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Úvod 

Při výrobě farmaceutických léčiv a léčivých přípravků jsou kladeny specifické 

požadavky na zajištění bezpečnosti při výrobě, skladovaní a manipulaci. Farmaceutický 

průmysl je nebezpečný hlavně použitím velkého množství nebezpečných látek, jako jsou 

chemické látky, hořlavé kapaliny, výbušné prachy. Každá nebezpečná látka má svoje 

fyzikálně chemické vlastnosti. Chceme-li v průmyslu předcházet únikům nebezpečných 

látek, vzniku požáru a výbuchu, musíme znát především vlastnosti a charakteristiky látek a 

technologické procesy. 

Požární bezpečnost slouží k tomu, aby se předcházelo vzniku požáru v objektech. 

Pokud však k samotnému požáru dojde, je jejím úkolem snížit následky požáru. Při 

stanovení požární bezpečnosti v objektech není možno použít pouze jeden právní předpis, 

ale je třeba také znát technické normy a předpisy, které pak aplikujeme na řešenou budovu. 

Nedílnou součásti je požárně bezpečnostní řešení (“dále jen PBŘ“). V PBŘ jsou uvedeny 

veškeré požadavky, které musí objekt z hlediska požární bezpečnosti splňovat. V případě 

porušení a nedodržení požadavků objekt nebude zkolaudován. 

Cílem této bakalářské práce je řešení požární bezpečnosti v objektech pro výrobu, 

skladování nebo manipulaci s nebezpečnými látkami, konkrétně tedy výrobny 

farmaceutických léčiv a přípravků Teva Czech Industries s.r.o (“dále jen TCI“). Tuto 

společnost jsem si vybral z důvodu, že jsem členem jednotky požární ochrany, která by 

byla v případě požáru této výrobny přivolána. Chtěl jsem zjistit zabezpečení této 

společnosti a jaké možné nebezpečí se ve výrobně vyskytuje. Zjištěné informace mohou 

sloužit jednotkám požární ochrany k seznámení s nebezpečím této společnosti, ale mohou 

být také přehledem o specifickém návrhu požární bezpečnosti staveb související s výrobou 

farmaceutických přípravků. Práce popisuje obecné požadavky na výrobu a na skladování 

léků a léčivých přípravků, popisuje projektové požadavky na výrobní a skladové prostory. 
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Rešerše 

Podklady, které byly využity v této bakalářské práci, se hlavně zabývají nebezpečnou 

látkou, vznikem závažné havárie, požadavky na farmaceutický průmysl, projektovými 

požadavky na výrobní objekty, nároky na výrobu, skladování a na manipulaci 

s nebezpečnou látkou. 

Problematiku z hlediska požární ochrany řeší předpisy: zákon č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [6] a vyhláška č. 246/2001Sb., o stanovení 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů [8], 

vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb, ve znění 

pozdějších předpisů [9]. 

Požadavky z pohledu požární ochrany jsou uvedeny v normách, jako je ČSN 73 0804 

Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2010 [11]. – Popisuje projektové požadavky objektu, 

dělení do požárních úseků, stupně požární bezpečnosti, odolnost konstrukcí, návrh 

únikových cest a stanovení doby evakuace. ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro 

výrobu, skladování a manipulaci. Praha: Český normalizační institut, 2003 [10]. – 

Stanovení nároků na výrobu, skladování a manipulaci, projektové požadavky skladů, 

výroby, havarijní jímek. Norma ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – Sklady, obecný 

popis požární bezpečnosti skladů [12]. 

Kromě toho byly použity i webové stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv 

www.sukl.cz [14-16], které obecně popisují nároky na výrobu, na balení a označováni 

léčiv a léčivých přípravků, požadavky na výrobní skladovací prostory a požadavky na 

zařízení a zaměstnance, aby při provozu nedocházelo ke kontaminaci. 

Prevence závažných havárií I., doc. Dr. Ing. Aleš Bernatík, Vydaní. 1.[2]. – Tato 

publikace popisuje příčiny, následky vzniku závažné havárie, potom metody pro řešení 

závažné havárie.    
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1. Farmaceutický průmysl 

Farmaceutický průmysl je průmyslové odvětví, které se zabývá výrobou, vývojem a 

prodejem léčiv. Dělí se na dvě základní skupiny a to:  

 

 na výzkumně orientované firmy tzv. etické: vyvíjí a vyrábějí nová originální 

léčiva  

 firmy generické: vyrábějící kopie originálních léčiv (např. Společnost Teva 

Czech Industries s.r.o., Zentiva) [13] 

 

Farmaceutický průmysl využívá k výrobě velké množství chemických látek, z nichž 

jsou některé velmi nebezpečné, a to tím že jsou např. vysoce toxické, hořlavé či explozivní. 

Mnoho chemických látek a směsí nebo přípravků může mít nepříznivé dopady jak na 

člověka, zvířata, tak i na životní prostředí.  

1.1.  Dělení léčiv 

Obr. 1. Diagram dělení léčiv [vlastní foto].  
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2. Obecné požadavky farmaceutického průmyslu 

Výroba léčiv musí probíhat definovanými postupy a při tom musí být zachovány 

zásady správné výrobní praxe (“dále jen SVP“), aby konečné produkty dosahovaly správné 

jakosti a odpovídaly požadavkům povolení k činnosti a rozhodnutí o registraci. 

2.1.  Požadavky na výrobu 

 výroba musí být logicky seřazena, osvětlena, odvětrána 

 vnitřní interiér musí být čistý, hladký, nepopraskaný musí být lehce 

dezinfikovatelný 

 technická zařízení musí být v takovém provedení, aby nevznikaly obtížné 

čistitelné výklenky 

 zpracování odlišných produktů by nemělo probíhat ve stejné místnosti, 

souběžně nebo těsně po sobě, z důvodu možného nebezpečí záměny nebo 

křížové kontaminace 

 do prostoru výroby musí mít přístup pouze oprávnění pracovníci [14] 

2.2. Požadavky na skladování a manipulaci 

 výchozí látky, obaly a produkty by měly být skladovány za vhodných 

podmínek 

 prostory skladů musí být čisté, suché s optimální teplotou 

 jednotlivé šarže musí být od sebe odděleny 

 vnější obaly, kterých je zboží dodáno musí být řádně označeny [15] 

2.3. Pracovníci farmaceutického průmyslu 

Správná výrobní praxe vyžaduje dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků  

 všichni pracovníci musí dbát zásad správné výrobní praxe  

 zaměstnavatel je povinen zajistit školení všech pracovníků 

 pracovníci musí používat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) 

v souladu se stanovenou třídou čistoty 

 ve výrobě léčiv nesmí být zaměstnána osoba s infekční chorobou nebo mající 

léze na nepokryté části těla [16] 
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3. Obecné projektové požadavky výrobny léčiv 

Všechny objekty včetně výrobny musí být navrženy tak, aby byly splněny základní 

projektové požadavky na budovy, bezpečnost zaměstnanců a požární bezpečnost. 

 

Základní projektové požadavky na stavby jsou [7] : 

 zajištění mechanické odolnosti a stability 

 požární bezpečnost 

 zdravotní a ekologická bezpečnost 

 uživatelská bezpečnost 

 ochrana proti hluku 

 úspora energie a úspora tepla 

3.1.  Požární bezpečnost  

Požární bezpečnost je soubor organizačních, stavebních a technických opatření, které 

slouží k zabránění vzniku a zamezení rozšíření požáru nebo výbuchu s následným požárem 

k ochraně osob, zvířat a majetku. Pro zajištění požární bezpečnosti objektu používáme 

pasivní nebo aktivní ochranu.  

Pasivní ochrana je zajištěna situačním a dispozičním řešením stavby, správným 

návrhem konstrukcí. Pasivní ochrana zajišťuje stabilitu objektu, dělení na požární úseky, 

bezpečné únikové cesty, omezení šíření požáru na sousední objekty a vhodné podmínky 

pro protipožární zásah [1]. 

Aktivní ochranu zajistíme použitím požárně bezpečnostních zařízení a opatření (“dále 

jen PBZ“). PBZ např. zajišťují detekci požáru, vyhlášení poplachu, ovládání dalších 

zařízení pomocí elektrické požární signalizace (“dále jen EPS“), přivolání jednotek PO, 

samočinné hašení bez účasti lidského činitele, odvedení kouře a tepla, lepší podmínky pro 

evakuaci a zásah JPO, a to zajišťuje celkové snížení rozsahu škod [1]. 
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3.1.1. Rozdělení objektu do požárních úseků  

Stavební objekty se za účelem bránění šíření požáru dělí na PÚ (“dále jen PÚ“). PÚ 

jsou odděleny požárně dělicími konstrukcemi, jejichž požární odolnost se stanoví podle 

požárního rizika, popř. podle předpokládané doby trvání požáru. Při členění objektu do PÚ 

se tyto úseky navrhují tak, aby byl zajištěn snadný a bezpečný únik osob, rychlý a účinný 

zásah JPO a celkový součet nákladu na případné škody byl, co možná nejmenší [11].  

Provozy s vyšší pravděpodobností vzniku a rozšířením požáru musí být od ostatních 

provozů stavebně odděleny [11]. Počet prostupů v požárně dělicích konstrukcích musí být 

co nejmenší. Požárně dělicí konstrukce nesmí narušovat provoz nebo znemožňovat 

instalaci PBZ. Prostory, které tvoří samostatný PÚ, řeší norma ČSN 73 0804. 

3.1.2. Ekonomické riziko 

Použití PBZ se odvíjí od ekonomického rizika, ve kterém se počítá, zda je objekt 

nutno vybavit SHZ, zařízením pro odvod kouře a tepla (“dále jen ZOKT“), možností 

rychlého zásahu jednotkami požární ochrany. 

  

ekonomické riziko je závislé na:  

 půdorysné ploše PÚ 

 počtu podlaží 

 typu konstrukčního systému (DP1, DP2, DP3)  

 druhu škod způsobených požárem. 

 

Norma ČSN 73 0804 [11] zařazuje do jaké skupiny výrob požární úsek patří. Takto 

zjistíme p1(pravděpodobnost vzniku a rozšíření požárů) a p2 (pravděpodobnost rozsahu 

škod způsobených požárem). Farmaceutický průmysl spadá do skupiny výrob a provozů s 

číslem 5 nebo 6. Rozdíl mezi jednotlivými skupinami je, zda zpracovávají hořlavé kapaliny 

I. a II. třídy nebezpečnosti. Např. položka 5.2 označuje farmaceutickou výrobu kromě 

výroby s hořlavými kapalinami I. a II. třídy nebezpečnosti. Pomocí p1 a p2 vypočítáme 

indexy P1 a P2.  
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3.1.3.  Požární riziko 

Požární riziko slouží k zařazení požárního úseku do stupně požární bezpečnosti (“dále 

jen SPB“) a pomocí SPB se stanoví požadavky na požární odolnost konstrukcí. Požární 

riziko je určeno ekvivalentní dobou trvaní požáru popř. pravděpodobnou dobou trvání 

požáru a určuje se pro celý PÚ nebo jenom pro vymezenou část PÚ. Podle součinu 

ekvivalentní doby trvaní požáru e, který se udává v minutách a součinitele bezpečnosti k8 

určíme stupeň požární bezpečnosti.  

SPB se stanovuje pro každý požární úsek vyskytující se v posuzovaném objektu. 

Požární odolnost stavebních konstrukcí a jejich druh je zapsán v normě 73 0804 [11] 

v tabulce 10. 

3.1.4.  Únikové cesty 

Únikové cesty slouží pro včasnou a bezpečnou evakuaci všech osob z prostorů 

zasažených požárem. Toho je dosaženo vhodným vybavením a provedením únikových 

cest, za použití vhodných dveří, osvětlení a označení. Evakuované osoby nesmí přijít do 

styku se zplodinami hoření. Kritické hodnoty zplodin vedou k poškození zdraví [11].  

Únikové cesty se dělí  

 nechráněné únikové cesty (NÚC)  

 částečně chráněné únikové cesty (ČCHÚC)  

 chráněné únikové cesty (CHÚC)  

3.1.5. Technická a technologická zařízení 

Technická a technologická zařízení musí být navržena tak, aby co nejméně 

prostupovala požárně dělicími konstrukcemi. Prostupy musí být řádně utěsněny a musí mít 

shodnou požární odolnost, jako požárně dělicí konstrukce [11]. Jsou-li v požárně dělicích 

konstrukcích otevřené otvory, kterými prostupují technologická zařízení, přičemž jde o 4. a 

vyšší skupinu výrobního provozu, musí být v těchto požárních úsecích zřízeny SHZ, 

doplňkové hasicí zařízení (DHZ), popřípadě hasicí zařízení. Vzduchotechnické zařízení 

musí být navrženo tak, aby se jimi nebo po nich nešířil požár nebo zplodiny hoření do 

dalších PÚ [11].   
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3.1.6.  Zařízení pro protipožární zásah 

Zařízení pro účinné vedení protipožárního zásahu jednotkami požární ochrany 

zahrnuje:  

 přístupové komunikace 

 příjezdové komunikace 

 vnější zásahové cesty - slouží k překonání překážek při protipožárním 

zásahu vedeném vnějškem objektu. Patří sem požární žebříky, lávky 

 vnitřní zásahové cesty - musí být navrženy tak, aby umožnily zasahujícím 

jednotkám snadný a rychlý přístup do míst zasažených požárem, je 

doporučeno, aby vnitřní zásahové cesty byly nouzově osvětleny a měly 

přístup k hlavním vypínačům zařízení 

 technické zařízení např. přenosnými hasicími přístroji (“dále jen PHP“) 

jejichž počet závisí na charakteru provozu, jeho velikosti a na druhu 

hořlavých látek, počet PHP se určuje pro každý úsek zvlášť  

 příjezdová komunikace - slouží k příjezdu jednotek požární ochrany 

k objektu  

 nástupní plochy - slouží pro vedení protipožárního zásahu vnější stranou 

objektu, musí navazovat na příjezdové komunikace [11] 
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4.  Nebezpečí farmaceutického průmyslu 

Nebezpečí ve farmaceutickém průmyslu spočívá ve velkém objemu nebezpečných 

látek, které se při výrobě léčiv používají a to zejména: 

 hořlavé kapaliny, rozpouštědla (methanol, aceton) 

 toxické látky (trifosgen, bromkyan)  

 žíravé látky 

 hořlavé plyny (vodík, kyslík)  

 hořlavé prachy 

 látky, jejíž páry vytvářejí výbušné směsi v širokém spektru koncentrací 

 mutagenní látky 

 teratogenní látky 

 karcinogenní látky 

 látky nebezpečné životnímu prostředí 

Ve farmaceutickém průmyslu především hrozí vznik požáru a úniku nebezpečné látky 

nebo exploze. 

4.1. Výbuch 

Výbuch je děj, při kterém dochází k velmi rychlému uvolnění tlaku a tepla s 

následnými destruktivními účinky na životy, zdraví osob, technologií či stavebních 

konstrukcí. 

 

výbuch dělíme na: 

 fyzikální - výbuch prachů 

 chemický - nastává v chemických částech farmaceutického průmyslu 

 

4.1.1. Výbuch prachů 

Nebezpečí výbuchu hrozí, pokud dostatečné množství pevných částic je rozptýleno v 

atmosféře, která obsahuje oxidační činidlo. Ve farmaceutickém průmyslu jsou typickými 

oxidačními činidly - vzdušný kyslík nebo peroxidy, které jsou přítomny v technologickém 

zařízení [17].  
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Nebezpečí výbuchu prachu v konkrétních operacích  

Nebezpečí výbuchu muže nastat při manipulaci hořlavých pevných látek. 

 

Operace, u kterých lze předpokládat nebezpečí výbuchu jsou například:  

 
 nasypávaní sypkých surovin  

 mísení 

 granulace 

 sušení 

 mletí 

 komprese 

 potahování 

4.1.2. Výbuch hořlavých par a plynů 

U hořlavých par a plynů se snažíme rozředit směs, a to dostatečným větráním provozu, 

aby nedocházelo k překročení spodní meze výbušnosti dané látky. Na rozdíl od výbuchu 

prachů, kde se snažíme, aby nedošlo k rozvíření. 

Aby mohlo dojít ke vznícení, musí být koncentrace hořlavé látky ve vzduchu v mezích 

výbušnosti – hodnoty koncentrace, ve kterých se musí nacházet výbušná směs [17]. 

4.1.3. Iniciační zdroje  

Mezi iniciační zdroje patří: 

 
 plamen a horké produkty hoření (spaliny) - např. plamen při svařovaní 

 tepelný projev mechanické energie - mechanické jiskry, zahřívaní při tření 

těles, horký povrh 

 samovznícení 

 elektrotechnická zařízení 

 statická elektřina 

 blesk 
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Ve farmaceutickém průmyslu je především zdrojem zapálení statická elektřina, která 

může být vytvořena:  

 prosévání 

 mletí 

 míchaní  

Výbuchu můžeme předcházet použitím správného technologického zařízení, jako jsou  

 vzduchotechnické a klimatizační zařízení  

 elektrické instalace v nevýbušném provedení 

 zemnění 

 inertizace zařízení 

 nářadí v nejiskřícím provedení [17] 

Tab. 1. Vlastnosti vybraných farmaceutických pomocných látek [ 21]. 

Vlastnosti vybraných farmaceutických pomocných látek 

Látka 

Výbuchová 

konstanta 

Kst (bar.m/s) 

Minimální iniciační 

energie, MIE (mJ) 

Minimální zápalná 

teplota, MITprach 

(°C) 

Celulóza 229 100-300 480 -500 

Laktóza (monohydrát) 81 >500 460-480 

Metalické stearany 99-210 5 – 10 440-460 

cukr 138 10-25 340-360 

Pro zabránění vzniku výbuchu se používají ve farmaceutickém průmyslu různé 

techniky. Tabulka 2. [21]. 

Tab. 2. preventivní opatření[21]. 

Primární protivybuchová ochrana 

eliminace iniciačních zdrojů 

inertizace 

údržba zařízení 

Sekundární protivýbuchová ochrana - Konstrukční protivýbuchová ochrana 

zařízení na odlehčení výbuchu (odlehčovací membrány, klapky, ventily) 

zařízení na potlačení výbuchu 

zařízení na zabránění a omezení šíření výbuchu (suché a neprůbojné pojítky) 
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4.2. Únik nebezpečných látek 

K úniku nebezpečných chemických látek může dojít v následujících typických 

příkladech (výroba, skladování, manipulace a přeprava nebezpečné chemické látky, apod.) 

Nejčastější příčiny uníku: 

 
 následkem chybného působení člověka 

 následkem selhání technologie, technických a bezpečnostních prvků 

 následkem domino efektů (řetězová reakce vzájemně se ovlivňujících příčin a 

následků) 

 vlivem přírodních sil [2] 

 

4.3.  Požár 

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

zvířat nebo došlo-li k materiálním škodám na majetku či životním prostředí. 

4.3.1. Příčiny vzniku požárů 

Ve farmaceutickém průmyslu hrozí nebezpečí požáru:  

 
 přetížením – přehřátí zařízení třením, elektroinstalace 

 selhání či výpadek zařízení, části strojů – způsobené neprůchodností potrubí 

 opotřebení a únava materiálu - nedostatečné mazání, špatná údržba 

 chyba obsluhy – nedostatečná kvalifikace, neznalost, úmysl 

 přírodními sílami 

 rozlití hořlavé látky  

 vytvoření nebezpečné koncentrace  

 vlivem statické elektřiny 

 nedodržení technologických postupu [4] 
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4.3.2. Zamezení vzniku a šíření požáru 

Pro zamezení vzniku a šíření požáru musíme: 

 Ovlivnit hořlavý soubor 

 odstranit hořlavé látky 

 odstranit iniciační zdroj 

 omezit přístup oxidovadla 

 Oddělit iniciační zdroje od hořlavého souboru 

 zakrýt hořlavé soubory 

 zakrýt iniciační zdroje 

 oddělit izolační stěnou  

 vymezit požárně nebezpečný prostor [4] 

 Zamezit působení tepla na hořlavý soubor  

 chladit povrch hořlavého souboru 

 zkrátit dobu působení iniciačního zdroje na hořlavý soubor 

 zabránit přenosu tepelné energie [4] 

 

Obr. 2. Trojúhelník hoření [25].  

 

V první části této bakalářské práce jsem se zabýval obecným popisem 

farmaceutického průmyslu, požadavky na farmaceutický průmysl, na výrobní a skladové 

prostory, popisem projektových požadavků objektu, únikovými cestami, jejich provedením 

a vybavením. Popsal jsem nebezpečí farmaceutického průmyslu, možné příčiny požáru, 

výbuchu a úniku nebezpečné látky. Následující část práce je zaměřena na praktické řešení 

výroben společnosti TCI. Zabývám se zde popisem objektů pevné lékové formy a kapalné 

lékové formy, a to požárním zabezpečením, stavebním a dispoziční řešením a jeho 

vybavením. Dále taky haváriemi ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, statistickým 

zhodnocením.  

http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0096/009636o1.j
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5. Havárie 

Závažná havárie je mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a 

prostorově ohraničená událost, vedoucí k vážnému ohrožení osob, zvířat, životního 

prostředí a škodě na majetku. Závažná havárie je definována v zákoně č. 59/2006 Sb., o 

prevenci závažných havárií [5]. 

5.1.  Nepříznivé vlivy havárie 

 Vlivy na lidi  

 zranění obyvatel 

 zranění zaměstnanců 

 ztráta zaměstnaní 

 
 Vlivy na prostředí 

 kontaminace mimo závod – voda, vzduch, půda 

 kontaminace v závodě – voda, vzduch, půda 

 
 Ekonomické vlivy 

 škody na majetku 

 ztráta investic 

 ztráta produkce 

 špatná image [2]. 
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5.2.  Závažné chemické a farmaceutické havárie ve světě 

 Seveso, Italie 

V chemické továrně na herbicidy roku 1976 došlo k výbuchu reaktoru, který se 

přehřál. Do ovzduší unikl jedovatý plyn tetrachloridbenzendioxin. Závažnou chybou bylo, 

že vedení továrny únik plynu tajilo a k evakuaci osob došlo až za několika týdnů. Došlo 

k otravě několika stovek lidí. Příčinou havárie bylo nedodržení standardních provozních 

procedur [2]. 

 

 Des Moines 

Října 2007 došlo k explozi chemičky v Des Moines (USA) firma vyrábějící 

rozpouštědla, při explozi byla zraněna 1 osoba. Plameny a oblaka černého kouře 

vystoupaly vysoko, vybuchovaly sudy, které létaly do vzduchu, hrozilo nebezpečí exploze 

z naložených železničních vozů a cisteren, které byli v blízkosti požáru. Příčinou exploze a 

požáru bylo špatné uzemnění nádrže během plnění [22]. 

 

 West Pharmaceutical Services, USA 

29. ledna 2003  Kinston, v Severní Karolině došlo k explozi prachu a následnému 

požáru. Bylo usmrceno 6 zaměstnanců a 28 osob bylo zraněno včetně 2 zasahujících 

hasičů. West Pharmaceutical Services byl umístěn do zalesněné oblasti, hořící trosky 

zapálily okolní lesy. Hasiči likvidovali požár v závodě po dobu dvou dnů. Základní 

příčinou havárie bylo porušení požárních bezpečnostních norem, nedostatečné 

prozkoumání bezpečnostních listů a nedokonalá informovatelnost zaměstnanců o 

nebezpečí prachu [29].  

 

 Pouso Alegre, Brazilie 

21. října 2014 došlo ve farmaceutické společnosti v jihovýchodním brazilském státě 

Minas Gerais k výbuchu, bylo zraněno 26 pracovníků, z toho byli tři v kritickém stavu. 

Příčinou havárie byla exploze pece. Jeden ze tří vážně zraněných pracovníků měl 

popáleniny na 90% těla, druhý utrpěl vážný otřes mozku a třetí zaměstnanec utrpěl vnitřní 

zranění [28]. 
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5.3. Závažné chemické a farmaceutické havárie v ČR  

V České republice dochází v průmyslu k mnoha haváriím, při kterých dojde k úniku 

nebezpečných chemických látek. Tyto havárie jsou různého rozsahu, například: 

 

 závažné: jsou řešeny složkami IZS a povolanými experty 

 menšího rozsahu: havárie se řeší pouze uvnitř podniku 

 

 SPOLANA a. s., Neratovice 

V roce 2002 došlo k zatopení povodňovou vlnou. Voda vnikla do skladů kapalného 

chlóru a do havarijních jímek zásobníků. Vlivem vztlaku došlo ke zvednutí zásobníků a k 

narušení těsnosti potrubních rozvodů, což zapříčinilo utržení hrdel na zásobníku.  

Z uzavřených objektů došlo k úniku chlóru. Převážná část chlóru unikla do vody, 

z následně provedené bilance byl učiněn odhad celkového úniku – 80,841 t chlóru, z toho 

760 kg do ovzduší a 80,081 t do vody. Kromě chlóru došlo k úniku dalších látek např. 

síranu amonného, kyseliny sírové nebo chloridu sodného. Příčinou havárie byly přírodní 

síly [23]. 

 

 
 

Obr. 3. Zatopená SPOLANA a.s. [30].  
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 Vítkov, Podhradí 

V únoru 2009 došlo k technologické havárii v úpravně vody ve Vítkově v Podhradí. 

Došlo k přečerpání části obsahu automobilové cisterny se síranem železitým do nádrže s 

chloritanem sodným, a tím došlo k vývinu chloru. Zasahující jednotky nasadily vodní 

proud k sražení chloru. Po zchlazení monitoring ukázal, že koncentrace chloru není 

vysoká, ale chlor se pomocí spojovacího potrubí dostal do prázdné nádrže a došlo k 

 explozi. Další kroky vedly k neutralizaci pomocí hydroxidu draselného a opětovnému 

monitoringu chloru. V průběhu celého zásahu musely jednotky zasahovat v ochranných 

protichemických oblecích a dýchací technice. Přilehlé okolí muselo být několikrát 

evakuováno. 

 

 Teva Czech Industries s.r.o. 

Dne 21. 8. 1980 explodovalo nadzemní úložiště hořlavých kapalin. V tomto úložišti o 

ploše 120 m
2
 bylo uskladněno přibližně 300 sudů o objemu 200 l, obsahovaly různé druhy 

hořlavé kapaliny I. až IV. třídy nebezpečnosti například: benzen, toluen, dioxan a aceton. 

Požár se za podpory větru se velmi rychle šířil. Rozšířil se i na sousední skládku obalového 

skla a skladu tekutých surovin. Sudy se při výbuchu chovaly jako rakety, vystřelovaly do 

výšky a vzdálenosti až 600 m. Příčinou exploze byly dvě varianty. První variantou byla 

nedbalost zaměstnanců, přesněji kouření u nadzemního úložiště hořlavých kapalin. Druhou 

možností bylo zapálení od slunečního záření – v blízkosti nadzemního úložiště byly 

umístěny skleněné nádoby, od kterých mohlo dojít k zapálení. Požár likvidovalo 200 

hasičů. Při události byli zraněni 3 zasahující hasiči a 4 pracovníci podniku měli popáleniny 

II. a III. stupně. 

 

Dne 6. 5. 2009 ohlásila společnost Teva Czech Industries s.r.o. ČIŽP masivní 

znečištění podzemní vody dichlormetanem (DCM). Příčinou byla pravděpodobná 

netěsnost a koroze podzemní časti potrubí. Po zjištěném stavu byla podzemní část potrubí 

vyměněna [24]. 

  



    

18 

 

6. Statistické sledování události ve farmaceutickém průmyslu 

ČR 

Pro farmaceutický průmysl není zpracována zvlášť statistika událostí, protože 

farmaceutický průmysl je zahrnut do chemického průmyslu. 

GŘ HZS ČR uvádí následující tři příčiny mimořádné události: 

 poruchy strojů, zařízení a prostředků (technická příčina) 

 odchylky od stanovených provozních podmínek (technologická příčina) 

 chyba a selhání člověka (personální příčina) 

Ze statistiky, kterou uvádí MV - GŘ HZS ČR nelze vyčíst, jestli se jedná o 

farmaceutický průmysl. GŘ HZS ČR rozděluje chemické havárie z metodických důvodu 

takto:  

 chemické havárie (havárie s únikem nebezpečných chemických látek) 

 havárie s únikem ropných látek 

 havárie s únikem radioaktivních látek 

 

Např. havárie s únikem nebezpečných chemických látek může pocházet z chemického 

závodu, ale i z farmaceutické společnosti. Data pro vytvoření statistiky farmaceutického 

průmyslu jsou složitě dohledatelné, a proto se zaměřuji na statistický přehled událostí 

společnosti Teva Czech Industries s.r.o.  

6.1. Statistické sledování události společnosti Teva Czech industries 

s.r.o. 

TCI při výrobě léčiv pracuje s hořlavými kapalinami a s nebezpečnými látkami. 

Společnost používá nejmodernější požárně bezpečnostní zařízení pro zajištění požární 

bezpečnosti staveb. Po vypracování dokumentace zdolávaní požáru (dále jen "DZP") a 

nejsložitější varianty požáru a následným předložením HZS kraje, bylo rozhodnuto, že ve 

společnosti bude zřízen hasičský záchrany sbor podniku (dále jen "HZS podniku").  

HZS podniku zasahuje pouze v areálu společnosti. Hasiči jsou vybaveni moderní 

technikou, aby případný zásah byl co nejúčinnější a nejefektivnější. Hasiči HZS podniku 

jsou školeni na různé události, od práce s nebezpečnými látkami, likvidace požárů, 
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ekologické havárie, na práci ve výškách nad volnou hloubkou, musí znát areál společnosti, 

jednotlivou výrobou, které nebezpečné látky se tam vyskytují a jaké je možné nebezpečí.  

Ze statistického přehledu činnosti jednotky požární ochrany můžeme zjistit, že počet 

událostí má dlouhodobě snižující se charakter.  

 

 

Graf 1. Počet události za posledních 12  let TCI. [32]. 

 

 

Graf 2. Počet události v roce 2014 společnosti TCI [32].  
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HZS podniku v roce 2014 převážně vyjížděl k  poplachům od EPS, druhou takovou 

velkou skupinou událostí byla technická pomoc např. vyproštění osoby z výtahu, čerpání 

vody. Pouze jednou v roce 2014 došlo k požáru, a to byl požár odpadních materiálů. Další 

typy zásahu byly např. únik kyseliny chlorovodíkové, odstranění bodavého hmyzu, úniku 

metanolu atd. TCI usiluje o snížení počtu poplachů správnou volbou požárních hlásičů, 

čidel detekce plynu a výchovou zaměstnanců provozů k odpovědnému chování při 

manipulaci s hořlavou kapalinou a výbušnými prachy.  

Tab. 3. Počet zásahu dle typu události v  společnosti TCI [32]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3. Únik nebezpečných látek v  roce 2014 ve společnosti TCI [32] 
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Typ události 2011 2012 2013 2014 

Požáry 0 0 1 1 

Dopravní nehody 2 0 1 2 

Únik nebezpečných látek 35 35 20 32 

Technická pomoc 43 51 65 50 

Radiační havárie 0 0 0 0 

Ostatní mimořádná událost 0 0 0 0 

Poplachy od EPS 104 101 64 60 

Celkový počet zásahů 245 187 151 145 
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7. Praktické řešení výrobny léčiv Teva Czech Industries s.r.o. 

Tato praktická část popisuje společnost obecně, jak je zabezpečena ze stránky požární 

bezpečnosti, které požárně bezpečnostní zařízení a systémy byly použity pro zajištění 

požární bezpečnosti, popřípadě jaké možné návrhy a opatření by mohly vést ke zvýšení 

zabezpečení výrobny. 

 

Společnost je významným farmaceutickým výrobcem, její historie sahá až do roku 

1883. Sídlo firmy se nachází na severovýchodě České republiky, v kraji 

Moravskoslezském, v Opavě - Komárově na ulici Ostravská 29/350. Areál společnosti na 

obr. 4. 

 

Obr. 4. Areál společnosti  Teva Czech Industries s.r.o [18]. 

  

Teva Czech Industries s.r.o. 

Směr Opava 

Směr Ostrava 

Řeka Opava 



    

22 

 

7.1.  Popis společnosti a jejího výrobního programu 

Společnost Teva Czech Industries s.r.o. se dělí na dvě divize: 

 TAPI 

 Pharma 

7.1.1. Divize TAPI 

Vyvíjí a vyrábí účinné farmaceutické substance (API).  

Do jejího portfolia patří např.: 

 cabergolin 

 nicergolin 

 tacrolimus 

 tacrolimus (imunosupresiva) 

 lisurid (námelové alkaloidy) 

 paclitaxel (cytostatika) 

  cyklosporin [19] 

 

Základní surovinou bývá přírodní látka, která je získaná polní produkcí nebo 

šlechtěním. Finální produkty jsou získávány izolací a následným čištěním [19].  

Divize TAPI je chemická část výroby, která probíhá v laboratořích, v poloprovozu 

nebo v chemickém provozu. Tato divize využívá velké množství hořlavých kapalin 

převážně I. třídy nebezpečností. Výroba probíhá pomocí chemických procesů např.: 

extrakce, rektifikace, esterifikace, oxidace, redukce, nitrace, hydrogenace, hydrolýza, 

epoxidace, cyklizace, neutralizace, příprava a rozklad solí a chromatografické čištění směsi 

látek. 
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7.1.2. Divize Pharma  

Vyrábí, balí a prodává generické léčivé přípravky. Specializuje se na výrobu léčiv v 

kapalné a pevné lékové formě [19].  

 

Do jejího portfolia výrobků patři např.: 

 sterilní roztoky (oční kapky a oční voda) 

 nesterilní roztoky 

 tablety 

 měkké želatinové tobolky 

 

Divize Pharma při výrobě používá malé množství hořlavé kapaliny (např. etanol – 

hořlavá kapaliny I. třídy nebezpečnosti), která se používá na mytí a dezinfekci technologií. 

Provádí se zde operace jako je granulace, sušení, tabletování, homogenizace, mytí atd. Na 

výrobě se podílí velké množství zaměstnanců. 

 

Všechny produkty společnosti splňují uznávané standardy kvality a jsou exportovány 

do řady zemí celého světa, včetně USA a západní Evropy. Na úspěších a plnění náročných 

cílů se podílí více než 1400 zaměstnanců [19]. Společnost se snaží chránit životní 

prostředí, vytváří trvale udržitelný výrobní systém, který šetrně využívá přírodní zdroje a 

nezatěžuje okolí.  

Ochranu ovzduší se snaží chránit tím, že zlepšuje technologické procesy a používá 

účinná zařízení pro zachycování emisí a tím omezuje množství látek vypouštěných do 

ovzduší. Využívá vlastní moderní čistírnu odpadních vod. V odpadovém a obalovém 

hospodářství používají výrobní postupy, které snižují produkci odpadů. Vzniklý odpad třídí 

a většinou se vrací zpět k opětovnému využití. Neustále inovuje a zlepšuje veškeré výrobní 

procesy, technologické postupy i vnitropodnikové řídicí systémy tak, aby úroveň jejich 

výrobků a služeb byla co nejvyšší. 
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7.1.3. TAPI & Pharma 

Můžeme říct, že každá divize má jiné požární zabezpečení.  

TAPI 

Při výrobě se používá velké množství hořlavých látek, požární bezpečnost je tím 

pádem zaměřená především na únik hořlavých kapalin a na nebezpečí vzniku požáru. 

Hořlavé kapaliny jsou uskladněny ve skladech, které jsou vybaveny záchytnými a havarijní 

jímkami z nehořlavých hmot. Havarijní jímky jsou nepropustné a odolné proti chemickým 

účinkům hořlavé kapaliny. Ve výrobních prostorech a skladech s hořlavými kapalinami je 

zajištěna minimálně 6 - ti násobná výměna vzduchu.  U prostor s výskytem hořlavin I. a II. 

třídy nebezpečnosti je zajištěno havarijní větrání s 10-ti násobnou výměnou vzduchu. 

Výrobní prostory a sklady jsou podle normativních požadavků vybaveny požárně 

bezpečnostním zařízením. V divizi TAPI se používá stabilní hasicí zařízení plynové a 

pěnové. Celá divize je vybavena EPS. Technologická zařízení jako nádrže, kontejnery a 

přepravní obaly, jsou odolné vůči chemickým účinkům hořlavé kapaliny a proti účinkům 

statické elektřiny. Podlahy jsou ve výrobních a skladovacích prostorech chemicky odolné a 

uzemněné. Uzavřené prostory, ve kterých se používají hořlavé kapaliny, jsou vybaveny 

plynovou detekcí, která zajišťuje signalizaci předvolené úrovně dosažených 

koncentračních hodnot plynu. Zaměstnanci využívají OOPP, pracovní oblečení a nářadí 

v antistatickém provedení. 

 

Pharma 

V divizi se vyskytuje mále množství hořlavých kapalin, které se používají pouze 

k dezinfekci technologie. Největším nebezpečí je  výbuch a následný požár, protože se 

zpracovává velké množství pevných látek ve formě prachu. Na výrobě se podílí větší 

množství zaměstnanců oproti divizi TAPI. Z toho důvodu je požární bezpečnost zaměřená 

na evakuaci osob, na vyhlášení poplachu, provedení a vybavení únikových cest. Je zde 

instalováno EPS a SHZ sprinklerové vodní, také je vybavena věcnými prostředky požární 

ochrany. Používají se zařízení na potlačení či zamezení šíření výbuchu. Zaměstnanci 

striktně dodržují technologické předpisy výroby a používají OOPP. 
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8. Popis výroby pevné lékové formy Teva Czech Industries s.r.o. 

Z důvodu velkého rozsahu společnosti a nebezpečí jednotlivých činností (objektů), 

jsem si vybral pro mou bakalářskou práci objekt 881, který vyrábí pevnou lékovou formu. 

Tato budova je zahrnuta do divize Pharma. 

Jedná se o třípodlažní budovu. Objekt je situován do centrální části stávajícího 

výrobního areálu TCI. V objektu je třísměnný provoz a na jedné směně je až 150 

zaměstnanců [31]. Celý objekt je vybaven kamerovým systémem CCTV, který slouží k 

efektivnímu monitorování objektů areálu, pohybu zboží, výrobních procesů a osob. Dále  

je vybaven přístupovým systém (ID karty), který slouží pro omezení volného a 

nekontrolovaného pohybu osob, protože se v některých výrobních místnostech používají 

suroviny, které by se daly použít pro výrobu drog a opiátů [20]. 

8.1.  Stavební a dispoziční řešení objektu 

Výrobní objekt je tvořen dvěma výrobními jednotkami a objektem navažování 

surovin. Rozměry objektu viz příloha B. Každá výrobní jednotka je tvořena třípodlažní 

výrobní a třípodlažní nevýrobní částí. Požární výška objektu je 12,55m. Výrobní část 

každé jednotky je tvořena technologickými výrobními celky, které zahrnují procesy: 

granulace, homogenizace, prosívání, lisování tablet, plnění kapslí a potahování tablet. 

V 1.NP výrobní části každé jednotky je kromě výrobní technologie umístěno mytí a 

skladování formátových dílů jednotlivých zařízení, strojovny výroby čištěné vody atd. 

Nevýrobní část každé výrobní jednotky tvoří balení hotové produkce a expedice, šatny a 

kancelářské prostory [31]. Na obr. 5. Můžete vidět Výroba 1. NP 
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Obr. 5. Výroba 1. NP [3]. 

Konstrukce objektu je podle normy ČSN 73 0804 [11] z nehořlavých hmot a je 

zařazena jako konstrukční systém DP1. Hlavní nosnou konstrukci výrobního objektu tvoří 

železobetonový montovaný skelet. Stropní konstrukce je tvořena filigránovými dílci, které 

jsou zmonolitněny nadbetonávkou v tuhou střešní desku tloušťky min 100 mm. Nosná 

konstrukce střechy je tvořena přímopasými vazníky průřezu T, na nichž jsou uloženy 

krokve průřezu T. Střešní plášť je tvořen trapézovým plechem, na kterém je položena 

parotěsná zábrana, teplená izolace a jako poslední krytina Sikaplan. Obvodový plášť je 

tvořen sendvičovými panely a plynosilikátem. Vnitřní členění objektu je zajištěno zděnými 

příčkami z porothermu nebo plynosilikátu. Hlavní členění je zajištěno pomoci 

sádrokartonových příček. Část stěnových dělicích konstrukcí je železobetonová např. u 

výtahové šachty. Vnitřní vybavení objektu je dáno druhem provozu. Dveře v nevýrobní 

části jsou převážně dřevěné, ve výrobní části jsou použity dveře kovové. Podlahy jsou lité 

epoxidové nebo lité teracové. V místě se zvýšeným pohybem osob, materiálu a 

v prostorách s výskytem hořlavých kapalin nebo výbušných prachů je provedena 

antistatická úprava podlah [31]. 
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9. Zhodnocení požární bezpečnosti výrobny pevné lékové formy 

9.1.  Rozdělení objektu do požárních úseků 

Celý objekt je rozdělen dle PBŘ do třech dvoupodlažních požárních úseků, sedmi 

třípodlažních úseků a do čtrnácti jednopodlažních úseků.  Jedna hlavní skupina požárních 

úseků je tvořena výrobními skladovými prostory, druhou velkou skupinu tvoří prostory pro 

zázemí zaměstnanců a poslední skupinu požárních úseků tvoří výtahové šachty. Členění 

objektu na požární úseky je zobrazeno v příloze A. Příloha B obsahuje výkresy 

jednotlivých podlaží a jejich členění, zobrazeny jsou také únikové cesty a PBZ. 

 

Výrobní prostory jsou zařazeny do skupiny 5. Podle položky 5.2., jsou do stejné 

skupiny zařazeny prostory s elektrozařízením, prostory datových rozvodů, jídelny pro 

zaměstnance, laboratoře apod. Do 4. skupiny výrob a provozů je zařazeny: strojovna VZT, 

prostory administrativního charakteru, sklady sekundárních a primárních obalů, šatny. 

Klasické komunikační prostory jako jsou schodiště, chodby, hygienická zařízení apod. jsou 

zatříděny do 2. skupiny výrob a provozu.  Při výpočtu ekonomického rizika se zohledňuje 

použití požárně bezpečnostních zařízení. V objektu je v plném rozsahu instalováno zařízení 

EPS, dále je instalováno celoplošně SHZ, kromě prostor, kde se nesmí hasit vodou, jakou 

jsou datové rozvody a elektrorozvodny [31]. Do ekonomického rizika bylo počítáno 

s podnikovou HZS v časovém pásmu H1, výrobní objekt se nachází hned vedle stanice 

HZS podniku. Objekt není vybaven zařízením na odvod kouře a tepla (ZOKT).  

9.2.  Evakuace objektu 

Při evakuaci osob bude evakuace probíhat přes chráněné i nechráněné únikové cesty. 

Ve většině případů je únik osob veden vždy dvěma směry: po rovině nebo po schodech 

dolů. Hlavní vstupní prostor, včetně schodiště a výtahu je řešen jako chráněná úniková 

cesta typu A. Dále jsou k dispozici dvě zrcadlově obrácená schodiště, jedná se o 

nechráněné únikové cesty. Další únikovou cestou jsou dvě venkovní ocelové schodiště, 

jedno je nechráněná úniková cesta a druhé schodiště je chráněná úniková cesta typu B. 

Dveře jsou opatřeny vlastním zdrojem el. energie. K jejich otevření dojde při požáru 

pomocí EPS, ale i při výpadku elektrické energie. Dveře na únikových cestách se většinou 

otevírají ve směru úniku osob. Pro zajištění správné výrobní praxe a čistých výrobních 
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prostorů jsou ve většině prostorů použity dveře vodorovně posuvné nebo rolovací dveře či 

vrata. Tyto dveře jsou navrženy tak, že v případě signálu od EPS se v daném požárním 

úseku otevřou a zůstanou otevřené. Dveře nebo vrata jsou opatřeny záložním zdrojem a 

tlačítkem pro nouzové otevření dveří v případě výpadku elektrického proudu nebo 

v případě vyhlášení poplachu bez reakce zařízení EPS. Nouzové osvětlení je instalováno 

na únikových komunikacích ve všech podlažích, na únikových schodištích a v technických 

prostorech, aby se osoby v případě výpadku provozního elektrického osvětlení mohly 

orientovat k nejbližšímu únikovému východu [31].  

 

Obr. 6 Posuvné dveře výroby, které se otevřou pomocí EPS (vlastní foto).  

Chráněné únikové cesty jsou vybaveny nouzovým osvětlením, které je napojeno na 

náhradní zdroj elektrické energie. Doba provozu nouzového osvětlení záleží na typu 

CHÚC. Nouzové osvětlení je uprostřed označeno zeleným pruhem. CHÚC A je větrána 

přirozeně pomocí otvíravých okenních dílů v prosvětlovacím světlíku. Ovládaní světlíku, 

vstupních dveří je zajištěno pomocí EPS od samočinných hlásičů a tlačítkových hlásičů. 

Na obr. 7. můžete vidět tlačítko pro otevření požárního světlíku [31].  

 

Obr. 7. Tlačítko pro otevření požárního světlíku (vlastní foto).  
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Jak už bylo řečeno, některé výrobní místnosti používají suroviny, které mohou být 

použity i pro výrobu drog a opiátů, proto jsou tyto místnosti vybaveny přístupovým 

systémem (ID karty). V případě požáru nesmí být dveře zavřeny, aby mohla být provedena 

bezpečná evakuace osob z ohrožených místností, a proto se dveře otvírají na základě 

signálu od EPS. 

9.3.  Zásobování vodou 

Zásobování objektu požární vodou je zajištěno pomocí podzemních hydrantů DN 80 

na vodovodním řádu DN 150. Hydranty jsou vzdáleny od objektu do 50 m. Kromě 

stávající venkovní hydrantové sítě v areálu výrobního závodu můžeme využít pro hašení i 

přirozený vodní zdroj řeku Opavu, která teče kolem závodu. Výrobní, manipulační a 

nevýrobní prostory jsou vybaveny SHZ a jsou také vybaveny hydrantovými systémy typu 

DN 25 s tvarově stálou hadicí o délce 30 m. Pro hašení požáru v prvopočátku jsou prostory 

vybaveny hasicími přístroji většinou práškovými a CO2 [31].  

9.4.  Vybavení objektu systém EPS 

V závodě TCI jsou veškeré výrobní a skladové prostory, včetně administrativních a 

pomocných prostorů pokryty systémem EPS Siemens. V celém areálu je 25 ústředen a 

3500 požárních hlásičů, včetně 800 hlásičů do prostředí s nebezpečím výbuchu a 500 

komponentů optické a akustické signalizace. Jako samočinné hlásiče jsou použity převážně 

opticko-kouřové hlásiče a kombinované hlásiče, které jsou umístěné v odtahových 

potrubích vzduchotechniky a tlačítkové hlásiče, které jsou umístěny u vstupu do 

chráněných únikových cest a východu z objektu. V objektu je zajištěna akustická 

signalizace poplachu. Na obr. 8. můžete vidět akustickou signalizaci poplachu [31].  

Při aktivaci samočinných nebo tlačítkových hlásičů v případě požáru se vyhlásí 

akustický poplach přes evakuační sirény, dále dojde k vypnutí vzduchotechniky (VZT) 

v zasaženém místě, dojde k uzavření požárních vrat, rolet a dveří, které budou za provozu 

běžně otevřeny, odblokují se dveře na únikových cestách, otevřou se vybrané vodorovné 

posuvné a rolovacích vrata v čistých výrobních prostorách [31]. Dojde k otevření otvorů 

v prosvětlovacím světlíku nad chráněnou únikovou cestou a otevření hlavních vstupních 

dveří. Dojde k tomu, že sjedou všechny výtahy do přízemí a otevřou se jejich dveře. EPS 

kromě toho všeho ještě monitoruje stav požárních klapek ve VZT potrubí, kontroluje 
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vybrané stavy SHZ, jestli dochází k hašení, monitoruje stav detekce plynu a stav 

nouzového osvětlení. 

 

 

Obr. 8. Akustická signalizace poplachu (vlastní foto).  

9.5.  Detekce plynu  

V některých místnostech se při výrobním procesu využívá etanol, např. místnost 

stáčení etanolu, mokrá granulace a homogenizace. Ve všech těchto místnostech může 

vzniknout nebezpečná koncentrace etanolu, a proto je zde instalována detekce plynu. 

Naměřené hodnoty jsou signalizovány pomocí ústředny detekce plynu a EPS do 

nástavbového systému MM8000 na operační středisko podnikové jednotky HZS. Pokud 

dojde k překročení 20% dolní meze výbušnosti (DMV) v místnostech, kde je provedena 

elektroinstalace a zařízení do výbušného prostředí, najede vzduchotechnické zařízení na 

výkon minimálně 10-ti násobné výměny vzduchu – havarijní větrání, zapne se optický 

alarm před místností a na fasádě objektu. Jestliže dojde k překročení 30% DMV, pak se 

informace přenesou na HZS podniku - což vede k výjezdu jednotky. V případě, že místnost 

není provedena do výbušného prostředí a dojde k překročení 20% DMV najede 

vzduchotechnické zařízení na havarijní větrání a zapne se optický alarm před místností a 

na fasádě. Jestli dojde k překročení 30% DMV přenesou se informace na HZS podniku – 

dochází k výjezdu jednotky, dojde k zapnutí nouzového osvětlení a k vypnutí elektrického 

napájení celé místnosti. VZT se vypne pouze v případě požárů tzv. detekce EPS. VZT je 

vždy v provedení Ex dle ATEX 137. 

Nad vstupem do každé místnosti s detektory plynu je instalován maják žluté barvy 

signalizující únik etanolu. Do systému EPS je mimo jiné signalizována také porucha 

vyhodnocovacích jednotek. Kabelové rozvody pro hlásičové linky jsou navrženy 

Akustická signalizace poplachu 

Optická signalizace 

poplachu 
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v provedení se sníženou hořlavostí pláště. Veškeré rozvodné vedení ke všem zařízením a 

ovládacím výstupům EPS je provedeno kabely s funkční schopností při požáru 15 minut. 

Na obr. 9. můžete vidět čidlo detekce plynu [31]. 

 

Obr. 9. Čidlo detekce plynu (vlastní foto).  

9.6. Vybavení objektu sprinklerovým stabilním hasicím zařízením 

Sprinklerovým stabilním hasicím zařízením jsou chráněny všechny prostory 

s požárním rizikem, mimo prostory, ve kterých se nemůže jako hasivo použít voda a 

prostory bez požárního rizika. SHZ chrání prakticky všechny prostory včetně dutin a 

skrytých prostorů s výjimkou místnosti rozvodny, místnosti datových rozvodů a prostor 

s trafy. V objektu, jak už bylo řečeno, se používá jako hasební medium voda. Je vhodná, 

protože všechny místnosti jsou vytápěny nebo je zajištěna teplota nad 5+ °C. Jedná se o 

trvale zavodněnou soustavu – mokrá soustava. Zdrojem vody pro SHZ je hlavní nádrž, 

která má objem 800 m
3
 a nachází se hned vedle strojovny SHZ. Nádrž je doplňována 

z vodního řádu, aby neklesla hladina vody [31]. Na obr. 10. můžete vidět hlavní nádrž 

SHZ. 

  

Obr. 10. Hl. nádrž a strojovna SHZ (vlastní foto).  

Čidlo detekce plynu 

Přípojky pro mobilní 

techniku 

Strojovna SHZ 

Hlavní nádrž SHZ 
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Strojovna SHZ má jedno hlavní a jedno záložní čerpadlo s dieselpohonem. Taky je 

osazena malým elektrickým doplňovacím čerpadlem.  

V prostorech výrobní haly je navržena instalace systému SHZ se stropním jištěním. 

Totéž je instalováno v prostorech s podhledy. V hygienicky čistých provozech je 

podhledové jištění provedeno se skrytými hlavicemi. Na obr. 11. můžete vidět skryté 

sprinklery [31]. 

 

Obr. 11 . Skryté sprinklery (vlastní foto).  

V trafostanicích se nesmí používat jako hasební medium voda, proto jsou 

elektrorozvodny vybaveny plynovým zařízením SHZ. Elektrorozvodna stejně jako celá 

budova je vybavena třemi stop tlačítky (centrál stop síť, centrál stop diesel a totál stop.) 

Centrál stop síť zajistí odpojení všech běžných elektrických zařízení od všech zdrojů 

napájení, nejčastěji od rozvodné sítě. Odepnutí musí být provedeno tak, že první zdroj- 

rozvodná síť, musí být nadále schopna napájet PBZ. Centrál stop diesel je pro vypnutí 

nouzové sítě. Totál stop zajistí odpojení všech běžných elektrických zařízení i PBZ od 

všech zdrojů napájení. Tlačítka jsou umístěna na zdi vnější strany spolu s majáčkem, který 

signalizuje spuštění SHZ [31]. 

Podružná elektrorozvodna je hlídaná dvěma hlásiči: opticko-kouřovými a 

infračerveným detektorem plamene. Obr. 12. znázorňuje plynové zařízení pro hašení 

případného požáru v elektrorozvodně [31]. Obr. 13. ukazuje infračervený detektor 

plamene. 

Skryté sprinklery 

Opticko-kouřové hlásiče 

Vstup do výrobních prostorů 

Směr úniku 
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Obr. 12 . Láhev dusíku pro plynové zařízení (vlastní foto).  

 

Obr. 13 . Infračervený detektor plamene (vlastní foto).  

9.7.  Technické zařízení stavby 

Elektroinstalace a elektrická zařízení vyhovují požadavkům na umístění, resp. 

provedení krytí v závislosti na stanovených vnějších vlivech. V prostorech s požárním 

rizikem musí elektrická instalace, která slouží pro PBZ vyhovovat ČSN 73 0804, čl. 

13.10.2 [11], kdy musí mít zajištěnou funkčnost v podmínkách požáru po celou dobu [31]. 

Všechna elektrická zařízení, která musí být v provozu během požáru, jsou připojena na 

minimálně dva na sobě nezávislé napájecí zdroje. Přepnutí z jednoho na druhý zdroj je 

samočinné. Náhradní zdroj elektrické energie je dieselagregát, který je umístěn mimo 

objekt. 

Infračervený detektor plamene Potrubí s plynovou tryskou 

vedoucí k tlakové láhvi s N2 
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Vytápění objektu je zajištěno pomocí ústředního topení, zdrojem tepla je výměníková 

stanice umístěná v objektu. 

Větrání je zajištěno pomocí tří vzduchotechnických zařízení. VZT je navrženo pro 

plnou úpravu vzduchu: filtraci, ohřívaní a chlazení. Kromě tří strojoven je v objektu ještě 

jedna menší strojovna, která slouží pro odsávání prachových odpadů z vybraných 

technologických zařízení [31]. V tomto vzduchotechnickém zařízení je zařízení na 

potlačení výbuchu znázorněno na obrázku 14. 

 

 

Obr. 14 . Zařízení na potlačení výbuchu (vlastní foto).  

Na prostupech přes požární stěny a požární stropy jsou osazeny požární klapky 

s odolností EI 15. Požární klapky se uzavírají od spouštěcího prvku osazeného přímo 

v klapce. EPS neovládá požární klapky, jen kontroluje polohu klapek [31]. 

Většina technických rozvodů je provedena z nehořlavých hmot, veškeré prostupy 

technických rozvodů jsou v celé tloušťce průchodu požárně dělicí konstrukcí stropu či 

stěny utěsněny protipožárními ucpávkami nebo jsou opatřeny protipožární izolací. Na obr. 

15. můžete vidět protipožární ucpávku. 
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Obr. 15 . Protipožární ucpávka a její označení (vlastní foto).  

9.8.  Příjezdy a přístupy 

V případě požáru je příjezd mobilní techniky PO zajištěn po stávajících a nově 

vybudovaných zpevněných komunikacích a plochách uvnitř výrobního areálu. Mobilní 

technika může přijet k objektu minimálně ze tří stran až do těsné blízkosti. Všechny 

stávající přístupové komunikace vyhovují svoji šířkou normě ČSN 73 0804 [11]. 

Jako nástupní plochy jsou využity asfaltové plochy v blízkosti objektu mimo požárně 

nebezpečný prostor. V objektu nejsou potřeba vnitřní zásahové cesty, protože objekt není 

vyšší než 22,5 m a navíc je objekt vybaven SHZ. Pro přístup na střechu můžeme použít 

vnější zásahové cesty. Požární žebříky jsou provedeny jako nezavodněné požární potrubí a 

vedou pouze na jednopodlažní a dvoupodlažní část výrobního objektu. 
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9.9. Předpisová část – organizační 

Objekt pro výrobu pevné lékové formy společnosti TCI se zařazuje v souladu se 

zákonem 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů [7], do kategorie 

se zvýšeným požárním nebezpečím. Podle začlenění objektu vyplývají dle § 5 a § 6 zákona 

o PO povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob. 

Dle § 15 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisu [6] 

právnické a podnikající fyzické osoby zpracovávají předepsanou dokumentaci PO, jako je 

požární řád, který upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany, požární 

evakuační plán upravující zásady při evakuaci osob, dokumentace zdolávaní požáru (DZP). 

Dokumentaci zpracovává, popřípadě vede odborně způsobilá osoba nebo technik požární 

ochrany. Kontrola dokumentace se provádí v rámci preventivních požárních prohlídek 

jednou za rok nebo po požáru. Podle § 13 zákona 133/1985 [6] musí zaměstnavatel zřídit 

preventivní požární hlídky z důvodu, že objekt je zařazen do kategorie se zvýšeným 

požárním nebezpečím a v prostorách se vyskytují více než 3 zaměstnanci. Úkolem 

preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně v případě 

požáru provést opatření vedoucí k záchraně ohrožených osob. 

Dle § 16 zákona o PO [6] jsou právnické osoby a podnikající osoby povinny zabezpečit 

pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně. Školení by mělo obsahovat seznámení 

se společností a způsoby jakými je zajištěna z hlediska požární ochrany, jaké má 

zaměstnanec povinnosti týkající se požární ochrany, seznámení s požárním nebezpečím, s 

požárním řádem, popřípadě s evakuačním plánem a s požárními poplachovými směrnicemi 

a dalšími souvisejícími dokumenty k zabezpečení požární bezpečnosti. Zaměstnanci by 

měli být také seznámeni se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných 

technických zařízení v případě požáru.[8]. Školení se provádí při nástupu do zaměstnání a 

při změně pracoviště. Školení se opakuje minimálně jednou ročně. Školení vedoucích 

zaměstnanců se provádí nejméně jednou za 3 roky.  

Školení vedoucích zaměstnanců provádí OZO nebo technik PO, který také provádí 

odbornou přípravu preventistů a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních 

hlídek. Provádějí se výcviky zaměstnanců jako např. cvičný požární poplach nebo cvičná 

evakuace, která probíhá min. jednou ročně. Také se provádí taktické a prověřovací cvičení 

na jednotlivé objekty. Prověřuje se schopnost a připravenost HZS podniku a součinnost 

složek IZS. Hodnotí se chování zaměstnanců při cvičení.  
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10. Popis výroby kapalné lékové formy Teva Czech Industries 

s.r.o. 

Pro zhodnocení požární bezpečnosti výrobny pevné lékové formě jsem si pro srovnání 

vybral další obj. č. 801., který se zabývá výrobou kapalné lékové formy (“dále jen KLF“), 

Tento objekt také patří do divize Pharma. Při výrobě se používají hořlaviny jako etanol a 

olej. Jedná se o pětipodlažní budovu, objekt je situován do přední části výrobního areálu 

TCI. V objektu je třísměnný provoz, objekt je vybaven přístupovým systémem a výrobní 

prostory jsou vybaveny kamerovým systémem.  

 

 

Obr. 16 . Objekt č. 801 – výroba kapalné lékové formy (vlastní foto)  

10.1. Stavební a dispoziční řešení objektu 

Objekt má celkovou půdorysnou plochu 36 x 54 m. V 1. NP. se nachází výroba nosních 

sprejů, vstupní navažování surovin a obalového materiálu. Prostory výroby nosních sprejů 

jsou vybaveny samostatnou vzduchotechnickou jednotkou. 2.NP je určené pro plnění a 

balení léků, plnění probíhá na adjustačních strojích. Ve 3. a 4 NP. se nachází samotná 

výroba léků. Ve 4. NP. se nachází místnost č. 502., kde je příruční sklad etanolu o objemu 

nádrže max. 1850 l. Výrobní prostory kapalné lékové formy mají předepsanou vlhkost, 

teplotu a jsou čisté, to vše slouží pro zajištění SVP. Potřebnou kvalitu vzduchu zajišťují 

vzduchotechnické jednotky. Stěny a ostatní prvky zaručují hermetičnost celého prostoru a 

jsou opatřeny snadno čistitelným povrchem. Podlaha výrobních prostor je z PVC 

materiálu. Mezi plnicími boxy a přípravnou je kontrolován přetlak – není vždy 100 % 
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oproti objektu 881, kde zajištěn je. Na obr. 17. a 18. můžete vidět výrobní prostory. 

Použitá stavební konstrukce je z nehořlavých hmot, z hlediska požární bezpečnosti se 

jedná o stavbu s nehořlavým konstrukčním systémem. Hlavní nosná konstrukce je tvořena 

ocelovým svařovaným skeletem se stropními nosnými prefabrikáty. Obvodové stěny v 1 

NP jsou vyzděné, v horních podlažích jsou použity obvodové panely SUPERWALL 

1000/S tvořeny tvarovaným pozinkovaným plechem a uvnitř se nachází tepelně izolační 

prvek – polyuretanová pěna. Vnitřní příčky jsou v provedení zděné, případně 

sádrokartonové, kovové a taky prosklené. Komunikační spojení je řešeno třemi 

dvouramennými uzavřenými schodišti, pro dopravu nákladu se používají dva nákladní 

výtahy [33]. 

 

Obr. 17 . Prostory výroby (vlastní foto)  

 

Obr. 18. Prostory výroby (vlastní foto)   
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11. Zhodnocení požární bezpečnosti výrobny kapalné lékové 

formy 

Objekt č. 801 byl postaven a uveden do provozu před účinností současných platných 

předpisů oboru požární bezpečnosti. Požární bezpečnost byla řešena etapově, jednotlivé 

etapy řešily postupně dílčí výrobní prostory, které byly rozděleny do PÚ. K zásadním 

změnám došlo pouze v 1. NP, kde se vybudovala linka pro výrobu nosních sprejů, se svou 

vzduchotechnickou jednotkou, ve vyšších NP nedošlo k zásadním změnám, členění do PÚ 

se zachovalo. Případné změny se už řeší dle platných předpisů podle norem ČSN 73 0804 a 

ČSN 65 0201 u provozu s hořlavými kapalinami. V dnešní době se zpracovává pro objekt 

č. 801 PBŘ.  

11.1. Evakuace osob  

Evakuace z budovy probíhá přes nechráněné i chráněné únikové cesty. Únik osob je 

vždy veden dvěma směry po rovině nebo po schodech dolů. Pro únik osob z podlaží jsou 

navržena 2 schodiště, jedná se o chráněné únikové cesty.  

V 1. NP je chráněná úniková cesta typu A. Objekt je vybaven nouzovým osvětlením, které 

je instalováno na únikových komunikacích, na chodbách ve všech podlažích a také nad 

vstupy do technických místností. Nouzové osvětlení slouží k tomu, aby se zaměstnanci 

v případě výpadku provozního elektrického osvětlení mohli orientovat k nejbližšímu 

únikovému východu. Nouzové osvětlení je napojeno na náhradní zdroj elektrické energie,  

CHÚC tvoří samostatný PÚ a jsou vybaveny nouzovým osvětlením, které je umístěno u 

dveří pro nouzový východ. V objektu jsou CHÚC typu A, jejich větrání je zajištěno 

přirozeně. Dveře na únikových cestách jsou opatřeny vstupním bezpečnostním systémem, 

v případě požáru jsou pomoci systému EPS odblokovány pro bezpečný únik osob. Na 

stěnách a dveřích je vyznačen směr úniku. Na každém NP jsou na stěnách umístěny 

evakuační plány pro snadnou evakuaci zaměstnanců [33]. 

11.2. Vybavení objektu systémem EPS 

Objekt je vybaven systém EPS, jsou použity samočinné a tlačítkové hlásiče. Zařízením 

EPS jsou vybaveny místností s požárním rizikem a technické prostory, kde není stálá 

obsluha a hrozí nebezpečí vzniku požáru a jeho rychlé rozšíření do dalších prostorů. 

Signalizace případného požáru je vyvedena na operační středisko HZS podniku.  



    

40 

 

Ve výrobních prostorách jsou použity adresovatelné ionizační a opticko - kouřové 

hlásiče. Zařízení EPS pouze provádí prostou signalizaci nebezpečného stavu (požár) na 

ústřednu EPS a paralelně na operační středisko HZS podniku. Ve starých částech objektu 

EPS pouze vyhlásí požár trvalým toném a odblokují se dveře na únikových cestách, 

nedojde k vypnutí vzduchotechniky, krom 1. NP ve výrobě nosních sprejů EPS vypíná 

vzduchotechniku. EPS neuzavírá protipožární klapky ve VZT (jsou bimetalové). Neovládá 

výtahy, výtahy nesjedou do přízemí a neotevřou se. EPS nekontroluje stavy SHZ, neotevírá 

okenní otvory na únikových cestách, oproti obj. č. 881 - výroba pevné lékové formy, kde 

zařízení EPS toto vše provádí [33]. 

11.3. Detekce plynu  

V místnosti č. 502. se nachází příruční sklad etanolu o objemu nádrže max. 1850 l. 

Tato místnost tvoří zachytnou vanu a je vybavena systém EPS a systémem pro detekci 

plynu. Příruční sklad je vybaven plynovým SHZ s hasicí látkou dusík. Hasivo a ústředna 

SHZ je umístěna v předsíni příručního skladu. V příručním skladu je iniciace čidel EPS 

provedena ve dvousmyčkové závislosti, tj. od kouřového hlásiče a světelného hlásiče. Při 

oznámení pouze jedné smyčky nebude SHZ spuštěno. Spuštění SHZ je automaticky od 

EPS (oba dva hlásiče) nebo ručně pomocí tlačítka umístěné vedle vstupu do místností. 

Vstupní dveře do hašeného prostoru jsou opatřeny magnetickým spínači, nedojde k hašení 

pokud nejsou zavřené dveře. Nad vstupem do předsíně jsou umístěny výstražně světla, 

které nám signalizuji stav v místnosti. Na obr. 19. Můžete vidět výstražné světla a na obr. 

20. a 21. příruční sklad a plynovou SHZ. Obr. 22. znázorňuje čidlo DP. 

 

Obr. 19. Vstup do předsíně příručního skladu (vlastní foto)  

Signalizace úniku plynu 
Signalizace spuštění SHZ  

(poplach) 

Akustická signalizace 

 (požár) 
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Obr. 20. Nádrž etanolu objemu 1850 l  (vlastní foto)  

 

Obr. 21. Plynová SHZ (vlastní foto)  

 

Obr. 22. Čidlo detekce plynu (vlastní foto)  
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11.4. Technická a technologická zařízení 

Výrobní prostory jsou větrány pomocí VZT zařízení, v ostatních částech budovy je 

použito přirozené větrání prostoru pomocí otevíratelných oken. VZT zařízení jsou osazeny 

požárními klapkami – bimetalové, které nejsou ovládaný EPS. Na obr. 23. můžete vidět 

bimetalové požární klapky ve vzduchotechnice. 

Objekt. č. 801  není vybaven třemi stop tlačítky (centrál stop síť, centrál stop diesel a 

totál stop). Celou budovu nelze vypnout jedním tlačítkem. Budova se postupně 

rekonstruovala a díky tomu lze rozvodnou síť vypnout pouze po jednotlivých patrech nebo 

po určitých částech výroby. Vypnutí nouzové energie se provádí na hlavní trafostanici obj. 

č. 112. Na obr. 24. můžete vidět tlačítka na vypnutí nouzové napájení určitých budov. 

Oproti obj. č. 881, kdy se stop tlačítka nacházejí přímo na fasádě budovy. 

 

Obr. 23. Požární klapka (vlastní foto)  

 

Obr. 24. Tlačítka pro vypnutí nouzového napájení (vlastní foto)  
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Elektrická zařízení a rozvody musí být umístěny a provedeny tak, aby vyhovovaly 

prostředí. Prostupy kabelů a potrubí přes požárně dělicí konstrukce dotčených PÚ musí být 

v celé tloušťce prostupu utěsněny, např. minerální vlnou [11]. Při Prohlídce obj. č. 801 

jsem zpozoroval nedostatky prostupů kabelového vedení. Na obr. 25 a 26 můžete vidět 

neutěsněné prostupy.  

 

Obr. 25. Volně vedené kabaly ve zdi - provrtané (vlastní foto)  

 
 

Obr. 26. Volně vedené kabaly skrz strop (vlastní foto)  

Objekt není vybaven požárními výtahy. Vstupy chráněných únikových cest jsou 

vybaveny plechovými dveřmi, které jsou vybaveny pouze samouzavíracím mechanismem, 

avšak nejsou těsnící, odolné ani vybaveny panikovým kováním pro snadný únik osob. Tím 

pádem hrozí zakouření únikových cest. Na obr. 27. můžete vidět dveře na únikových 

cestách. 
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Obr. 27 . Dveře na únikových cestách (vlastní foto ) 

11.5. Zásobování vodou  

Zásobování objektu požární vodou je zajištěno pomocí celkem čtyř podzemních 

hydrantů, které se nacházejí 100 m od objektu, ale je možno využít i přírodní zdroj. 

V areálu firmy je instalována požární rampa pro odběr vody z řeky Opava. Jako vnitřní 

odběrná místa slouží vnitřní nástěnné hydranty C 52, které se nachází ve schodišťovém 

prostoru v každém podlaží. Objekt je také vybaven přenosnými hasicími přístroji CO2 5kg. 

pro prvotní hasební zásah. Objekt není vybaven sprinklerovým stabilním zařízením, je 

pouze jištěn systém EPS a v některých místnostech je umístěna DP [33]. 

 

11.6. Příjezdy a přístupy 

Příjezd mobilní techniky PO k případnému požáru objektu je zajištěn ze tři stran po 

zpevněných vnitrozávodních komunikacích. Šířka komunikace je min 4,5 m [33].   
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12. Návrh na zvýšení požární bezpečnosti objektu 

12.1. Výrobna pevné lékové formy 

Dle mého názoru je posuzovaný objekt pro výrobu pevné lékové formy TCI, po 

stránce požární bezpečnosti na vysoké úrovni. Neboť se jedná o novostavbu, byly použity 

nejnovější požárně bezpečnostní zařízení. Vzhledem k velikosti a členění objektu bych 

vybavil objekt požárním evakuačním rozhlasem pro zlepšení evakuace osob z objektu. 

Evakuační rozhlasy slouží k řízené evakuaci osob z objektu při vzniku ohrožení.  

Vzhledem k velkému množství zaměstnanců na směně, kterých je někdy až 150. A 

z důvodu zlepšení požární bezpečnosti navrhuji provádět cvičnou evakuaci alespoň 2 x 

ročně, dle zákona se provádí 1 x ročně. Důvodem je získání potřebných návyků, protože 

v takové velké společnosti dochází k časté obměně zaměstnanců.  

Hlavní vysokonapěťová rozvodna tvoří samostatný objekt a není posuzovaná, ale 

z důvodu zajištění nepřetržité výroby, minimalizace poškození zařízení při požáru a 

ekonomických ztrát navrhuji, aby byly vybaveny plynovou SHZ. Jako hasivo bych použil 

N2 nebo Novec 1230, používá se hlavně v telekomunikačních ústřednách, datových 

centrech, rozvodnách elektrické energie či v serverových místnostech. Hasivo při účinku 

ohně vytváří inertní nehořlavý plyn šetrný k životnímu prostředí, který likviduje požár s 

minimálním následkem škod či poškozením okolních elektro zařízení a zvyšuje bezpečnost 

osob. 

12.2. Výrobna kapalné lékové formy 

Objekt číslo 801 – výrobna kapalné lékové formy je po stránce požární bezpečnosti, 

hůře vybavena oproti objektu č. 881. V objektu není instalováno sprinklerové stabilní 

hasicí zařízení, proto navrhuji objekt vybavit SHZ vodním, které zajistí, že požár bude 

zlikvidován již v první fázi rozvoje. 

Elektrorozvodny jsou vybaveny pouze systémem EPS - pro zlepšení požární 

bezpečnosti je navrhuji vybavit plynovou SHZ, použil bych taktéž hasivo Novec 1230.  

Krom toho navrhuji výměnu dveří na únikových cestách za dveře protipožární s dostačující 

odolností např. protipožární dveře dvoukřídlé ocelové s odolností EI 30 DP1. Viz obrázek 

Obr. 28. Protipožární dveře. 
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Obr. 28 . Protipožární dveře [27]. 

Kabelové rozvody jsou častým zdrojem požáru i v případech, kdy požár vznikl z 

jiných příčin, mohou kabelové rozvody významně přispět k rozvoji požáru, 

proto dalším krokem bych neutěsněné kabelové prostupy, utěsnil požárními ucpávkami 

s dostačující odolností viz. obr. 29. 

 

 

Obr. 29 . Rozebíratelné typy ucpávek [26]. 

 

Dále navrhuji častější prohlídky prostřednictvím OZO, preventisty nebo preventivních 

požárních hlídek. Tyto osoby kontrolují dodržování předpisů o požární ochraně a 

neprodleně odstraňují zjištěné závady. Dohlíží na stanovené pracovní postupy a 

dodržování technologické kázně, průchodnost únikových cest, nástupních ploch a přístupů 

k prostředkům požární ochrany. Na pracovišti s nebezpečím výbuchu musí zaměstnanci dle 

předpisů používat schválené prostředky, zejména k ochraně před nebezpečím účinků 

statické elektřiny. V poslední řadě bych doporučil dodržovat pravidelné revize výrobních 

zařízení, požárně bezpečnostních zařízení a neprovádět práce, které by mohly vést ke 

vzniku požárů. 
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Závěr 

Při výrobě léků a léčivých přípravků, manipulaci s hořlavou kapalinou nebo 

s nebezpečnou látkou se musí striktně dodržovat bezpečnost. V případě nedodržení 

požadavků na bezpečnost hrozí vznik havárie a může dojít ke zranění či usmrcení osob a 

k ohrožení životního prostředí. 

Pro zhodnocení požární bezpečnosti jsem si vybral společnost Teva Czech Industries 

s.r.o. Vybral jsem si z jejich objektů – výrobnu pevných lékových forem a výrobnu 

kapalné lékové formy, a to z důvodu, že při výrobě se používá etanol - hořlavá kapalina I. 

třídy.  

Dospěl jsem k názoru, že objekt pro výrobu pevné lékové formy má bezpečnost na 

dostatečné úrovni. Pro srovnání jsem si vybral objekt č. 801 - výrobna kapalné lékové 

formy. Tento objekt byl postaven dle starých předpisů a norem PO. Podle aktuálních 

platných norem a předpisu PO má objekt nedostatky z hlediska požární bezpečnosti.  

Navrhuji nově zpracovat PBŘ a provést opatření, které z něj vyplynou. V případě vybavení 

zmíněných nedostatků objektů a přímým dodržování požárně bezpečnostních předpisů, by 

došlo k zvýšení požární bezpečnosti. Všechno závisí na finančních možnostech 

společnosti, zda je schopna doporučení realizovat. PBZ nechráníme jen objekt, ale i 

zaměstnance. V případě požáru objekt můžeme opravit nebo znovu postavit, ale ztráta 

lidského života je nevyčíslitelná. 
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Seznam použitých zkratek 

PBŘ  – požární bezpečnostní řešení 

OOPP – osobní ochranné pracovní pomůcky 

SVP – Správná výrobní praxe 

FDA – úřad pro kontrolu potravin a léčiv 

PBZ – požárně bezpečnostní zařízení 

EPS – elektrická požární signalizace 

PO – požární ochrana 

SHZ – sprinklerové stabilní hasicí zařízení 

ZOKT – zařízení pro odvod kouře a tepla 

DP1, DP2, DP3 – konstrukční systém  

P1 – index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru 

P2 – index pravděpodobnosti rozsahu škod vzniklých při požáru  

SPB – stupeň požární bezpečnosti 

NÚC – nechráněná úniková cesta 

ČCHÚC – částečné chráněná úniková cesta 

CHÚC – chráněná úniková cesta 

DHZ – doplňkové hasicí zařízení 

PHP – přenosný hasicí přístroj 

MIE – minimální iniciační energie 

MIT – minimální iniciační teplota 

DMV – dolní mez výbušnosti 

TNT  – trinitrotoluen 

IZS  – integrovaný záchranný systém 

ČIŽP – česká inspekce životního prostředí 

DCM – dichlormethan 

HZS – hasičský záchranný sbor 

GŘ HZS ČR – generální ředitelství hasičského záchranného sboru České Republiky 

TCI – Teva Czech Industries s.r.o. 

API – účinné farmaceutické substance 

CCTV – kamerový systém 

NP – nadzemní podlaží 
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VZT – vzduchotechnické zařízení 

H1 – časové pásmo 

EI 15 – požární odolnost 

DZP – dokumentace zdolávání požáru 

DP – detekce plynu  
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Příloha A Požární bezpečnost výrobny farmaceutický přípravků Josef Kubesa    

 

 

Příloha A 

 

Příloha A znázorňuje dělení objektu na požární úseky podle technické zprávy – PBŘ, Teva 

Czech Industries s.r.o. 

 

Tabulka 1. Požární úseky 1. NP [21]. 

1. NP 

Požární úsek 

N 1.01/2N Chodba se schodištěm pro přístup do elektrorozvoden 

N 1.02/3N Výrobní prostory 

N 1.03/3N Adjustace 

N 1.04 Datové rozvody v 1. NP 

N 1.05/2N Hlavní rozvodny + trafa  T1 až T3 

N 1.06/2N Navažovací boxy + související zázemí 

N 1.07/3N Hlavní vstupní prostor se schodištěm + jeden související výtah 

N1.08  Ventilová stanice SHZ 

N 1.09  Sklad sekundárních obalů 

N. 11  Sklad sekundárních obalů 

N 1.12/3N  Výtahová šachta osobního výtahu (V1) 

N 1.13/3N  Výtahová šachta osobního výtahu (V2) 

N 1.14  Vstupní zádveří 

N 1.16/3N  Výtahová šachta nákladního výtahu (V3) 

N 1.17/3N Výtahová šachta nákladního výtahu (V4) 

 

  



Příloha A Požární bezpečnost výrobny farmaceutický přípravků Josef Kubesa    

 

Tabulka 2. Požární úseky 2. NP [21]. 

2. NP 

Požární úsek 

N 1.01/2N Chodba se schodištěm pro přístup do elektrorozvoden 

N 1.02/3N Výrobní prostory 

N 1.03/3N Adjustace 

N 1.05/2N Hlavní rozvodny + trafa  T1 až T3 

N 1.06/2N Navažovací boxy + související zázemí 

N 1.07/3N Hlavní vstupní prostor se schodištěm + jeden související výtah 

N 1.12/3N  Výtahová šachta osobního výtahu (V1) 

N 1.13/3N  Výtahová šachta osobního výtahu (V2) 

N 1.16/3N  Výtahová šachta nákladního výtahu (V3) 

N 1.17/3N Výtahová šachta nákladního výtahu (V4) 

N 2.01  Administrativa + šatny 

N 2.02  Datové rozvody 

Tabulka 3. Požární úseky 3. NP [21]. 

3. NP 

Požární úsek 

N 1.02/3N Výrobní prostory 

N 1.03/3N Adjustace 

N 1.07/3N Hlavní vstupní prostor se schodištěm + jeden související výtah 

N 1.12/3N  Výtahová šachta osobního výtahu (V1) 

N 1.13/3N  Výtahová šachta osobního výtahu (V2) 

N 1.16/3N  Výtahová šachta nákladního výtahu (V3) 

N 1.17/3N Výtahová šachta nákladního výtahu (V4) 

N 3.01  Jídelna a výdejna a zázemí 

N 3.02  Strojovna VZT se servrovnou 

N 3.03  Strojovna VZT 

N 3.04  Spisovna s chodbičkou    

N 3.05  Prostory Qc – laboratoře se zázemím 
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Příloha B 

V příloze B jsou jednotlivé výkresy podlaží a je znázorněno jejich členění, 

znázornění únikových cest, požárně bezpečnostních zařízení, hydranotvých 

systému atd. [4] . Výkresy této přílohy se nachazí samostatně.  

 

Výkres - půdorys 1. NP Výroba pevné lékové formy - Teva Czech Industries s.r.o. 

Výkres - půdorys 2. NP Výroba pevné lékové formy - Teva Czech Industries s.r.o. 

Výkres - půdorys 3. NP Výroba pevné lékové formy - Teva Czech Industries s.r.o. 

 


