbání bezpečnostních předpisů, použití předmětů či zařízení 

K zanedbání stanovených bezpečnostních předpisů může dojít ve snaze urychlit 

pracovní postup různými odchylkami od správné posloupnosti provádění úkonů. Z pohledu 

řízení společnosti můžeme poukázat na problematiku nedostatečného proškolování 

zaměstnanců. Tato neznalost se projevuje nejen samotným chováním při vzniku 

nestandardní situace, ale i neznalostí správného postupu při provádění úkonů (10). 

7.5 Zhodnocení příčin vzniků požárů 

Následující tabulky 11 až 13 zobrazují porovnání příčin vzniku požáru ve skladech, 

nákladní silniční a železniční dopravě v letech 2009 až 2013 (seřazené dle četnosti v roce 

2013). 

Tabulka 11 Příčiny vzniků požárů ve skladech za období 2009 – 2013 (10) 

Požáry skladů 2009 2010 2011 2012 2013 

Ostatní nepředp. změny včetně technických závad 18 14 9 18 23 

Úmyslné zapálení  16 15 28 13 9 

Nedbalost – mimo otevřený oheň 13 16 6 7 5 

Nedbalost - otevřený oheň 12 7 12 14 5 

Neobjasněná příčina 9 12 9 9 4 

Jiné příčiny 6 1 2 2 2 

Zanedbání bezp. předpisů, použití předmětů či zařízení 4 8 3 4 2 

Tření a přehřátí 0 3 0 1 0 

Celkem 78 76 69 68 50 
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Tabulka 12 Příčiny vzniků požárů v nákladní silniční dopravě za období 2009 – 2013 (10) 

Požáry v nákladní silniční dopravě 2009 2010 2011 2012 2013 

Ostatní nepředp. změny včetně technických závad 202 235 212 190 231 

Tření a přehřátí 26 27 27 22 25 

Dopravní nehoda 10 10 13 13 12 

Úmyslné zapálení 17 21 21 11 9 

Nedbalost - otevřený oheň 18 7 15 13 7 

Neobjasněná příčina 9 5 10 12 6 

Zanedbání bezp. předpisů, použití předmětů či zařízení 4 2 1 1 6 

Nedbalost – mimo otevřený oheň 4 8 5 5 5 

Jiné příčiny 3 1 7 6 1 

Celkem 293 316 311 273 302 

Tabulka 13 Příčiny vzniků požárů v železniční dopravě za období 2009 – 2013 (10) 

Požáry v železniční dopravě 2009 2010 2011 2012 2013 

Ostatní nepředp. změny včetně technických závad 50 62 34 29 29 

Jiné příčiny 7 7 5 5 8 

Nedbalost - otevřený oheň 6 5 3 0 7 

Tření a přehřátí 7 5 1 1 4 

Nedbalost – mimo otevřený oheň 7 4 4 0 2 

Neobjasněná příčina 2 2 4 1 2 

Úmyslné zapálení  2 2 1 0 2 

Dopravní nehoda 1 0 2 0 0 

Celkem 82 87 54 36 54 

Z tabulek 8 - 10 můžeme usoudit, že nejčastěji se jedná o požáry s příčinou vzniku 

kvůli technické závady a nepředpokládanou změnou vlastností materiálu. S ohledem 

na množství jednotlivých zařízení obsáhlých v komplexním souboru společností, je touto 

příčinou rozsáhlá modernizace. Neustále se vyvíjející nové technologie sice ve značné míře 

nahrazují staré, ale v mnoha případech je spíš doplňují a stará zařízení pracují paralelně 

s těmi novými. Vývoj spotřebičů pro silniční dopravní prostředky nezůstává pozadu. 

Snahou výrobců je sice na prvním místě samotná bezpečnost, přesto v takovém množství 

kusů nalézáme prvky s výrobní vadou. Tato vada se často projevuje až po čase používání.  

U skladovacích objektů je v četnosti na druhém místě úmyslné zapálení. Těchto 

případů je sice stejný počet jako u silniční dopravy, procentuálně ale jde o 6 krát menší 

podíl s ohledem na množství požárů. 

Mezi jiné příčiny se řadí ojedinělé případy. Ve skladování a dopravě tomu jsou 

například odletující jiskry, výbušniny atd. 
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V celkovém součtu požárů lze vidět, že skladovací prostory jsou lépe zabezpečeny 

než dopravní prostředky. Stabilní poloha je tedy velkou výhodou pro formulování 

bezpečnostních a požárních pravidel, které napomáhají k eliminování mimořádných 

událostí. 
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8 Závěr 

Na základě získaných informací o průběhu přepravy a skladovaní zboží, lze 

navýšení bezpečnosti považovat za často řešené téma. Bezpečnost skladů pramení 

ze standardů v podobě norem. Parametry materiálů konstrukčních a jiných prvků jsou 

získávány dle certifikovaného zkušebnictví a zobrazují reálné vlastnosti. Nově vystavěné 

skladovací haly jsou jen zřídka zasaženy požárem. Důvodem těchto požárů je dle 

zjištěných informací snaha poškodit konkurenci nebo pojišťovací podvod. U silničních 

vozidel, ale i železničních souprav jsou nejčastějšími příčinami technické závady a vady 

materiálu. 

V dnešní době neexistuje problematika nadbytečného naskladňování, které bylo 

výsledkem centrálně řízeného hospodářství. Naopak tržní hospodářství nutí společnosti 

vyrábět zboží, jaké je zákazníkem požadováno. Vyrobené zboží je tedy ihned 

distribuováno nebo připraveno k další úpravě. 

Nevýhoda tržního hospodářství je konkurenční boj, který může vyvrcholit 

žhářstvím. Proti tomuto kriminálnímu činu je možnost obrany pouze ve spojitosti 

s objektovou ochranou. Majiteli nebo provozovateli skladu či dopravních prostředků 

nezbývá v tomto případě jiná možnost, než investovat do střežícího zařízení. 

Formulovaná pravidla pro práci zaměstnanců ve skladech vychází z  bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. Na školitele sice nejsou kladeny požadavky, ale osnovy školení 

jsou tvořeny osobou odborně způsobilou k prevenci rizik. Vyhláška č. 246/2001 Sb. 

O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění 

pozdějších přepisů stanovuje, jakým způsobem jsou zaměstnanci proškoleni v oblasti 

požární ochrany. Z toho vyplývá, že vedení společnosti je legislativně povinno řešit 

požární bezpečnost. 

Každý druh dopravy má svoje vlastní bezpečnostní předpisy. Snaha eliminovat 

mimořádné události při přepravě zboží a materiálu vychází ze zajištění kvality dopravy. 

Jednotlivé prvky kvality dopravy definují pravidla, která v souhrnu omezují vznik 

mimořádných událostí. Zákonem dané požadavky reagují na aktuální potřeby. Například 

technický stav vozidel je kontrolován v daných intervalech, přesto pravidelná prohlídka 

neodhalí všechny skryté vady. Intervaly prohlídek jsou u železnice dle počtu najetých 

kilometrů a u silničních vozidel se jedná o časový údaj. Kvalitní technická prohlídka 
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zaručuje úroveň definovaných požadavků a ve značné míře snižuje množství mimořádných 

událostí. Snaha donutit dopravce ke zvýšení kvality dopravy vychází ze zákonů a vyhlášek. 

Největším problémem zůstává lidský faktor. Člověk podceňuje vnější vlivy 

a mnohdy plní své povinnosti na základní minimum. Společnosti definují vedle povinných 

předpisů i vlastní předpisy, které jsou zaměstnanci povinni dodržovat. Jejich dodržování 

musí být dostatečně opodstatněno a vysvětleno, aby nedošlo k jejich podcenění a nestávaly 

se nestandardní situace, které mohou narušit bezpečnost při manipulaci a uložení. 

Uvědomění rizika zaměstnanci vede ke snaze předcházet případným mimořádným 

situacím. 
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