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Anotace 

Höchsmann, P. Přehodnocení požárního zásahu na objekt Pivovaru Litovel a.s. , VŠB – TU 
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Klíčová slova: kategorizace činností, zajištění požární ochrany  ve společnosti, varianty 

požárů, stanovené síly a prostředky, dosažené výsledky. 

Bakalářská práce se zabývá  přehodnocením požárního zásahu v Pivovaru Litovel a.s.. 

V první části jsou charakterizovány objekty a technologie výroby v Pivovaru Litovel a.s., 

vyhodnocení nebezpečí z hlediska vzniku požáru.  Dále je nastíněno zajištění požární ochrany  

v této akciové společnosti. Následně jsou zpracovány některé možné varianty vzniku požáru 

spolu s výpočty sil a prostředků na jejich likvidaci. Závěrečná část je věnována dosaženým 

výsledkům a opatřením vedoucím ke zlepšení stávajícího stavu. 

 

 

Annotation 

Höchsmann, P. The Reassessment of Fire-Fighting Intervention in the Building of Company 

Pivovar Litovel Inc., VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engeneering, 2008, 40 pages 

 

Key words: categorization of activities, safeguarding of the fire protection in the company, 

variants of the fire, defined forces and means, attained results. 

 

The bachelor thesis deals with reassessment of fire-fighting intervention at Pivovar Litovel 

Inc.  

At the first part of thesis the buildings and technologies of Pivovar Litovel Inc. are 

characterized, evaluation of danger in term of inception of fire. At the next part of thesis the 

safeguarding of the fire protection is outlined. Subsequently some variants of inception of fire 

are elaborated together with calculation of forces and means to the their liquidation. The final 

part of thesis is devoted to attained results and precautions that conduce to improvement 

current situation. 
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1. Literární rešerše 

   

HANUŠKA, Z. Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů. 

2.vyd. Čáslav: STUDIO PRESS 1996, 78 s.  ISBN80-902121-0-7. 

  

Publikace je metodickým návodem k vypracování dokumentace zdolávání požárů. Obsahuje 

postup provedení operativně taktické studie, ve které se stanoví, zda je dostupné množství sil 

a prostředků dostačující na zdolávání požáru a také postup  vypracování operativních plánů a 

operativních karet. Dále je zde pojednáno o grafické úpravě  a vzhledu dokumentace 

zdolávání požáru. Obsahuje množství tabulek s různými takticko technickými údaji 

potřebnými ke zpracování dokumentace zdolávání požárů. Součástí je vzorový příklad 

zpracování operativního plánu a operativní karty. 

 

 

 KVARČÁK, M. Požární taktika v příkladech.1. vyd. Ostrava: EDICE SPBI 

SPEKTRUM 6, 1998, 232s. ISBN 80-86111-08-3. 

 

Sbírka uvedených příkladů z požární taktiky ukazuje postupy výpočtu rozsahu a plochy 

požáru, potřebného množství sil a prostředků. Již dříve získané teoretické postupy, jednoduše 

vytvořené modely  a praktické zkušenosti tato kniha doplňuje, rozšiřuje a zpřesňuje. Toto 

následně vede k získávání přesnějších výpočtů, které se co nejvíce přibližují každodenní 

praxi.  Tyto postupy lze využít pro zpracování dokumentace zdolávání požárů, různých 

posudků a vyhodnocení stavu zajištění objektů silami a prostředky požární ochrany a 

množství hasebních látek. 
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2. Úvod 

 

Oheň měl v průběhu dějin pro člověka, jeho život a technický pokrok nesmírný význam. 

Poskytoval člověku teplo a světlo, ale jestliže nad ním člověk ztratil vládu, změnil se 

okamžitě v soka, který ničil vše, co se mu postavilo do cesty. Tento vztah charakterizuje staré 

rčení: OHEŇ je dobrý sluha, ale zlý pán! 

 

Požár je nekontrolovatelné hoření, které může narůstat do velkých rozměrů. S tímto 

problémem se potýkají všichni hasiči na světě. Jejich cílem je stanovení dostatečného 

množství sil a prostředků nutných k lokalizaci a následné likvidaci požárů. Postup výpočtu sil 

a prostředků závisí na druhu a charakteru objektů, technologii, technickém vybavení objektů, 

dostupnosti hasebních látek i na ekonomické situaci daného státu. 

 

Ve své bakalářské práci se  zabývám přehodnocením požárního zásahu na objekt Pivovaru 

Litovel a.s. V úvodu seznamuji s geografickou polohou města Litovel a s umístěním akciové 

společnosti v zástavbě města. Následuje charakteristika Pivovaru Litovel a.s., jeho objektů a 

technologie výroby z hlediska možného vzniku požáru. V další kapitole jsem nastínil zajištění 

požární ochrany ve společnosti. V další kapitole jsou zpracovány možné varianty požáru a 

výpočet sil a prostředků pro jejich likvidaci. V závěru hodnotím výsledky se stávajícím 

stavem a předkládám doporučení ke zlepšení stavu. V příloze uvádím požárně technické 

charakteristiky surovin a látek,  se kterými je možno se během výroby setkat a dále je zde 

uveden plánek rozmístění objektů v areálu společnosti. 
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3. Město Litovel 

 

Město Litovel leží v nadmořské výšce 233 m n. m. v Hornomoravském úvalu na kraji 

Mohelnické brázdy, v údolí řeky Moravy.  

Město Litovel spolu s městy Olomouc, Uničov, Šternberk a Velká Bystřice náleží do okresu 

Olomouc a Olomouckého kraje.  

K Litovli patří 11 místních částí: Březové, Chořelice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, 

Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, Unčovice a Víska. 

Počet obyvatel Litovle včetně místních částí činil k 1. lednu 2006 celkem 10 092 obyvatel, 

samotná Litovel měla 7 526 obyvatel. Město Litovel se stalo v rámci reformy veřejné správy 

obcí s pověřeným úřadem III. stupně, tzv. malý okres. Díky umístění Litovle v oblasti úrodné 

Hané je ve městě a okolí rozvinuto zemědělství a s ním související potravinářský průmysl 

(pivovar, cukrovar, sladovna, konzervárenský podnik, výroba těstovin, sýrů), dále je ve městě 

zastoupen lehký průmysl (výroba hygienických potřeb, výroba sportovních doplňků), 

dřevozpracující průmysl nebo těžký strojírenský průmysl (výroba papírenských strojů). Město 

Litovel je sídlem Mikroregionu Litovelsko, dobrovolného svazku 22 obcí, z nichž pouze 

Náměšť na Hané a Loučany nepatří do správního obvodu Města Litovel jako pověřeného 

úřadu III. stupně.    

Královské město Litovel založil v polovině 13. století český král Přemysl Otakar II. V jeho 

těsném sousedství stála již řadu let slovanská rybářská ves (dnešní tzv. Staré město), jejíž 

existenci umožňovala rozvětvená řeka Morava. Šest ramen protéká Litovlí dodnes a dodává 

městu osobitý ráz i romantické pojmenování Hanácké Benátky. Rybářský původ města 

připomíná také městský znak – kapr a štika v modrém poli. 

Na úpadku města měla podíl i třicetiletá válka, která se městu nevyhnula a následné období 

velkých požárů a morových epidemií. Litovel se ocitla na prahu úplné zkázy, z níž se město 

jen pomalu zotavovalo. 

Významný zlom ve vývoji města znamenala konstituce a zrušení poddanství v roce 1848. 

Litovel se stala okresním městem a rychle se zvyšoval počet českých obyvatel. Podnikaví 

čeští občané se zasloužili o vytvoření řady nových podniků a rozvoj města nejen na 

hospodářském poli. 20. století zahájila Litovel již zcela pod českou správou díky vítězství 

Čechů v obecních volbách.  

Po světových válkách a období komunismu se vrátilo do Litovle kouzlo svobody. Vznikají 

nové podniky, obchody i restaurace, které znovu zhodnocují historické domy s klenutými 
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síněmi a vracejí život léta opomíjené a zanedbávané historii Královského města Litovel. 

Z více než 700letého vývoje města se zachovala v Litovli řada památek. Litovel se může 

pyšnit mimo jiné dvěma „nej“ – nejvyšší radniční věží na řece Moravě vysokou 72 metrů, 

jejíž ochoz je přístupný pro veřejnost, a nejstarším funkčním kamenným mostem na Moravě 

(který je zároveň 3. nejstarší v celé ČR po Karlově mostě v Praze a mostě v Písku). K vidění 

je však v Litovli mnohem více památek a krásných míst. Jmenujme např. zbytky městských 

hradeb, kapli sv. Jiří - po zmíněných hradbách nejstarší zachovanou stavební památku ve 

městě, morový sloup na náměstí, kostely sv. Marka a sv. Filipa a Jakuba, nádhernou 

novorenesanční budovu gymnázia zrcadlící se v hladině rybníka ve Smetanových sadech, 

švédskou desku připomínající vyplenění města švédskými vojsky, a další zajímavá místa. 

Také milovníci přírody si v Litovli přijdou na své. K městu neodmyslitelně patří litovelské 

parky, které vytváří jakýsi pomyslný půlkruh kolem historické části města. Nejznámější a 

největší park se jmenuje Smetanovy sady a je soustředěn kolem dvou krásných chovných 

rybníků. Po ničivém tornádu, které se Litovlí prohnalo v červnu 2004 a zpustošilo většinu 

vzrostlé zeleně, prošly všechny litovelské parky nákladnou rekonstrukcí za velké finanční 

pomoci Státního fondu životního prostředí České republiky.    

„Litovelský seznam“ firem, podniků, zařízení, úřadů, institucí a služeb poslouží potřebám 

občanů města i turistům. Potřebné informace získáte také v turistickém informačním centru, 

navštívit můžete muzeum, různé kulturní a sportovní akce, samozřejmostí jsou četné 

obchůdky, restaurace a zábavní podniky, knihovna, různé úřady a bankovní domy, 

zdravotnická zařízení či sportovní areály. Za zmínku rozhodně stojí také Litovelský pivovar, 

který si získal věhlas nejen v naší republice. [10] 

  

4. Pivovar Litovel a.s. 

 

4.1. Historie 

Litovel je historickým moravským městem s bohatou pivovarskou tradicí. První zmínka o 

vaření piva je datována do roku 1291, kdy městu udělil král Václav II. právo mílové. 

Privilegium dávalo litovelským měšťanům monopolní právo na vaření a šenkování piva v 

okruhu jedné míle (asi 10 - 12 km). Pivo se ve středověku vařilo v právovárečných domech, v 

Litovli jich bylo 57.  
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Obr.č.1 Historický pohled na Pivovar 

 

Jejich držitelé byli nejzámožnějšími a rozhodujícími činiteli ve správě města. Postupem času 

se došlo k závěru, že bude lépe, když se bude vařit pivo na jednom místě a tak roku 1770 byl 

postaven společný Pivovar se sladovnou, který vařil celých 100 let. Když už nestačilo uvařené 

množství, byl v roce 1814 postaven nový Měšťanský pivovar. Ten byl pod německou správou 

tak, jako celá Litovel.  

Koncem 19. století docházelo v Litovli k národnímu uvědomování a k postupně sílícím 

národním střetům. Byla založena rolnická záložna v Litovli a rolnický akciový cukrovar. To 

však ještě nestačilo k tomu, aby dny německé nadvlády byly sečteny. Tak se stalo až po 

založení a otevření Rolnického akciového pivovaru se sladovnou v Litovli. Největší zásluhu 

na založení Pivovaru měl Josef Svozil, původem z nedaleké Seničky, muž známý, protože za 

hanáckou střední Moravu byl dlouhá léta říšským i zemským poslancem. O výstavbě 

Pivovaru bylo definitivně rozhodnuto 1. 2. 1892 na schůzi rolníků a 12. listopadu 1893 byl 

pivovar slavnostně vysvěcen a otevřen. 

Hranice produkce výroby 100 hl piva byla překročena v roce 1928, hranice 200 hl v roce 

1961. Stávající výrobní kapacita se pohybuje okolo 230 000 hl piva. Pivovar vyrábí převážně 

výčepní 10% a 11% ležák. Sudové a láhvové pivo se podílí rovným dílem. [11] 

 

 

4.2. Současnost 

V současném Pivovaru v Litovli se vaří pivo od roku 1893 a Pivovar tak navázal na tradici 

výroby piva v Litovli, o níž jsou historické záznamy už od roku 1291. Díky své kvalitě 

proniklo litovelské pivo za krátkou dobu po otevření Pivovaru za hranice hanáckého regionu a 

v období tzv. "první republiky" se litovelskému pivu říkalo "moravská Plzeň". O dobrý zvuk 

litovelského piva se ve své době přičinil i slavný zápasník Frištenský, který měl za ženu dceru 

prvního sládka.  
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Královské pivo Litovel, značka piva, kterou se Pivovar Litovel, a.s (dále jen „Pivovar“) 

prezentuje na tuzemském i zahraničním trhu, má výjimečnou kvalitu, která byla v minulosti i 

v posledním období několikrát vysoce oceněna odborníky z oboru pivovarnictví na 

nejprestižnějších výstavách a soutěžích. Esteticky řešený obal, zelená přepravka, štíhlý tvar 

láhve a výrazná etiketa dále zdůrazňují výjimečné postavení na trhu. Dobrý zvuk a stavovské 

postavení značky potvrzuje v dnešní době i skutečnost, že při státních návštěvách naší 

republiky zahraničními představiteli je podáváno právě Královské pivo Litovel, což prestiž 

této značky zvyšuje nejen na tuzemském, ale i zahraničním trhu. [11] 

 

4.2.1. Umístění Pivovaru ve městě 

Areál pivovaru je umístěn v předměstské průmyslové části mimo obytnou zástavbu, východně 

od centra města. Vzdálenost od centra města, kde je také umístěna PS Litovel, HZS 

Olomouckého kraje, je cca 1 km. Místní komunikace navazují na komunikace v Pivovaru a 

umožňují příjezd požární techniky ke všem objektům v areálu Pivovaru. 

 

4.2.2. Počet zaměstnanců 

V Pivovaru Litovel a.s.  je zaměstnáno celkem 205 zaměstnanců, z toho na ranní směně 140, 

na odpolední 40 a na noční směně 25 zaměstnanců, mimo zaměstnance ostrahy.  

Pochůzky ostrahy jsou zajišťovány pravidelně v celém areálu Pivovaru. Zjištění požáru 

v Pivovaru v mimopracovní dobu je do 20 minut. 

 

4.2.3. Technologie výroby 

Technologie vaření piva se skládá ze dvou základních procesů: 

I. fáze – příprava sladu 

II. fáze – vlastní vaření piva 

 

I. fáze 

Slad se připravuje z pšenice nebo ječmene. Slad se nejdříve namočí a rozprostře v teple, aby 

zrno naklíčilo.Vzklíčené zrno se suší  a odkličuje. První fáze končí semletím sladu. 

Technologie přípravy v tomto Pivovaru tedy začíná příjmem bílkovin pro přípravu sladu jeho 

dopravou do příjmových košů a odtud je dopravován systémem dopravních zařízení šneků a 

elevátorů na sladové půdy, kde se uskladňuje. Slad určený ke šrotování se dopravuje přes 

čističku na automatické váhy a odtud do šrotovníku. Sladová tluč padá do zásobníku 3 tuny 

nad vystíracími káděmi na várně. 
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II. fáze 

Semletý slad se pak ve velkých pivovarských pánvích (rmutové pánve) několikrát převaří a 

vznikne řídké těsto, tzv. rmut. Tento se nechá ustát a pak se krátce povaří za přidání chmele a 

cukru do rmutu. Poté se přepouští do velkých zásobníků, sklepních nádrží, kde se ochlazuje. 

V těchto nádržích pivo vykvasí a zraje. Po vyzrání se pasterizuje a buď se stáčí do láhví nebo 

do sudů. [9] 

 

4.2.4. Seznam zpracovávaných surovin  při výrobě piva 

Při výrobě piva se bezprostředně používají jako základní suroviny bavorský slad, ječmen, 

ječmenný šrot a chmel. 

 

4.2.5. Požárně nebezpečné látky vznikající při výrobě 

Vzhledem k nebezpečí výbuchu organických prachů vykazují velké nebezpečí sladový prach 

a cukerný prach, které se během procesu vytváří. 

 

4.2.6. Odpadní produkty 

Pivovarské mláto – odpadní produkt při výrobě mladiny po skončení rmutovacího a 

scezovacího procesu. Obsahuje vylouhované zbytky surovin svařených při výrobě piva. Mláto 

se odváží mokré a není požárně nebezpečné. Mláto obsahuje 80 % vlhkosti.  

 

4.2.7.  Seznam požárně nebezpečných látek v pomocných technologiích ve výrobě,  

chlazení 

Čpavek – NH3 – v technologii chlazení 

Hydroxid sodný - NaOH – pouze v lahvovně 

Kyselina dusičná – HNO3 – pouze v lahvovně 

Propan – butan – použití ve vnitropodnikové dopravě 

Benzín a motorová nafta - použití ve vnitropodnikové dopravě 

Barvy, ředidla – použití při údržbě 

 

5. Objekty v areálu Pivovaru 

5.1. Seznam všech objektů 

Vrátnice 

Spilka 

Ležácké sklepy 
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Stáčení sudů 

Lahvárna a sklad láhví v přepravkách 

Sklad MTZ 

Dílny údržby a dopravy 

Administrativní budova 

Trafostanice 

Ubytovna 

Podniková bytovka 

Sladovna 

Varna 

Strojovna chlazení  

Příruční sklad hořlavých kapalin 

 

Seznam a rozmístění objektů v areálu Pivovaru Litovel a.s. viz Příloha č. 2. 

 

Pivovar nemá vlastní kotelnu, teplo je zajišťováno z vedlejšího podniku HEAD s.r.o. 

 

5.2. Seznam objektů s významem k PO 

5.2.1. Sladovna, příprava, skladování, manipulace se sladem 

zák. č. 133/1985 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů, § 4, odst. 2, písm. 1b), c) 

Tento provoz jsem začlenil z důvodu výskytu velkého množství skladovaného ječmene, které 

je také doprovázeno výskytem hořlavého prachu. 

 

5.2.2. Varna, příprava sladu k vaření piva 

zák. č. 133/1985 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů, § 4, odst. 2, písm. c) 

Tento provoz jsem začlenil z důvodu výskytu hořlavého organického prachu, který vzniká ze 

šrotu a cukru. 

 

5.2.3. Strojovna chlazení, část technologie s chladícím médiem NH3 

zák. č. 133/1985 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů, § 4, odst. 2, písm. c) 

Tento provoz je začleněn z důvodu výskytu 1 tuny čpavku jako chladícího média. 
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5.2.4. Příruční sklad hořlavých kapalin, skladování a manipulace s hořlavými  

kapalinami 

zák. č. 133/1985 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů, § 4, odst. 2, písm. 1b) 

Tento sklad je začleněn vzhledem ke skladovanému množství hořlavých kapalin. 

 

5.2.5.  Lahvárna a sklad láhví v přepravkách 

zák. č. 133/1985 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů, § 4, odst. 2, písm. 1b) 

Tento provoz jsem začlenil  z důvodu výskytu velkého množství přepravek, jejichž materiál je 

hořlavý. 

 

6. Popis vybraných objektů (charakteristika) 
 

6.1. Sladovna 

Budova sladovny, sladové a ječné půdy tvoří nejstarší část zástavby Pivovaru  a je situačně 

umístěna v centrální části areálu. Objekt je dispozičně dělen na technologickou část příjmu 

obilovin, vážení a čištění s vertikálními dopravními cestami, na část skladování sladu, sladové 

půdy a na část výroby sladu, náduvníky a vjíždění na spodním humnu. 

Vertikální stěny oddělující jednotlivé dílčí části jsou vyzděny z plných cihel. 

K objektu sladovny byla ve 30. létech přistavěna varna Pivovaru. 

 

6.1.1. Stavební popis sladovny 

Posuzovaný objekt má 5 NP, obvodové zdivo objektu  je vyzděno z cihelných materiálů na 

vápenocementovou maltu o různé šířce od 450 – 650 mm. Půdorysné rozměry objektu jsou 62 

x 18 m. 

Příjmová část: 

1. NP – 5. NP 

Příjmová část je oddělena od sladových půd cihelnou stěnou. Příjmová část, přístavba 

s vertikálními dopravními cestami a technologií – nosné konstrukce jsou ocelové svařované U 

profily, schodiště je ocelové. 

1. NP – tzv. spodní humno – hvozdění (mokrý proces) 

      Betonová podlaha, nosné konstrukce sporů tvoří ocelové sloupy, které vynášejí    

      ocelové I  překlady s keramickými hurdiskami. Keramické hurdisky jsou povrchově   

      upraveny glazováním. Obvodové zdivo je cihelné o tloušťce 600 mm, okna  

      jednoduchá, ocelová. 
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2. NP – ječná půda – užitná plocha půdy je 676 m2, skladovací výška volně 

skladovaného ječmene je 148  cm, sladu 180 cm. Povolená skladovaná hmotnost : 

1000 kg . m-2. Obvodové zdivo je cihelné o tloušťce 600 mm. Konstrukce podlahy, 

stropu a nosných konstrukcí stropu sladových půd jsou dřevěné, okna jednoduchá, 

ocelová. 

3. NP - Sladová půda – užitná skladovací plocha je 776 m2, skladuje se volně ložený slad 

nebo ječmen, z technologie se zde nachází třídička obilovin, skladovací výška u volně 

skladovaného ječmene je 125 cm, u sladu 153 cm. Povolená skladovaná hmotnost je 

850 kg.m-2. Obvodové zdivo je cihelné o tloušťce  600 mm, konstrukce podlahy, 

stropu jsou dřevěné. 

4. NP – Ječná půda – užitná skladovací plocha půdy 352 m2, volně ložený ječmen a slad, 

z technologie se zde nachází čistička obilí, skladovací výška ječmene je 95 cm, sladu 

125 cm, povolená skladovaná hmotnost 700 kg.m2. Obvodové zdivo cihelné tloušťky 

600 mm, konstrukce podlahy, schodiště a  nosných konstrukcí stropu jsou dřevěné, 

dveře ocelové jednoplášťové. 

5. NP – Technologické podlaží – Strojovna – centrální hlava elevátoru, která slouží 

k zajištění rozvodu ječmene nebo sladu pomocí kovových trub  do jednotlivých 

podlaží půd. 

Dřevo jako stavební materiál na ječných a sladových půdách byl zvolen pro svoji 

izolační a teplotní stálost, zabraňuje pocení sladu a vzniku vlhkosti. Při manipulaci se 

sladem nevznikají na dřevěných konstrukcích el. statické výboje. 

 

6.1.2. Technologie provozu sladovny 

- Příjem ječmene 

- Příjmová část, čištění zrna a jeho doprava na jednotlivé ječmenné půdy (celkem          

4 elevátory s odsáváním prachu, které jsou odsávány do prachové komory) 

- Výroba sladu 

- Skladování sladu na sladových půdách 

- Doprava sladu do varny 

 

Příjem ječmene je sezónní záležitostí. Příjem obilovin je zajištěn do příjmových košů a odtud 

dopravován vertikálními a horizontálními dopravníky přes třídící a čistící zařízení pomocí 

redlerového dopravníku na jednotlivé ječmenné a sladové půdy. 
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Příprava sladu: slad se připravuje z pšenice nebo ječmene. Ječmen se nejdříve namočí 

v kovových nádržích, tzv. náduvnících, pak se rozprostře v teple na spodním humnu (1. NP), 

aby zrno naklíčilo, tzv. hvozdění. Vzklíčené zrno se suší, odkličuje a slad je následně 

dopraven na sladové půdy. Tato první fáze končí semletím sladu. [9] 

 

6.1.3.  Zhodnocení výskytu hořlavých látek ve  sladovně, tj. v technologii příjmu a na  

sladových půdách 

Slad je obilnina, jejíž odpady a prachy jsou hořlavé látky. Mají sklon k samovznícení. Zvlášť 

nebezpečné jsou směsi prachu se vzduchem a jeho usazeniny. 

Zrno sladu se samovzněcuje zejména tehdy, je-li skladováno ve velkých množstvích ve 

vlhkém stavu a bez dostatečného větrání. 

Uvedené prachy mají při usazování na horkých plochách sklon ke žhnutí a žhavé částice se 

mohou lehce přenášet odsávacím zařízením na jiné místo a tím přispět ke vzniku i několika 

ohnisek požárů v objektu. Při dopravě potrubím se prach a ječmen el. staticky nabíjí. 

Usušené obilní produkty  jsou většinou lehce hořlavé, neboť obsahují velké množství 

organických sloučenin. Mají sklon k tepelnému, chemickému i mikrobiologickému 

samovznícení. Nedostatečné vysušení těchto produktů nebo je-li přívod vlhkosti zvenku, 

vytvářejí se příznivé podmínky pro vývoj bakterií a činnost enzymů. Při skladování je třeba 

věnovat pozornost dobrému větrání a zamezení přívodu vlhkosti. Prachy mají sklon 

k samovznícení, zvláště nebezpečné jsou směsi prachu a jeho usazeniny se vzduchem. 

Zrna ječmene hoří plamenem. 

 

6.1.4. Možné zdroje zapálení 

Při běžných provozních podmínkách je v prostoru sladových půd přítomno dostatečné 

množství hořlavé látky a okysličovadla ke vzniku a rozvoji požáru. Doplňující podmínkou 

vzniku požáru je zdroj tepla, který může vzniknout úmyslným zapálením (zápalky,cigareta), 

nedbalostí například při údržbě (svařování), vlivem technické nebo technologické závady 

(zkrat, cizí těleso v dopravnících) a dále samovznícením sladového prachu nebo sladu. 

Největší riziko požáru je  v době sezónního příjmu ječmene, jeho čištění, sušení a 

uskladňování na sladových půdách, tzn. při manipulaci, kdy vzniká prach a možnost vzniku 

výbušné koncentrace hořlavého prachu. Za přítomnosti některých z výše uvedených iniciátorů 

může dojít i k výbuchu prachovzdušné směsi s následným požárem. V této době je na 

uvedených příjmových a skladovacích podlažích zajištěna přítomnost pracovníků sladovny. 
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Možnosti šíření požáru: 

- Výbuch prachovzdušné směsi, hořlavý prach, v rozvířeném stavu je schopen prudké 

oxidační  reakce, která má charakter výbuchu a za určitých podmínek může tento děj 

přejít až v detonaci. 

- Vznik sekundárních explozí rozvířením usazeného prachu a rozšíření následného 

požáru.  

Prudkost reakce hoření prachu ovlivní  především: jemnost prachu, prachovzdušná 

koncentrace, prostor, v němž se prach nachází, teplota směsi v okamžiku iniciace, vlhkost 

prachu, obsah a přítomnost tuhých inertních látek. 

Na skladovacích sladových půdách bude plochu požáru tvořit plocha sladových půd. Zrna 

ječmene hoří plamenem. Hmotnost odhořelá z 1 m2 povrchu: 0, 1 kg.m-2 . min-1. 

Hoření bude provázeno dostatečným přístupem vzduchu. 

Konstrukce stropů mezi sladovými půdami jsou dřevěné, hořlavé. V případě požáru těchto 

konstrukcí by došlo k jejich zřícení a následnému rozšíření požáru do dalších podlaží. 

Při požáru elektrických rozvodů v prostoru sladových půd dojde k silnému zakouření těchto 

prostor. Cesty šíření požáru budou netěsné prostupy nebo chybějící požární přepážky. 

 

6.1.5. Zhodnocení přítomnosti osob 

Obsluhu sladových půd provádějí trvale 3 pracovníci ve čtyřech směnách. Tito mají mimo 

jiné za povinnost provádět v pravidelných intervalech měření teplot uskladněného materiálu. 

 

6.1.6. Posouzení stavebně technických zařízení 

Elektrické rozvody a osvětlení jsou provedeny do stanoveného prostředí s nebezpečím požáru 

hořlavých prachů, osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty, větrání je přirozené, vytápění není 

instalováno, EPS ani SHZ není instalováno, nouzové osvětlení není, měření teplot 

uskladněného materiálu se provádí pravidelně pomocí tyčových sond v hromadách sladu, 

zemnění a ochrana proti atmosférickým výbojům je provedeno, v každém podlaží je 

instalováno vnitřní odběrné místo požární vody. 

 

Vybavení hasicími přístroji: 

1. NP – 1 ks V -9, 2 ks CO2 5 

2. NP - 3 ks V -9, 3 ks CO2 5  

3. NP - 3 ks V -9, 3 ks CO2 5  

4. NP - 2 ks V -9, 2 ks CO2 5  



  13 

  

6.1.7.  Posouzení technických zařízení a organizační ustanovení pro včasné zjištění  

požáru, jeho ohlášení a vyhlášení požárního poplachu 

Objekt je kontrolován obsluhou a v mimopracovní dobu ostrahou Pivovaru Litovel s pevně 

stanovenými časovými intervaly uvedenými jak v technologických postupech, tak v Plánu 

ostrahy. 

Požární poplach se v prostoru sladovny vyhlašuje voláním „HOŘÍ“ a pomocí klaksonu 

umístěného na každém patře u vstupu a označeného červenou barvou je vyhlášena evakuace. 

Požární poplach v Pivovaru Litovel se vyhlašuje sirénou z vrátnice, odkud se také provádí 

ohlášení požáru na tísňovou linku. 

 

6.2. Varna pivovaru 

Budova s provozem varny je umístěna v centrální části Pivovaru Litovel, tvoří samostatnou 

přístavbu, která stavebně navazuje  na blokovou zástavbu se sladovnou. 

Půdorysná plocha: S = 14, 7 x 22 = 323, 4 m2 

Počet podlaží: 5 

Výškové polohy jednotlivých podlaží: 

1. PP - - 3, 2 m  - strojovna varny 

1. NP - +0,00 – 3, 5 m  - varna  

2. NP – 4, 2 m   - varna – podlaží pánví 

3. NP – 8, 8 m   - výšková poloha podesty schodiště 

4. NP – 12, 1 m  - technologické podlaží přípravy sladu a sklad cukru 

5. NP – 16, 2 m   - technologické podlaží, strojovna 

 

6.2.1. Stavební popis varny 

Nosný konstrukční systém - železobetonový skeletový systém s cihelnou dozdívkou. 

Železobetonové průvlaky a vazníky vynášejí železobetonovou konstrukci žebírkového stropu. 

Schodiště spojující jednotlivé podlaží je dřevěné. Obvodová vyzdívka má tloušťku 450 mm. 

Dispoziční dělení varny: 

1. PP – strojovna varných pánví, čerpadla, rozvodna parního ohřevu pánví 

1. NP - varna 

2. NP - technologické mezipodlaží - varna piva s vystírací kádí, rmutovou pánví, scelovací  

 kádí a mladinovou pánví 

3. NP - technologické podlaží (ve výškové úrovni 3. NP sladových půd) - sklad cukru   

             (krystal) 
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4. NP - příprava sladu pro vaření, šrotovník sladu 

5. NP - strojovna dopravníku, hlava elevátorů pro dopravu sladu 

 

Příprava a manipulace se sladem a cukrem jsou činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. 

Jedná se o přípravu sladu, tzv. šrotování, manipulace s cukrem a sladem, kde je možnost 

výskytu prachovzdušné směsi. Tato činnost se provádí ve 3. a 4. NP. 

 

Skladované množství: 15 000 kg sladu, sladového a ječného šrotu 

    80 000 kg cukru 

    80 kg chmele [9] 

 

6.2.2. Technologie provozu varny 

- Příprava sladu – šrotování 

- Převaření sladu ve rmutových pánvích 

- Smíchání chmele a cukru do rmutu,   

- Vaření směsi ve varně, zcelování   

- Přepouštění do sklepních nádrží – ochlazení. 

 

6.2.3. Zjištění výskytu hořlavých látek ve varně 

Maximální skladované množství surovin ve varně: 

15 000 kg sladu, sladového a ječného šrotu 

    80 000 kg cukru 

    80 kg chmele 

 

Cukr, cukerný prach, slad, ječmen a jejich odpady a prachy jsou hořlavé látky mající sklon 

k samovznícení. Zvláště nebezpečné jsou směsi prachu se vzduchem a usazeniny. 

Uvedené prachy mají při usazování na horkých  plochách sklon ke žhnutí a žhavé částice se 

mohou lehce přenášet odsávacím zařízením na jiné místo a tím přispět ke vzniku i několika 

ohnisek požáru v objektu. Při dopravě potrubím se prach a ječmen el. staticky nabíjí.  

Usušené obilní produkty jsou většinou lehce hořlavé, neboť obsahují velké množství 

organických sloučenin. Mají sklon k tepelnému, chemickému i mikrobiologickému 

samovznícení. 

Zrna ječmene hoří plamene. 
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6.2.4. Možné zdroje zapálení 

Při běžných provozních podmínkách je v prostoru varny přítomno dostatečné množství 

hořlavé látky a okysličovadla ke vzniku a rozvoji požáru. Doplňující podmínkou vzniku 

požáru je zdroj tepla, který může vzniknout úmyslným zapálením (zápalky,cigareta), 

nedbalostí například při údržbě (svařování), vlivem technické nebo technologické závady 

(zkrat, výboj statického náboje). 

 

6.2.5. Zhodnocení přítomnosti osob 

Obsluhu varny provádí 4 osoby ve dvou směnách. 

 

6.2.6. Posouzení stavebně technických zařízení 

Elektrické rozvody a osvětlení jsou provedeny do stanoveného prostředí s nebezpečím požáru 

hořlavých prachů, osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty, větrání je přirozené, vytápění je 

plynové, EPS ani SHZ není instalováno, nouzové osvětlení není,  zemnění a ochrana proti 

atmosférickým výbojům je provedeno, v každém podlaží je instalováno vnitřní odběrné místo 

požární vody. 

 

Vybavení hasicími přístroji: 

PP -    1 ks P 6, 1 ks CO2 5  

Varna -   2 ks CO2 5  

Příprava sladu -  3 ks V -9, 1 ks CO2 5  

Strojovna elevátoru - 1 ks P 6 

 

6.2.7 Posouzení technických zařízení a organizační ustanovení pro včasné zjištění  

požáru, jeho ohlášení a vyhlášení požárního poplachu 

Objekt je kontrolován obsluhou a v mimopracovní dobu ostrahou Pivovaru Litovel s pevně 

stanovenými časovými intervaly uvedenými jak v technologických postupech, tak v Plánu 

ostrahy. 

Požární poplach se v prostoru varny vyhlašuje voláním „HOŘÍ“. Požární poplach v Pivovaru 

Litovel se vyhlašuje sirénou z vrátnice, odkud se také provádí ohlášení požáru na tísňovou 

linku. 
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6.3. Příruční sklad hořlavých kapalin 

Volně stojící jednopodlažní objekt skladu hořlavých kapalin (dále jen sklad HK)  

s manipulační rampou je situačně umístěn v severní části oploceného pozemku Pivovaru.  

 

6.3.1. Stavební popis příručního skladu HK 

Objekt příručního uzavřeného skladu je dělen na tři požární úseky, půdorysné rozměry jsou 

13, 5 x 6, 2 m výška objektu je 3, 4 m. Tři samostatné požární úseky jsou oddělené požárně 

dělícími konstrukcemi s požadovanou požární odolností. Stavební konstrukce dle              

ČSN 73 0804 a dle ČSN 65 0201. Stavební konstrukce jsou zděné s vápenocementovou 

omítkou tl. 3 cm, střecha je rovná, plechová. 

 

Dispoziční uspořádání objektu: 

1. Nadpodlaží 

 1001 – sklad HK  28.00 m2 

 1002 – sklad olejů  28.00 m2  

1003 – sklad kyselin  28.00 m2 

 

6.3.2. Technologie provozu skladu HK 

Ve skladu HK se provádí příjem, skladování a výdej hořlavých kapalin. 

Skladované HK a NH jsou skladovány v přepravních obalech. Oleje mohou být uloženy do 

jednoplášťových kovových nádrží o objemu 200 l. 

 

6.3.3. Zjištění výskytu hořlavých látek ve skladu HK 

1. PÚ sklad HK a NH I. a II. třídy nebezpečnosti 

Skladované množství HK a NH: 600 kg 

 

2. PÚ sklad olejů HK IV. třídy nebezpečnosti 

Skladované množství HK: 

1 000 l oleje 

200 l technického benzinu 

200 l petroleje 

Max. množství 2 000 l 
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3. PÚ sklad kyselin  - chlorovodíkové 

   - dusičné   

 Celkové množství kyselin do 150 kg. [9] 

 

6.3.4. Možné zdroje zapálení 

Při běžných provozních podmínkách je v prostoru skladu hořlavých kapalin přítomno 

dostatečné množství hořlavé látky a okysličovadla ke vzniku a rozvoji požáru. Doplňující 

podmínkou vzniku požáru je zdroj tepla, který může vzniknout úmyslným zapálením 

(zápalky, cigareta), nedbalostí například při údržbě (svařování), vlivem technické nebo 

technologické závady (zkrat, výboj statického náboje) a také nedodržováním technologických 

postupů. 

 

6.3.5. Zhodnocení přítomnosti osob 

Obsluhu skladu provádí 1 zaměstnanec- skladník, který má trvalé pracoviště v jiné budově. 

 

6.3.6. Posouzení stavebně technických zařízení 

Elektrické rozvody a osvětlení jsou provedeny do stanoveného prostředí, osvětlovací tělesa 

jsou opatřena kryty, větrání je přirozené – otvory ve dveřích a stavebních konstrukcích, 

vytápění není instalováno, EPS ani SHZ není instalováno, nouzové osvětlení není,  zemnění a 

ochrana proti atmosférickým výbojům je provedeno, v objektu není  instalováno vnitřní 

odběrné místo požární vody. Nejbližší nadzemní hydrant se nachází 60 m od objektu. 

 Vybavení hasicími přístroji: 

Sklad HK  - 1 ks P 6  

Sklad olejů  - 2 ks P 6  

Sklad kyselin  -  1 ks P 6  

 

6.3.7.  Posouzení technických zařízení a organizační ustanovení pro včasné zjištění  

požáru, jeho ohlášení a vyhlášení požárního poplachu 

Objekt je kontrolován obsluhou, pokud je přítomna a v mimopracovní dobu ostrahou 

Pivovaru Litovel s pevně stanovenými časovými intervaly uvedenými v Plánu ostrahy. 

Požární poplach se v prostoru skladu HK vyhlašuje voláním „HOŘÍ“. Požární poplach 

v Pivovaru Litovel se vyhlašuje sirénou z vrátnice, odkud se také provádí ohlášení požáru na 

tísňovou linku. 
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6.4. Strojovna chlazení 

Uzavřená technologie chlazení se čpavkovou náplní je umístěna ve strojovně chlazení, která 

stavebně navazuje na pivovarské sklepy. Strojovna z jedné strany sousedí s el. rozvodnou. 

 

6.4.1. Stavební popis strojovny chlazení 

Dvoupodlažní budova (technologické podlaží chlazení, výměníková stanice) strojovny 

chlazení a kompresorovny je z nehořlavých konstrukcí a tvoří jeden požární úsek. Strojovna 

patří k nejstarším objektům Pivovaru. Půdorysné rozměry objektu jsou 25 x 12 m. Obvodové 

konstrukce jsou vyzděny z plných cihel a vápenocementovou omítkou tl. 45 cm. 

 

6.4.2. Technologie chlazení 

 Technologie chlazení je uzavřený dvouokruhový systém určený k ochlazování solanky 

(45 000 l), která zajišťuje stálou teplotu pro zrání piva v tancích a nádržích sklepa Pivovaru. 

Uzavřený chladící okruh se doplňuje vždy jednorázově z tlakových lahví.  

Plné ani prázdné lahve nejsou v pivovaru skladovány, ale po doplnění se odváží mimo areál. 

Požární nebezpečí vzniká pouze při havárii a úniku čpavku do volného prostoru. 

Množství čpavku v uzavřeném chladícím okruhu: 1 tuna 

 

6.4.3. Zhodnocení přítomnosti osob 

Obsluhu strojovny chlazení provádí 1 osoba v nepřetržitém provozu, která také zajišťuje 

provoz výměníkové stanice a elektrické rozvodny. 

 

6.4.5. Posouzení stavebně technických zařízení 

Elektrické rozvody a osvětlení jsou provedeny do stanoveného prostředí s nebezpečím požáru 

hořlavých par, osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty, větrání je přirozené i nucené, vytápění 

není instalováno, EPS ani SHZ není instalováno, nouzové osvětlení není, měřící a regulační 

prvky jsou instalovány, ochrana proti atmosférickým výbojům je provedena, v objektu je 

instalováno vnitřní odběrné místo požární vody. 

 

Vybavení hasicími přístroji: 

Strojovna chlazení -   2 ks P 6, 1 ks V 9  

 



  19 

  

6.4.6.  Posouzení technických zařízení a organizační ustanovení pro včasné zjištění  

požáru, jeho ohlášení a vyhlášení požárního poplachu 

Objekt je nepřetržitě kontrolován obsluhou s pevně stanovenými časovými intervaly 

uvedenými v technologických postupech. 

Požární poplach se v prostoru strojovny chlazení vyhlašuje voláním „HOŘÍ“.  

Dále je strojovna vybavena bezpečnostní tlačítkem na hlavním rozvaděči pro odstavení 

technologie z provozu. Obsluha má k dispozici 3 ks vzduchových dýchacích přístrojů pro 

potřebu neprodleného zajištění odstranění havárie a zamezení úniku čpavku. Požární poplach 

v Pivovaru Litovel se vyhlašuje sirénou z vrátnice, odkud se také provádí ohlášení požáru na 

tísňovou linku. 

 

6.4.7. Posouzení možnosti výbuchu plynů a par při úniku chladícího média 

Dle zpracovaného Havarijního plánu objektu je nutno k zamezení vzniku výbušné 

koncentrace a její možné iniciace  učinit neprodleně tato opatření: 

- informovat o úniku složky IZS 

- vyřadit z provozu, odstranit a vyloučit všechny možné zdroje iniciace – vypnutí el. 

energie ve strojovně a rozvodně,  zákaz kouření a používání otevřeného ohně 

- používat svítilny a nástroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu 

- vypnout motory všech vozidel 

- uzavřít a utěsnit kanalizační otvory 

- evakuovat areál Pivovaru 

- dle možností skrápět vznikající mlhu čpavkového mraku tříštěnými proudy vody 

Jistící a regulační prvky chladící technologie. 

Kompresory chlazení jsou jištěny: 

1. Proti vysokému kondenzačnímu tlaku 

2. Proti nasátí kapaliny chladiva 

3. Kontaktním proudoznakem chladící vody na hlavy válců 

4. Proti nízkému sacímu tlaku 

5. Pojistnými ventily v technologických rozvodech zařízení 
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6.5. Lahvárna a sklad obalů 

Objekt  je umístěn v severovýchodní části areálu Pivovaru. 

 

6.5.1. Stavební popis strojovny chlazení: 

Jedná se objekt o půdorysných rozměrech 96 x 36 m, výšce objektu 8 m, železobetonová 

konstrukce s rovnou střechou vybavená technologií sloužící k vymývání a plnění láhví. Tato 

technologie je umístěna na 85 % prostoru objektu, zbývající prostor slouží ke  skladování 

přepravek s prázdnými a plnými láhvemi. Tento prostor je stavebně oddělen konstrukcí, 

zvlášť pro prázdné a zvlášť pro plné lahve. Přepravky jsou „stohovány“ do výšky 5 m, 

naváženy jsou vysokozdvižnými vozíky na plynový pohon. Uprostřed každého skladu je 

manipulační cesta a po obou stranách se skladují přepravky dle druhů láhví. Charakter 

provozu je mokrý, protože je na podlaze v celém objektu voda, která se na vymývání láhví 

používá. Také část skladu s plnými lahvemi není z hlediska požární bezpečnosti riziková. 

Jako riziková se mi jeví část skladu prázdných láhví v přepravkách z důvodu složitých 

podmínek zásahu vzhledem např. ke ztrátě orientace zasahujících hasičů.  

 

6.5.2. Technologie výroby v lahvárně a skladu 

- Skladování prázdných láhví v přepravkách 

- Příjem láhví – vymytí na mycí lince 

- Vysušení 

- Plnění 

- Zátkování, etikety, vkládání do přepravek 

- Skladování plných láhví v přepravkách 

 

6.5.3. Zjištění výskytu hořlavých látek v lahvárně a skladu láhví 

Jedná se o materiál, ze kterého jsou vyrobeny přepravky – obchodní název liten – polyetylen. 

 

6.5.4. Možné zdroje zapálení 

Při běžných provozních podmínkách je v prostoru lahvárny a skladu lahví přítomno 

dostatečné množství hořlavé látky a okysličovadla ke vzniku a rozvoji požáru. Doplňující 

podmínkou vzniku požáru je zdroj tepla, který může vzniknout úmyslným zapálením 

(zápalky, zapalovač), nedbalostí například při údržbě (svařování), vlivem technické nebo 

technologické závady (zkrat).    
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6.5.5. Zhodnocení přítomnosti osob 

Obsluhu lahvárny provádí 12 osob ve dvou směnách. 

 

6.5.6. Posouzení stavebně technických zařízení 

Elektrické rozvody a osvětlení jsou provedeny do stanoveného prostředí, osvětlovací tělesa 

jsou opatřena kryty, větrání je přirozené, vytápění není instalováno, EPS ani SHZ není 

instalováno, nouzové osvětlení není, zemnění není,  ochrana proti atmosférickým výbojům je 

provedena, vedle každého ze čtyř vstupů  je instalováno vnitřní odběrné místo požární vody. 

Vybavení hasicími přístroji: 

Sklad obalů  - 13 ks P 6  

 

6.5.7. Posouzení technických zařízení a organizační ustanovení pro včasné zjištění 

požáru, jeho ohlášení a vyhlášení požárního poplachu 

Objekt je kontrolován obsluhou a v mimopracovní dobu ostrahou Pivovaru Litovel s pevně 

stanovenými časovými intervaly uvedenými  v Plánu ostrahy. 

Požární poplach se v prostoru lahvárny a skladu obalů vyhlašuje voláním „HOŘÍ“. Požární 

poplach v Pivovaru Litovel se vyhlašuje sirénou z vrátnice, odkud se také provádí ohlášení 

požáru na tísňovou linku. 

 

7. Zajištění požární ochrany ve společnosti 

V souladu se zněním zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v úplném znění  a vyhlášky 

ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci je ve společnosti zpracována 

organizační směrnice s názvem Organizace, řízení a kontrola požární ochrany ve společnosti. 

V tomto řídícím aktu společnosti je zakotvena odpovědnost za požární ochranu na statutárním 

zástupci společnosti – řediteli a.s., který zřizuje funkci technika požární ochrany a bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, který je zaměstnanec společnosti. Ten ještě ve spolupráci s externí 

firmou zpracovává a vede dokumentaci požární ochrany (začlenění  kategorií činností se 

zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím atd.). V pravidelných měsíčních termínech 

provádí preventivní prohlídky všech objektů v areálu Pivovaru, zjištěné závady zapisuje do 

Požární knihy a 1 x za tři měsíce předkládá řediteli a.s. ke kontrole. 

Je zpracováno začlenění činností do kategorií, zpracovány požární řády, požární poplachové 

směrnice, evakuační plány. Časový a tematický plán školení je také obsahem organizační 

směrnice. 
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Na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím jsou ustanoveny požární hlídky, které se 

pravidelně 1 x ročně zúčastňují odborné přípravy. 

Dokumentace zdolávání požáru není pro objekt zpracována. 

Není zde také zřízena jednotka požární ochrany. 

Ohlašovna požáru je zřízena na vrátnici, která je vybavena Řádem ohlašovny požáru a 

personál hlídací agentury je vyškolen z obsluhy ohlašovny požáru a také v oblasti činnosti 

osob, zabezpečujících požární ochranu v mimopracovní době. 

Přenosné hasící přístroje a zařízení pro zásobování požární vodou jsou pravidelně 

kontrolovány dodavatelskou firmou. 

 

8. Výskyt hořlavých a nebezpečných látek ovlivňujících činnost JPO 

 

Jednoznačně největší vliv na rozvoj požáru a činnost JPO má množství skladovaného ječmene 

na sladových půdách, které se podle doby, výroby a odbytu piva pohybuje řádově v desítkách 

tun. Dále při jeho manipulaci, zpracování a přepravě vzniká organický hořlavý prach, který se 

usazuje na technologiích a stavebních konstrukcích a usnadňuje rychlé šíření požáru. 

Ve varně vychází nebezpečí z uskladněného šrotu v množství 15 t a dále 80 t uskladněného 

cukru, při jejichž míchání dochází k rozvíření těchto prachů, možnému usazování, ale hlavně 

možnosti vzniku výbušné koncentrace. 

Ve skladu hořlavých kapalin je v 1. PÚ uskladněno cca do 1 000 kg HK a NH I. a II. třídy 

nebezpečnosti, ve 2. PÚ uskladněno max. 2 000 l  HK I. - IV. třídy nebezpečnosti, ve 3. PÚ je 

uskladněno do 150 kg  kyselin.   

Ve strojovně chlazení se nachází v uzavřeném okruhu 1 t čpavku, jehož únik je vlivem 

měřících a jistících prvků eliminován. 

Lahvárna a sklad obalů je charakteristická výskytem velkého množství přepravek v množství 

cca 10 t, jež jsou vyrobeny z polyetylenu. 

 

Požárně technické charakteristiky zpracovávaných a skladovaných látek jsou uvedeny 

v Příloze č. 1. 
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9. Nejsložitější varianty požáru 
 

9.1. Statistika 

Dle informací vedení Pivovaru za posledních 15 let nevznikl v areálu žádný požár. 

V době povodní v letech 1997, 2002 a 2005 nebyl Pivovar bezprostředně ohrožen. Došlo 

pouze k čerpání laguny před Pivovarem . 

Při řádění tornáda v Litovli v roce 2004 byla jen částečně poškozena jedna střecha historické 

budovy v areálu Pivovaru. 
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Graf č. 1 – Počet požárů dle odvětví 
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Graf č. 2 – Příčiny požárů 

 

9.2. Nejsložitější varianta – sladové půdy 

Z výše uvedených statistik je vidět, že velké procento požárů vzniká ve zpracovatelském 

průmyslu (za který považuji a skladování ječmene a zpracování na pivovarský slad) a dále, že 

jednou z nejčastějších příčin vzniku požárů je nedbalostní jednání. Z těchto důvodů jsem  

stanovil jako jednu z nejsložitějších variant požár sladových půd. Z hlediska Pivovaru se 

jedná o velmi těžko nahraditelný provoz a z hlediska nasazení sil a prostředků jako požár, 

který ve vztahu k plošným parametrům požáru bude znamenat velké nasazení sil a prostředků. 

Požár vznikne v noci na sladové půdě, tj. ve 4. NP porušením zákazu kouření personálem, 

tedy nedbalostí, kdy dojde k zapálení prachu a následně uskladněného materiálu. Požár 

zpozoruje obsluha po 15 min., požár ohlásí na ohlašovnu požáru Pivovaru. Požární hlídka 

provede vypnutí el. proudu objektu a zajistí navedení jednotek PO na místo požáru. Dále 

zprovozní čerpací stanoviště z nadzemního hydrantu u vrátnice. 

 

9.2.1. Výpočet sil a prostředků 

Soustředění jednotek PO 

Jednotky PO v I. stupni   Požárního poplachového plánu Olomouckého  kraje (dále jen 

„PPPK“): [14] 
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HZS Ol.kraje PS Litovel    CAS 24/2500/400 S2Z  

HZS Ol.kraje PS Uničov vzdálenost 11 km CAS 32/8200/800 S3R 

JSDH Litovel, m.č.Tři Dvory vzdálenost   3 km CAS 25/3500/400 M3R 

 

Doba dojezdu první jednotky na místo požáru - tDO
PR

 /min./ 

 

        60 . L         60 . 1 

tJ = --------- = ---------- = 1, 3 =  2 min.   [1] 

          vJ                   45 

 

tDO = tV + tJ = 2 + 2 =    4 min.    [2] 

 

tJ = doba jízdy jednotky PO na místo požáru /min./ 

L = vzdálenost k místu požáru /km/ 

vJ = průměrná rychlost jízdy požárních automobilů /km.h-1/ = 45  

 

Doba dojezdu poslední jednotky na místo požáru -  tDO
PO

 /min./ 

 

       60 . L         60 . 11 

tJ = --------- = ---------- = 14, 6 =  15 min.  [1] 

          vJ                   45 

tDO = tV + tJ = 2 + 15 =  17 min.   [2] 

   

Doba mezi příjezdem první a poslední jednotky na místo požáru - tR /min./ 

tR = tDO
PO - tDO

PR = 17 – 4 =   13 min.  [3] 

 

Celková doba soustředění jednotek I. stupni   PPPK: 17 min. 

 

Doba volného rozvoje požáru - tVR /min./ 

      tVR = tZP + tOH + tD
PR + tBR

PR = 15 + 2 + 4 +5 = 26 min. [4] 

 

Doba zpozorování požáru - tZP /min./  15  

Doba ohlášení požáru -  tOH /min./   2  

Doba dojezdu první jednotky PO tD
PR /min./  4  

Doba rozvinutí první jednotky PO tBR
PR /min./ 5  

Doba volného rozvoje požáru tVR /min./  26 
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Výpočet plochy požáru - SP /m
2/ 

 

Při výpočtech ploch požáru operujeme se třemi dobami: 

t1 …….doba rozhořívání 0 až 10 min.; lineární rychlost šíření požáru je poloviční 

t1 = 10 min. 

 

t2……..doba volného rozvoje požáru (do nasazení prvních proudů); lineární rychlost šíření 

požáru má plnou hodnotu 

t2 = tVR - t1 = 26 – 10 =  16 min.     [5] 

        

t3……..doba šíření požáru od nasazení prvních proudů do lokalizace požáru; lineární rychlost 

šíření požáru je v této době poloviční 

t3 = tR + tBR
PO – tBR

PR + 5  = 13 + 5 - 5 + 5 =  18 min.    [6] 

 

Doba od vzniku požáru do lokalizace požáru – t /min./ 

 t = t1 + t2 + t3 = 10 + 16 + 18 =  44 min.    [7] 

 

Parametry požáru v úseku sladová půda: 

Šířka řešeného prostoru X:  18, 00 m 

Délka řešeného prostoru Y:  62, 00 m 

Plocha řešeného prostoru S:  1 116, 00 m2 

Lin. rychlost šíření požáru v1: 0, 8 m.min-1 (na sladových půdách), což jsem zjistil dle 

tabulky č. 1 [1], kde jsem zároveň zjistil hodnotu Ip = 8, 1 l m-2.min-1 

 

Rádius požáru – R /m/ 

 

R = 5 . vl + vl . t2 + 0, 5 . vl . t3 = 5. 0, 8 + 0, 8 . 16 + 0, 5 . 0, 8 . 18 = 24 m [8] 

 

Předpokládal jsem vznik ohniska požáru uprostřed sladových půd , tímto se nám požár šíří 

všemi směry stejně a zasáhne tak maximální plochu. 

 

Pravoúhlá forma šíření požáru v prostoru – frontální šíření prostoru po celé šířce místnosti. 

 

Sp = n . a . R = 2 . 18 . 24 = 864 m2    [9] 
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n – počet směrů šíření 

a – šířka místnosti /m/ 

 

Plocha hašení – Sh /m2/   

Sh = n . a . h = 2 . 18 .  5 = 180 m2    [10] 

 

h = hloubka hašení - účinná hloubka hašení proudnic C 52 = 5 m 

 

Výpočet nutných sil a prostředků  

 

Intenzita dodávané hasební látky na plochu je  Ip = 8, 1  l . m2 . min-1 

 

Dodávka vody na hašení - Qp
h /l.min-1/  

Qp
h =  Sh . Ip = 180 . 8, 1 =  1 458 l.min-1   [11] 

 

Počet proudů na hašení vodou -  Npr /ks/ 

Průtok vody kombinovanou proudnicí C52 Turbo dle tab. Č.6  [1] qpr
h = 110 - 375 l.min-1 

Hašení sypkých materiálů roztokem vody a smáčedla umožňuje snížit intenzitu dodávky 

hasební látky.  

Při výpočtu tedy uvažuji s průtokem vody na proudnici při tlaku 0, 5 /MPa/    qpr
h = 300 /l/. 

Počet proudů na hašení vodou -  Npr /ks/ 

 

                  Qp
h             1458 

Nprh = ------------- =  --------- =  5 ks    [12] 

                       qpr
h              300 

 

Vzhledem k charakteru stavebních konstrukcí je nutno z taktického hlediska vytvořit další dva 

proudy na ochranu podlaží nad i pod místem požáru. 

 

Npro = 2 ks 

 

Celkový počet proudů  - Npr /ks/ 

Npr  =  Nprh +   Npro    =  2 + 5   = 7 ks 
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Z tohoto důvodu také vzroste celková potřebná dodávka vody na hašení a  ochlazování -  Qp 

 /l.min-1/ 

Qp =  Qp
h  +  Qpo  = 1458 + 400 = 1 858 l.min-1    

Celková potřeba vody jako hasební látky samozřejmě není dostačující z CAS, které si na 

místo požáru dopraví JPO. Je tedy nutno využít k doplňování CAS  vnitřních nebo vnějších 

odběrných míst požární vody. Vzhledem k charakteru výroby Pivovaru – náročnost na 

množství vody, jsou potrubní rozvody dostatečně dimenzované a požadované potřebě vody do 

CAS vyhovují. Na odběrných místech jsou v pravidelných intervalech prováděny kontroly 

provozuschopnosti a vydatnosti. 

Počet has. automobilů k vytvoření útočných proudů = NA /ks/ 

 

   Qp      1858 

NA
H =  ------- = ----------- = 5 ks    [13] 

  qA       400  

 

qA  - dodávka hasební látky, kterou může zabezpečit družstvo hasičů / l.min-1/  

Dle [2], tab. na straně 40 je schopno jedno družstvo o síle 1 + 3 zabezpečit dodávku až 400     

l.min-1   

Počet has. automobilů k dodávce hasební látky -  NA /ks/ 

 

              Npr . qpr           7 . 300 

NA
Č = ------------ =  -------------- =     1, 16 = 2 ks CAS 24  [14] 

                                   0, 75 . Qč
       0, 75 . 2400 

 

Qč – výkon čerpadla požárního automobilu /l.min-1/  

0, 75 – ve vzorci se počítá pouze se 3/4 výkonu čerpadla   požárních automobilů 

Výkon čerpadla CAS 24/2500/400 S2Z a CAS 25/3500/400 M3R  Qč = 2 400 /l.min-1/ 

Výkon čerpadla CAS 32/8200/800 S3R     Qč = 3 200 /l.min-1/ 

 

Přibližný počet hasičů - Nhas/osob/ 

Nhas = k . i . Npri = 1, 25 . 2 . 7 = 17, 5 = 18 /osob/  [15] 

 

k - koeficient určující  zálohu pro další práce (velitelé, strojníci apod.) 

i – počet hasičů obsluhujících jednu proudnici 

Npri – počet proudů určitého typu /ks/ 
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Ochranná doba to vzduchového dýchacího přístroje – To /min./ 

 

                 pL  x VL  30 x 6 

To  = 10 .  -------------- = 10 . -----------  = 40 /min./  [16] 

                         MV                            45 

 

pL – počáteční tlak ve vzduchové láhvi iz. dých. přístroje - 30 /MPa/ 

VL –obsah tlakové láhve - dle tab. č. 11  [2] = 6 /l/ 

MV – minutová ventilace člověka – spotřeba vzduchu /l.min-1/ - dle tab. č. 11  [2] 45 /l.min-1/ 

 

Vzhledem k výše uvedenému množství S a P daných I. stupněm PPPK je  tento počet 

nevyhovující.   

 

Tabulka č. 1  Síly a prostředky stanovené I. stupně PPPK [14] 

JPO Technika Počet osob 

HZS Ol. Kraje PS Litovel CAS 24/2500/400 S2Z 1+4 

HZS Ol. Kraje PS Uničov CAS 32/8200/800 S3R 1+3 

JSDH Litovel, Tři Dvory CAS 25/3500/400 M3R 1+4 

Celkem:                                             hasivo: 14 200 l 13 

 

 

 

Ochranné protichemické obleky: nejsou použity. 
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9.3. Další varianta - sklad hořlavých kapalin 

Požár v požárním úseku č. 1 vznikne  v mimopracovní době nedbalostí obsluhy  , která 

k likvidaci úkapů různých skladovaných látek používá jednu textilii. Vlivem samovznícení 

znečištěné textilie se požár rozšíří  na skladové přepravní obaly s hořlavými kapalinami. 

Požár zjistí pracovník ostrahy při pochůzce a požár oznámí na ohlašovnu požáru Pivovaru. 

 

9.3.1. Výpočet sil a prostředků 

Soustředění jednotek hasičských záchranných sborů 

Jednotky PO v I. stupni   Požárního poplachového plánu Olomouckého  kraje: [14] 

HZS Ol.kraje PS Litovel    CAS 24/2500/400 S2Z  

HZS Ol.kraje PS Uničov vzdálenost 11 km CAS 32/8200/800 S3R 

JSDH Tři Dvory  vzdálenost   3 km CAS 25/3500/400 M3R 

 

Doba dojezdu první jednotky na místo požáru - tDO
PR

 /min./ 

 

        60 . L         60 . 1 

tJ = --------- = ---------- = 1, 3 = 2       /min./   [1] 

          vJ                   45 

tDO = tV + tJ = 2 + 2 = 4                     /min./   [2] 
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tJ = doba jízdy jednotky PO na místo požáru /min./ 

L = vzdálenost k místu požáru /km/ 

vJ = průměrná rychlost jízdy požárních automobilů = 45 /km.h-1./ 

 

Doba dojezdu poslední jednotky na místo požáru -  tDO
PO

 /min./ 

 

       60 . L         60 . 11 

tJ = --------- = ---------- = 14, 6 =  15 min.  [1] 

          vJ                   45 

tDO = tV + tJ = 2 + 15 =  17 min.   [2] 

  

Doba mezi příjezdem první a poslední jednotky na místo požáru - tR /min./ 

tR = tDO
PO - tDO

PR = 17 – 4 =  13 min.   [3] 

 

Celková doba soustředění jednotek I. stupni   PPPK: 17 min. 

 

Doba volného rozvoje požáru - tVR /min./ 

      tVR = tZP + tOH + tD
PR + tBR

PR = 20 + 2 + 4 +5 = 31 min. [4] 

 

Doba zpozorování požáru - tZP /min./  20  

Doba ohlášení požáru -  tOH /min./   2  

Doba dojezdu první jednotky PO tD
PR /min./  4  

Doba rozvinutí první jednotky PO tBR
PR /min./ 5  

Doba volného rozvoje požáru tVR /min./  31 

 

Výpočet plochy požáru - SP /m
2/ 

Při výpočtech ploch požáru operujeme se třemi dobami: 

t1 …….doba rozhořívání 0 až 10 min.; lineární rychlost šíření požáru je poloviční 

t1 = 10 min. 

 

t2……..doba volného rozvoje požáru (do nasazení prvních proudů); lineární rychlost šíření 

požáru má plnou hodnotu 

t2 = tVR - t1 = 31 – 10 =  21 min.     [5] 
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t3……..doba šíření požáru od nasazení prvních proudů do lokalizace požáru; lineární rychlost 

šíření požáru je v této době poloviční 

t3 = tR + tBR
PO – tBR

PR + 5  = 13 + 5 - 5 + 5 =  18 min.    [6] 

  

Doba od vzniku požáru do lokalizace požáru – t /min./ 

 t = t1 + t2 + t3 = 10 + 21 + 18 =  49 min.    [7] 

 

Parametry požáru v úseku sklad HK: 

Šířka řešeného prostoru X:    4, 50 m 

Délka řešeného prostoru Y:    6, 20 m 

Plocha řešeného prostoru S:    27, 90 m2 

Lineární rychlost šíření požáru v1: 2, 5 (m.min-1)  zjistil jsem z  tabulky č. 1 [1], dále jsem 

zjistil hodnotu  Ip = 10, 4 l m-2.min-1 

 

Rádius požáru – R /m/ 

R = 5 . vl + vl . t2 + 0, 5 . vl . t3 = 5. 2, 5 + 2, 5 . 21 + 0, 5 . 2, 5 . 18 =   162, 5 m [8] 

 

Z uvedeného výpočtu vyplývá, že  vypočtená vzdálenost výrazně převyšuje rozměry skladu 

HK, z tohoto důvodu zachvátí požár v uvažovaném čase celou plochu skladu HK. 

Rádius požáru R = 100% plochy skladu 

Plocha požáru je rovna ploše prostoru 

Plocha požáru Sp: 28 m2 

Plocha hašení Sh: 28 m2 

 

Výpočet nutných sil a prostředků  

Intenzita dodávaného množství roztoku pěnidla a vody na plochu je dle tab. 2  

Ip = 10, 4 /l . m2 . min-1/ 

 

Dodávka vody na hašení - Qp
h /l.min-1/  

Qp
h =  Sh . Ip =   28 . 10, 4 =   291, 2 l.min-1   [11] 
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Počet proudů na hašení vodou -  Npr /ks/ 

Průtok roztoku pěnidla a vody pěnotvornou proudnicí na těžkou pěnu P3 při tlaku 0, 6 MPa 

při dostřiku 18 m dle tab. Č.9  [1] qpr
h = 320 /l.min-1/ 

  

Počet proudů na hašení vodou -  Npr /ks/ 

 

                  Qp
h             291, 2 

Nprh = ------------- =  --------- = 0, 391 =  1 ks  [12] 

                     qpr
h              320 

 

Skutečné množství dodávaného roztoku pěnidla a vody - Qsr /l.min-1/  

 Qsr = Nprh   .  qpr
h    = 1 . 320 = 320 l.min-1  [17] 

 

Dle stejného vzorce vypočteme množství vody na vytvoření požadovaného množství roztoku 

- Qs /l.min-1/  

Qs = Nprh   .  qpr   = 1 . 301 =   301 l.min-1 

 

qpr = průtok vody proudnicí P3 dle výše uvedených hodnot tab. Č.9  [1] = 301 l.min-1 

 

Vzhledem k charakteru stavebních konstrukcí doporučuji  z taktického hlediska vytvořit další 

proud na ochranu sousedního PÚ II skladu HK. 

Npro =  /ks/ 

Celkový počet proudů  - Npr /ks/ 

Npr  =  Nprh +   Npro    =  1 + 1   = 2 ks 

 

Z tohoto důvodu také vzroste celková potřebná dodávka vody na hašení a  ochlazování -  Qp 

 / l.min-1/ 

Qp =  Qp
h  +  Qpo  =   301 + 200 =  501 l.min-1    

 

Počet has. automobilů k vytvoření útočných proudů = NA = 2 ks 

 

Z taktických možností jednotek PO a CAS  a z informací z tabulky č. 7  [1] je schopno jedno 

družstvo s CAS dodávat proud na těžkou pěnu a další družstvo s CAS musí dodávat proud 

vody na ochlazování. Dle vypočítané dodávky vody to mohou poskytovat jak CAS 25 , tak i 

CAS 32. 
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Nutná zásoba pěnidla pro hašení – V /l/ 

  V = Vo . Nprh = 590 . 1 =  90 l    [18] 

 

 Vo = nutná zásoba pěnidla č. 9  [1] =  590 l 

 

Přibližný počet hasičů - Nhas/osob/ 

Nhas = k . i . Npri = 1, 25 . 2 . 2 =  5 osob   [15] 

 

Ochranná doba to vzduchového dýchacího přístroje – To /min./ 

 

                 pL  x VL  30 x 6 

To  = 10 .  -------------- = 10 . -----------  = 40 min.  [16] 

                         MV                            45 

 

pL – počáteční tlak ve vzduchové láhvi izolovaného dých. přístroje - 30 MPa 

VL – je obsah tlakové láhve - dle tab. č. 11  [2] =  6 l 

MV – minutová ventilace člověka – spotřeba vzduchu dle tab. č. 11  [2] =  45 l.min-1 

 

Tabulka č. 2  Síly a prostředky stanovené I. stupně PPPK [14] 

JPO Technika Počet osob 

HZS Ol. Kraje PS Litovel CAS 24/2500/400 S2Z 1+4 

HZS Ol. Kraje PS Uničov CAS 32/8200/800 S3R 1+3 

JSDH Litovel, Tři Dvory CAS 25/3500/200 M3R 1+3 

Celkem:                       hasivo: 14 200 l   pěnidlo 1400 l 13 

 

 

Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že na požár skladu HK jsou síly a prostředky stanovené  

I. stupněm PPPK dostačující. 
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10. Srovnání se skutečností 

 

Z výpočtů, které jsem zvolil jako nejsložitější varianty požáru v Pivovaru je vidět, že u 

varianty požáru ve sladovně je v I. stupni PPPK nedostatečný počet sil a prostředků, tj. 

vyhovuje počet CAS z hlediska dodávky hasební látky, ale nevyhovuje počet automobilů pro 

dopravu hasičských družstev a je nedostačující celkový počet hasičů. 

Ve druhé variantě požáru, ve skladu hořlavých kapalin, je vyhovující jak počet CAS, tak i 

počat hasičů a zásoba pěnidla, které je na likvidaci požáru vypočteno. 

 

11. Doporučení 

 

11.1. Technická 

1) Instalace elektrické požární signalizace – včasným detekováním požáru se zkrátí doba 

ohlášení požáru, zmenší se rádius a následně plocha požáru, což povede ke snížení potřebného 

počtu sil a prostředků PO, tzn. rychlejší zásah JPO doprovázený vznikem menších škod 

2) Instalace stabilního hasícího zařízení – vznik požáru je eliminován nainstalovaným 

stabilním hasícím zařízením, jehož spuštění je dále oznámeno na ohlašovnu požáru a následně 

povolány další síly a prostředky PO 
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11.2. Organizační 

 

Nejjednodušším opatřením z hlediska organizačního doporučení ke snížení vzniku požáru by 

bylo zajištění výroby a dodání sladu od externího dodavatele. Vzhledem k tradici a 

jedinečnosti při výrobě svého sladu je toto nemožné. 

Z tohoto důvodu navrhuji následující základní organizační opatření: 

1) V případě vzniku požáru v objektu Pivovaru vyhlašovat poplach JPO v rámci II. 

stupně PPPK, který by zajistil dostatečný počet sil a prostředků. 

2) Zpracovat Dokumentaci zdolávání požáru pro objekt Pivovaru formou operativního 

plánu. 

3) Zřídit v Pivovaru JSDH podniku.  

 

12. Závěr 

 

Jako cíl jsem si ve své práci vytyčil zpracovat operativně taktickou studii týkající se 

přehodnocení požárního zásahu v areálu Pivovaru Litovel a.s. a na základě možných variant 

požáru stanovit potřeby sil a prostředků pro vedení požárního zásahu. 

V práci byl vyhodnocen nejen  celkový areál Pivovaru, ale také jeho jednotlivé části včetně 

technologie výroby. Zvláštní důraz byl kladen na vyhodnocení vzniku požáru. S ohledem na 

požární zajištění Pivovaru jsem vyhodnotil jednotlivé varianty požáru a stanovil pro ně  

potřebný počet sil a prostředků pro jejich likvidaci. Toto moje zjištění jsem srovnal se 

skutečností. Výsledkem je doporučení k  přijetí opatření ke zlepšení zajištění stavu požární 

ochrany s ohledem na reálný stav. 

Zvolením tohoto tématu se potvrdilo nedostatečné zajištění požární ochrany v Pivovaru 

Litovel a.s.  

Vzhledem k tomu, že působím na funkci velitele PS Litovel HZS Olomouckého kraje a  také 

spoluzodpovídám za stav požární ochrany ve svém hasebním obvodu, využiji komplexních 

výsledků této práce k řešení zjištěného problému. 
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Seznam použitých vzorců 

Doba dojezdu poslední jednotky na místo požáru -  tDO
PO

 /min./ 

       60 . L           

tJ = ---------        [1] 

          vJ                  

tDO = tV + tJ        /min./     [2] 

 

Doba mezi příjezdem první a poslední jednotky na místo požáru - tR /min./ 

tR = tDO
PO - tDO

PR       [3]  

 

Doba volného rozvoje požáru - tVR /min./ 

      tVR = tZP + tOH + tD
PR + tBR

PR      [4] 

t1 = 10 min. 

t2 = tVR - t1 /min./        [5] 

t3 = tR + tBR
PO – tBR

PR + 5   /min./        [6] 

 

Doba od vzniku požáru do lokalizace požáru – t /min./ 

 t = t1 + t2 + t3          [7] 

 

Rádius požáru – R /m/ 

R = 5 . vl + vl . t2 + 0,5 . vl . t3    [8] 

 

Pravoúhlá forma šíření požáru v prostoru – frontální šíření prostoru po celé šířce místnosti. 

Sp = n . a . R  /m2/       [9] 

 

Plocha hašení – Sh /m2/   

Sh = n . a . h        [10] 

h = hloubka hašení - /m/ - účinná hloubka hašení proudnic C 52 = 5 /m/ 

 

Intenzita dodávané hasební látky na plochu je dle tab. 1 Ip = 8,1  /l . m2 . min-1/ 

Dodávka vody na hašení - Qp
h /l.min-1/  

Qp
h =  Sh . Ip        [11] 
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Počet proudů na hašení vodou -  Npr /ks/ 

                  Qp
h               

Nprh = -------------         [12] 

                       qpr
h                

 

Počet has. automobilů k vytvoření útočných proudů = NA /ks/ 

     Qp        

NA
H =  -------        [13] 

               qA         

 

Počet has. automobilů k dodávce hasební látky -  NA /ks/ 

            Npr . qpr         

NA
Č = ------------        [14] 

                                0,75 . Qč
            

 

Přibližný počet hasičů - Nhas/osob/ 

Nhas = k . i . Npri       [15] 

 

Ochranná doba to vzduchového dýchacího přístroje – To /min./ 

                 pL  x VL   

To  = 10 .  --------------      [16] 

                         MV                             

 
 

Skutečné množství dodávaného roztoku pěnidla a vody - Qsr /l.min-1/  

 Qsr = Nprh   .  qpr
h          [17] 

 
 

Nutná zásoba pěnidla pro hašení – V /l/ 

  V = Vo . Nprh        [18] 
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Seznam použitých zkratek 

JPO    Jednotka požární ochrany 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

PO    Požární ochrana 

IZS    Integrovaný záchranný systém  

SDH    Sbor dobrovolných hasičů  

JSDH    Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

PS   Požární stanice 

PPPK   Požární poplachový plán kraje 

NP   Nadzemní podlaží 

PP   Podzemní podlaží 

PÚ   Požární úsek 

SHZ   Stabilní hasicí zařízení 

EPS   Elektrická požární signalizace 

CAS   Cisternová automobilová stříkačka 

S a P   Síly a prostředky 

NH   Nátěrové hmoty 

HK   Hořlavé kapaliny 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

Pivovar   Pivovar Litovel a.s. 

a.s.   akciová společnost 

č.    číslo 

apod.    a podobně 

např.    například  

atd.    a tak dále 

tj.    to je 

m   metr 

n.m.   nad mořem 

l   litr 

hl   hektolitr 

mm   milimetr 

cm   centimetr 

tl.   tloušťka 

ks   kusy 

min.   minuta 

hod.   hodina 

el.   elektrický 


