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 Bakalářská práce řeší problém zajištění požární ochrany v podniku Kordárna a.s.  

ve Velké nad Veličkou. V první části je přiblížen právní rámec o požární ochraně. Následující 

část je zaměřena na statistický rozbor požárů na území České republiky. Dále je popsán podnik 

jak po stránce výroby, používaných materiálů, tak stávajícího požárního zabezpečení. 

Výsledkem je zhodnocení stávajícího požárního zabezpečení a navržení opatření odstraňující či 

zmírňující zjištěné nedostatky. 

 

Annotation 

 
Vajdík L., Ensuring the Fire Safety of Manufacturing Company Kordárna, a.s. at Velké nad 

Veličkou,  VŠB - TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2007. 38 p. 
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This bachor work solves a problem of the fire protection provision in company Kordarna, 

a.s. at Velká nad Veličkou. In the first part is approximated the legal framework about the fire 

protection. The following part is intended on the statistical fire analysis on Czech Republic 

territory and further is described the company both at all points of manufacturing, used materials 

and current fire security. Result is the current fire security appreciation and propound  

of removing or alleviative ascertained scarcity. 
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1 Úvod 

 

Potřeba ochrany bezpečí a jistoty je řazena do druhého stupně Maslowovi hierarchie 

potřeb. Každý člověk se potřebuje cítit bezpečně. Pocit bezpečí je touha, která zahrnuje 

bezpečnost zaměstnání, mravní a fyziologickou bezpečnost, rodinnou bezpečnost a především 

fyzickou bezpečnost. Fyzickou bezpečností se nerozumí jen bezpečí před násilím  

a kriminalitou, ale také bezpečí před mimořádnými událostmi jako jsou požáry, povodně  

a jiná možná nebezpečí. Touha po bezpečí může převážit nad požadavkem uspokojit 

fyziologické potřeby. 

Vhodně působící společnost má tendence poskytovat míru bezpečnosti jeho členům. 

Česká republika se snaží zvyšovat pocit bezpečí nejen pomocí ústavy, zákonů a vyhlášek,  

ale také pomocí integrovaného záchranného systému. Základní právo na ochranu života, zdraví  

a majetkových hodnot je zakotveno v ústavním pořádku České republiky. Podle článku  

1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, je garantem ochrany životů, 

zdraví a majetkových hodnot stát.[12] 

V oblasti požární ochrany je působným ústředním orgánem státní správy Ministerstvo 

vnitra. Úkoly státu na úseku požární ochrany zabezpečují na příslušných úrovních hasičské 

záchranné sbory krajů a v přenesené působnosti také orgány krajů a orgány obcí. 

Výsledkem spolupůsobení celé řady faktorů, je účinná ochrana životů, zdraví  

a majetku před požáry. K základním faktorům patří stanovení a plnění daných úkolů  

a opatření v oblasti předcházení požárům, připravenosti k hašení požárů a zabránění jejich šíření, 

jakož i vlastní činnosti při hašení požáru. Požární prevence je nedílnou součástí celého systému  

a do značné míry ovlivňuje úspěšnost fungování jeho prvků i systému jako celku. 

Podnik Kordárna a.s. ve Velké nad Veličkou je předním evropským výrobcem 

technických tkanin pro gumárenský průmysl. Postavení si získal díky vysoké kvalifikaci 

zaměstnanců a modernímu strojnímu a technologickému zařízení. Cílem mé práce je zhodnotit 

úroveň požárního zabezpečení, zjistit nedostatky v tomto systému a navrhnout opatření  

pro odstranění zjištěných nedostatků.  
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2 Rešerše 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

Šenovský, M. - Damec, J. - Glomb, Z.- Kalvarová, L. – Kvarčák, M. – Lošák, J. – Orlíková, K. 

Vybrané kapitoly z požární ochrany I .díl. VŠB – TU Ostrava,Ostarva 2003, 102 s. 

� Právní úpravy požární ochrany, požární ochrana u právnických a podnikajících 

fyzických osob, dokumentace požární ochrany u právnických osob a podnikajících 

fyzických osob. 

Šenovský, M. - Damec, J. - Glomb, Z.- Kalvarová, L. – Kvarčák, M. – Lošák, J. – Orlíková, K. 

Vybrané kapitoly z požární ochrany II .díl. VŠB – TU Ostrava,Ostrava 2003, 119 s. 

� Zdolávání požáru, státní správa a samospráva na úseku požární ochrany, bezpečnost 

v požární ochraně. 
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3 Požární ochrana v ČR 

 

Účelem požární ochrany v České republice je rozvíjení a vytváření podmínek  

pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při 

živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. K dosažení takového cíle byly právními 

předpisy stanoveny povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů, právnických  

a fyzických osob, postavení a působení orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární 

ochrany, jakož i postavení a povinnosti jednotek požární ochrany.[10] 

3.1 Zákon o požární ochraně 
  

Organizace požární ochrany se řídí dvěma základními předpisy vydané v oblasti 

působnosti ministerstva vnitra:  

� Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších přepisů (dále jen zákon 

o požární ochraně)  

� Vyhláška 246/2001 Sb., o stanovení podmínkách požární bezpečnosti a výkonu 

státního dozoru (dále jen vyhláška o požární prevenci) 

 

Zákon o požární ochraně určuje povinnosti ministerstev a jiných státních orgánům, 

fyzickým a právnickým osobám, státní správě a samosprávě na úseku požární ochrany. Zákon 

taktéž určuje postavení a povinnosti jednotek požární ochrany podle druhu jejich zatřídění. 

Zákon rovněž určuje postihy právnický a podnikajících fyzických osob a určuje náhradu škody.  

 Vyhláška 246/2001 Sb.,o požární prevenci stanovuje množství, druhy a způsob vybavení 

prostor a zařízení právnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost 

podle zvláštních předpisů. Jsou to například druhy vyhrazené hasící techniky, věcných 

prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, lhůty  

a způsoby provádění preventivních požárních hlídek a druhy požární dokumentace. 

Požární bezpečnosti u fyzických a právnických osob. Patří sem například druh 

dokumentace požární ochrany, druh způsobu a časové intervaly provádění pravidelných kontrol, 

taktéž druhy hasících přístrojů a jejich umístění. Vyhláškou se dále určuje způsob výkonu 

státního odborného dozoru a společná, přechodná a závěrečná ustanovení. [6] 

Podle zákona o požární ochraně právnické osoby a podnikající fyzické osoby při svých 

činnostech plní povinnosti stanovené předpisy o požární ochraně. Z hlediska stanovení  
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a způsobu zabezpečování a plnění těchto povinností je zákonem o požární ochraně uzákoněn 

rozlišný přístup k právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám podle míry požárního 

nebezpečí jimi provozovaných činností. 

Podle § 4 Zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. se provozované činnosti dělí podle 

požárního nebezpečí do tří kategorií: 

� bez zvýšeného požárního nebezpečí, 

� se zvýšeným požárním nebezpečím, 

� s vysokým požárním nebezpečím. 

 

3.1.1 Činnost se zvýšeným požárním nebezpečím 
 

Za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považují činnosti : 

 
a) při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úseku nebezpečné látky  

a přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a 

hořlavé v celkovém množství převyšující 1000 kg těchto látek a přípravků v pevném 

stavu nebo 250 litrů těchto látek a přípravků v kapalném stavu, 

b) při nichž se vyskytují v hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících, případně 

v nádobách (sudech, láhvích nebo kartuších) se součinitelem vnitřních objemů nádob 

převyšujících 100 litrů umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku v případě 

nádob na zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím možných náplní 

převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku, 

c) u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých 

kapalin v ovzduší nebo zařízení v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné 

koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm, 

d) ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovišti s nejméně třemi zaměstnanci 

vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 2kg/m  a vyšší, 

e) v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 2kg/m  a vyšší, 

f) při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední 

přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních 

spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění, vaření a ohřevu vody, 

g) v budovách o 7 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22,5 m, kromě 

bytových domů, 
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h) ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob, ve stavbách které jsou na základě 

kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu, orientace, 

i) v podzemních prostorách určených pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým 

požárním zatížením 15 2kg/m a vyšším, ve kterých se nemůže současně vyskytovat 7 a 

více osob, 

j) u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah. [6] 

 

3.1.2 Činnost s vysokým požárním nebezpečím 
 

Za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považují činnosti : 

 
a) při nichž se vyskytují nebezpečné látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako 

oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé v celkovém množství větším než 

5000 tun, 

b) při nichž se vyrábějí nebo plní do zásobníků, cisteren nebo nádob hořlavé kapaliny 

nebo hořlavé plyny a nebo hoření podporující plyny s roční produkcí 5000 tun  

a vyšší,  

c) v provozech, ve kterých se přečerpává a zvyšováním tlaku zabezpečuje přeprava 

nebezpečných látek a přípravků v kapalném nebo plynném stavu, které jsou 

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

průměru 0,8 m a větším, 

d) v budovách o 15 a více nadzemních podlažích nebo výšce větší než 45 m, 

v podzemních prostorách s nahodilým požárním zatížením 15 2kg/m  a vyšším, ve 

kterých se může současně vyskytovat více než 20 osob. 

 

Za provozované činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí se považují činnosti , které 

nejsou uvedeny výše. 

Vyjde-li najevo, že právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se nesprávně 

začlenila do kategorie podle odstavce 1, rozhodne o jejím správném začlenění příslušný orgán 

státního požárního dozoru. [6] 
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3.1.3 Povinnosti fyzických osob 
 

§17 zákona o požární ochraně vymezuje  základní povinnosti fyzických osob, některé 

podrobnosti k těmto povinnostem obsahuje i vyhláška o požární prevenci. Zákon o požární 

ochraně vymezuje rovněž skutkové podstaty přestupků na úseku požární ochrany, jakož  

i maximální výše pokut. 

Fyzická osoba je povinna: 

a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, 

elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání 

hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným 

ohněm či jiným zdrojem zapálení, 

b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a 

topení, 

c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech, 

d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu 

stanoveném zákonem, 

e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární 

ochrany za účelem jejich včasného použití, a dále udržovat toto zařízení a věcné 

prostředky v provozuschopném stavu, 

f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání 

požáru a pro záchranné práce, 

g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonůpři zjišťování 

příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu poskytnout výrobky nebo 

vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčin vzniku požáru, 

h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý 

požár vzniklý při činnostech, které vykonávají, nebo v prostorách, které vlastní nebo 

užívají, 

i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo 

činností. 

Fyzická osoba nesmí: 

a) Vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového 

volání, 

b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost 

požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy, 
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c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasících přístrojů 

nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, 

d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku, 

e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany, 

f) provádět vypalování porostů. 

Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru podle zákona 

133/1985 Sb.,§ 35 a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního 

dozoru. [6] 

3.1.4  Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob 
  

Kritéria pro zařazení provozovaných činností do jednotlivých kategorií jsou stanovena 

zákonem o požární ochraně a vyhláškou o požární prevenci. 

 

 
Obrázek 1: Povinnost právnických a podnikajících fyzických osob 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny:  

a) Obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné 

prostředky požární ochrany a požární bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární 

nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené 

požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních 

zařízeních, kromě výrobků stanovených podle zvláštních předpisů, lze instalovat  

a používat pouze schválené, 

b) vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné 

příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty  

a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením elektrické energie, 

uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární 

ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení, 

c) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků 

nebo činnosti, 

d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, 

zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází 

věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, 

e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární 

ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně  

a neprodleně odstraňovat zjištěné závady 

f) umožnit orgánům státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností  

na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentace  

i informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem  

a ve stanovených lhůtách plnit jim uložená opatření, 

g) poskytovat bezúplatně státnímu požárnímu dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné 

k provedení požárně technické expertízy ke zjištění příčin vzniku požáru, 

h) bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského 

záchranného sboru kraje, každý požár vniklý při činnostech, které provozují, nebo 

prostorách, které vlastní nebo užívají, 

i) stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí 

provozované činnosti, 

j) prokazovaným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti 

provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li 
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podmínky provozovaných činností a zabezpečování údržby a oprav stanoveny 

zvláštním předpisem, 

k) zajišťovat údržbu kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem 

a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení, 

l) stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob 

pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických  

a technologických zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními předpisy  

a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami 

s příslušnou kvalifikací, 

m) mít k dispozici požárně technologické charakteristiky vyráběných, používaných, 

zpracovaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních 

opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku. [6] 

 

 Právnické a podnikající fyzické osoby jsou dále povinny zřídit požární preventivní hlídky 

 a to: 

a) v prostorech s nejméně 3 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným 

požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím, 

b) v případě kdy tak stanový nařízení kraje nebo obecně závazná vyhláška obce. 

 

Preventivní požární hlídky mají za úkol dohlížet na dodržování předpisů o požární 

ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat 

jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru. 

 

Právnické a podnikající fyzické osoby , které provozují činnost uvedenou v § 4 odst. 2 a 3 

zákonu o požární ochraně, jsou povinny zpracovávat požadovanou dokumentaci požární 

ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a zachovávat je se skutečným 

stavem. Druh, obsah a vedení dokumentace požární ochrany stanovuje provádějící právní 

předpis. Rovněž jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně  

a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož  

i preventistů požární ochrany. 

Další  možností jak lze docílit u právnických a podnikajících fyzických osob účinnost 

preventivních opatření na úseku požární ochrany je důsledný ekonomický tlak ze strany 

pojišťoven , řádné organizování a provádění preventivně výchovné činnosti. [6] 
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3.2 Technické normy a další normativní dokumenty 
 

Na základě ustanovení § 4 zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky  

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou české technické 

normy ( dále jen ČSN ) dokumenty, jež nejsou obecně závazné, a které poskytují pro obecné  

a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků 

zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech.  

Splnění podmínek požární bezpečnosti je možno v některých případech prokázat 

splněním normativních požadavků. Splnit podmínky a požadavky takto stanovené právními 

předpisy odlišně od normativních požadavků je možné, ovšem jen tehdy, že je prokázáno  

dosažení stejné nebo vyšší úrovně bezpečnosti navrženým řešením. 

Z pohledu požární prevence patří mezi nejvýznamnější skupinu technických norem 

soubor norem z oboru požární bezpečnosti staveb (ČSN řady 73 08). Jde zejména o normy, které 

je možné rozdělit podle zaměření na projektové, zkušební a hodnotové.[10] 

3.3 Státní požární dozor 
 

Činnost státního požárního dozoru ( dále jen SPD) je dán zákonem o požární ochraně. 

Jeho úloho je zejména předcházení rizikovým stavům již ve fázi územního plánování, projektové 

přípravy staveb a technologií a taktéž při provozování jednotlivých činností, jako jsou 

prosazování a kontrola dodržování zákonných povinností na úseku požární ochrany. Veškerá 

preventivní opatření státního požárního dozoru jsou  v podstatě zaměřeny na: 

� opatření proti vzniku požáru, 

� opatření k zamezení nebo k omezení šíření požáru, 

� opatření k zajištění bezpečné evakuace, 

� opatření k zajištění bezpečného a účinného hasebního zásahu. 

Z hlediska převažujícího obsahového zaměření lze výkon SPD rozdělit do následujících 

oblastí: 

� kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, 

ukládáním opatřením k odstranění zjištění nedostatků a kontrolu plnění těchto 

opatření, 

� stavební prevence, 

� zjišťování vzniku požáru.  
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Kontrolní činnost SPD se dá rozdělit na plánované tématické kontroly a neplánované 

tématické kontroly. Mezi plánované tématické kontroly patří každoročně cíleně zaměřené 

tematické kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně  

u vybraných činností. Důvody zařazení mohou být různé, jak místní znalost, tak poznatky 

z vyšetřování příčin vzniku požáru, popřípadě poznatky z analýz či mimořádných událostí. Mezi 

nepánované tématické kontroly patří namátkové kontroly plynoucí z aktuálních situací.[10] 
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4 Statistiky 

 

  V současné době je v naší společnosti požár uznávaným rizikem. Důsledkem 

požáru přijde o život značné množství lidí. Požár také způsobí škody jak materiální,  

tak ekonomické. Ty se pohybují v řádech milionů korun. Dle požárních statistik za období let 

1997 až 2007 došlo na území České republiky ke 237 017 požárům, při nichž vznikla finanční 

škoda ve výši 21, 7 miliard korun. 

Statistika obsahuje požáry na území České republiky a je vypracována za období deseti 

let a to v letech 1997 – 2007. Je zaměřena na příčiny vzniku, počtu a výše škod,  

které vznikly při požáru.  

 

Podíl počtu pořárů podle odvětví v ČR za rok 2007
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Graf 1: Podíl počtu požárů podle odvětví v ČR za rok 2007 

 

Jak je zřejmé z Grafu 1, tak nejčastějším odvětvím, kde požár vznikl jsou domácnosti 

s 12,9 %, pokud nebereme v potaz skupinu nezatříděné a jiné, která obsahuje 61,2 % požárů. Zde 

se nacházejí požáry v odvětvích, která nebyla zařazena ani do jedné kategorie a nejsou z našeho 

pohledu příliš zajímavá. Průmyslové odvětví, kterým se budeme zabývat zaujímá 3 % podíl  

na všech požárech.  
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Graf 2 :Přímá škoda vzniklá požárem v jednotlivých odvětvích na území ČR v roce 2007 
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Graf 3 :Srovnání výše celkových škod a škod v průmyslu v ČR za období let 1997  - 2007 
 

Když se podíváme na škody které vznikly vlivem požáru na území České republiky za 

rok 2007, což znázorňuje Graf 2 , tak můžeme vidět že nejvyšší škoda vznikla v průmyslovém 
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odvětví a to 794,9 mil. Kč. Když se podíváme na odvětví domácností, kde je 12,9 % podíl 

četnosti požárů, tak výše škod je oproti průmyslovému odvětví, které má jen 3 % zastoupení 

v četnosti požárů,  takřka poloviční. To má za následek  finanční hodnota techniky a vybavení 

prostor v průmyslovém odvětví, kde dochází k neustálým modernizacím zařízení  

a automatizování a ceny vybavení tím rostou.  

Graf 3 nám znázorňuje každoroční výši škod na území České republiky za posledních 10 

let. Zde je zřejmé, že průmyslové odvětví je významným odvětvím co se týče finanční škody 

vzniklé důsledkem požáru. Škody v průmyslovém odvětví zaujímají každoročně průměrně 

třetinovou část všech škod, které způsobí požár. Rok 2002 byl extrémem, kdy škody vzniklé 

v průmyslovém odvětví dosáhly výše 2,6 miliard Kč, což bylo 72 % z celkových škod. Největší 

podíl na tak vysoké škodě za rok 2002 měli tři požáry. Prvním je požár výrobního prostoru 

pryskyřic, kde došlo ke škodě 700 milionů korun, další dva napáchaly škodu okolo 200 milionů 

korun, jednalo se o sklad materiálů na potisk hliníkových folií a požár telefonní ústředny.[5] 

4.1 Požáry v průmyslu 
 

Průmyslové odvětví tvoří nejvýznamnější obor po stránce škod vzniklých při požárech. 

Níže je uveden statistický přehled počtu požárů a vzniku škod za posledních deset let 

v průmyslovém odvětví na území České republiky. 
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Graf 4: Počet požárů vzniklých v ČR za období let 1997 - 2007 v průmyslovém odvětví 
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Graf 5 :Výše škod vzniklých požárem v průmyslu v ČR za období let 1997 – 2007 
 

 Z Grafu 4 je zřejmé že počty požárů v průmyslu mají z dlouhodobého hlediska klesající 

tendenci. Oproti tomu však, jak je možno vidět v Grafu 5 výše škod způsobená požárem i přes 

klesající počet požárů z dlouhodobého hlediska narůstá. I když míra požární ochrany se neustále 

vylepšuje , což dokazuje snižující se počet požárů za rok  ,tak přesto výše škod má opačný efekt. 

Vliv na to má, jak už bylo uvedeno finanční hodnota techniky  

a vybavení prostor , kde dochází k neustálým modernizacím a automatizování a ceny vybavení 

tím rostou. To má za následek, že pokud dojde k požáru, tak má požár po finanční stránce 

dalekosáhlejší následky.    

V roce 2007 vzniklo v průmyslu 751 požárů se škodou 852 milionů Kč, při tom byly dvě 

osoby usmrceny a 60 jich bylo zraněno. Přitom 67 velkých požárů ( se škodou 1 mil.  

a vyšší) způsobilo škodu 725 mil. Kč. To znamená ,že 9 % požárů způsobilo 85 % škod.  

Se srovnání s rokem 2006 došlo ke snížení požárů o 15,1 %, ale škody jsou vyšší o 31,3 %. [5] 

4.2 Statistiky požárů v textilní průmysl 
 

Podnik Kordárna a.s., o které pojednává tahle práce, je řazena do textilního průmyslu, 

proto je tahle část věnována právě statistikám obsahující hodnoty z textilního průmyslu. 

Statistika je zpracována za období let 1997 – 2007 na území České republiky. 
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Graf 6: Počet požárů v textilním průmyslu v ČR za období let 1997 - 2007 
 

Jak je možno vidět na Grafu 6, tak počet požárů v textilním průmyslu v ČR kopíruje 

charakteristiky průmyslového odvětví. Z dlouhodobého hlediska dochází ke zmenšování počtu 

požárů. V grafu je rovněž zobrazen přehled počtu požárů, které ročně dosáhnou svými následky 

škodou přesahující 0,5 mil. Kč. Průměrně ročně dojde ke čtyřem případům požárů se škodou 

přesahující 0,5 mil. Kč. Dále je uveden přehled nejzávažnějších případů, které se za dané období 

přihodili. 
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Graf 7: Výše škod způsobené požárem v textilním průmyslu v ČR za období let 1997 - 2007 
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Graf 8 :Srovnání výše škod celkových, v průmyslu a textilním průmyslu v ČR za období let 1997 – 2007 
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Graf 7 zobrazuje přehled škod , které vznikli příčinou požáru na území České republiky 

za období posledních 10 let. Nejvážnější je rok 1998, ve kterém došlo ke vzniku požáru 

v podniku PAJA a.s. v Trutnově, ten byl způsoben výbuchem lněného prachu. Vlivem toho přišli 

o život dva zaměstnanci, jedenáct jich bylo zraněno a škoda způsobená explozí byla 289 mil. Kč. 

Další velmi závažný požár nastal v roce 2007 a to v podniku Rauscher v Nové Pace,  který 

vznikl vznícením mechanické jiskry, škoda byla vyčíslena na  210 mil. Kč. 

Graf 8 nám znázorňuje srovnání výše škod celkových, v průmyslu a textilním průmyslu. 

Textilní odvětví zaujímá převážně nevýznamný podíl, výjimku tvoří již zmíněný rok 1998,  

kde je to 43 % škod v průmyslu a 21 % škod celkových a rok 2007 , kde je to 27 % škod 

v průmyslu a 10 % celkových škod způsobených požárem na území České republiky 

 

Velkých požárů (se škodou 0,5 mil. a vyšší) celkově vzniklo 42, při nichž vznikla 

finanční škoda 969,7 mil. Kč. Dále je v Tabulce 1 uveden přehled těch nejzávažnějších požárů  

a jejich příčiny. 
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Tabulka 1: Přehled velkých požárů v textilním průmyslu za období 1996 - 2007 

Rok Podnik, výše škody, příčina vzniku požáru 

1997 
Sukno s.r.o. Humpolec, 1 mil. Kč, tech. závada – přehřátí stejnosměrného soustrojí 

UO TEX s.r.o. Ústí nad Labem, 1,5 mil. Kč, mechanická jiskra z brusného kotouče 

1998 

PAJA a.s. Trutnov, 289 mil. Kč, výbuch lněného prachu, zraněno 11 osob z nichž 2 na 

následky zranění zemřeli 

MILERBA s.r.o Borovnice, 100 mil. Kč, příčina neobjasněna 

1999 

Jitex a.s. Písek, 24,7 mil. Kč, nepředpokládané změny provozních podmínek a následný 

výbuch plynu 

Hartmann-Rico a.s. Veverská Bitýška, 3,88 mil. Kč, technická závada s následným 

elektrickým zkratem 

2000 Lunar s.r.o. Stráž u Tachova, 7,3 mil. Kč, neobjasněno 

2001 Saparia a.s., 1,8 mil. Kč, nedbalost při svsřování 

2002 

Slezan a.s. Staré Město u Uh. Hradiště, 50 mil. kč, technická závada napínací kladky 

dopřádacího stroje 

Moravolen a.s. Jeseník, 40 mil. Kč, technická závada stroje a vznícení žhavých částic 

2003 
Fezko Servis a.s. Strakonice, 2 mil. Kč, neobjasněno 

DIGAL s.r.o. Tachov, 1,2 mil. Kč, úmyslné zapálení  

2004 
Schoeller Litvínov, 105 mil. Kč, zkrat v zářivkovém tělese ve skaldu bavlny 

Slezan Frýdek-Místek, 10 mil. Kč, závada na rozběhovém relé kompresoru chladničky 

2005 Výroba záclon v Aši, 3 mil. Kč, neobjasněno 

2006 
CNM textil v Oskavě, 50 mil. Kč, technická závada strojního zařízení 

D-Technik v Jablůnce, 3 mil. Kč, nedbalost při svařování lepenky 

2007 
Rauscher v Nové Pace, 210 mil. Kč, vznícení od mechanické jiskry 

GALA Prostějov, 1,3 mil. Kč, vznícení skladu textilního odpadu- hra dětí s ohněm 
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 Nejčastější prostor budovy kde požár vznikl: 

Tabulka 2: Nejčastější prostor budovy kde požár vznikl 

Prostor budovy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Celkem 
% 
z celku 

Výrobní provoz 58 32 22 34 39 15 21 19 10 17 267 57,4 

Pomocný provoz 0 0 0 0 1 6 1 2 0 0 11 2,4 

Sušárny 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0,4 

Vzduchotechnika 10 7 4 6 7 4 6 4 8 1 57 12,2 

Jiný výrobní 
prostor 

1 1 1 2 3 0 3 2 0 1 14 3,0 

Skladování, 
obchod 

3 6 4 7 5 5 4 5 3 2 44 9,4 

Sklad hoř. 
kapalin a plynů 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0,4 

Kanceláře, soc. 
zařízení, vrátnice 

4 0 1 1 1 0 1 0 0 0 8 1,7 

Ostatní prostory 
budov  

4 8 9 4 15 2 3 5 5 6 61 13,1 

Celkem 81 54 41 55 71 32 40 37 27 28 466 100 

 
 

Jak je patrné z  Tabulky 2 a Grafu 10, tak místo vzniku požáru v textilním průmyslu na 

území ČR za posledních 10 let se nejčastěji nachází ve výrobním prostoru a to v 57 %. V roce 

1998 to bylo dokonce 70 % všech požárů, které vznikli v textilním průmyslu.  
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Nejčastější místo vzniku požru v textilním průmyslu v ČR za 
období let 1997 - 2007
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Graf 9: Nejčastější místo vzniku požáru v textilním průmyslu v ČR za období let 1997 - 2007 

4.3 Poznatky ze statistik 
 

Provedeme-li krátké zhodnocení předložených údajů, lze dospět k následujícímu. Četnost 

požárů v průmyslu mají celkové 3 % zastoupení z celkových četností požárů, které vznikly  

na území České republiky. Při těchto požárech dochází ke zranění či usmrcení osob  

jen sporadicky. Závažnější škody však vznikají po stránce materiální a ekonomické. Z celkových 

škod, které vzniknou důsledkem požáru je průměrně 37,6 % způsobeno právě v průmyslu. 

Z dlouhodobého hlediska se počty požárů v průmyslovém odvětví snižují, ovšem výše škod 

naopak roste. Rok 2007 je toho důkazem, kdy došlo v průmyslu k 751 požárům s celkovou 

škodou 852 mil. Kč. Z toho bylo jen 67 požárů velkých (vzniklá škoda byla vyšší něž 1 mil. Kč), 

ale škoda při těchto požárech byla 725 mil. Kč. To znamená že 9 % požárů v průmyslu způsobilo 

85 % škod. Ve srovnání s rokem 2006 se počet požárů v tomhle odvětví snížil o 15,1 %,  

ale škoda naopak narostla o 31,3 %.  

Požáry v textilním průmyslu mají po stránce četnosti požárů stejné vlastnosti jako požáry 

v průmyslu, jejich četnost se každoročně snižuje. Výše způsobených škod v textilním průmyslu 

je z dlouhodobého hlediska rostoucí, přitom dochází v mezidobí k poklesu. Nejčastěji požár 

vzniká ve výrobních prostorech a to v 57 % všech případů za posledních 10 let u nás. Zde  

se nachází výrobní technika,  která má vysokou finanční hodnotu a pokud dojde k závažnějšímu 

požáru v těchto prostorech, tak je následná škoda značně velká což dokazují výše zmíněné dva 

případy z roku 1998 a 2007, kde požár vznikl ve výrobních prostorech. 
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5 Požární ochrana v podniku Kordárna, a.s. 

 

5.1 Historie 
 

Historické tradice firmy sahají do roku 1948 a navazují na tradice světoznámých 

Baťových závodů v Otrokovicích. V té době byla převedena výroba kordových tkanin 

z gumárenských závodů v Otrokovicích do nově budovaného závodu ve Velké nad Veličkou, 

která se nachází 5 km od hraničního přechodu se Slovenskou Republikou Javorník / Vrbovce 

v okrese Hodonín. Firemní kultura, technické a manažerské znalosti Baťových závodů se staly 

základem, na kterých stavějí generace techniků a manažerů Kordárny.  Výroba zde byla zahájena 

roku 1950, kde 110 dělníků vyrábělo průměrně 650 tun bavlněných kordů. Ke konci prvního 

výrobního desetiletí v Kordárně započaly zkoušky a ověřování výroby z polyamidových 

materiálů Perlon a Silon. Později byl výrobní program rozšířen o séglové tkaniny do dopravních 

pásů , odpichové pryže a provazů pro klínové řemeny. 

 Po privatizaci podniku v roce 1994 přišli nový majitelé se strategií technologické, 

technické a personální oblasti. Byly vybudovány nové laboratoře, míchárna roztoků, linka  

pro impregnaci technických tkanin. Oddělení vývoje výrobků pracovalo soustavně na nových 

typech produktů, zejména polyesterových kordů a geotextílií. Dílčím vyvrcholením snahy  

o zlepšení kvality výrobků byla roku 1996 certifikace systému řízení jakosti dle standardu ISO 

9001. V kvalitě výrobků a produktivitě práce se Kordárna stala srovnatelná s předními podniky 

ve světě.[11] 

5.2 Výrobní program 
 

Kordárna patří mezi největší světové výrobce výztužných textilních tkanin  

pro gumárenské užití v pneumatikách a dopravních pásech. Intenzivně rozvíjí výrobu geotextílií, 

geomříží a geokompozitů pro užití ve stavebnictví a v zemních tělesech pro využití výstužné, 

filtrační, drenážní, separační, ochranné a protierozní. 
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5.2.1 Kordy 
 

 Jsou to tkaniny pro gumárenský průmysl, užívají se v pneumatikách , dále jsou užity 

v tlakových hadicích. Kordárna vyrábí všechny druhy kordových tkanin, tj. viskozové,  

polyetylenové a aramidové a to ve formě řezné a nebo impregnované. Nynější výroba  

se pohybuje okolo 7000 tun ročně a Korkárna, a.s. patří mezi přední evropské výrobce kordů. 

5.2.2 Ségly 
 

 Jedná se o tkaninu pro vyztužení dopravních pásů.  Moderní technické zařízení umožňuje 

dodávat technické tkaniny ve všech provedeních a šířkách a to např.  

� EP tkaniny – jde o polyesterové tkaniny používané pro výrobu dopravních pásů,  

� PA tkaniny – polyamidové tkaniny používané pro výrobu vysoko-pevnostních pásů 

především ve východní Evropě,  

� EPP tkaniny – speciální polyesterové tkaniny používané pro výrobu vysoko-

pevnostních pásů v celé Evropě,  

� PBA tkanina (Cotton / PA) – speciální tkanina pro výrobu vysoko-pevnostních 

žáruvzdorných dopravních pásů, 

� ZTK tkaniny – polypropylenové zábalové tkaniny používané v celém gumárenském 

průmyslu po celém světě jak při výrobě dopravních pásů, tak pneumatik. 

  

5.2.3 Geosyntetika 
  

Jde o pletené a tkané goetextílie na bázi PET, PVA a PP pro stavebnictví. Plní řadu úkolů 

oddělují, filtrují, stabilizují a chrání. Nacházejí mnoho uplatnění při stavebních aplikacích jako :  

� vyztužení strmých svahů, 

� protierozní ochrana, 

� vyztužení asfaltových vrstev vozovky, 

� vyztužení a stabilizace železničního a silničního tělesa, 

� opěrné zdi a mostní opěry. 
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5.3 Začlenění do stupně provozovaných činností 
 

Činnost výrobních objektů Kordárna a.s. je začleněna na základě zákona 133/1985 Sb.,  

§ 4 odstavec 2 písmene a, d, e, j do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím. 

 

a) množství skladované látky na jednom prostoru nebo požárním úseku je vyšší než 1000 

kg – sklad bavlněné příze, 

d) ve výrobních provozech se na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci vyskytuje 

nahodilé požární zatížení 15 2kg/m  a vyšší, 

e) v prostorech skladiště se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 2kg/m  a vyšší, 

j) nejsou obvyklé podmínky pro zásah – dle § 18 odstavce b vyhlášky Ministerstva vnitra 

246/2001 Sb. složité podmínky pro zásah PO – rozvodna elektrického proudu. [6] 

Z kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím vyplívají podniku Kordárna a.s. ze § 5 a 6     

určuje povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob.   

� § 13 určuje povinnost zřídit preventivní požární hlídky.  

� § 15 určuje povinnost zpracování předepsané dokumentace požární ochrany, 

dodržovat podmínky v ní stanovené a udržovat je v souladu se skutečným stavem. 

� § 16 určuje povinnost školení a odborné přípravy zaměstnanců o požární ochraně 

5.4 Výrobní cykly 
 

V závodě Kordárna se používá omezený sortiment  textilních technologií. Jsou to: 

� převíjení bavlněné příze, 

� skaní viskózových  a PAD vláken, 

� tkaní kordu, 

� příprava impregnačních disperzí, 

� impregnace a dodatečná úprav. 

 

V Příloze 1 je zobrazen na Obrázku 3.1 výrobní diagram. Nejprve se materiál naváží  

do skladu materiálu ( viz. Příloha 2 Obrázek 3.2), odkud je manipulačními vozíky převezen  

do skaldu výroby, kde se zpracovává. Zde se z něj vyrábí skáním, což je splétání 2 – 6 vláken 

v jedno vlákno. To se navíjí na cívky a převeze se na výrobu kordů a séglů. Ty se po utkaní 

podrobí dokončovací tepelné úpravě (dále DTÚ), kde se louhuje a chemickou úpravou 
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impregnuje. Poté je materiál zabalen a převezen do skladu hotové výroby, odkud je následně 

vyexpedován. 

Přípravné operace v přádelnách a vlastního spřádání jsou nejnebezpečnější a mají jak 

maximální četnost, tak i maximální závažnost požáru. Z důvodu práce s volnějším vláknem  

se lehce uvolňují krátká vlákna (tzv. linters), která způsobují nebezpečnost práce. Ostatní 

operace jsou podstatně méně nebezpečné. 

V zásadě lze uvést, že čím mají zpracované suroviny a meziprodukty menší objemovou 

hmotnost a uvolňují více lintersů, tím jsou nebezpečnější. Proto je v textilních závodech pořádek 

velmi důležitým faktorem.  

5.4.1 Převíjení bavlněné příze 
 

 Při převíjení bavlněné příze na člunkové cívky je malé a střední uvolňování lintersů. 

Lintersy se usazují jako lehké velmi velké shluky vláken, které se nedělí na jednotlivá vlákna, 

ale poletují a usazují se jako celek. Proto i když prach z celulosy je snadno výbušný, nedochází  

a nemůže dojít při převíjení k výbuchu prachu. Usazený linters je velmi lehce  zápalný, například 

i jiskrou z broušení či svařování. 

Proto je důležité čistit stroje a konstrukce průmyslovým vysavačem s velkým usazovacím 

prostorem, protože odsávaný materiál má nízkou objemovou hmotnost obvykle nepřevyšující 

100 2kg/m . Čištění strojů stlačeným vzduchem je pohodlné, ale neúčinné protože lintersy  

se usadí na jinším místě. 

Při převíjení je ve stroji málo vlákna, takže málo intenzivní požár by bylo možné včas 

uhasit. Převíjecí stroj má málo zatížená ložiska, a proto i při velkých otáčkách bývají poruchy 

ložisek poměrně řídké. Převíjení je zobrazeno v Příloze 2 na Obrázku 3.3. 

5.4.2 Skání 
 

 Ačkoliv ve skárně se pro charakter vlákna neuvolňuje prakticky žádný prach, bývají skací 

stroje často zdrojem malých požárů, protože ložiska, zejména řemenic, jsou hodně zatížená. 

Dobrý skací stroj má životnost ložisek delší než 8000 hodin, tak, aby během provozu 

nedocházelo k poruchám a byla možná preventivní údržba v roční odstávce. 

Mazací soustava stroje je uzavřená oběhová, to proto aby během chodu nemohlo nikde 

dojít k nahromadění směsi prachu a oleje, která je velmi snadno zápalná anebo nemohlo dojít 

k zaolejování podlahy. Jak poruchy ložisek, tak i vyteklý olej, zejména smíšený s organickým 
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prachem bývají u skacích strojů nejčastějšími zdroji požárů. Skání je zobrazeno 

v Příloze 2 na obrázku 3.3. 

5.4.3 Tkalcovské stroje 
 

 Člunkové tkalcovské stroje, které jsou používány v závodě téměř neprodukují prach  

a lintersy a při normálním provozu jsou požáry těchto strojů neznámé. Tkalcovny kordu, tak  

i séglů lze za předpokladu dodržování čistoty a vyhovující údržby považovat za bezpečné. 

5.4.4 Příprava impregnačních dispersí 
 

 Utkané kordy a ségly se impregnují v disperzi kaučuku a rezorcínového resolu, proto  

aby byla zvýšená přilnavost kaučuku k textilu. Impregnační disperse se snadno srážejí  

a nesnesou transport, proto si je závody musí vyrábět sami. 

Impregnační roztoky se vyrábějí smísením komponentů rezorcínu, formalinu, čpavku  

a latexu syntetického a přírodního kaučuku. Při přípravě není nebezpečí požáru, protože 

s výjimkou rezorcínu, který je dodáván šupinkový, jsou ostatní komponenty silně zředěné vodou 

včetně konečného produktu. Při přípravě je možný únik formalinu a čpavku. Příprava  

je zobrazena v přílohové části 2 na obrázku 3.4. 

5.4.5 Impregnace a dodatečná tepelná úprava 
 

 Obě operace, impregnace a dodatečná tepelná úprava výrobků jsou spojeny v jednu. 

Dodatečná tepelná úprava se provádí ohřevem napnuté tkaniny na 110 – 150 ˚C. Dokud teplota 

nepřestoupí 110 ˚C a pás tkaniny má vlhkost vyšší než 30%, není žádné nebezpečí vznícení  

nebo samovznícení tkaniny. Při vyšších teplotách, zejména u strojů, které mají plynové topení,  

je reálná možnost samovznícení impregnované tkaniny. 

Požáry vznícení tkaniny nejsou nebezpečné, protože se stroj ztrátou napětí tkaniny 

zastavuje a zbytky požáru v šachtě se likviduje vystříkáním vodou. Linka DTÚ je zobrazeno 

v přílohové části 2 na obrázku 3.5. 
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5.4.6 Skladování 
 

Skladování se obvykle chybně pokládá za bezpečnou operaci. Vážnou chybou je názor,  

že lze jakýkoliv požár ve skladu hasit manuelně tradičními prostředky a tradičním způsobem. 

Ve skladu vzniká požár obvykle buď  nedodržováním předepsaných bezpečnostních 

pravidel pro svařováním a pokoutným kouřením nebo vznícením, většinou celulosových 

materiálů nebo znečištěných materiálů. 

Požár textilu se velmi rychle šíří, protože textil má nízkou objemovou hmotnost a při 

malé hmotnosti velký povrch. Hašení požáru je ve skaldu tradičním způsobem v krátké době 

silně ztíženo a po krátké době téměř znemožněno. Rychle se rozvíjející požár lze uhasit pouze 

okamžitým zásahem lidí přítomných ve skaldu do 1 minuty a nebo stabilním hasícím zařízením. 

5.5 Používané suroviny  
Podnik Kordárna má kromě malých množství benzínu, petroleje, nátěrových hmot  

pro údržbu jako suroviny a pomocné látky ve větším množství mazací oleje, formaldehyd, 

resorcin, čpavkovou vodu a bavlnu. 

5.5.1 Formaldehyd 
 

Fyziologické vlastnosti formaldehydu jsou významnější než-li požárně technické 

vlastnosti. Formaldehyd nemá jenom mutagenní vlastnosti, ale je také karcinogenní. 

Karcinogenní vlastnosti formaldehydu jsou umocněné chlorovodíkem. Již při nízkých 

koncentracích formaldehydu a chlorovodíku vzniká chlórmethyl a dichlordimethyleter.  

Obě sloučeniny jsou již při nízkých koncentracích výrazně karcinogenní a patří mezi ultrajedy. 

Vzhledem k těmto vlastnostem je nutné dodržet některé jednoduchá pravidla:  

� v místnosti kde je skladován nebo zpracováván formaldehyd nesmí být vůbec 

skladována nebo používána kyselina solná nebo chlorovodík, 

� formaldehydová havárie musí být zneškodněna reakcí se čpavkem. Reakce je velmi 

rychlá a vzniká při ní Urotropin, který je v pracovních podmínkách neškodný a i pro 

půdu nebo vodu méně jedovatý něž li formaldehyd. 
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5.5.2 Resorcin 

Resorcin je v čistém stavu poměrně bezpečný materiál. Má tyto požárně technické vlastnosti : 

Tabulka 3: Vlastnosti resorcinu 

bod tání 110 ˚C 

bod vzplanutí 127 ˚C 

spodní mez výbušnosti při 200 ˚C  1,4 % obj. 

teplota vznícení  628 ˚C 

 

Jak je z dat zřejmé, jedná se o poměrně bezpečný materiál. Jeho snadná rozpustnost  

ve vodě a vysoký bod tuhnutí usnadňuje hašení vodou. 

5.5.3 Čpavková voda 
 

Čpavková voda je po stránce požárně technické naprosto bezpečná, důležité jsou její 

fyziologické vlastností. Parciální tlak čpavku nad čpavkovou vodou o koncentraci 25% a za 

teploty 20 ˚C je 50 kPa.Je tedy poměrně vysoký a obsah čpavku ve vzduchu nad roztokem  

je velmi vysoko nad nejen povolenou hygienickou koncentraci  tzv. bezpečnou koncentrací, ale  

i vyšší než nebezpečné koncentrace při níž mohou vzniknout smrtelné úrazy. 

Aby nemohla při čpavkové havárii vzniknout nebezpečná koncentrace (0,5%) je nutné 

zředit čpavkovou vodu asi desetinásobným množstvím vody v koncentraci -125gl . Nedostane-li 

se tento roztok přímo do vodního toku, tak je neškodný a v půdě se brzy rozloží a asimiluje. 

5.5.4 Mazací oleje 
 

V závodě se používají pouze mazací, které mají silně sníženou tendenci k samovznícení. 

Tyhle mazací oleje mají obvykle bod vzplanutí nad 150˚C a v kapalném stavu za teploty 100˚C 

se nesnadno zapalují. Je-li olej nasáknut do porézních látek s velkým povrchem jako jsou hadry, 

čistící bavlna, piliny apod., zapaluje se zdrojem vznícení snáze, téměř tak snadno jako motorová 

nafta nebo petrolej. Mazací oleje se snadno hasí nejen klasickými prostředky jako je pěna  

a prášek, ale i vodní mlhou. 
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5.5.5 Celulóza a celulózové materiály 
 

Celulóza je snadno až velmi snadno zapalitelná za těchto podmínek: 

� vlhkost celulózových materiálů je nižší než 10%. Je to při normální teplotě při 

poměrné vlhkosti vzduchu nižší než 65%, při teplotě 50 ˚C při poměrné vlhkosti 75% 

a nižší. 

� objemová hmotnost vláken nebo výrobku je nižší než 200 -3kg.m . 

Celulózové materiály nejsou termostabilní a již při poměrně nízké teplotě se rozkládají. 

Při dlouhodobém ohřevu celulózovém materiálu nastávají pronikavější změny. Za určitých 

okolností při několikasethodinovém ohřevu bylo pozorováno samovznícení celulózy i za teplot 

kolem 100 ˚C. Z těchto mastností celulózových materiálu je nutno vycházet při všech úvahách o 

bezpečnosti a zejména zabránit dlouhodobému ohřevu bavlny nebo viskozy na teploty 100˚C a 

vyšší. 

5.6 Možné iniciační zdroje 
 

Mezi hlavní iniciační zdroje v textilním průmyslu patří poruchy elektroúdržby, dále horké 

plochy, svařování a broušení a nedostatečná údržba strojů. 

5.6.1 Poruchy elektro 
 

Většina požárů v textilních závodech je způsobena poruchami na elektrických zařízeních. 

Přitom nejde při výrobě kordů o zařízení elektricky složitá, poruchová a riziková, nýbrž jde 

převážně o jednoduché pohony zařízení. Možno říci provozně dlouhodobě vyzkoušených. 

Převážnou většinu tvoří jednoduché pohony skacích stolic, ovšem ve značném množství a 

v nepřetržitém provozu. A v tom tkví vlastně nebezpečí: počínající porucha na zařízení snadno 

ujde pozornosti obsluhy i údržby. 

Je proto třeba mimo odstraňování akutních poruch provádět pravidelnou pochůzkovou 

kontrolu všech zařízení a to jak skacích, tak zařízení vzduchotechniky, osvětlené atd. 

5.6.2 Horká ložiska a jiskry ze tření 
 

Horká ložiska a jiskry ze tření jsou textilním průmyslu velmi důležitým zdrojem vznícení 

nejen v přádelnách ale i při skaní a dalších operacích textilního průmyslu. U tohoto zdroje 

vznícení je většinou příčinou konec životnosti ložiska. Ložisko se zahřívá, pokud se na něj usadí 
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linters ve směsi s mazadlem, vznítí se přímo tyto úsady a v extremním případě  

i mazadlo, což je olej nebo mazací vazelína. Je-li ložisko porušeno natolik, že se nemůže hřídel 

vychýlit a to se stává obvykle u zakrytých ložisek , vychýlený hřídel, případně součást, která je 

na ní připevněná se tře o stroj nebo kapotáž stroje a je zdrojem jisker, schopných zapálit téměř 

všechny běžné organické prachy ve vrstvě i v oblaku. 

Životnost ložisek není přesně ohraničená a řídí se pravděpodobností. Je závislé na 

zatížením na druhu zatížení a na otáčkách. Poněkud ji lze zvýšit kvalitnějším mazivem, ale tohle 

zvýšení je velmi nepatrné, maximálně zvýší životnost do 10 %. 

5.6.3 Svařování 
 

Většina požárů při svařování vznikla více než 3 metry od místa svařování a obvykle více 

než 30 minut po skončení práce, proto vznícení ušlo bezprostřední pozornost. Pomocí vztahu 

2
2,1. . 1,5or h p= + spočíst poloměr ochranné zóny.[2] 

V případě, že nelze z naléhavých provozních důvodů vyklidit náležitý bezpečnostní 

prostor, doporučuje se oddělit pracoviště od ostatního prostoru mokrými plachtami tak,  

aby plachty přesahovali svařované místo. Svařuje-li se v blízkosti lehce hořlavých látek jako  

je např. lepenka, papír nebo textil, doporučuje se po skončení svařování po šest hodin zajistit 

odborný dozor každou hodinu. Svařuje-li se v prostorách zaprášených organickým prachem,  

je bezpodmínečně nutné do vypočtené vzdálenosti prach odsát a případně podlahu  

a konstrukce pokrýt pěnou. 

5.6.4 Broušení a rozbrušování 
 

Jiskry odlétající z broušeného a rozbrušovaného kovu dosahují energie až 15 mJ a jsou 

schopné zapálit kromě par hořlavých kapalin i některé prachy a pevné látky jako je papír a textil. 

Nesmí se tedy použít tohoto pracovního postupu v ochranném pásnu a v prostorách zaprášených 

organickým prachem. V ostatních případech se doporučuje dodržovat stejná pravidla jako při 

svařování. Nebezpečnou zónu můžeme vypočítat podle rovnice pro běžné svařování obloukem. 
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5.6.5 Teplé plochy 
 

Jak u pevných látek, tak i u par hořlavých kapalin je statistický význam závislosti teploty 

vznícení na čase. I když u par hořlavých kapalin není závislost tak vyhraněna jako  

u celulosových materiálů obecně, kde teplota poklesá z 500 ˚C při sekundovém působení pod 

130 ˚C při působení kolem 100 hodin, přece je závislost značná.  

Vyskytne-li se teplá plocha nad 120 až 150 ˚C, nesmí přijít ve styk s celulózovými 

materiály, ale i syntetickými vlákny a plocha teplejší než 200 ˚C s parami hořlavých kapalin  

po dobu delší než desítky sekund. 

5.6.6 Ostatní možné zdroje vznícení 
 

V gumárenském a plastikářském průmyslu hrají ještě dosti důležitou úlohu statický výboj 

a samovznícení buď látek s velkým povrchem jako je pěnová pryž nebo reaktivních olejů  

na textilu nebo obecně na materiálech s velkým povrchem.V podniku Kordárna je statický výboj 

nebezpečný pouze ve skladu hořlavých kapalin a tam je nutné zachovat všechna pravidla  ČSN 

650201. 

 

5.7 Organizace požární ochrany v podniku 
 

Za požární ochranu v podniku zodpovídá statutární zástupce kterým je generální ředitel 

.Za dohled při dodržováním požární ochrany je pověřena odborně způsobilá osoba  

a technik PO. Dokumentace požární ochrany je v následujícím rozsahu: 

� posouzení požárního nebezpečí,  

� požární řád pracovišť, 

� požární poplachové směrnice objektu, 

� evakuační plán objektu, 

� dokumentace zdolávání požárů, 

� přehled pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím, 

� požární kniha, 

� dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních 

hlídek a preventistů požární ochrany, 

� doklady o pravidelných kontrolách dodržování předpisů o PO, 
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� směrnice o činnosti požárních hlídek, 

� údaje o požárech, příčinách, 

� řád ohlašovny požáru, 

� požárně technické charakteristiky skladovaných a používaných materiálů a látek, 

� přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek. 

5.7.1 Represivní požární ochrana 
 

Represivní požární ochrana v Kordárně,a.s. je zabezpečena sborem dobrovolných hasičů. 

Počet dobrovolných hasičů na směně je 2, požární jednotka je tvořena dobrovolnými hasiči 

v počtu 1+3. Pro vlastní požární zásah toto množství nedostačuje. Je zapotřebí svolat dobrovolné 

hasiče, kteří jsou v pohotovosti. Popřípadě svolat jednotky HZS z Veselí nad Moravou,  

ty provedou kvalifikovaný zásah, HZS z Veselí nad Moravou je do Velké nad Veličkou vzdálen 

16 km.  

24 hodin denně zabezpečuje požární ochranu hlídka ve zmenšeném počtu 1+1 (velitel 

hlídky a hasič řidič) z toho hasič neustále sedí na vozové vrátnici, velitel směny provádí 

preventivní dozory po podniku a je na pageru neustále k dispozici. Hasič, který je na osobní 

vrátnici koná službu koordinace a dispečinku, monitorování panelu EPS – svolávání a organizaci 

výjezdu do podniku v případě požáru, svolávání ostatních příslušníků jednotky sboru 

dobrovolných hasičů, tel. prověřování a případné povolání HZS Veselí nad Moravou. 

5.7.2 Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně 
 

Povinnost školení a odborné přípravy zaměstnanců o požární ochraně vychází z §16 

zákona o požární ochraně. Školení v podniku provádí odborně způsobilá osoba  a technik požární 

ochrany. Školení se provádí nástupem do pracovního poměru a dále v pravidelných intervalech. 

Zaměstnanci a požární hlídky jsou školeni jedenkrát ročně, sbor dobrovolných hasičů podniku  

je každý měsíc školen po dobu šesti hodin. Přehled zodpovědnosti školících činností je uveden 

níže v Tabulce 4 
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Tabulka 4: Přehled školení 

Činnost Odpovídá 
Provedení vstupního školení OZO  a TPO 
Provedení vstupního školení na pracovišti Odpovědný vedoucí (mistr) 
Provedení opakovaného školení na  
pracovišti 

Provádí se v rámci školícího dne - OZO 

Provedení školení vedoucích zaměstnanců OZO  a TPO 
Provedení školení a odborné přípravy  
preventivních požárních hlídek, osob  
zajišťujících PO v mimo pracovní době a  
v době sníženého provozu 

OZO  a TPO 

Seznámení zaměstnanců následného  
dozoru po provádění požárně  
nebezpečných činností – např. svařování, 
práce s otevřeným ohněm 

OZO , Technik PO 

Školení cizích osob, které se s vědomím  
společnosti zdržují a pohybují na jejích  
pracovištích – návštěvy, dodavatelé, apod. 

OZO TPO 

Vedení evidence o školení 
personální oddělení pro školení a výchovu 

zaměstnanců 
Organizace a zajišťování školení  
zaměstnanců o PO 

personální oddělení pro školení a výchovu 
zaměstnanců 

Zdroj: Interní materiály podniku. Upraveno autorem. 

 

5.7.3 Způsob zajištění PO ve výrobě 
 

Na níže uvedeném Obrázku 2 je možno vidět, kde se nachází prvky požárně 

bezpečnostních zařízení, jde o halu 1.4, sklad bavlněné příze a vrátnice, kde je umístěn 

synoptické tablo elektrického zabezpečovacího systému. 

 

Hala 1.4 

Požární zabezpečení Haly 1.4 je následující: 

� venkovní hydrantová sít, 

� vnitřní hydrantová sít, 

� požární uzávěry, vrata, dveře, vodní clony, klapky, 

� EPS pro celý rozsah haly 1.4, 

� hasící přístroje, 

� únikové cesty a nástupní cesty pro zásah hasičů. 

 



 

 34 

Výrobní, technologické a administrativní prostory haly 1.4 jsou zabezpečeny systémem 

elektrické požární signalizace AlgoRex Cerberus. Systém EPS je tvořen systémem automatické 

detekce požáru a manuálních tlačítkových hlásičů požáru. Automatické hlásiče požáru reagují  

na zvýšený výskyt aerosolů kouře ve střeženém prostoru. Manuální hlásiče slouží pro aktivaci 

EPS osobami, jenž se vyskytují ve střeženém prostoru. Prostory jsou vybaveny kombinací 

akustické a optické signalizace. Na trasách chráněných únikových cest jsou instalovány 

manuální hlásiče požáru. K vyhodnocení požární situace monobloku haly 1.4 je určena ústředna , 

která je umístěna v místnosti řízení. Součástí této ústředny je řídící terminál s LCD displejem, 

který formou textové zprávy přesně vymezuje prostor a rozsah možného požárního nebezpečí 

v hale 1.4.  

 

 
Obrázek 2: Mapa areálu 

 

Skladiště  

Souží ke skladování bavlněné příze, která je základní surovinou pro výrobu kordů  

a geotextilií. Skladiště je samostatně stojící, uzavřený, třípodlažní objekt s půdorysem 65 x 32 m. 

Skladiště je opatřeno nájezdovou rampou pro kamionovou a železniční dopravu.  
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Požární zabezpečení skladiště je následující : 

� stabilním hasící zařízení, 

� protipožární nástřik, 

� přenosné hasící zařízení, 

� venkovní hydrantová sít, 

� vnitřní hydrantová sít, 

� únikové cesty a nástupní cesty pro zásah hasičů. 

 
 Vrátnice 

Vrátnice slouží jako kontrola vstupu a odchodu zaměstnanců a evidenci návštěv. Sídlí zde 

příslušníci dobrovolného hasičského sboru podniku. Dále se zde nachází synoptické tablo 

elektrického požárního systému.  

5.8 Požáry v podniku 
 

V podniku Kordárna, a.s. došlo za poslední tři roky, ke třem požárům. U žádného  

nedošlo ke zranění či usmrcení osob. Žádný požár se však neobešel bez nutnosti rekonstrukce 

místa požáru, jednalo se o části budovy a strojní zařízení. 

V roce 2006 došlo ke dvěma požárům. V prvním případě se jednalo o požár rozvodny  

22 kV společnosti EON sídlící v areálu Kordárny. A v druhém případě se jednalo o požár  

na lince DTÚ 2 , jde o linku kde dochází k tepelné úpravě materiálů. 

V roce 2007 došlo k požáru na lince DTÚ 3. Příčinnou bylo samovznícení usazených 

zbytků impregnačních roztoků na stěnách sušárny, stejně jako u požáru v roce 2006. Požár  

se rozšířil po elektroinstalaci, po konstrukcích linky a dalších technických rozvodech až  

na střechu objektu. Škoda vzniklá v souvislosti s požárem byla vyčíslena na 2 000 000,- Kč. 

Hasebním zásahem jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku byly uchráněny hodnoty  

ve výši 80 000 000,- Kč. 
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6 Návrhy opatření 

 
Je možné konstatovat, že při stávajícím pořádku v podniku je vznik středního  

a velkého požáru málo pravděpodobný. Se zahořením a malým požárem je nutné počítat, protože 

výrobní zařízení není tak dokonalé, aby vznik požáru vyloučilo a automatické hasící zařízení 

není ve výrobních prostorech nainstalováno. Instalace sprinklerového hasícího zařízení by bylo 

vhodné, ale není vzhledem k charakteru výroby nutné. 

Je také třeba zdůraznit, že pro poměrně dobrou úroveň protipožární bezpečnosti v závodě 

je udržování pořádku a čistoty nejméně na současné úrovni bezpodmínečnou podmínkou. 

Pro další zlepšení úrovně bezpečnosti v podniku bych navrhoval následující opatření:  

� Opatření technického charakteru 

� Opatření vyplívající z požárů v podniku 

6.1 Opatření technického charakteru 
 

Provoz převíjení bavlněné příze je jediným provozem v závodě, kde se tvoří linters  

a kde je možné vidět shluky bavlněného vlákna usazené na strojích a konstrukcích. Úsady nejsou 

příliš velké a vzhledem k novotvorbě shluků je patrné , že zásada pravidelného úklidu je zřejmá. 

Je třeba zvážit, zda není vhodnější než čistit stroje stlačeným vzduchem  

a konstrukce občasným ometáním,  čistit stroje průmyslovým vysavačem s dostatečně velkým 

prostorem na odsátá vlákna. Následně pak provádět i čištění tohoto odsávacího systému  

a to nejméně dvakrát ročně, protože i zde by se tvořily shluky linters a mohlo by to vést 

k rozšíření vzniklého požáru i v tomto odsávacím systému. Čištění průmyslovým vysavačem by 

bylo účinnější než čištění stlačeným vzduchem, které pouze prach stěhuje. 

 

V podniku se používá k čištění a odmašťování strojních součástí technický benzín. Ten 

patří do skupiny vysoce hořlavých látek. Při jeho manipulaci a skladování může dojít 

k odpařování a vytvoření se vzduchem výbušné směsi. Ta může vzplanout vlivem působení 

horkých povrchů, jisker či otevřeného plamene. Bylo by vhodné posoudit, jestli není vhodné 

nahradit technický benzín nehořlavým odmašťovadlem. Těch momentální trh nabízí širokou 

škálu. Tyto odmašťovače jsou nevodivé, bez obsahu jedovatých a karcinogenních látek a hlavně 

nehořlavé. Tím by se zamezilo možnosti vzniku nebezpečné výbušné směsi a nebezpečí 

výbuchu.  
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Ve výrobní hale 1.4 se používá elektrická požární signalizace s opticko-

kouřovými lineárními hlásiči požáru. Ty se skládají ze dvou částí, vysílače paprsku a přijímače 

paprsku. Pokud dojde při průchodu paprsku kouřem k jeho zeslabení po stanovenou hodnotu, je 

po uplynutí časového zpoždění signalizován požár. Při úplném přerušení dochází k signalizaci 

poruchy. V podniku dochází vlivem víření bavlněného prachu k občasným planým poplachům, 

zejména tehdy, je-li odstavena klimatizace a po pár dnech opět zapnuta. To způsobí, že usazený 

prach se v klimatizaci rozvíří po prostorech haly. Dochází k zeslabení paprsku snímače, což 

systém mylně vyhodnocuje jako požár, popřípadě poruchu.  

Tomu lze předejít, kdyby byly stávající hlásiče opticko-kouřové lineární vyměněny  

za hlásiče teplotní bodové. Jejich princip je založený na měření teplot dvěma termistory. První  

je volně přístupný pro okolní vzduch a druhý je uzavřen do tepelně izolovaného materiálu. Tento 

typ hlásiče vyhodnocuje překročení maximální teploty nebo překročení rychlosti nárůstu teploty 

ve střeženém prostoru. Nijak by vyhodnocování neovlivňovalo poletování bavlněného prachu.  

6.2 Opatření vyplývající z požárů v podniku 
 

Četnost požáru na lince dokončovací tepelné úpravy je za poslední období častá, 

zpravidla jde jen o malé zahoření. Občas toto zahoření přeroste až do závažného požáru, který  

se stal v roce 2007, při němž vznikla škoda 2 miliony Kč. Příčinou bývá vzplanutí 

impregnačních roztoků a také ve výjimečné situaci zbytků materiálů, které se ve výhřevném 

tunelu zapomenou při pravidelné odstávce a čištění výhřevného tunelu. Tato situace již 

v podniku v minulosti nastala. Teplota se ve výhřevném tunelu pohybuje těsně nad spodní 

hranicí teploty vzplanutí a jen při malém překročení předepsané teploty dochází ke vzplanutí 

impregnačního roztoku, který ulpí na stěně tunelu. Frekvence požárů (zahoření) s minimální 

škodou je poměrně velká a střední doba mezi zahořeními u jedné linky je 1200 – 1500 hodin. 

Zahoření nedělá v podstatě škodu, protože stroj se ihned zastavuje a válce v teplé části 

jsou stejně chlazeny vodou, takže se nemohou přehřát. Vyhřívací šachta se potom musí zbavit 

tlejícího materiálu vystříkáním vodou a stroj se znovu uvede do chodu.  

Bylo by vhodné zauvažovat, zda není výhodné nainstalovat na vrch šachty suchovod 

s tryskami ovládanými od stanoviště strojmistra, kterými lze vystřikovat šachtu bez nutnosti lézt 

po ochozech konstrukce. Po značnějším vzplanutí a rozšíření plamene je pohyb po ochozu zcela 

nemožný. 
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7 Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo vyhodnotit stávající požární zabezpečení podniku Kordárna 

a.s. V úvodu je přiblížen právní rámec zákonů o požární ochraně,  

ze kterých plynou podmínky pro zařazení do kategorií provozovaných činností a následné 

povinnosti, které vznikají právnickým a fyzickým osobám. 

V kapitole zabývající se statistikami je nastíněn počet a výše škod požárů na území České 

republiky za posledních deset let. Statistiky jsou zaměřeny na celkové průmyslové odvětví, 

z něhož byl zhodnocen průmysl textilní. Zhodnocením dat bylo zjištěno, že požáry v textilním   

a celkovém průmyslovém odvětví se snižují, výše škod se však naopak zvyšuje. Důvodem 

mohou být drahá vybavení, která jsou rok od roku modernější, a tudíž jejich cena roste. Růst cen 

se promítá do výše škod, které způsobil požár. 

V následující kapitole je přiblížen podnik Kordárna a.s. Velká nad Veličkou. Popsána  

je historie podniku, druhy výrobků, výrobní cykly a materiál, který se při výrobě používá. Dále 

je práce zaměřena na požární ochranu podniku po stránce právní a technické. 

Výsledkem práce bylo zhodnocení stavu požární ochrany a kvůli případným zjištěným 

nedostatkům navrhnout opatření odstraňující nebo zmírňující tento nedostatek. Bylo dospěno  

k závěru, že úroveň požární ochrany v podniku Kordárna je vyhovující, ale je třeba vylepšit 

systém odsávání bavlněného prachu, který se při převíjení bavlněné příze uvolňuje a usazuje po 

okolí. Tento usazený prach je velmi snadno zápalný, například i jiskrou z broušení,  

a rychle šíří požár. Další nedostatek vyplývá z předchozích požárů. Jako nejrizikovější se jeví 

linka dokončovací tepelné úpravy, na které došlo za poslední dva roky ke dvěma požárům. Dále 

by bylo výhodné zaměnit technický benzín, který se používá na čištění stojů,  

za nehořlavé odmašťovače. Tím by se vyloučilo možnost vzniku výbušné koncentrace.  

U systému elektrické požární signalizace dochází k planým poplachům z důvodu prášení  

ve střeženém prostoru. Tomu by šlo předejít nahrazením lineárních opticko-kouřových hlásičů  

za hlásiče teplotní bodové, jejichž funkci prašnost neovlivňuje. 

Podnik Kordárna, a.s. ve Velké nad Veličkou je celosvětově uznávaný podnik s dobrým 

jménem. Požární ochrany je na dostačující úrovni. Pokud by však byl vybudován systém 

odsávání bavlněného prachu, suchovod s tryskami a další navrhované změny, tak by byly 

vyplněny zjištěné nedostatky v požárním zabezpečení. 
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