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Anotace 

 

VRÁBLÍK, J. Požáry pneumatik. Ostrava, 2009. 74 s. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TU 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

Klíčová slova: požár, pneumatika, deflektor, hašení 

 

 Autor se v této práci zabývá požáry pneumatik. V první části podává informační 

materiál o pneumatikách jako takových, o způsobech jejich skladování , o jejich hoření a 

zplodinách hoření. Ve druhé části se zabývá prevencí a represí jejich požárů, na základě 

praktického pokusu a provedením taktického cvičení se zabývá  možnostmi využití štítové 

proudnice – deflektoru, k zabránění šíření požáru. Závěrečnou částí diplomové práce je návrh 

metodického listu Bojového řádu – Požáry skládek pneumatik. 

 

 

Annotation 

 

VRÁBLÍK, J. Fire of tires. Ostrava, 2009. 74 p. Diploma thesis (Ing.). VŠB – Technical 

University of  Ostrava, Faculty of Safety Engineering 

 

Key words: fire, tire, deflector, extinguishing 

Author deals with tires’ fires in this thesis. First section gives theoretical information 

about tires themselves, their burning and gaseous products of fire. The second part concerning 

the fire prevention and repression, also containing the real project, examines possibilities of 

usage a deflector to prevent the spread of fire. Concluding section is presented as a proposal 

of a methodical sheet of Field manual – Fires of tire dumps.   

 



 
6 

 
 

Obsah: 
1. Úvod ....................................................................................................................................... 7 
2. Rešerše literatury.................................................................................................................... 8 
3. Pneumatika a „její život“........................................................................................................ 9 

3. 1 Části pneumatiky:............................................................................................................ 9 
3. 2 Problematika pneumatik v praxi.................................................................................... 11 
3. 3 Výroba pneumatik ......................................................................................................... 13 
3. 4 Pneumatika jako odpad ................................................................................................. 14 

4. Hoření pneumatik ................................................................................................................. 16 
5. Požárně-technické charakteristiky........................................................................................ 17 

5. 1 Pneumatiky – pláště ......................................................................................................17 
5. 2 Duše, vložky do pneumatik, drobný sortiment z pryže................................................. 17 
5. 3 Drť z vulkanizované pryže ............................................................................................ 17 

6. Toxicita kouře ...................................................................................................................... 18 
6. 1 Účinky vybraných zplodin hoření na lidský organismus .............................................. 18 
6. 2 Rizika ............................................................................................................................ 22 
6. 3 Kapalné produkty hoření ............................................................................................... 23 
6. 4 Dynamika požáru .......................................................................................................... 24 

7. Požáry pneumatik ve Zlínském kraji.................................................................................... 25 
7. 1 Požár skládky pneumatik v areálu firmy Metalšrot Tlumačov ..................................... 25 
7. 2 Rozsáhlý požár skládky pneumatik v areálu firmy Kovosteel ...................................... 26 
7. 3 Požár skládky pneumatik v areálu bývalého zemědělského družstva........................... 30 
7. 4 Požár skládky pneumatik v areálu autobazaru, ul. Nádražní, Zlín................................ 32 

8. Skladování pneumatik ve Zlínském kraji............................................................................. 34 
9. Návrh praktického experimentu ........................................................................................... 38 

9. 1 Provedení experimentu.................................................................................................. 39 
10 Průběh praktického experimentu......................................................................................... 43 

10. 1 Provedení experimentu................................................................................................ 43 
10. 2 Diskuse – měření teplot............................................................................................... 47 
10. 3 Diskuse – měření hustoty tepelného toku ................................................................... 53 
10. 4 Závěr: .......................................................................................................................... 55 

11. Taktické cvičení – požár skládky v areálu firmy Kovosteel s.r.o...................................... 57 
11. 1 Praktické poznatky ze cvičení: .................................................................................... 57 
11. 2 Závěr: .......................................................................................................................... 58 

12. Požáry pneumatik – prevence ............................................................................................ 60 
13. Požáry pneumatik – represe ............................................................................................... 63 

13. 1 – 1.Způsob zdolávání požáru - hašení .........................................................................63 
13. 2 - 2. způsob zdolávání požáru – postupné rozebírání a dohašování ............................. 64 
13. 3 - 3. způsob zdolávání požáru – kontrolované vyhoření .............................................. 65 
13. 4 - 4. Způsob zdolávání požáru – zahrnutí zeminou ...................................................... 65 

14. Návrh metodického listu .................................................................................................... 67 
Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu ............................................ 68 

I. Charakteristika .................................................................................................................. 68 
II. Úkoly a postupy činnosti ................................................................................................. 69 
III. Očekávané zvláštnosti .................................................................................................... 70 

15. Závěr................................................................................................................................... 72 
16. Použitá literatura ................................................................................................................ 73 
17. Seznam příloh..................................................................................................................... 75 



 
7 

 
 

1. Úvod 
 

Dva rozsáhlé požáry pneumatik, které zasáhly Zlínský kraj v červnu roku 2007 a 

v lednu roku 2008, upozornily na palčivý problém současnosti – co s pneumatikami, které už 

dosloužily a je potřeba se jich zbavit. Pneumatika provází člověka celý život. Je na kolech 

kočárku, ve kterém se po narození vozí miminko, na autíčkách na hraní, na koloběžce i na 

kole, na kterém jezdí malý kluk, na motorce teenagera a konečně i na kolech 

automobilu, kterým člověk jezdí celý život a který jej po smrti odveze na hřbitov. 

 

Tisíce pneumatik, které každý rok doslouží řidičům v celé republice, je potřeba někde 

uložit, zpracovat, případně ekologicky zlikvidovat. Obrovské haldy použitých pneumatik 

představují velké nebezpečí požáru. Požáry, které jsou obtížně hasitelné a produkují množství 

hustého černého kouře, představují ekologické riziko a obrovskou zátěž nejen pro zasahující 

hasiče, ale i pro celý integrovaný záchranný systém, který se na likvidaci takovýchto složitých 

požárů podílí. 

 

Primárním cílem diplomové práce je podat informace o pneumatikách jako takových, 

o způsobu jejich hoření, požárech a skladování pneumatik ve Zlínském kraji. Sekundárním 

cílem je zhodnotit možnosti bezpečného skladování, způsobů hašení a možností zabránění 

šíření požáru.. Výstupem diplomové práce by měl být návrh metodického listu – Požáry 

pneumatik. 

 

V této práci budu vycházet z poznatků uvedených v použité literatuře, z vlastních 

zkušeností při zásazích u požárů pneumatik a z  provedených praktických pokusů. V první 

části práce budu sledovat „životní příběh pneumatiky“, tzn. jakým způsobem se z výroby 

dostane až na skládku a  položím teoretický základ, na který naváži v druhé časti, kde se již 

budu prakticky zabývat požáry a jejich likvidací. 
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2. Rešerše literatury 
 

RŮŽIČKA, B., KOLEČEK, P. Pneumatiky pro váš automobil, 1. vydání. Praha: CP Books, 

2005. ISBN 80-251-0561-X 

 

 Tato publikace se zabývá pneumatikami pro osobní automobily. Uvádí základní 

fyzikální zákony týkající se pneumatik a jejich jízdních vlastností. Podává informace o 

parametrech pneumatik a jejich typech. Dává rady a tipy pro nákup nových a likvidaci ojetých 

pneumatik. 

 

ORLÍKOVÁ K ., Hasební látky, SPBI Ostrava 1995, 89 s 

 

 Publikace přináší základní informace o hasebních látkách – jejich dělení a možnostech 

použití. Vysvětluje základní principy přerušení hoření a hašení.  U jednotlivých druhů 

hasebních látek udává jejich výhody a nevýhody. 

 

KOLEKTIV AUTORŮ. Air Emissions from scrap tire combustion, United States 

Enviromental Protection Agency, říjen 1997, 105 s 

 

 Studie americké agentury ochrany přírody se zabývá plynnými zplodinami hoření 

požárů opotřebovaných pneumatik. V první části vyjmenovává možné zplodiny hoření a 

jejich účinky na lidský organismus. Na základě provedených měření – ať již v laboratoři nebo 

přímo v podmínkách reálného požáru prezentuje druh a koncentrace nebezpečných látek v 

ovzduší 

 

KOLEKTIV AUTORŮ. Tire pile fires: Prevention, response, remediation, Enviromental 

Engineering and Contracting, říjen 2002, 85s 

 

Studie se zabývá požáry ojetých pneumatik – jejich prevencí, zdoláváním a odstraňováním 

následků. Každému bodu je věnována samostatná kapitola. Popisuje zásahy na požáry 

pneumatik , které proběhly v USA a na základě jejich průběhu navrhuje poučení do budoucna. 
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3. Pneumatika a „její život“ 
 
 

Pneumatika je pružná součást kola automobilů, plněná vzduchem nebo různými speciálními 

směsmi. Slouží k přenosu brzdných a hnacích sil automobilu na vozovku a zároveň zajišťuje 

pohodlí cestujících. Používá se nejen na automobilech, ale i na jiných dopravních 

prostředcích. Téměř každé kolo, ať už na automobilu, motorce, kole nebo třeba i na stavebním 

kolečku, má na svém obvodu nasazenu pneumatiku plněnou vzduchem, případně jen 

pryžovou obruč. Má tvar toroidu a je nasazena na vnějším obvodu disku nazývaném ráfek.. 

Dříve uvnitř bývala duše, nyní se téměř bez výjimky používají bezdušové pneumatiky 

v různých velikostech podle potřeby. Pneumatika se skládá z následujících polotovarů: 

3. 1 Části pneumatiky: 

1) Vnitřní vložka. 

Vnitřní vrstva pryže, která 

nahrazuje duši používanou u 

starších typů pneumatik, proto 

musí být vzduchotěsná[1] 

 

2) Vrstva kostry 

Složená z tenkých textilních vláken, které jsou rovnoběžně vedle sebe zality do gumy. Jsou 

jednou z nejdůležitějších součástí pneumatiky a zajišťují její odolnost proti tlaku. Každé 

vlákno odolá síle 15 kg a tkanina pneumatiky jich může obsahovat až 1400 ks. [1] 

3) Patka pláště 

Její úlohou je přenášet točivý moment motoru a brždění z ráfku pneumatiky až na styčnou 

plochu pneumatiky s vozovkou. [1] 

 

Obr. 1 – Pneumatika [1] 
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4) Patní lana 

Jejich úkolem je držet pneumatiku na ráfku. Vyztužují patku pneumatiky a bez rizika 

poškození vydrží zátěž až 1800 kg. [1] 

5) Bočnice 

Chrání pneumatiku před drobnými nárazy, které by ji mohly poškodit, např. při najíždění na 

obrubník, přejíždění výmolů apod. Místo, kde se pneumatika dotýká ráfku je zpevněno tvrdou 

gumou. [1] 

6) Nárazníky 

Jsou zpevněny a vyztuženy velmi jemnými, ale zároveň velmi pevnými ocelovými lanky 

zalitými mezi dvěmi vrstvami pryže. Tyto dvě vrstvy – někdy jich bývá i více -  jsou 

přilepeny k sobě a k ploše běhounu. Vrstvy spolu svírají úhel 60º a tvoří trojúhelníkovou síť, 

která přispívá k pevnosti pneumatiky. Siť ocelových vláken obemyká pneumatiku po celém 

jejím obvodu a má velmi těžkou úlohu: po obvodu musí mít dostatečnou pevnost, aby 

odolávala natažení způsobeném odstředivou silou a tím zachovávala konstantní obvod 

pneumatiky. Pevná musí být i v příčném směru, aby odolávala silám natahujícím pneumatiku 

při změně směru jízdy a odolávala tlaku při nahuštění pneumatiky. Přitom ale musí být 

dostatečně pružná, aby pohlcovala nárazy a deformace způsobené nerovnostmi a jinými 

překážkami na vozovce. [1] 

7) Běhoun 

Nejsvrchnější vrstva pryže, ležící na náraznících. Zajišťuje kontakt pneumatiky s vozovkou a 

musí v tomto místě odolávat značným tlakům. Směs pryže použité na běhounu musí být 

odolná proti opotřebení, zajišťovat dobrou přilnavost na všech typech povrchu a co nejméně 

se zahřívat. Běhoun je podle typu pneumatiky vybaven různým systémem drážek pro dobrý 

odvod vody, sněhu nebo bláta od místa styku pneumatiky s vozovkou [1] 

 

 Životnost pneumatiky je 50 000 – 70 000 ujetých kilometrů. Poté buď poslouží jako 

základ pro protektorování, nebo se stává odpadem. Při protektorování se na starou kostru 
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nanese nový běhoun, čímž se životnost pneumatiky prodlouží o přibližně 30 000 – 50 000 

kilometrů. Protektorování se používá především u pneumatik pro nákladní automobily. Je 

jednou z metod, jak snížit produkci ojetých pneumatik, i když ne moc rozšířenou. 

Protektorované pneumatiky jsou ale levnější než nové a představují hlavně cenově zajímavou 

alternativu novým pneumatikám. 

3. 2 Problematika pneumatik v praxi 
 

Podle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, platí na pneumatiky povinnost zpětného 

odběru. Podle § 38, odst. 4, povinná osoba musí prostřednictvím právnické nebo fyzické 

osoby oprávněné k podnikání, která prodává nové pneumatiky spotřebiteli (poslední prodejce) 

zajistit, aby byl spotřebitel informován o způsobu provedení zpětného odběru těchto 

použitých výrobků. Pokud tak poslední prodejce neučiní, musí dle následujícího odstavce tyto 

použité výrobky bezplatně odebrat. 

 

Toto legislativní opatření je v praxi jen velmi těžko realizovatelné. Největším 

problémem je, že při prodeji pneumatik působí několik článků řetězce – výrobce a dovozce – 

podle zákona o odpadech osoby povinné, velkoobchod, maloobchod, a nakonec samotné 

pneuservisy. 

 

Co nám říká zákon? I ten nejmenší pneuservis, provozovaný v maličké garáži, nebo 

supermarket, by měl bezplatně vybírat opotřebené pneumatiky. Ty se ihned po převzetí dle 

smluvního vztahu uzavřeného s osobou povinnou stávají jeho majetkem. Osoba povinná 

zajistí i náklady spojené s dopravou. 

 

Jak to vypadá ve skutečnosti?  Ve většině případů žádný smluvní vztah neexistuje, 

alespoň ne mezi velkoobchodem a posledními prodejci. V nejlepším případě od prodejců 

odeberou stejné množství pneumatik, jaké dodali. Supermarkety a obchodní řetězce informují 

zákazníky o sběrných místech. Pokud zákazník kupuje a vyměňuje pneumatiky přímo 

v pneuservisu, je vše bez problému, od něj odebere staré pneumatiky jeho dodavatel. Pokud si 

ale zákazník přinese nové pneu vlastní, koupené například v supermarketu nebo přes internet, 

nastává problém. Dodavatel pneuservisu je neodebere, protože jsou navíc, pneuservis je 

skladovat nemůže a pokud by je chtěl odevzdat firmě provádějící jejich likvidaci, ta po něm 

bude chtít poplatek. Ten ale od zákazníka vybrat nemůže, protože zpětný odběr je podle 

zákona bezplatný. Podle zákona je vlastně ani pneuservis převzít nemusí, není osoba povinná, 
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ale podle toho samého je převzít musí, jinak musí zákazníka informovat o místech zpětného 

odběru. Co když je ale pneuservis v malé obci která nemá sběrný dvůr? Nebo jinak. Koupím 

si nové pneumatiky v supermarketu v okresním městě, odtud mě pošlou se starými 

pneumatikami do sběrného dvora v tom samém okresním městě, kde mi je ale bezplatně 

nevezmou, protože nejsem obyvatelem onoho okresního města. 

A tak řeší tuto situaci každý po svém. Proto nám u některých pneuservisů rostou 

hromady starých pneumatik, které se opět stávají ekologickým strašákem a nebezpečím 

v případě požáru, ať již způsobeného nedbalostí nebo třeba úmyslným zapálením v případě 

msty nebo konkurenčního boje. [2] 

 

 
 

 
Energie, 
suroviny Výroba pneumatik 

Emise, 
odpad 

Energie Používané pneumatiky 
Ztráty gumy, 

hluk 

Použité pneumatiky 

Protektorování pneumatik Energie, 
suroviny 

Použité běhouny, 
emise 
hluk 

Energie 

Ukončená životnost 
Alternativy zahrnující: 
� Fyzické opakované 

použití 
� Materiálové 

recyklace 
� Využití energie 
� odstraňování 

Emise, 
odpady, 
průsaky 

Obr. 2 – Koloběh pneumatik [2] 
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3. 3 Výroba pneumatik 
 

 Jak se vlastně pneumatiky vyrábí? 

Záhladní surovinou pro výrobu pneumatik je 

přírodní guma, syntetická guma, mour a olej. 

Tyto složky tvoří 80 % pneumatiky. Zbytek je 

řada různých zpevňovacích materiálů. Polovina 

kaučuku, použitého při výrobě, pochází 

z přírodních zdrojů, konkrétně z kaučukovníku. 

Kaučukovník je tropický strom.  Syntetická guma 

se získává převážně od evropských výrobců. 

Třetinu   gumové směsi tvoří plnidla. 

Nejpoužívanějším plnidlem jsou gumárenské 

saze, ty dávají pneumatice její černou barvu. Dále 

se přidávají různé vytvrzovací směsi a pomocné 

      přísady. 

 

 Během fáze směšovaní se suroviny míchají a zahřívají přibližně na 120 ºC. Složení 

gumových směsí je různé, liší se směsi pro letní a zimní pneumatiky, pro osobní a nákladní 

automobily. 

 

 Směsi se používají pro pogumování komponentů jako například textil, gumové pásky 

a ocelové patní lana. Pro výrobu pneumatik se používá 10 – 30 komponentů.  

 

 Na stroji na výrobu pneumatik se z komponentů a gumové směsi vyrobí polotovar. 

Ten je následně ve vytápěném lisu podroben vulkanizaci. Pod vysokým parním tlakem se 

polotovar přitlačí proti formě na které je vzorek a popis bočnic. Tím vznikne konečná podoba 

pneumatiky.  

 

 Každá pneumatika je poté překontrolována, jak strojově tak manuálně. Kontrolují se 

vizuální závady na pneumatice, radiální házení a boční výkyv. Následně je pneumatika 

uložena ve skladu a připravena k expedici zákazníkovi. [4] 

Obr. 3 – Tekutý kaučuk [3] 
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3. 4 Pneumatika jako odpad 
 

 Po uplynutí své životnosti se pneumatika stává odpadem, na který platí povinnost 

zpětného odběru. Pneumatiky jsou nebezpečný odpad, proto je skládkování pneumatik 

zakázáno. Skládkování je povoleno pouze jako dočasné řešení před dalším využitím.  

Likvidace použitých pneumatik se provádí několika způsoby: 

 

a) Protektorování – Protektor je vlastně obnovená pneumatika. Vyrábí se ze starých, 

ojetých pneumatik. Stará pneumatika je důkladně zkontrolována, zda není poškozená a 

je z ní odstraněn starý dezén a boční nápisy. Na starou pneu je nanesen spojovací 

roztok a nový, nevulkanizovaný materiál. Do pneu je pod tlakem vylisován nový 

vzorek, jsou odstraněny přetoky z lisování. Pneu je znovu zkontrolována a  připravena 

k prodeji. Protektorování se používá hlavně pro nákladní a autobusovou dopravu. U 

osobních automobilů se využívá v menší míře. [5] 

 

b) Spalování – pro vysoký obsah uhlíku má pneumatika vysokou výhřevnost rovnající se 

černému uhlí. Proto část použitých pneumatik slouží jako palivo. Spalování probíhá 

buď ve spalovnách odpadu nebo jako alternativní palivo v cementárnách. V České 

republice se pneumatiky nebo jejich části spalují v Cementárnách v Mokré u Brna, 

v Hranicích na Moravě a v Čížkovicích. [5] 

 

c) Drcení a výroba granulátu – Využívají se dvě metody: Klasický drtící způsob na 

sekacích strojích nebo drcení za použití nízkých teplot – tzv. kryogenní postup. Drcení 

se provádí na drtících linkách po kterých následuje separace textilu a ocelového kordu. 

Výsledkem jsou tři frakce – drcená pryž, nasekaný ocelový kord a nasekaný textil. 

Granulát, textil a ocel jsou využívány jako druhotná surovina. [5] 

 

d) Pyrolýza – V hermeticky uzavřených speciálních reaktorech dochází za nepřístupu 

vzduchu rozpadu vyšších řad uhlovodíků na nižší. Vzniklý pyrolytický olej se dá 

použít pro spalování v naftových hořácích nebo jako surovina při výrobě plastů. 

Pyrolýzní plyn se spotřebovává ve vlastní technologii a tuhý zbytek se svými 

vlastnostmi podobá aktivnímu uhlí a proto se využívá ve filtrech nebo v chemickém 

průmyslu. [5] 

 



 
15 

 
 

e) Regenerace pryže – Při regeneraci pryže nelze z pryžového odpadu získat původní 

kaučuk ani jiné gumárenské suroviny. Pryž se pouze stává znovu vulkanizovatelnou, 

její mechanické vlastnosti jsou však horší než u surového kaučuku. Regenerát se tedy 

využívá jen jako přísada do kaučukových směsí, kde tvoří přibližně 10% objemu 

směsi. [5] 

 

f) Technologie PETRO-EX – Pro hasiče nejzajímavější možnost využití, kdy se 

z gumového granulátu vyrábí sorbent pod obchodním názvem PETRO-EX. Tento 

sorbent je hydrofobní. tzn. že nesaje vodu a je schopen reagovat okamžitě po styku 

s ropnou látkou. [5] 

 

Nejvíce rozvíjejícím se odvětvím zpracování použitých pneumatik je využívání pryžové drtě 

v různých odvětvích průmyslu, ve stavebnictví, dopravě apod. [5] 
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4. Hoření pneumatik 
 

 
  

 

Hašení požárů pneumatik je pro hasiče velmi obtížný úkol. Pro účelný boj s požárem 

je nejprve důležité pochopit, jak hoření pneumatik, potažmo pryže samotné, probíhá. 

K odpovědi na  otázku, jak vlastně hoření pneumatik nebo pryže probíhá, musíme znát 

materiálové složení pneumatiky. Hlavní složkou pneumatiky je pryž. Ta se vyrábí z kaučuku, 

ať už přírodního  nebo syntetického. Syntetický kaučuk se vyrábí polymerací nebo 

kopolymerací některých nenasycených uhlovodíků. Může mít různé složení. Mezi nejčastěji 

používané patří butadien-styrenový kaučuk (SBR), butadienový kaučuk a isoprenový kaučuk. 

Další složkou pneumatik jsou pak saze, antioxidanty (2-fenylnaftylamin, parafenylendiamin, 

chinolin), změkčovadla (minerální oleje), vulkanizační činidla (nejčastěji prášková síra 

v obsahu 1-3 %), urychlovače vulkanizace (difenylquanidin, N-sulfenamidy, 2-

merkaptobenzothiazol) a aktivátory (oxid zinečnatý). Pokud vynecháme chemicky nedůležité 

části jako kord a patní lana, může být přibližné složení směsi pro výrobu pneumatik 

následující: 100 hmotnostních dílů kaučuku, 35 dílů sazí, 4 díly aktivátoru, 2,5 dílů síry, 2 

díly změkčovadla, 1 díl kyseliny stearové, 0,75 dílu urychlovače, 0,7 dílu antioxidantů. [11] 

  

Samotné zapálení pneumatik běžnými prostředky je téměř nemožné, proto jsou velké 

požáry pneumatik téměř vždy dílem žháře nebo důsledkem neopatrné manipulace 

s otevřeným ohněm. Zapálení pneumatiky běžnými prostředky jako sirka nebo zapalovač je 

téměř nemožné. Zapálení je obvykle nutné podpořit nějakým akcelerantem nebo použít zdroj 

Obr. 4 – Hořící pneumatiky [6] 
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zapálení o vysokém tepelném výkonu.  

5. Požárně-technické charakteristiky 
 
5. 1 Pneumatiky – pláště 
 

Materiál – směs vulkanizovaných přírodních a syntetických kaučuků s vyšším obsahem plniv 

vyztužená ocelovými nebo polyamidovými kordy 

Teplota vzplanutí: ≥ 305 ºC 

Teplota vznícení: ≥ 375 ºC 

Výhřevnost: max. 38 MJ/kg 

 

5. 2 Duše, vložky do pneumatik, drobný sortiment z pryže 
 

Materiál – pryž z přírodního nebo syntetického kaučuku 

Teplota vzplanutí: >215 ºC 

Teplota vznícení: >330 ºC 

Výhřevnost: max. 46 MJ/kg 

 

5. 3 Drť z vulkanizované pryže 
 
 Hrubší frakce drtě se podobají svými vlastnostmi pěnové a mikroporézní pryži. Na 

rozdíl od ostatních výrobků z vulkanizované pryže je obvykle porézní a mikroporézní pryž 

samovznětlivá. Samovznětlivost je podporována znečištěním drtě oleji, skladováním drtě za 

vyšších teplot, zejména skladováním horkých odpadů a skladováním v blízkosti zdrojů tepla 

 

Spodní mez výbušnosti 25 g*cm-3 

Teplota vznícení prachu: ≥ 200 ºC  

 

Pro hoření pneumatik je typické obrovské množství uvolňovaného tepla a zplodin 

hoření. Pneumatiky mají velkou výhřevnost, také proto se část odpadních pneumatik používá 

jako palivo v cementárnách. Svou výhřevností se přibližují černému uhlí. Pryž a pneumatiky 

hoří žlutým plamenem za velkého vývinu hustého a černého kouře, který značně znesnadňuje 

vlastní zásah. Pokud je požár rozsáhlý, je kouř vidět na velkou vzdálenost, to přitahuje velké 

množství zvědavců, kteří komplikují práci zasahujícím hasičům. Lidé touží po senzaci a 

neuvědomují si možná nebezpečí. Kouř je toxický, obsahuje stovky látek vznikajících při 
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hoření a jejich koncentrace je pochopitelně největší na samotném požářišti.  

 

6. Toxicita kouře 
 

Největší část kouře tedy tvoří pevné zplodiny hoření – saze.a oxidy uhlíku. Mezi další 

plynné zplodiny hoření patří oxidy síry, oxidy dusíku, chlorovodík, kyanovodík,  zplodiny 

tepelného rozkladu butadienu a styrenu a spousta dalších látek. I když je při velkých požárech 

pneumatik na místě nasazeno několik měřících týmů,  ať už od hasičů, z hygienické stanice, 

nebo odboru životního prostředí, není v jejich silách měřit koncentrace všech nebezpečných 

látek obsažených v dýmu z požáru. Obvykle se měří jen hlavní složky zastoupené v největších 

koncentracích – oxidy dusíku, síry, dioxiny apod. Otázkou zůstává množství ostatních 

nebezpečných látek, jejichž koncentrace je největší na samotném požářišti a se zvětšující se 

vzdáleností klesá téměř k nule.  

 

V roce 2005 provedl Švédský národní výzkumný a testovací ústav studii nazvanou: 

Zplodiny hoření pneumatik. Z ní jsou čerpány následující grafy množství uvolňovaných 

nebezpečných látek do ovzduší. Ve studii byly provedeny 4 testy, lišící se způsobem 

uspořádání pneumatik. Grafy jsou z testu T5. V každém pokusu bylo použito 32 kusů 

přibližně stejně velkých pneumatik. 

 

 

6. 1 Účinky vybraných zplodin hoření na lidský organismus 
 

Oxid uhelnatý – CO 
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Bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, lehčí něž vzduch. Vzniká při nedokonalém 

spalování uhlíku, je výbušný.  Oxid uhelnatý je velmi nebezpečný svou schopností vázat se na 

červené krvinky, váže se až 300x snadněji než kyslík. Vazbou  vzniká karboxyhemoglobin  

Tím je kyslíku znemožněno se vázat na červené krvinky (na nich už je CO) a dochází 

k bezvědomí postiženého následkem nedostatečného zásobování mozku kyslíkem. Jestliže 

není postižená osoba včas vynesena na čerstvý vzduch, může dojít po krátké době k jejímu 

úmrtí. Oxid uhelnatý má na svědomí nejvíce úmrtí při požárech, dokonce více než všechny 

ostatní plyny dohromady.Při nadýchání je důležité poskytnout první pomoc inhalací čistého 

kyslíku, který pomáhá z krve karboxyhemoglobin vytěsnit. 

Každý člověk reaguje na zvýšené procento CO v vzduchu jiným způsobem v závislosti 

na momentální fyzické a psychické kondici, době působení CO na organismus, věku, 

vykonávané práci během působení CO. Velkým nebezpečím pro postižené je také již 

zmiňovaný synergický efekt působení různých zplodin hoření na jednom místě a v jeden 

okamžik. [8] 

CO 

(ppm) 

CO ve 

vzduchu 

(obj %) 

P ř í z n a k y 

100 0,01 Žádné příznaky - bez nebezpečí 

200 0,02 Mírné bolesti hlavy 

400 0,04 Silné bolesti hlavy po 1 až 2 hodinách 

800 0,08 Silné bolesti hlavy po 45 minutách; nevolnost, mdloby až 

bezvědomí po 2 hodinách 

1 000 0,10 Nebezpečná koncentrace - bezvědomí po 1 hodině 

1 600 0,16 Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 20 minutách 

3 200 0,32 Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 5 až 10 minutách; 

bezvědomí po 30 minutách 

6 400 0,64 Silné bolesti hlavy a závratě po 1 až 2 minutách; bezvědomí po 

10 až 15 minutách 
12 800 1,28 Okamžité bezvědomí, nebezpečí smrti po 1 až 3 minutách 

 
 

Graf 1 – Množství uvolňovaného CO [7] 

Tabulka 1 – Účinky CO na lidský organismus [8] 
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Oxid uhli čitý - CO2 

 

CO2 je nehořlavý plyn bez barvy a zápachu, je přibližně 1,5 krát těžší než vzduch, 

proto má při větších koncentracích tendenci hromadit se při zemi Ačkoliv se CO2 používá 

jako hasební látka (stabilní hasicí zařízení používá k hašení koncentraci nad 27 % CO2 ve 

vzduchu), je i jedním z produktů hoření. Je konečným produktem hoření látek bohatých 

na uhlík, přičemž ho vzniká více při dokonalém hoření než při žhnutí. 

Vzduch normálně obsahuje kolem 0,03 % CO2.. Nebezpečí CO2 spočívá i v tom, že na jeho 

zvýšenou koncentraci tělo reaguje zrychlením dýchání, čímž se ovšem do organismu dostává 

i větší množství ostatních produktů hoření. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chlorovodík – HCl 
 
 Plynný chlorovodík je bezbarvý plyn, silně dráždivý. Leptá sliznice, pokožku a 

způsobuje slzení. Vodný roztok má leptavé účinky, při zasažení pokožky je nutné postižené 

místo několik minut oplachovat tekoucí vodou, případně neutralizovat mýdlem. [8] 

 

 

 

Graf 2 – Množství uvolňovaného CO2 [7] 
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Nitrozní plyny - NOx 

 

Skupina těchto látek zahrnuje širokou škálu oxidů dusíku. Mezi nejčastěji se 

vyskytující patří oxid dusnatý a oxid dusičitý. Ze směsi oxidů dusíku je z hlediska lidského 

zdraví nejvýznamnější právě oxid dusičitý. Velmi snadno proniká do plic, kde je ho téměř 

60% pohlceno krví. Hlavním toxickým účinkem oxidu dusičitého je dráždění sliznice. 

Nebezpečné pro lidské zdraví jsou už velmi malé koncentrace, jestliže působí po dobu delší 

než 30 minut. Při otravách směsmi oxidů dusíku je velmi nebezpečná hlavně dlouhodobá 

latence účinku. První náznaky otrávení se projevují pálením očí, poklesem krevního laku, 

bolestmi hlavy a dýchacími potížemi až po několika hodinách. Zdraví lidé snesou bez 

následků krátkodobé zvýšení koncentrace až na 2000 µg/m3. [8] 

 

Kyanovodík – HCN 
 

Kyanovodík je bezbarvý plyn s hořkomandlovým zápachem a chutí, je lehčí než 

vzduch. Kyanovodík je velmi silný jed – LD50 1,5 mg/kg,  LC50 je 25 ppm. Toxický účinek 

spočívá v blokování enzymů tkáňového dýchání. Transport kyslíku krví je zachován, nastává 

ale tkáňová hypoxie. Nízké koncentrace kyanovodíku ( 20 – 40 mg.m-3) vyvolávají škrábání v 

krku, dráždění sliznic hrtanu a očí, bolesti hlavy, silnou nevolnost, zvracení, pocit strachu, 

bušení srdce, dušnost. [8] 

 

Oxid siřičitý SO2 
 

Oxid siřičitý je bezbarvý plyn, mající ostrý dráždivý zápach. Snadno se rozpouští ve 

vodě a může být oxidován uvnitř vodních kapiček rozptýlených v ovzduší. Protože se oxid 

siřičitý snadno rozpouští ve vodě, může se absorbovat na nosních sliznicích a sliznicích 

horních cest dýchacích. Pouze minimální množství oxidu siřičitého pronikne až do dolních 

cest dýchacích. Z dýchacích cest se oxid siřičitý dostává do krve. Vylučování oxidu siřičitého 

se děje hlavně močí.Vysoké koncentrace oxidu siřičitého mohou vyvolat vážné poškození, 

jako je bronchokonstrikce, chemická bronchitis a tracheitis (záněty průdušek a průdušnic). [9] 
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6. 2 Rizika 
 

 Otázkou, která se nabízí, je to, jak velkým nebezpečím vlastně zplodiny hoření 

pneumatik jsou. U malých požárů se zplodiny hoření obvykle velmi rychle rozptýlí v okolní 

atmosféře a naměřené hodnoty jsou minimální. I velké požáry pneumatik se dají zvládnou za 

několik dní, je na místě tedy uvažovat spíše o akutních účincích nebezpečných látek. 

Největším koncentracím nebezpečných látek jsou vystaveni především lidé zasahující přímo 

na požářišti – hasiči, policisté, členové krizového štábu apod. Produkce kouře a toxických 

látek závisí i na způsobu vedení zásahu. Pokud se pneumatiky nechají volně vyhořet, dochází 

ve zmenšené míře k nedokonalému hoření a žhnutí, při kterém je vývin zplodin hoření 

největší.  

 

Ve studii „Plynné zplodiny hoření  z požárů odpadních pneumatik“ [10], provedené v 

USA, se výzkumníci zabývali plynnými zplodinami hoření pneumatik. Následující tabulky 

uvádějí koncentrace vybraných zplodin hoření naměřené v několika desítkách případů. Kóta 

305 m , dělící měření na dvě části nebyla vybrána náhodně. V USA se používají jiné délkové 

jednotky a 305 m je 1000 stop. Zkratka ND v tabulkách znamená, že se daná látka 

nevyskytovala v koncentracích měřitelných použitými měřícími přístroji. 

 

 

 

Graf 3 – Množství uvolňovaného SO2 [7] 
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Koncentrace zplodin hoření - ve vzdálenosti do 305 m od ohniska požáru 
koncentrace 

látka počet měření střední µg/m3 maximální µg/m3 
benzen 101 121 79693 
toluen 94 220 206753 
styren 86 85 2705 
xylen - různé monomery 41 17 3809 
methyl chlorid 39 8 836 
chloroform 33 42 1085 
ethyl benzen 57 49 1477 
trichlorethen - různé 
monomery 45 ND 881 
chlorbenzen 33 ND 11 
trichlorethan - různé 
monomery 17 ND 1 

 
 

 
Koncentrace zplodin hoření - ve vzdálenosti nad 305 m od ohniska požáru 

koncentrace 
látka počet měření střední µg/m3 maximální µg/m3 

benzen 47 4 524 
toluen 45 5 634 
styren 45 1 2705 
xylen - různé monomery 20 4 20 
methyl chlorid 14 ND 660 
chlorofom 3 ND nd 
ehyl benzen 18 3 1390 
trichlorethen - různé monomery 6 ND 18 
chlorbenzen 29 1 1 
trichlorethan - různé monomery 34 1 3 

 
 
 
6. 3 Kapalné produkty hoření 

 

Při hoření pneumatik vzniká i kapalný produkt hoření – olejovitá kapalina, obsahující 

ropné produkty. Kapalina vzniká při rozkladu pneumatik působením tepla za nepřístupu 

vzduchu.. Tato kapalina proniká do půdy a může ji následně dlouhodobě kontaminovat. 

K hašení rozsáhlých požárů se obvykle použije značné množství vody, které následně začne, 

společně s olejovitou kapalinou, odtékat do nejbližších kanalizací a vodních toků. To může 

mít za následek kontaminaci těchto vod. [10] 

Tabulka 2 – koncentrace zplodin hoření – vzdálenost do 305 m [10] 

Tabulka 3 – koncentrace zplodin hoření – vzdálenost nad 305 m [10] 
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Pevným zbytkem po hoření pneumatik jsou nespalitelné části pneumatik – ocelový kord, patní 

lana a zbytky po hoření pneumatik – popel. 

 

6. 4 Dynamika požáru 
 

 Požáry pneumatik se vyznačují velkou dynamikou a prudkým rozvojem požáru. 

Příčinou je velká výhřevnost materiálu, ze kterého jsou pneumatiky vyrobeny. Pryž má 

výhřevnost přibližně 30 MJ/kg, tím se podobá černému uhlí. Při hoření se uvolňuje velké 

množství tepla, navíc má pneumatika velmi nepříznivý tvar pro hašení. Všechny tyto faktory 

se podílí na velké rychlosti šíření požáru. 
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7. Požáry pneumatik ve Zlínském kraji  
 
7. 1 Požár skládky pneumatik v areálu firmy Metalšrot Tlumačov 
 

Tlumačov  16. 5. 2006 

 

Vlastní zásah 
 

 Zlínské krajské operační a 

informační středisko (dále jen KOPIS) 

přijalo hlášení o požáru ve 13:42 hod. Na 

místo byla vyslána jednotka 

profesionálních hasičů ze stanice 

Otrokovice s jednou cisternou, která byla 

následně po vyžádání velitelem zásahu 

posílena o další cisternu a dvě jednotky 

dobrovolných hasičů z Tlumačova a 

Kvasic. Po příjezdu na místo bylo zjištěno,  

že se jedná o požár drcených pneumatik, který se rozšířil na vyřazený železniční vagón stojící 

v blízkosti. Před příjezdem jednotky se požár snažili uhasit zaměstnanci firmy pomocí 6 

pojízdných práškových hasících přístrojů PR 60 a jednoho proudu „C“ od hydrantu. Hašení 

bylo neúčinné a nepodařilo se zabránit rozšíření požáru. Hasiči vytvořili dvě útočná vedení 

„C“ s těžkou pěnou na hašení hromady drtě a jeden proud „C“ na hašení hořícího vagónu. Pro 

nedostatečný tlak v hydrantové síti bylo vytvořeno dálkové dopravní vedení od místního 

potoka, kde dobrovolní hasiči prováděli čerpání vody pomocí PS 12. Po uhašení plamenného 

hoření bylo pěnidlo používáno jako smáčedlo. Požár byl lokalizován po 20 minutách hašení 

ve 14:10 hod. Byl vytvořen ještě jeden proud „C“, bylo prováděno rozebírání hromady drtě a 

dohašování ohnisek požáru Likvidace byla na KOPIS Zlín nahlášena v 16:25 hod a místo bylo 

písemně předáno majiteli. [12] 

 

Vyšetřování 
 

 Při vyšetřování byly postupně vyloučeny možnosti neopatrného zacházení 

s otevřeným ohněm, elektrického zkratu, závady na technologii a možnost úmyslného 

Obr. 5 – Požár pneumatik Tlumačov [12] 
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zapálení neznámou osobou. Jako konečná verze příčiny vzniku požáru bylo stanoveno 

samovznícení drceného gumového odpadu. 

 

7. 2 Rozsáhlý požár skládky pneumatik v areálu firmy Kovosteel 
 
Uherský Brod 28. 6. – 1. 7. 2007 
 
První den požáru - 28. 6. 2007 [13] 
 

Na KOPIS ve Zlíně byl požár 

nahlášen 28. 6. ve 13:42 hod. Na místo 

vyjela jednotka profesionálních hasičů 

z Uherského Brodu se dvěma cisternami a 

JSDH obcí Bánov a Vlčnov, které byly po 

prvotním hlášení velitele postupně posíleny 

o dalších 12 jednotek profesionálních i 

dobrovolných hasičů z celého kraje. 

Celkem na místě zasahovalo přes 100 

 hasičů s dvaceti zásahovými vozidly. Při 

 zásahu bylo spotřebováno devět milionů 

litrů vody a přes 6700 litrů pěnidla. Požár způsobil škodu za 30 milionů korun, čtyři hasiči 

byli zraněni. 

Popis místa zásahu 

Areál pro zpracování pneumatik Kovosteel, s.r.o., na jihozápadním okraji Uherského 

Brodu sousedí ze tří stran s dalšími průmyslovými subjekty a s obilním polem. 

Betonová plocha s úložištěm několika tisíc tun pneumatik určených k recyklaci 

o rozměrech přibližně 70 x 70 m navazuje na výrobní halu. Nosnou konstrukci haly 

o rozměrech 63 x 18 m s linkou na výrobu gumového granulátu tvoří příhradové ocelové 

rámy s opláštěním dvojitým vlnitým hliníkovým plechem a vloženou tepelnou izolací 

z minerálních vláken. Sedlová plechová střecha je zateplena. 

Vlastní skládku tvořily 3 haldy pneumatik a 1 halda drceného granulátu, mezi kterými byly 

proluky. Podle pozdějšího vyšetřování  požár vznikl na kraji haldy blízko oplocení a při 

Obr. 6 – Požár pneumatik Uherský Brod 
[13] 
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příjezdu prvních jednotek již byla zasažena téměř celá tato halda. Zasahující hasiči chtěli 

využít oddělení hald prolukami, a lokalizovat požár jen na jedné prostřední haldě. To se 

bohužel nepodařilo, silný žár a černý kouř neumožnil vstup mezi haldy a hašení mohlo být 

prováděno pouze zdálky. Žár požáru byl tak silný, že roztavil i nosné popruhy jednoho 

dýchacího přístroje. 

Požár se dále rozšiřoval, zachvátil i část výrobní haly a několik pracovních strojů. Na 

některých místech hasiči použili k zamezení šíření lafetových proudů. To se sice ukázalo jako 

účinné, ovšem pouze pokud by se voda dodávala v potřebné intenzitě permanentně. Po 

odjezdu vozidla na doplnění vody se požár opět rozhořel.  

 

Místo zásahu bylo do doby lokalizace rozděleno na dva úseky – jihovýchodní úsek 

„dvůr“ a severovýchodní úsek „silo“ - s úkoly hašení těžkou pěnou proti směru požáru. 

Později byl zřízen ještě jihozápadní úsek „vodárna“ 

 

Mohutný sloup černého dýmu lákal stovky zvědavců, v těsné blízkosti požářiště vede 

frekventovaný silniční tah na Slovensko. Ten se začal pomalu ucpávat odstavenými 

automobily zvědavců, proto byly na místo povolány jednotky státní a městské policie 

k udržování pořádku. Postupně přijížděly další a další jednotky hasičů, velení převzal velící 

důstojník směny a do soustředění dostatečného množství sil a prostředků vydal rozkaz 

zaujmout požární obranu. 

 

Po navezení 2400 litrů pěnidla započal frontální útok, který v 16:30 znamenal 

lokalizaci požáru. Po lokalizaci požáru již bylo pěnidla využíváno pouze jako smáčedla. 

 

Běžné hasební prostředky byly málo účinné, proto krizový štáb rozhodl o povolání 

těžké techniky ze 155. záchranného praporu v Bučovicích.. Na zasedání krizového štábu bylo 

rozhodnuto, že se vojáci pokusí zahrnout pneumatiky zeminou a dosáhnou tak jejich uhašení. 

To se bohužel ukázalo jako neproveditelné a tak byla tato činnost ve večerních hodinách 

zastavena. Haldy, o rozměrech přesahujících 80 x 15 metrů a výšce přes 5 metrů, byly příliš 

velké. Těžká technika se začala propadat do prohořívajících vrstev pneumatik a její další 

použití by bylo příliš riskantní. Navezením hlíny po obvodu bylo zabráněno rozšiřování 

požáru. 
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 Na místo zásahu byli povoláni pracovníci krajské hygienické stanice, kteří ve 

spolupráci s HZS prováděli měření koncentrace zplodin. Měření rovněž prováděla 

specializovaná laboratoř hasičů z Frenštátu pod Radhoštěm. Odborníci naměřili v místě 

požáru a jeho blízkosti překročení stanovených bezpečnostních limitů pouze u oxidu 

uhelnatého a oxidu siřičitého. Ostatní nebezpečné látky zůstaly pod limitní hranicí. Měření 

probíhala i v centru města, kde nebylo naměřeno překročení limitů nebezpečných látek v 

ovzduší. Důvodem byly velmi příznivé rozptylové podmínky, a to díky silnějšímu větru. 

Krizový štáb města byl požádán o varování obyvatel před kouřem. Bylo doporučeno 

nepohybovat se venku, nevětrat, chránit děti a seniory. Byla zvažována možnost evakuace 

obyvatel bydlících neblíže požáru. Na základě výsledků měření bylo rozhodnuto, že evakuace 

nebude provedena. 

 

Ve 22:00 se počty hasičů zredukovaly a došlo ke střídání. Hasiči drželi lokalizaci 

požáru a chladili hořící haldy pneumatik. 

 
Druhý den požáru -  29. 6. 2007 [14] 
 

V důsledku prohořívání vrstev pneumatik došlo ke snížení vrstvy z původních šesti 

metrů na čtyři. Bylo rozhodnuto o novém způsobu likvidace požáru. Hromady pneumatik 

budou těžkou technikou vojáků postupně rozebírány a po kouscích dohašovány. Tato činnost 

probíhala po celý den až do 22 hodin. Hromady, které zatím nebylo možno rozebrat, byly 

prolévány vodou. 

 

V 8.45 hod bylo ve vedlejší čistírně odpadních vod zjištěno povrchové znečištění 

vody. Na ploše skládky bylo několik kanálů, kterými došlo ke spláchnutí hasební vody do 

čistírny. Na místo byly povolány jednotky z Uherského Hradiště a Zlína, které prováděly 

zachytávání a sběr kalu. Pomocí kanalizační ucpávky byla ucpána kanalizační šachta, aby 

bylo zabráněno dalšímu vtečení znečištěné hasební vody. Ve 20:00 hod. zasedal krizový štáb, 

který rozhodl, že přes noc bude rozebírání hromad pozastaveno. Zasedání se účastnili i 

členové skupiny, která prováděla měření přítomnosti nebezpečných látek v ovzduší v 

Uherském Brodě. Dle jejich informací nebyly limity škodlivin v ovzduší překročeny.  
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 Třetí den požáru - 30. 6. 2007 [15] 
 

Jednotky hasičů prováděly dohašování pneumatik, které těžká technika vyvážela 

z hořících hromad. Na hranici úseku „vodárna“ a „silo“ byla navezena zemina a vytvořen 

ochranný val proti úniku vody do pole s obilím. Tím se zvýšila hladina vody v laguně. Této 

laguny bylo využíváno k hašení pneumatik. Vojenským nakladačem byly z hromad odebírány 

pneumatiky a uhašeny v laguně. Další nakladač je potom z laguny převážel na jinou hromadu.  

V noci bylo rozebírání přerušeno a hromady, které ještě nebyly rozebrány, byly prolévány 

vodou.  

 

 
 
Čtvrtý den požáru - 1. 7. 2007 [6] 
 

Bylo dokončeno rozebírání poslední hromady. Celá skládka byla prolévána vodou. Po 

zasedání krizového štábu byla ve 14:00 vyhlášena likvidace požáru. Místo požáru bylo 

předáno majiteli s úkolem zajistit dohlídku nad místem požáru. Toto prováděla místní JSDHO 

ve spolupráci s místní profesionální jednotkou, která ještě v průběhu dne několikrát vyjela 

dohašovat místy rozhořelé pneumatiky.  

 

Vyšetřování 
 

Již v průběhu samotného požáru pracoval na místě vyšetřovací tým hasičů, který 

postupně stanovil několik verzí příčiny požáru - technická závada, nedbalost zaměstnanců při 

manipulaci s otevřeným ohněm a úmyslné zapálení. Poslední verze byla potvrzena a závěry 

vyšetřování byly předány Polici ČR. 

Obr. 7 – Rozebírání a dohašování [15] 
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7. 3 Požár skládky pneumatik v areálu bývalého zemědělského družstva 
 
Bojkovice 4. 1. – 6. 1. 2008 
 
Vlastní zásah [17] 

 
Na KOPIS ve Zlíně byl požár nahlášen 4. 1 

2008 v 11:27 hod. Na místo vyjela jednotka 

profesionálních hasičů ze stanice Uherský Brod se 

dvěma cisternami a SDH Bojkovice taktéž se 

dvěma cisternami. 

 

Areál zemědělského družstva se nachází na kopci 

mimo obydlená místa mezi obcemi Bojkovice a 

Přečkovice. Je opuštěný a značně zchátralý, slouží 

jako skladiště nepotřebného materiálu, pneumatik a starých zemědělských strojů. Pneumatiky 

byly uskladněny v bývalých silážních kójích. V silnějším větru se požár začal rozšiřovat a 

velitel zásahu si brzy povolal na pomoc další posilující jednotky. Postupně byl vyhlášen II. 

stupeň požárního poplachu. Na místo se sjelo celkem 11 jednotek profesionálních i 

dobrovolných sborů z Uherskohradišťska, Zlínska a Vsetínska. 

největší požár za posledních deset let 
právem nazývaný požárem desetiletí ve 

Zlínském kraji 
nejdelší aktivní zásah hasičů proti 

plamenům 
28 hodin 

nejdelší aktivní zásah hasičů na likvidaci 
požáru 

72 hodin - po dobu 4 dnů - bez přestávky 

nejvyšší plameny 
plameny z výbuchů horkých plynů 

přesahovaly 20 metrů 

nejmohutnější mrak kouře 
do výše 400 metrů, na úpatí 1 ha, v 

koruně 10 ha, 8 hod. 
nejvíce nasazených hasičských sborů v 

historii 
30 jednotek profesionálních i 

dobrovolných 
nejvíce spotřebovaných náplní do 

dýchacích přístrojů 
asi 700 náplní tlak. lahví - asi 200 tis. litrů 

vzduchu 

největší spotřeba vody v jednom zásahu 
asi 7500 m3 + voda z více než 40 

zásahových vozů 
největší spotřeba pěnidel a smáčedel v 

jednom zásahu 
asi 4000 litrů 

Tabulka 4 - deset "nej" požáru v Uh. Brodě [16] 

Obr. 8 – Požár pneu Bojkovice [18] 
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Prvotní snaha o lokalizaci požáru 

pomocí tří proudů s vodou a tří proudů 

s těžkou pěnou byla neúspěšná a požár 

postupně zachvátil celou plochu kóje o 

rozměrech 10 x 50 metrů. Pneumatiky byly 

naskládány do výšky přes 3 metry. Zásah 

značně komplikovalo počasí, foukal silný 

vítr, který podporoval hoření, teplota byla 

pod bodem mrazu, takže docházelo 

k namrzání vody a vytváření nebezpečné 

námrazy. 

 

Mohutný oblak černého dýmu byl větrem unášen do výseče obcí Přečkovice, Rudice, 

Luhačovice, Biskupice a Uherský Brod. Prostřednictvím obecních úřadů varovali hasiči 

občany před nebezpečným kouřem a zplodinami hoření ve vzduchu.. Byl zbudován štáb 

velitele zásahu a jednotky se připravovaly na frontální útok pomocí pěny. K místu požáru se 

naváželo pěnidlo, byly povolány další cisterny s vodou a výšková technika pro zásah nad 

místem požáru. 

 

V 15:00 hod štáb rozhodl, že frontální útok nebude proveden a kóje se nechá kontrolovaně 

vyhořet. Hasiči budou na místě v záloze a budou kontrolovat vyhořívání. Od útoku bylo 

upuštěno z několika důvodů: 

 

1.) Při hašení by docházelo k nedokonalému hoření a docházelo by k většímu uvolňováni 

nebezpečných látek 

 

2.) Velká část pneumatik již shořela, zlepšily se rozptylové podmínky a nehrozilo 

ohrožení okolních obcí zplodinami hoření  

 

3.) Kóje neměla kanalizaci, při použití velkého množství hasiva by hrozilo jeho 

nekontrolované vsakování do půdy a možnost ohrožení spodních vod 

 

Obr. 9 – Požár pneu Bojkovice [17] 
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4.) Pracovníci krajské hygienické stanice provedli měření koncentrací nebezpečných látek 

v ovzduší a v nejbližší obci Rudice nezjistili měřitelné hodnoty nebezpečných látek. 

 

V 18:00 hod bylo rozhodnuto o snížení počtu zasahujících hasičů. Na místě zůstaly tři 

jednotky profesionálních hasičů a místní dobrovolná jednotka. Hromada pneumatik se 

prohořením snížila na půl metru. Přes noc požářiště hlídala profesionální jednotka 

z Uherského Hradiště a místní dobrovolná jednotka. 

 

Dne 5. 1. 2008 v 06:00 hod. odjela poslední jednotka profesionálních hasičů a na místě dál 

zůstali jen místní dobrovolní hasiči, kteří hlídali požářiště až do úplného vyhoření. Na 

požářišti postupně zůstala jen hromada vypálených kordů a drátů. 

 

Dne 6. 1. 2008 zůstala na místě stále jednotka sboru dobrovolných hasičů z Bojkovic. 

Likvidace byla na KOPIS nahlášena v 15:30 hod. 

 
Vyšetřování 
 

Tentokrát bylo zjištění příčiny požáru snadné. Na místě pracovali dělníci se svařovací 

soupravou, kteří prováděli rozpalovaní železných konstrukcí za účelem sběru kovu pro 

majitele objektu. Počínali si neopatrně a hořákem došlo k zapálení pneumatik v blízkosti kóje, 

odkud se požár dále rozšířil. 

 

 

7. 4 Požár skládky pneumatik v areálu autobazaru, ul. Nádražní, Zlín 
 

Zlín 19. 2. 2009 

 

Vlastní zásah [18] 
 

Požár byl na KOPIS Zlín nahlášen ve 21:44 hod. Na místo byla vyslána jednotka 

profesionálních hasičů ze Zlína s dvěma cisternami a jednotka hasičů z povolání města Zlína. 

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o rozsáhlejší požár uskladněných ojetých 

pneumatik a automobilu – dodávky, v areálu autobazaru. 

 

 Zaměstnanci autobazaru se snažili přijíždějícím hasičům usnadnit příjezd na místo 
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zásahu, proto otevřeli přední bránu do areálu, zadní bránu se jim pro silný žár požáru otevřít 

nepodařilo. Městským hasičům se po překonání zadní brány pomocí štípacích kleští podařilo 

dostat do těsné blízkosti požáru a pomocí vysokotlakého proudu ochránit dvě osobní auta 

bezprostředně ohrožované požárem. 

 

 Požár se rozšiřoval i na přilehlou výrobní a skladovací halu, proto byl nasazen ještě 

proud „C“ přední branou na hašení pláště haly, chlazení a dohašování pneumatik. Poškozen 

byl také plášť zaparkovaného přívěsného vozíku a kovový kontejner. Při požáru a zásahu 

nebyl nikdo zraněn. Požár byl lokalizován ve 22:28 hod. Jednotky pak dále monitorovaly 

požářiště a dohašovaly skrytá ohniska požáru. Likvidace požáru byla na KOPIS nahlášena ve 

23:05 hod 

.  

 
 
Vyšetřování 
 

 Při vyšetřování se postupně vyloučily možnosti vzniku požáru technickou závadou, 

nedbalostním jednáním, poškozenou elektrickou instalací na vozidle a bylo potvrzeno 

úmyslné jednání neznámé osoby. Požár byl založen na hromadě pneumatik za použití 

neznámého akcelerantu hoření. Závěry vyšetřování byly předány Polici ČR. 

Obr. 10 – Požár pneumatik Zlín [18] 
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8. Skladování pneumatik ve Zlínském kraji 
 

Zákon č 185/2001 Sb., O odpadech stanoví na použité a dále nepotřebné pneumatiky 

povinnost zpětného odběru. Tuto povinnost mají ti, kteří pneumatiku vyrábějí nebo dovážejí. 

Po zpětném odebrání by se měli postarat o jejich  bezpečné zlikvidování. Dále je podle 

vyhlášky č. 383/2001 sb., O podrobnostech nakládání s odpady zakázáno ukládat pneumatiky 

na skládku s výjimkou pneumatik používaných jako technologický materiál pro technické 

zabezpečení a uzavírání skládky v souladu s provozním řádem skládky. 

 

 Pneumatiky , které jsou zpětně odebrány, je potřeba někde bezpečně uskladnit, 

zejména s ohledem na nebezpečí požáru. Prvotní skladování probíhá přímo v pneuservisech 

nebo sběrných dvorech, následně jsou pneumatiky odvezeny ke zpracování. Ze sběrných 

dvorů je obvykle odváží firma, která obci smluvně zajišťuje jejich recyklaci, z pneuservisů 

výrobce nebo dovozce pneumatik. V případě pneuservisů tak následuje ještě předání 

pneumatik od výrobce nebo dovozce firmě, zabývající se jejich recyklací nebo likvidací.  

 

 Bezpečné skladování pneumatik a dobré protipožární zabezpečení je důležité i u 

výrobců nebo dovozců. V jejich skladech se vyskytuje obrovské množství pneumatik. Ty 

obvykle nejsou skladovány na volném prostranství, nýbrž v krytých skladovacích halách. Tím 

se snižuje nebezpečí úmyslného zapálení, dostat se totiž přímo do obvykle dobře 

zabezpečeného skladu je pro případného žháře obtížné. Jako příklad uvedu halu určenou ke 

skladování pneumatik firmy Barum Continental, spol s.r.o. se sídlem v Otrokovicích. 

 

Objekt je volně stojící stavba umístěna v areálu firmy Barum Continental s.r.o. 

v Otrokovicích. Stavba se nachází v areálu průmyslových hal a skladišť s rozvinutou 

hydrantovou síti. Hala je postavena na rovinatém terénu se zpevněnými příjezdovými 

komunikacemi. Ve skladovací hale je zřízen třísměnný provoz, kde na směně pracuje celkem 

60 zaměstnanců. Všechny prostory haly jsou zajištěny elektrickou požární signalizací 

s kouřovými čidly. prostor dopravníkových  pásů je jištěn stabilním hasícím zařízením. 

V objektu je též podle schváleného požárně-bezpečnostního řešení umístěno 35 vodních 

hydrantů a 35 hydrantů na těžkou pěnu. Objekt je připojen na rozvod el.energie (hlavní 

rozvodna el.energie 380 V je v elektrorozvodně). Navíc je v objektu instalován nouzový zdroj 

elektrické energie – dieselagregát. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou skladovací halu 
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se železobetonovou nosnou konstrukcí obdélníkového tvaru  o půdorysných rozměrech  160 x 

280 m. Hala se skládá ze šesti lodí a doprovodných objektů, ve kterých jsou sociální zařízení, 

pomocné provozy pro hlavní skladovací budovu a administrativní prostory.Dále je součástí 

haly elektrorozvodna, strojovna vzduchotechniky, místnost určená pro dieselagregát a  

strojovna SHZ. Doprava pneumatik z výroby je zajištěna pomocí dopravníkových pásů na 

třídění a následné skladování. Prostor dopravníkových  pásů je jištěn stabilním hasícím 

zařízením. V objektu se provádí příjem a třídění pneumatik podle jednotlivých druhů a typů 

pro ukládání do  železných palet. Pneumatiky se do palet skládají do tzv. „stromečku“. Platí 

zásada, že v jedné paletě může být pouze jeden typ pneumatiky a paleta musí být naplněná 

zcela. Pro třídění jsou určeny dopravníkové systémy ve třech úrovních s pomocí mobilních 

zařízení, to je palety, manipulátory a vysokozdvižné vozíky. Plné palety se označí typem 

pneumatiky a připraví se na předání do skladové zóny. Prázdné palety se po vyexpedování 

vrací ze skladu zpět na naplnění. Ve skladové zóně jsou pneumatiky uloženy na paletách na 

sebe do šesti stohů  Při výšce palety 1,5 metru je celková skladovací výška 9 metrů. Systém 

skladování je řízen softwarově. 

 

 

 

 

Jako příklad volné skládky pneumatik uvedu skládku pneumatik určených k recyklaci 

firmy Kovosteel s.r.o. . Skládka se nachází v Uherském brodě, v areálu společnosti Slovácké 

strojírny a.s. . Je určena jako přechodné úložiště pneumatik, před jejich navezení přímo do 

areálu firmy. Na ploše o rozměrech 90 x 93 m je zde uloženo přibližně 2200 tun pneumatik. 

Pneumatiky jsou rozděleny na několik hromad dle schváleného PBŘ. Plocha uskladněných 

pneumatik je přibližně 5200 m2. Maximální skladovací výška je 3m, mezi jednotlivými 

Obr. 11 – Skladování pneumatik v Barum 
Continental s.r.o. 
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hromadami jsou proluky o šířce 6m. V blízkosti skládky se nacházejí dva podzemní hydranty 

a požární nádrž o objemu 1000 m3, v areálu je rovnoměrně rozmístěno 16 ks práškových 

hasících přístrojů P6. Pro případ požáru je zde uskladněno 1600 l pěnidla. V areálu 

Slováckých strojíren je zajištěn stálý dohled – strážní služba. 

 

 

Ve Zlínském kraji se nalézají i tři volné skládky pneumatik větších rozměrů. Shodou 

okolností všechny v bývalém okrese Uherské Hradišti. Zajímavé je i to, že ve dvou z nich, 

konkrétně v Uherském Brodě a v Bojkovicích, vypukly velké požáry. Informace o nich 

uvádím v předchozí části. V Bojkovicích jsou pneumatiky skladovány v areálu zemědělského 

družstva.  Většina je navezena do bývalých silážních jam, prakticky se pneumatiky skladují 

po celém areálu. Jsou „dědictvím“ po předchozím majiteli, který je vykupoval a měl zajistit 

jejich likvidaci. To se bohužel nestalo a tak pneumatiky zůstaly na místě. V Uherském Brodě 

jsou skládky majetkem firmy Kovosteel s.r.o. , která se zabývá jejích recyklací. Po velkém 

požáru zde došlo ke zlepšení protipožárního zabezpečení, firma se již snaží požárům 

předcházet. O tom v samostatné kapitole. 

 

V mnohem větší míře než takovéto velké skladovací haly nebo volné skládky pneumatik 

se ve Zlínském kraji vyskytují drobné skládky pneumatik v areálech pneuservisů a ve 

sběrných dvorech. Další, těžko předvídatelné skládky pneumatik jsou v drobných provozech, 

firmách zabývajících se autodopravou apod. Velké množství pneumatik, tzv. bez ladu a 

skladu, je v zemědělských družstvech, kde se často používají v silážních jámách jako 

prostředek na zatížení krycí plachty na siláži  Jakým způsobem jsou vlastně tady pneumatiky 

skladovány? Ukážeme si to na příkladu pneuservisu v Uherském Brodě. Počet zpětně 

odebraných pneumatik se liší podle ročního období. Nejvíce je jich samozřejmě na podzim a 

poté na jaře, kdy se mění letní obutí za zimní a naopak. Nové pneumatiky jsou uloženy 

v samostatné místnosti – skladu pneumatik, ojeté jsou ukládány na hromadu v areálu 

pneuservisu. Ty jsou zpětně odebírány výrobcem pneumatik, vždy kus za kus. Odebírání není 

prováděno pravidelně, ale nárazově, podle toho, kolik ojetých pneumatik pneuservis 

shromáždil. Na hromadě se může vyskytovat i přes 100 kusů osobních a dodávkových 

pneumatik. To již představuje značné požární zatížení na malém prostoru. V malých 

pneuservisech není obvykle místa nazbyt, místem se musí šetřit a tak se ojeté pneumatiky 

obvykle naházejí na hromadu někam k plotu, kde sice nepřekážejí, ale ani je nikdo nemá pod 
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kontrolou.  

 

Stejný obrázek se nám může naskytnout v mnoha zemědělských družstvech. Velká 

množství pneumatik se často používají v silážních jámách jako prostředek na zatížení krycí 

plachty na siláži. Siláž se postupně zkrmuje, její množství se zmenšuje a tak se postupně 

odebírá jedna pneumatika za druhou. Naházejí tam, kde se zrovna vejdou a možná, když je 

v letním období čas, se nakupí někam na hromadu, aby nepřekážely. Nad tím, jaké nebezpečí 

v případě požáru představují, přemýšlí jen málokdo.  

 

Až poté, co jsem začal pracovat na své diplomové práci a dívat se kolem sebe, jsem si 

všiml, kde všude se staré a ojeté pneumatiky vyskytují. Téměř každá větší firma, která 

používá autodopravu, družstvo nebo soukromý zemědělec, všude tam leží bez ladu a skladu 

velké množství starých a nepotřebných pneumatik. 
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9. Návrh praktického experimentu 
 

VYUŽITÍ ŠTÍTOVÉ PROUDNICE – DEFLEKTORU A EXPERIMENT ÁLNÍ 
OVĚŘENÍ HASIV 

 

Experiment proběhne na západním okraji obce Vlčnov, v areálu Výrobně – obchodního 

družstva a.s. v bývalé silážní jámě. Tím bude eliminováno případně rozšíření požáru do okolí. 

Cílem experimentu je vyzkoušet vliv deflektoru – štítové proudnice na zamezení šíření požáru 

pneumatik a vyzkoušet různé způsoby hašení.  Experiment se provede za účasti družstva 1+3 

s technikou CAS 32 /8200/800 – S3R ze stanice profesionálních hasičů Uherský Brod a 

družstva 1+3 s technikou CAS 32 /8200/800 – S3R z jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Vlčnov. 

 

 

 

Obr. 13 – Lokalizace obce Vlčnov 

Obr. 14 – Místo měření 
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9. 1 Provedení experimentu 
 
1. pokus bez použití deflektoru 
 

K provedení experimentu budou v silážní jámě nachystány dvě stěny z  pneumatik, 

vzdálených od sebe 2 m. Stěnu budou tvořit 4 sloupce pneumatik naplocho naskládaných na 

sebe, v každém sloupci bude 7 pneumatik. Cílem experimentu je zjistit, zda se po zapálení 

jedné ze stěn pomocí 0,5 l benzínu a jejím volném rozhoření trvajícím 5 min, dojde 

v intervalu 10 min k přenesení požáru na druhou z hromad. Po dobu měření se bude pomocí 

termočlánků ve stěně z pneumatik měřit růst teploty ve stěně a pomocí radiometru měřit 

hustota tepelného toku dopadající na nezapálenou hromadu.  

 

Sledované parametry: zda se požár v časovém intervalu 15 minut rozšíří na kontrolní 

hromadu 

 

Měřené parametry: - základní parametry požáru  

• teplota uvnitř zapalované stěny 

• teplota uvnitř kontrolní stěny – v různých výškách 

• hustota tepelného toku dopadající na kontrolní stěnu 

 

2. pokus s použitím deflektoru „C“ 

 

Experiment proběhne stejným způsobem jako první experiment s tím rozdílem, že k zamezení 

šíření požáru a k omezení hustoty tepelného toku se použije vodní clony vytvořené pomocí 

štítové proudnice – deflektoru „C“ . DEFLEKTOR SE UMÍSTÍ P ŘESNĚ V POLOVIN Ě 

MEZI HROMADAMI.  Cílem experimentu je zjistit, jak velký vliv má vodní clona na 

snížení hustoty tepelného toku, zda dojde k zabránění rozšíření požáru. Po dobu experimentu 

se bude pomocí termočlánků měřit růst teploty ve stěně a pomocí radiometrů měřit hustota 

tepelného toku dopadající na nezapálenou hromadu. Porovnáním s výsledky předchozího 

experimentu  zjistíme orientační  úbytek hustoty tepelného toku, kterého bylo dosaženo 

pomocí vodní stěny. 

 

Sledované parametry: zda se požár v časovém intervalu 15 minut rozšíří na kontrolní 

hromadu 
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Měřené parametry: : - základní parametry požáru 

• teplota uvnitř zapalované stěny 

• teplota uvnitř kontrolní stěny – v různých výškách 

• hustota tepelného toku dopadající na kontrolní stěnu 

 

 

3. pokus s použitím deflektoru „C“ 

 

Experiment proběhne stejným způsobem jako druhý experiment. Lišit se bude umístěním 

deflektoru DEFLEKTOR SE UMÍSTÍ CO NEJBLÍŽE HO ŘÍCÍ STĚNĚ Z 

PNEUMATIK.  Cílem experimentu je zjistit jak velký vliv má umístění deflektoru na 

zabránění šíření požáru. . Po dobu experimentu bude pomocí termočlánků měřit růst teploty 

ve stěně a pomocí radiometru měřit hustota tepelného toku dopadající na nezapálenou 

hromadu. Porovnáním s výsledky předchozích zkoušek orientačně zjistíme úbytek hustoty 

tepelného toku, kterého lze dosáhnout pomocí vodní stěny a velikost úbytku v závislosti na 

poloze vodní stěny. 

 

Sledované parametry: zda se požár rozšíří na kontrolní hromadu 

 

Měřené parametry: - základní parametry požáru 

• teplota uvnitř zapalované stěny 

• teplota uvnitř kontrolní stěny – v různých výškách 

• hustota tepelného toku dopadající na kontrolní stěnu 

 

4. Experimentální ověření použití  hasiv a porovnání účinnosti hašení 

 

Hořících pneumatik se využije při zkoušce hasiv. Vyzkouší se 4 způsoby hašení – voda, voda 

se smáčedlem, těžká pěna, střední pěna. Bude se sledovat doba potřebná k uhašení. Jako 

subjektivní část hodnocení bude použito poznatků hasičů při hašení – hasební schopnost 

hasiva, práce s proudnicí, vzdálenost, ze které je možno hasit apod. 
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4 a) Použité hasivo – voda se smáčedlem – PROUDNICE RAMBOJET 

 

Zapalovaná stěna po skončení první zkoušky poslouží pro hodnocení vody + smáčedla jako 

hasiva. Na hašení bude použita kombinovaná proudnice RAMBOJET s kartuší smáčedla. 

Bude se sledovat čas potřebný k úplnému uhašení hořících pneumatik, pomocí termočlánků 

teplota ve stěně. Jako subjektivní část zkoušky použiji hodnocení zasahujících hasičů – 

komfort práce s hasivem, jeho hasební schopnost, ochrana zasahujících hasičů – z jaké 

vzdálenosti lze hasivo aplikovat apod. 

 

4 b) Použité hasivo – VODA 

 

Zapalovaná stěna po skončení druhé zkoušky poslouží pro hodnocení vody jako hasiva. 

Pokud zapalovaná stěna nebude plně hořet, nechá se rozhořet do té doby, než bude hořet celá. 

Poté se začne s hašením.  Bude se sledovat čas potřebný k úplnému uhašení hořících 

pneumatik, pomocí termočlánků teplota ve stěně. Jako subjektivní část zkoušky bude použito 

hodnocení zasahujících hasičů – komfort práce s hasivem, jeho hasební schopnost, ochrana 

zasahujících hasičů – z jaké vzdálenosti lze hasivo aplikovat apod. 

 

4 c) Použité hasivo – střední pěna 

 

Zapalovaná stěna po skončení třetí zkoušky poslouží pro hodnocení střední pěny jako hasiva. 

Pokud zapalovaná stěna nebude plně hořet, nechá se rozhořet do té doby, než bude hořet celá. 

Poté se začne se samotným hašením Střední pěna bude vytvořena pomocí pěnotvorné 

proudnice na střední pěnu M2/AWG typ C52, která by měla umožňovat aplikaci pěny i z větší 

vzdálenosti,  pěnidlo bude přimícháváno pomocí přenosného přiměšovače z kanystru. Bude se 

sledovat čas potřebný k úplnému uhašení hořících pneumatik, pomocí termočlánků teplota ve 

stěně,. Jako subjektivní část zkoušky bude použito hodnocení zasahujících hasičů – komfort 

práce s hasivem, jeho hasební schopnost, ochrana zasahujících hasičů – z jaké vzdálenosti lze 

hasivo aplikovat apod. 
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4 d) Použité hasivo – těžká pěna 

 

Po skončení všech zkoušek bude postavena nová stěna, která poslouží pro hodnocení těžké 

pěny jako hasiva.Těžká pěna bude vytvořena pomocí pěnotvorné proudnice na těžkou pěnu 

typu P3, pěnidlo bude přimícháváno pomocí přenosného přiměšovače z kanystru. Bude se 

sledovat čas potřebný k úplnému uhašení hořících pneumatik. Jako subjektivní část zkoušky 

bude použito hodnocení zasahujících hasičů – komfort práce s hasivem, jeho hasební 

schopnost, ochrana zasahujících hasičů – z jaké vzdálenosti lze hasivo aplikovat apod. 

 

POUŽITÉ HASEBNÍ LÁTKY] 
 

1.) VODA [19] 

Voda je nejrozšířenější a nejpoužívanější hasební látka. Její hlavní hasební efekt je 

chladící, voda hořícím materiálům dobře odebírá teplo díky velkému výparnému teplu.. 

Vedlejším hasebním efektem je efekt dusivý. Z jednoho litru vody se vytvoří 1700 l páry, 

která zředí vzduch a způsobí snížení koncentrace kyslíku na požářišti. Tento efekt je výrazný 

pouze v uzavřených prostorách. Vodu lze za pomoci speciální proudnice využít i k oddělení 

míst nezasažených požárem pomocí vodní clony. Je důležité, jakým způsobem vodu na 

požářiště dopravíme. Při použití tříštivých proudů a vodní mlhy se velká část vody odpaří a 

tím odebírá teplo na rozdíl od plných vodních proudů, kdy většina vody odteče.  

 

2.) VODA + SMÁČEDLO [19] 

Smáčedlo je látka snižující povrchové napětí vody a usnadňující pronikání vody 

k ohnisku požáru. Zvyšuje tak hasební efekt vody. Při experimentu bude použito tuhé 

smáčedlo PYROCOM TS TURBO - s komponentami typu AFFF/AR a s výraznými pěnivými 

účinky aplikované speciální proudnicí RAMBOJET.  

 

3.) TĚŽKÁ A STŘEDNÍ PĚNA [19] 

Pěna se vyrábí specielními pěnotvornými proudnicemi z pěnotvorného roztoku. Ten 

vzniká v přiměšovači, kde se smísí voda a pěnidlo. Pěna se dělí podle čísla napěnění na 

lehkou, střední a těžkou. Při experimentu bude použito těžké a střední pěny. Těžká pěna 

obsahuje hodně vody, její hasební efekt je proto izolující a chladící, střední pěna má efekt 

izolující. Použité pěnidlo bude syntetické pěnidlo FINIFLAM F 15 3%. 
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10 Průběh praktického experimentu 
 

VYUŽITÍ ŠTÍTOVÉ PROUDNICE – DEFLEKTORU A EXPERIMENT ÁLNÍHO 
OVĚŘENÍ HASIV 

 

 

 

 

Experiment proběhl v areálu Výrobně – obchodního družstva a.s. na západním okraji 

obce Vlčnov. Experiment měl proběhnout v bývalé silážní jámě. Od toho bylo nutno upustit, 

protože se ze silážní jámy nepodařilo odčerpat vodu, která zde zůstala po zimě a natekla 

z vedlejší jámy. Jako nový prostor pro experiment byla vybrána bývala odstavná plocha pro 

zemědělskou 

 

techniku, která je hned vedle jámy. Plocha je odkanalizována, voda je svedena do jímek, takže 

nehrozí svévolné odtečení hasební vody a možnost zasažení životního prostředí. Experiment 

byl povolen majitelem pozemku, byli informováni zástupci firem, které mají v areálu své 

provozovny, obyvatelé okolních domů, starosta obce Vlčnov, odbor životního prostředí obce 

s rozšířenou působností Uherský Brod, obvodní oddělení Policie ČR, krajské operační a 

informační středisko hasičů, velící důstojník směny a velitel centrální požární stanice 

územního odboru Uherské Hradiště. 

 
10. 1 Provedení experimentu 
 

Všichni účastníci experimentu byly vybaveni ochrannými zásahovými oděvy, 

zásahovými přilbami a rukavicemi. Hasiči, kteří prováděli hašení, používali vzduchové 

izolační dýchací přístroje. Pro každý experiment byly postaveny dvě stěny z pneumatik – tzv. 

Obr. 15 – pohled na prostor měření 
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zapalovaná a kontrolní. Počet pneumatik v zapalované stěně byl 49, v kontrolní 24. Počátek 

souřadného systému byl zvolen na čele zapalované stěny vlevo dole – viz obr. 16. 

 

1. pokus bez použití deflektoru 

 

Proti návrhu experimentu byl v zapalované stěně zvýšen počet pneumatik. Navrhovaná 

stěna v počtu 4 sloupců po sedmi pneumatikách byla nestabilní, proto byl počet pneumatik 

navýšen o další 3 sloupce po 6 pneumatikách, které byly umístěny vzadu a na tzv. provázání 

všech sloupců byly použity další 3 pneumatiky – uloženy dle nákresu. Byla také zvýšena 

vzdálenost mezi stěnami z pneumatik ze 2 m na 3 m z důvodu snížení možnosti ovlivnění 

měřících přístrojů stříkající vodou při použití vodní clony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 – Zapalovaná stěna - půdorys Obr. 17 – Zapalovaná stěna – nárys, 
červený bod – počátek souřadného 

systému 

Obr. 18 – Zapalovaná stěna - bokorys 
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Pneumatiky byly zapalovány pomocí 1 litru benzínu, který se nalil do pilin 

vysypaných kolem pneumatik. Benzín se zapálil pomocí pochodně z bezpečné vzdálenosti. 

Stěna se nechala volně hořet po dobu 15 minut. Pomocí měřících přístrojů se sledovaly 

teploty v zapalované a kontrolní stěně a hustota tepelného toku dopadající na radiometry 

umístěné v kontrolní stěně. Po 15 minutách se zapalovaná stěna uhasila vodou s příměsí 

smáčedla. 

 

2. pokus s použitím deflektoru 

 

 Proti návrhu experimentu byla 

změněna vzdálenost deflektoru od 

zapalované stěny. Vzdálenost byla 1m. 

Změna byla provedena z důvodu větší 

ochrany radiometrů před stříkající vodou. 

Pneumatiky byly zapalovány pomocí 1 

litru benzínu, který se nalil do pilin 

vysypaných kolem pneumatik. Benzín se 

zapálil pomocí pochodně z bezpečné  

vzdálenosti. Stěna se nechala volně hořet 

po dobu 4 minut, poté byl na ochranu kontrolní stěny a snížení hustoty tepelného toku použit 

deflektor. Jmenovitý průtok deflektorem při plném otevření a jmenovitém tlaku 0,8 MPa je 

800l, z důvodů omezení spotřeby hasební vody byl deflektor otevřen na 50%. Stěna se po 

zapálení nechala 4 minuty volně hořet, 

poté byl k omezení hustoty tepelného 

toku použit deflektor. Bohužel v 8. 

minutě došlo k prasknutí hadice „C“, 

připojené k deflektoru, pokus byl proto 

ukončen a zapalovaná stěna byla 

uhašena vodou. Během experimentu se 

pomocí měřících přístrojů měřily teploty 

v zapalované a kontrolní stěna a hustota 

tepelného toku dopadající na kontrolní 

hromadu. 

Obr. 20 – Pokus s použitím deflektoru 

Obr. 21 – Štěrbina deflektoru otevřená 
na 50% 



 
46 

 
 

 

3. pokus s použitím deflektoru 

 

 Proti návrhu experimentu nebyla 

změněna vzdálenost deflektoru od 

zapalované stěny. Experiment tedy proběhl 

za stejných podmínek jako experiment číslo 

2. . Pneumatiky byly zapalovány pomocí 1 

litru benzínu, který se nalil do pilin 

vysypaných kolem pneumatik. Benzín se 

zapálil pomocí pochodně z bezpečné 

vzdálenosti. Stěna se nechala volně hořet po 

dobu 4 minut, poté byl na ochranu kontrolní stěny a snížení hustoty tepelného toku použit 

deflektor otevřený opět na 50%. Pro zachování stejných podmínek jako při předchozím 

experimentu byl tento v osmé minutě ukončen a stěna byla uhašena pomocí střední pěny. 

Během experimentu se pomocí měřících přístrojů měřily teploty v zapalované a kontrolní 

stěna a hustota tepelného toku dopadající na kontrolní hromadu. 

 

 

4. pokus - hašení těžkou pěnou 

 Čtvrtý experiment nebyl z důvodu nedostatku času, zašpinění měřících přístrojů a 

zašpinění měřícího prostoru prováděn. Poznatky z hašení těžkou pěnou budou čerpány ze 

zkušeností autora a jeho kolegů při hašení požáru pneumatik v areálu firmy Kovosteel s.r.o. 

v červnu 2007 v Uherském Brodě a v bývalém zemědělském družstvu v lednu 2008 

v Bojkovicích 

 

Umístění měřících přístrojů: 

 

 Při měření byly použity 4 membránové, vodou chlazené radiometry ( vyrobené dle 

návrhu Ing. Bohdana Filipiho), záznamové zařízení pro radiometry OMEGA RD 8800, 2 ks 

data loggerů OMEGA HH 309, 3 ks plášťových termočlánků typu K o průměru 3 mm, které 

byly umístěny v zapalované stěně  a 3 ks plášťových termočlánků typu K o průměru 0,25 mm, 

které byly umístěny v kontrolní hromadě. 

Obr. 22 – Hašení střední pěnou 
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Počátek souřadného systému je stanoven vlevo dole při čelním pohledu na 

zapalovanou hromadu. Měřítko je v centimetrech. Do zapalované hromady byly umístěny 3 

termočlánky na souřadnice T1 [112,-52,-95], T2 [112,-52,-65], T3 [112,-52,33]. Do kontrolní 

hromady byly instalovány také tři termočlánky na kóty T1[190,301,45], T2 [140,303,63], T3 

[74,305,38]. Dále byly do kontrolní stěny umístěny 4 vodou chlazené radiometry na kóty R1 

[190,315,42], R2 [130,315,46], R3 [74,315,25] a R4 [125, 300, 96] 

Při druhém a třetím pokusu se použil deflektor, umístěný na kótu [334,0,100] 

 

10. 2 Diskuse – měření teplot 
 

1. pokus - bez použití deflektoru 

 

 Na hoření pneumatik a obecně na každý požár na otevřeném prostranství má 

velký vliv vítr. I přes zapálení na čelní stěně bylo nejsilnější hoření z počátku pozorováno 

uprostřed mezi dvěma řadami sloupců z pneumatik, kde došlo k podpoře hoření usměrněním 

proudění vzduchu. Proto bylo dobré, že právě v tomto prostoru byly umístěny termočlánky na 

měření teploty. Již na počátku měření došlo k selhání termočlánku číslo T3 v zapalované 

hromadě, termočlánek číslo T1 ukazoval zvláštní hodnoty. Nejvyšší teplota dosahovaná 

v zapalované hromadě v průběhu měření byla naměřena termočlánkem T2 v sedmé minutě 

měření - 996,8 οC. V čase 12:36 došlo vlivem prohoření spodní vrstvy pneumatik 

k rozpadnutí stěny. Tím došlo ke změně polohy termočlánků a ovlivnění měření.  

U kontrolní stěny docházelo vlivem přenosu tepla konvekcí a radiací k pozvolnému 

nárůstu teplot. Maximem bylo 87,7 οC naměřené termočlánkem T1 v 11. minutě měření. V té 

době se začal z kontrolní stěny uvolňovat modrošedý dým. 
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Nehořící pneu, 1. m ěření
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Graf 4 – Průběh teplot, zapalovaná stěna, 1. měření 

Graf 5 – Průběh teplot, kontrolní stěna, 1. měření 
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2. pokus - s použitím deflektoru 

 

 Při pokusu opět selhal termočlánek T3 v zapalované stěně i přesto, že byl před 

pokusem vyzkoušen a teploty zobrazoval normálně. Při hoření pneumatik byl znovu 

pozorován velký vliv větru na průběh hoření. Ten má velký vliv i na účinnost deflektoru. 

Výrobcem udávanou šířku a výšku vodní clony je nutné chápat jen jako velmi orientační. 

Vždy záleží hlavně na síle a směru větru. Ten se v průběhu pokusu změnil z téměř bezvětří na 

lehký vánek, směřující proti kontrolní stěně z pneumatik. Vodní clona byla chvíli schopna 

kouř zadržovat, po zesílení větru se však stala neúčinnou. Kouř prostupoval i přes vodní 

clonu. Vodní mlha se v důsledku větru snášela i na kontrolní stěnu a měřící přístroje v ní 

umístěné, čímž ovlivnila měření hlavně radiometrů a výsledky jimi naměřené je nutno označit 

za nevěrohodné. 

 

 Na grafu teplot v kontrolní stěně je vidět pokles teploty po použití deflektoru, který je 

však částečně způsoben i dopadající vodní mlhou. 

 

 

 

 

 

Hořící pneu, 2. m ěření
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Graf 6 – Průběh teplot, zapalovaná stěna, 2. měření 
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Pokusem potvrdil  i  fakt, že kouř 

z pneumatik obsahuje velké množství sazí. 

Vodní kapičky dopadající na zem s sebou 

strhávaly i pevné částečky kouře a po 

pokuse byly měřící přístroje i plocha za 

kontrolní stěnou úplně černé. 

 

 

 

 

 

Nehořící pneu, 2. m ěření
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Graf 7 – Průběh teplot, kontrolní stěna, 2. měření 

Obr. 23 – Měřící přístroje po 2. měření 
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3. pokus - s použitím deflektoru 

 

Z důvodů ovlivnění měřících přístrojů dopadající vodou v průběhu druhého pokusu, 

byl změněn průběh třetího pokusu. Pozice vodní clony zůstala neměnná. Během pokusu 

foukal mírný vítr opačným směrem než v pokusu předchozím, tedy směrem od kontrolní 

stěny k zapalované. Měřící přístroje již nebyly ovlivňovány dopadající vodní mlhou. I přes 

opětovné nové zapojení a přezkoušení neměřil termočlánek T3 v zapalované hromadě a 

termočlánek T2 ukazoval nesmyslné údaje. Je možné, že jeho činnost byla ovlivněna 

dopadající vodní mlhou, která se po použití deflektoru snášela na zapalovanou stěnu. Dopad 

vody byl tak intenzivní, že docházelo k úplnému uhašení pneumatik na čelní straně. Proto se 

nechala stěna po ukončení činnosti deflektoru dvě minuty rozhořet, aby bylo možno 

vyzkoušet jako hasivo střední pěnu. Na grafu teplot z kontrolní stěny je jasně vidět pokles 

povrchové teploty po použití vodní clony i její opětovný mírný nárůst po zrušení vodní clony 

a opětovném rozhořívání pneumatik. 

 

 

 

 

 

Hořící pneu, 3. m ěření
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Graf 8 – Průběh teplot, zapalovaná stěna, 3. měření 
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Použitá hasiva: 

 Při každém z pokusů bylo na uhašení hromady použité jiné hasivo. I přes rozdílné 

parametry hořících stěn (jiná doba hoření, ovlivnění vodní clonou apod.) bylo možné zjistit 

významné rozdíly v účinnosti jednotlivých hasiv. Pro dané podmínky (pneumatiky byly ve 

sloupcích, bylo tedy možné dodávat hasivo i do vnitřního prostoru) se jako nejúčinnější 

hasivo ukázala střední pěna, která v krátké chvíli zaplnila celý prostor a uhasila požár.  

 

Typ hasiva Počet pneumatik [ks] Doba hoření [s] Doba hašení [s] 

Voda + smáčedlo 49 900 65 

Voda 49 480 116 

Střední pěna 49 600 17 

 

 

 Velký rozdíl v účinnosti použitých hasiv bude v reálné situaci v případě skutečného 

požáru. Záleží vždy na konkrétním případu, na počasí, směru větru, způsobu uskladnění 

pneumatik, jaké hasivo bude nejvhodnější. V některých případech je nutné vyzkoušet více 

Nehořící pneu, 3. m ěření
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Graf 9 – Průběh teplot, kontrolní stěna, 3. měření 

Tabulka 4 – Doba hašení různých hasiv 
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možností. 

10. 3 Diskuse – měření hustoty tepelného toku 
 

Při měření byly použity 4 radiometry. Pro prezentaci výsledků jsou bohužel použitelné 

pouze data z radiometru R4. položeného na stěně z pneumatik. Data z radiometrů R1-R3, 

umístěných ve stěně z pneumatik nejsou pro slabý signál a velký šum použitelná. Slabost 

signálu je způsobena nízkou úrovní tepelné radiace, velký šum má na svědomí možné špatné 

chlazení radiometrů nebo závada na připojovacích drátech. Pokus probíhal v podmínkách 

reálného požáru, požár produkoval množství sazí, které spolu s hasební vodou zašpinily 

měřící přístroje a vodiče.  

 

1. pokus - bez použití deflektoru 

 Na grafu hustoty tepelného toku je vidět pozvolný nárůst, přičemž maxima je 

dosaženo v 11 minutě měření . Hodnota maximální hustoty tepelného toku je 19,71 kW.m-2. 

Po 15 minutě byl pokus ukončen a hořící pneumatiky byly uhašeny, proto po 15. minutě 

dochází k prudkému poklesu křivky. V čase 12:36 došlo vlivem prohoření spodní vrstvy 

pneumatik k rozpadnutí stěny a hořící pneumatiky se přiblížily ke kontrolní stěně. Proto je i 

přes dohořívání pneumatik pokles hustoty tepelného toku pozvolný. 

Hustota tepelného toku -  1. m ěření

0

5

10

15

20

25

0 60 12
0

18
0

24
0

30
0

36
0

42
0

48
0

54
0

60
0

66
0

72
0

78
0

84
0

90
0

96
0
10

20
10

80
11

40
12

00

Čas (s)

H
us

to
ta

 te
pe

ln
éh

o 
to

ku
 (

kW
.m

-2
)

R4 kW.m-2



 
54 

 
 

 

 

2. pokus - s použitím deflektoru 

 

 Druhé měření bylo velmi silně ovlivněno větrem. Po celou dobu měření vál vítr 

západním směrem, tedy od zapalované stěny směrem ke kontrolní. Po spuštění vodní clony, 

které nastalo ve 240. sekundě měření, strhával drobné kapičky vodní clony na radiometry a 

dopadající voda ovlivňovala naměřené hodnoty. Proto je v čase spuštění vodní clony vidět 

prudký pokles křivky a poté její kolísání, v závislosti na tom, zda je radiometr ovlivňován 

dopadající vodou nebo ne. Na tomto měření tedy vliv vodní clony na zmenšení hustoty 

tepelného toku není znatelný. 

 

 

3. pokus - s použitím deflektoru 

 

Třetí pokus proběhl za stejných podmínek jako druhý. Rozdíl byl ve směru větru, tentokrát 

vál východním směrem, tudíž měření radiometru R4 nebylo ovlivněno. Na křivce hustoty 
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Graf 10 – Hustota tepelného toku – 1. měření 

Graf 11 – Hustota tepelného toku – 2. měření 
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tepelného toku je při užití vodní clony vidět jasný pokles. Hustota tepelného toku, dopadající 

na kontrolní hromadu při aktivované vodní cloně, je průměrně o 4 kW.m-2 nižší. Po zrušení 

vodní clony v 600. sekundě měření se hromada nechala ještě 120 sekund rozhořívat, aby se 

mohla vyzkoušet jako hasivo střední pěna. Na křivce je v té době opět vidět nárůst hustoty 

tepelného toku. 

 

 

10. 4 Závěr: 
 

 Byly provedeny 3 pokusy, při všech byla stejná konfigurace zapalované a kontrolní 

stěny. První pokus proběhl bez použití deflektoru, druhý a třetí za použití deflektoru, 

umístěného 1 m od zapalované stěny. Při všech testech byl pozorován velký vliv směru a síly 

větru na rozhořívání a hoření pneumatik. Při hoření se uvolňovalo množství černého kouře, 

který byl viditelný i v 4 km vzdálené obci Hluk a 7 km vzdálené obci Kunovice. 

 

 Při všech pokusech byl pozorován velmi prudký rozvoj požáru  - dokazuje to i strmost 

křivek, ukazujících teplotu v zapalované stěně. Prakticky již na konci druhé minuty měření 

dosahuje téměř svého maxima. Zajímavé je, že graf hustoty tepelného toku křivku zvyšování 

teploty nekopíruje a svých maxim dosahuje později. 

 

 Při druhém pokusu došlo k významnému ovlivnění měření hustoty tepelného toku 
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Graf 12 – Hustota tepelného toku – 3. měření 
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vlivem větru. Tento unášel drobné kapky vody z vodní clony směrem k radiometrům. Voda 

dopadající na radiometry tyto ochlazovala a způsobila nepřesnost měření. Proto bylo 

rozhodnuto změnit parametry třetího pokusu a provést ho ve stejné konfiguraci jako pokus 

druhý – pozice deflektoru tedy zůstala neměnná. Po druhém pokusu byly měřící přístroje 

velmi znečištěny sazemi, které vodní mlha strhávala směrem k zemi. 

 

 Třetí pokus nebyl větrem, potažmo stříkající vodou ovlivněn. Bohužel, z měření 

hustoty tepelného toku jsou použitelná data pouze z jednoho radiometru. Měření probíhalo 

v podmínkách reálného požáru, v blátě, při hašení a po druhém pokuse též silném znečištění 

všech měřících přístrojů, kabeláže a kontaktů. I přesto je však na tomto měření  patrný pokles 

dopadající hustoty tepelného toku na kontrolní stěnu. 

 

Jednoznačnou odpověď na použitelnost vodní clony k zabránění šíření požáru jsme 

nedostali. To ani nebylo cílem pokusu, cílem bylo prověřit její účinnost praktickým pokusem. 

Její účinnost vždy závisí na konkrétním použití, směru větru, dostupném množství sil a 

prostředků. Deflektor má totiž velkou spotřebu vody, i proto byla štěrbina deflektoru 

v průběhu pokusu otevřena pouze přibližně na 50%. Je tedy na rozhodnutí velitele, jeho 

zkušenostech, počasí při zásahu zda rozhodne o nasazení deflektoru nebo využije jiných 

možností zabránění šíření požáru. 
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11. Taktické cvičení – požár skládky v areálu firmy Kovosteel 
s.r.o. 
 

 

Dne 20. 11. 2008 proběhlo v areálu firmy Kovosteel s.r.o., Uherský Brod taktické 

cvičení směny A požární stanice Uherský Brod a Uherské Hradiště. Cílem bylo zjistit 

možnosti praktického použití deflektoru – vodní clony , při zamezení šíření požáru. 

 

Cvičení proběhlo dle návrhu taktického cvičení, který je uveden příloze. Zúčastnili se 

ho zástupci vedení firmy, požární technik zajišťující požární bezpečnost v areálu firmy a 

velitelé stanic Uherský Brod a Uherské Hradiště. Na vytvoření vodní clony byly použity 3 ks 

vodních deflektorů „B“, které jsou majetkem firmy a jsou uloženy v areálu skládky společně 

s 3000 l  pěnidla. 

 

11. 1 Praktické poznatky ze cvičení: 
 

• Výrobcem udávané rozměry vodní clony jsou nepřesné,  i při dosažení 

předepsaného tlaku byl rozměry vodní stěny ( šířka a výška) menší 

 

Již při přípravě cvičení a výpočtech velikosti vzdálenosti, kterou jsou 3 ks deflektorů 

schopny ochránit, vyvstala otázka, zda opravdu  velikost plochy jedné clony dosahuje 

rozměrů, které udává výrobce – 29 x 10 m. Bohužel se při cvičení ukázalo, že rozměry jsou 

menší. I přes dosažení předepsaného tlaku byly rozměry stěny přibližně 22 x 7 m – za 

podmínek téměř bezvětří. 

 

• Pro efektivní využití vodní stěny je potřeba instalovat ji co nejblíže hořícím 

pneumatikám – použití žáruvzdorných obleků 

 

Při požárech pneumatik se produkuje velké množství tepla. Pro efektivní využití vodní 

clony je třeba ji instalovat co nejblíže hořícím pneumatikám. V případě požáru bude třeba 

použít ochranné obleky proti sálavému teplu, a ani v tomto případě není zaručeno, že se 

podaří deflektory instalovat dostatečně blízko. S deflektory lze  manipulovat i pokud jimi 

proudí voda, ovšem pouze omezeně. De facto záleží na šikovnosti hasiče, jak se mu to v 

těžkém protižárovém obleku podaří. 
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• Velká spotřeba vody 

 

Použití deflektorů vyžaduje vydatné vodní zdroje. Minutový průtok jedním 

deflektorem „B“je 1800 l/min při jmenovitém tlaku. Tzn. při taktickém cvičení bylo jen na 

vytvoření vodních clon použito přibližně 5400 l/min. Výhodou proti ochlazování pomocí 

proudnice je to, že nejsou potřeba žádní hasiči. Ti pouze postaví deflektor na místo, vytvoří 

dopravní vedení a mohou dělat jinou práci.  

 

• Vzdálenost od požární nádrže – množství hadic 

 

Pro simulaci vzniklého požáru byla vybrána halda, která je nejvíce vzdálená od 

požární nádrže v areálu firmy. Problémem bylo tedy i vytvoření dopravního vedení od požární 

nádrže, kde stály dva zásahové automobily, k deflektorům. Pro každý bylo třeba vytvořit 

samostatné vedení, které tvořilo 9 hadic „B“. Další vedení bylo nutné vytvořit k doplňování 

třetí cisterny, která sice stála relativně blízko požáru, ale nejbližší hydrant byl vzdálen 120 m. 

Celkem bylo třeba 24 ks hadic „B“, tedy téměř všechny, které byly ve třech cisternách 

k dispozici. 

 

• Vliv v ětru  

 

Jako největší negativum se projevil obrovský vliv větru na plochu vodní stěny. Pokud 

vítr vane ve směru kolmém na vodní clonu, není to ještě takový problém, rozměry vodní 

clony se sice zmenší, ale dochází ke srážení vodních kapek buď na hořící pneumatiky nebo 

naopak na pneumatiky ochlazované. Větším problémem je vítr foukající ve směru 

rovnoběžném. Vodní kapičky jsou sráženy k zemi, rozměry, které má vodní clona se 

dramaticky zmenšuje. V závislosti na síle větru může plocha vodní clony klesnout i na 50 – 

60 % původního rozměru.  

 

11. 2 Závěr: 
 

Taktické cvičení splnilo svůj účel. Zasahující příslušníci se prakticky seznámili s prací 

s vodní clonou – deflektorem a po skončení cvičení si prohlédli areál firmy. Po požáru , který 

zde vypukl v červnu 2007, byly provedeny významné změny v požárním zabezpečení. Byla 
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zřízena nepřetržitá ostraha areálu, zaveden kamerový systém, změněn o množství a způsob 

skladování pneumatik. Pneumatiky se nyní skladují na více menších hromadách, mezi nimiž 

jsou větší manipulační uličky, takže jimi může projet i zásahová technika hasičů. Při 

praktickém použití byly ověřeny vodní zdroje v areálu a okolí firmy a byly shledány 

dostatečnými.. Na problémy, které se vyskytovaly – velký vliv větru na účinnou plochu vodní 

clony, velká spotřeba vody při použití všech tří deflektorů najednou, složitá práce 

s deflektorem při použití protižárového obleku apod. budou upozorněni i velitelé družstev ze 

zbývajících směn, a budou spolu s pozitivními poznatky a postřehy zahrnuty do odborné 

přípravy jednotek HZS ZLK Územního odboru Uherské Hradiště. 
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12. Požáry pneumatik – prevence 
 

 Prevence vzniku požárů pneumatik by měla vycházet z teorie vzniku a šíření požárů a 

znalostí příčin vzniku požárů Právě požáry pneumatik poukazují na velkou důležitost 

prevence, je totiž mnohem jednodušší investovat přiměřenou částku a úsilí do prevence, než 

velkou částku a množství zásahové techniky, lidí a jejich času do zdolávání těchto požárů. 

 

 Je nasnadě si položit otázku, kde vůbec hrozí největší nebezpečí požárů pneumatik. 

Výrobní sklady a prostory jsou obvykle dobře protipožárně zabezpečeny, vždyť jde přece 

majiteli firmy o bezpečí a kontinuitu výroby. Naopak, různé malé skládky pneumatik, 

například v družstvu nebo v pneuservisech, tam všude si mnohdy ani sami majitelé firem 

neuvědomí, jak pro ně mohou být požáry pneumatik nebezpečné. 

 

 Právě dobrá spolupráce a pochopení ze strany majitelů skládek pneumatik je prvním a 

nejdůležitějším krokem k dobré preventivní činnosti. Hasiči mohou a s radostí poradí, hlavní 

břímě a vykonávání prevence se na samotných majitelích. Bohužel v České republice 

neexistuje jednotný předpis, který by se skladováním pneumatik zabýval a z něhož by mohl 

vlastník skládky čerpat. Pro ilustraci uvedu dva soubory základních pravidel používaných 

v USA.  

 

Požadavky na skladování pneumatik – California Integrated Waste Management Board - 

Článek 14: 

� Plocha uskladněných pneumatik v jedné skladovací figuře by neměla přesáhnou 5000 

ft2 (465 m2) 

� Objem pneumatik, uskladněných v jedné skladovací figuře by neměl přesáhnout 

50 000 ft3 (1400 m3) 

� Maximální skladovací výška je 10 ft (3 m) 

� Minimální vzdálenost skladovací figury od hranice pozemku je 50 ft (15 m) 

� Pokud je vzdálenost skladovací figury k hranici pozemku menší než 20 ft (6 m), 

doporučuje se maximální výška figury 6 ft (1,8 m) 

� Do vzdálenosti 10 ft (3 m) od hranice pozemku by se neměly vůbec žádné pneumatiky 

vyskytovat 

� Odstupová vzdálenost mezi dvěma skladovacími figurami by měla být minimálně 60 
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ft (18 m) 

� Prostor skládky by měl mít zpevněný povrch a měl by být bez vegetace 

 

Skladování pneumatik podle National Fire Protection Association -   Uniform Fire Code 231 

D: 

 

� Skladovací plocha by do vzdálenosti 200 ft (60 m) od skladovací figury měla být 

zpevněna a zbavena vegetace 

� Nové skládky pneumatik nesmějí být zakládány na zemědělské půdě nebo tam, kde by 

místní podmínky ztěžovaly nebo znemožňoval účinný hasební zásah 

� Do vzdálenosti 1000 ft (300 m) od skládky pneu je zakázáno manipulovat s otevřeným 

ohněm, se zdroji tepla je zakázáno manipulovat do vzdálenosti 200 ft (60m) od 

skládky 

� Z důvodu noční ostrahy je vhodné skládku osvětlit 

� Kouření je povoleno jen na vyhrazených místech v bezpečné vzdálenosti od 

pneumatik 

 

Bylo by vhodné podobný soubor doporučujících pravidel vydat i pro Českou republiku. 

Dokumentace, která je v souvislosti se skladováním pneumatik vydávána a kterou hasiči 

mohou využít, je operativní karta nebo dokumentace zdolávání požáru. Je ovšem nutné ji 

pravidelně aktualizovat a je v zájmu majitele skládky aby hasiči měli aktuální informace. 

Bohužel, při požáru pneumatik v Uherském Brodě, byla operativní karta nepoužitelná, jediná 

informace která se z ní dala použít, byla fakt, že v areálu se nachází 3000 l pěnidla. Ostatní 

informace byly buď velmi nepřesné, nebo chybné. Pneumatiky se skladovaly podle zcela 

jiných figur než bylo zakresleno, manipulační proluky byl menší nebo zcela chyběly. 

 

Na základě vlastních zkušeností ze zásahů, odpovědi na dotazníky rozeslané velitelům 

zásahů na požáry pneumatik ve Zlínském kraji a po konzultaci s oddělením státního požárního 

dozoru v Uherském Hradišti jsem sepsal následující doporučení pro skladování pneumatik: 

 

� Pneumatik skladovat na meších hromadách – max. rozměr 50 x 10 m, výška 3 m 

� V případě skladování většího množství pneumatik – nad 1000 tun zajistit trvalý  

dohled 
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� Na základě výpočtů zajistit dostatečné množství hasebních látek – zdroj vody, 

podle studie [20] by zdroj vody měl mít vydatnost: 

• Do 10 000 skladovaných pneu – 1000 gal/min (3800 l/min) 

• Nad 10 000 skladovaných pneu – 2000 gal/min (7600 l/min) 

� Příjezdové komunikace a prostory kolem skladovacích figur by měly mít 

dostatečné parametry pro zásahovou techniku hasičů – únosnost, průjezdní profil 

apod. 

� Plocha pro skladování pneu by měla být zpevněná a odkanalizovaná pro případné 

snadné zachytávání znečištěné vody použité při hašení 

� Jednotky nacházející se v okolí místa skladování pneumatik by měla být vycvičeny 

a vybaveny na hašení těžkou a střední pěnou 

� Pneumatiky, skladované na recyklaci neskladovat v celku, ale ihned po přivezení 

na skládku je z důvodu lepšího hašení nasekat na menší kousky 

 

Po velkém požáru skladovaných pneumatik v areálu firmy Kovosteel s.r.o. v Uherském Brodě 

se firma poučila z nedostatků a výrazným způsobem zlepšila zabezpečení skládky. Pneumatik 

se již neskladují vcelku, ale ihned po příjezdu jsou nasekány na menší kousky. Ty na hromadě 

nevytvářejí tak velkou změť prostorů a záhybů, kam se hasební voda nedostane a kudy by se 

požár mohl lehce šířit. Byl vybudován nový betonový plot, instalován kamerový systém a 

skladka je 24 hodin denně pod kontrolou. Byl zmenšeny skladovací figury a zvětšeny 

odstupové vzdálenosti mezi nimi. Firma nakoupila 3 ks vodních clon – deflektorů „B“ 

k zamezení šíření požárů mezi jednotlivými skladovacími figurami. 

 

 Prevence požárů pneumatik by měla být důležitou součástí firemní filosofie, dobrá 

spolupráce mezi majitelem skládky a hasiči se projeví menším počtem požárů a větší 

bezpečností pro obyvatele a životní prostředí v okolí. 
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13. Požáry pneumatik – represe 
 

Požáry skladů pneumatik jsou obtížně hasitelné hned z několika důvodů. Pneumatika 

má velmi nepříznivý tvar pro hašení. Pneumatiky na hromadách vytvářejí obrovskou změt 

dutin, prostorů a záhybů, kam se hasební látka nedostane a kudy se může požár lehce šířit. 

Voda po pneumatice velmi rychle steče a i její ochlazovací efekt je malý. Při volbě způsobů 

hašení záleží na množství hořlavého materiálu, na způsobu uskladnění pneumatik, na 

množství dostupných sil a prostředků a v neposlední řadě na zkušenostech velitele zásahu. 

 

 Požáry pneumatik produkují velké množství tepla a hustého černého kouře. Prvotní 

snahou by tedy mělo být zabránění plamennému hoření a produkci kouře. To umožní 

zasahující technice a hasičům dostat se blíže k ohnisku požáru.  Velké požáry pneumatik 

nejsou jednoduchou záležitostí, jejich zvládnutí není otázkou několika hodin, naopak spíše 

několika dnů, je potřeba soustředit velké množství sil a prostředků.  

 

13. 1 – 1.Způsob zdolávání požáru - hašení 
 

Pokud hoří relativně malé množství pneumatik, lze je ještě uhasit běžnými způsoby. 

Výběr druhu hasiva záleží na okolnostech požáru – množství pneumatik, stavební podmínky 

na místě zásahu, jak blízko se můžeme k požáru přiblížit. Pneumatiky lze s úspěchem hasit 

vodou se smáčedlem, samotná voda se příliš neosvědčila, po pneumatikách rychle steče a její 

hasební schopnosti jsou malé. Proto se do vody přidává smáčedlo, které zlepšuje hasební 

schopnosti vody a delší dobu ji udrží na hořících pneumatikách. Hasit lze i těžkou pěnou, 

kterou lze stříkat i na větší vzdálenost. Moderní proudnice na střední pěnu, kterými je většina 

profesionálních jednotek ve Zlínském kraji vybavena, umožňují kvalitní aplikaci střední pěny 

i na vzdálenost několika metrů, proto je možné pneumatiky hasit i střední pěnou. Zvláště 

pokud se jedná o menší množství, má střední pěna několik výhod. Lze jí ve velmi krátkém 

čase celou hromadu pneumatik „přikrýt“ a požár tak „udusit“. Pokud jsou pneumatiky 

naskládány, například do sloupců a řad, lze střední pěnou rychle zaplnit i vnitřní prostor 

pneumatik. 
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13. 2 - 2. způsob zdolávání požáru – postupné rozebírání a dohašování 
 

Tento přístup je prakticky jediný účinný způsob hašení opravdu velkých skládek 

pneumatik. Lze ho ovšem použít teprve po částečném uhašení povrchového plamenného 

hoření Je zároveň velmi časově náročný – v Uherském Brodě bylo třeba přemístit deset tisíc 

tun pneumatik. Pneumatiky jsou postupně odebírány z hořící hromady, převezeny na jiné 

místo, kde jsou dohašeny a odtud opět vrstveny na další hromadu. Toto řešení je velmi 

náročné na techniku, počty zasahujících hasičů, jejich vybavení a čas. Záleží i na tom, kolik 

manipulačního prostoru je na skládce. Je třeba mít velkokapacitní nakladače, mnoho hasičů, 

z nichž jedni chrání nakladače, které vyvážejí hořící pneumatiky z hromady, další je dohašují 

a další kontrolují skládku již uhašených pneumatik. Je dobré zvážit pomoc bývalých útvarů 

civilní ochrany Armády ČR – nyní např. pro Zlínský kraj nejbližší 153. ženijní prapor 

Olomouc, které disponují potřebnou těžkou technikou.  Dochází k enormní spotřebě 

dýchacích přístrojů pro zasahující hasiče a vody potřebné k hašení a ochlazování. Je třeba 

kontrolovat odtok hasební vody – tato je znečištěna produkty hoření a mohla by působit jako 

ekologická zátěž pro půdu a spodní vody. Při velkých rozměrech skládky je někdy třeba 

nechat část pneumatik volně vyhořet a teprve poté začít skládku rozebírat a dohašovat – 

z důvodů velkého množství materiálu v původní skládce. 

 

Obr. 24 – aplikace střední pěny – vzdálenost cca 4 m 
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13. 3 - 3. způsob zdolávání požáru – kontrolované vyhoření 
 

Způsob, který byl použitý při požáru pneumatik v Bojkovicích. Nechat pneumatiky 

vyhořet je nejjednodušší, ekonomicky výhodné – požárem zasáhnuté pneumatiky se již nedají 

použít jako druhotná surovina. Na kontrolu nad požářištěm je potřeba relativně málo hasičů a 

techniky – nedochází k jejímu stáhnutí na jedno místo např. z celého kraje. Po vyhoření na 

místě požářiště zůstanou pouze vypálené kordy a dráty z pneumatik. Při vyhoření dochází 

v mnohem menší míře k nedokonalému hoření, tím pádem k menšímu uvolńování škodlivin 

do ovzduší. Nezbytnou podmínkou k tomuto způsobu jsou dobré rozptylové podmínky na 

místě zásahu - směr větru, který unáší kouř, zasažení okolních obcí a měst. Proto byl tento 

způsob při požáru v Uherském Brodě nepřijatelný, skládka hořela na kraji města a vítr hnal 

kouř do okolních obcí. Je nutný souhlas majitele s tímto způsobem zdolání požáru a vyhoření, 

které podle množství uskladněných pneumatik může trvat i několik dnů, by nemělo mít 

negativní dopad na obyvatelstvo a životní prostředí.  

 

13. 4 - 4. Způsob zdolávání požáru – zahrnutí zeminou 
 

Při požáru pneumatik v Uherském Brodě se velitel zásahu nejprve rozhodl, že se jedna 

hromada pokusí zavézt zeminou.. Tato metoda je velmi účinná, zvláště u menších skládek, 

kde není potřeba tolik zeminy. V Uherském Brodě se tato metoda příliš neosvědčila, hromada 

byly příliš velká a po zasypání obvodu se nákladní auta začala propadat do prohořívajících 

vrstev pneumatik a bez použití další techniky by bylo zahrnutí místy až šest metrů vysoké 

hromady riskantní. Lze ji ovšem s úspěchem použít k zastavení šíření požáru a snížení 

intenzity hoření na obvodě požáru. Záleží i na tom, zda je k dispozici dostatečné množství 

těžké techniky  místo, které je dostatečně blízko požáru a zeminu lze zde snadno odebírat. 

Zasahující hasiči se tak mohou dostat blíže k ohnisku požáru. Zahrnutím pneumatik ovšem 

práce nekončí. I po zahrnutí zeminou se v hromadě nachází zbytky vzduchu, pneumatiky 

proto ještě nějakou dobu hoří i pod zeminou.  Velkou nevýhodou tohoto způsobu hašení je 

fakt, že dochází ve velké míře k nedokonalému hoření. Částečně dochází k pyrolýze a 

k produkci pyrolitického oleje [10]. Hromada musí být neustále pod dozorem, sledovat zda a 

kam odtékají tekuté zplodiny hoření a po udušení  požáru je třeba ji postupně rozebrat, dohasit 

zbylá ohniska a materiál a zplodiny ekologicky zlikvidovat. 

 

Nalezení nejlepšího způsobu hašení je vždy individuální, záleží na konkrétním požáru, 
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jeho velikosti, místu požáru a možnostem zásahu. 
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14. Návrh metodického listu 
 

 Jedním z cílů mé diplomové práce je návrh metodického listu – Bojový řád jednotek 

PO – Požáry skládek  pneumatik. Listy Bojového řádu se dělí na několik částí – písmena D, 

L, N, O, P, Ř, S a T. Slouží k teoretickému a praktickému výcviku hasičů na stanicích, 

k výuce ve školách požární ochrany.  

 

Metodický list se dělí na 3 části:  

I. Charakteristika 

II. Úkoly a postupy činnosti 

III. Očekávané zvláštnosti 

 

 Při návrhu metodického listu jsem vycházel z odpovědi na otázky uvedené 

v dotazníku, který jsem rozeslal velitelům zásahů na požáry pneumatik ve Zlínském kraji. 

Vzor dotazníku je uveden v příloze diplomové práce. Dále jsme vycházel z vlastních 

zkušeností ze zásahů při dvou velkých požárech pneumatik v Uherském Brodě a Bojkovicích, 

kterých jsem se aktivně zúčastnil, z konzultací 

se zasahujícími hasiči a s příslušníky 

Hasičského záchranného sboru podniku 

Barum Continental. 

 

V návrhu metodického listu upozorňuji na 

hlavní problémy a nebezpečí, které se při 

požárech pneumatik vyskytují – toxický kouř, 

vysoká teplota, obtížné hašení, velká spotřeba 

hasících látek. 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 25 – Požár pneumatik [13] 
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Návrh metodického listu 

Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu 
 
 
Metodický list číslo: 

 
 
 

P 

Název: 

 
Požáry skládek pneumatik 

Vydáno dne Počet stran: 

 
 

I. Charakteristika 
 

1) Pneumatika je pružná část kola, vyrobená z pryže. Skládá se z pryže, ocelových lan 

vyztužujících patku a ocelového kordu vyztužujícího běhoun.  

 

2) Skládky pneumatik jsou zcela nebo částečně stavebně ohraničené prostory nebo 

neohraničené prostory určené ke skladování pneumatik – nových, opotřebovaných 

nebo ke skladování gumové drtě a granulátu 

 

3) Z hlediska stavebního uspořádání dělíme sklady pneumatik na: 

� volné sklady 

� skladovací haly nebo prostory 

 

4) Z hlediska typu uskladňovaného materiálu dělíme sklady pneumatik na: 

� sklady nových pneumatik 

� sklady použitých pneumatik určených k recyklaci 

� sklady gumové drtě a granulátu 

 

5) Zatímco nové pneumatiky se převážně skladují ve skladovacích halách, opotřebené 

pneumatiky, gumová drť  a granulát se obvykle skladují na volných skládkách.  

 

6) Skladovací haly mají téměř vždy dobré protipožární zabezpečení pomocí požárně 

bezpečnostních zařízení, naopak volné skládky pryžového odpadu určeného 

k recyklaci nemají protipožární zabezpečení téměř žádné. 

 

7) Nové pneumatiky jsou nejčastěji skladovány na paletách, pneumatiky určené 
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k recyklaci bývají nahrnuty na haldách, gumová drť a granulát bývá nasypán na 

hromadě. 

 

8) K manipulaci se ve skladech požívají paletové vozíky, vysokozdvižné vozíky nebo 

hydraulické nakladače, jejichž závada může být zdrojem požáru. 

 

9) Skládky pneumatik představují velké požární zatížení, mohou mít plochu několik tisíc 

metrů čtverečních. 

 
II.  Úkoly a postupy činnosti 

 
10) Průzkum na místě požáru má za úkol kromě obecných zásad zjistit: 

 

� možné ohrožení osob a zvířat 

� plochu požáru, nebezpečí jejího rozšíření 

� způsob skladování, možnosti použití požárně bezpečnostních zařízení 

� rychlost a směr větru, rozptylové podmínky 

 

11) Bránit rozšiřování požáru – ochlazovaní okolí, použití deflektorů – vodních clon, 

ochlazování nebo odstranění ještě nehořících pneumatik 

 

12) Při likvidaci velkých požárů volných skládek pneumatik je možné zvážit pomoc 

armády, která disponuje potřebnou těžkou technikou a má vycvičenou obsluhu. Ta je 

na rozdíl od běžných uživatelů těžké techniky schopna zasahovat i ve ztížených 

podmínkách, např.. za použití DT. 

 

13) Při velkém rozsahu požáru je nutné spolupracovat s odborníky – hygienická stanice, 

odbor životního prostředí a s místní samosprávou - na varování obyvatelstva,  

důležitou informací pro velení zásahu je meteorologická předpověď.  

 

14) Velké hromady pneumatik lze s úspěchem hasit jen po obvodu, doprostřed se hasební 

látka těžko dostává – postupné rozebírání 

 

15) U menších hromad je na místě zvážení účelnosti hašení. 
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16) Na hašení se nejlépe osvědčila voda se smáčedlem, těžká a střední pěna. 

 

17) Po zajištění dostatečného množství hasební vody je možné na ochranu ještě 

nezasažených hromad pneumatik uvažovat o použití deflektorů – vodních clon. 

 

18) Při delším zásahu je dobré zajistit si na místo zásahu skupinu na měření koncentrací 

nebezpečných látek v ovzduší – ať už vlastními příslušníky z některé laboratoře, nebo 

externí měřící skupinu – např. hygienická stanice, odbor životního prostředí 

 

19) V průběhu delšího zásahu je nutné časté střídání zasahujících příslušníků v důsledku 

namáhavé práce v extrémních podmínkách požáru 

 

20) Při zásahu v noci zajistit dostatečné osvětlení místa zásahu – hrozí nebezpečí 

propadnutí nebo zavalení 

 

 

III. O čekávané zvláštnosti 
 

21) Při hašení požáru pneumatik, je třeba počítat s následujícími komplikacemi: 

 

a) pneumatiky mají velmi nepříznivý tvar pro hašení, uskladněné na hromadách vyváří 

změť dutin a prostorů kam se obtížně dostává hasivo. 

b) při požárech skládek pneumatik je nutné soustředit na místo požáru dostatečné 

množství sil a prostředků, především hasebních látek. 

c) při požáru velkých hromad pneumatik se tyto obtížně hasí, i po zdánlivém uhašení se 

znovu rozhořívají  

d) možnost použití deflektorů – vodních clon k zamezení rozšíření požáru 

e) při hoření pneumatik dochází  k vývinu černého kouře, který obsahuje množství 

toxických látek a je viditelný na velkou vzdálenost – zvážit případné oznámení 

obyvatelstvu a vyhlášení evakuace 

f) při hoření pneumatik vzniká i tekutý produkt hoření - olej, který se mísí s hasební 

vodou odtékající z požářiště, je proto nutné zabránit, aby kontaminovaná voda  mohla 

znečistit životní prostředí. 
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g) pokud jsou pneumatiky ještě nasazeny na disku, může zahřátím dojít k prasknutí 

pneumatiky a vyšlehnutí horkých plynů nebo k vymrštění části pneumatiky a tím ke 

zranění zasahujících hasičů 

h) při požárech pneumatik hrozí nebezpečí přehřátí a dehydratace 

i) velká spotřeba dýchacích přístrojů 
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15. Závěr 
 

Tato diplomová práce obecně nastiňuje problematiku požáru skládek pneumatik. 

V první části jsem položil teoretický základ, ze kterého poté čerpám v další, již praktické 

části. Primární cíl byl tedy splněn. 

 Další cíl – prakticky se zabývat požáry pneumatik a jejich likvidací, jsem rozdělil na 

několik částí. Provedením praktického experimentu jsem zkoumal možnosti použití deflektoru 

– vodní clony, k zabránění šíření požáru. Pokus probíhal v reálných podmínkách, na měření 

měly velký vliv meteorologické podmínky a množství hořících pneumatik bylo malé, proto na 

základě provedených experimentů nelze vyvodit jednoznačné závěry. Při zabránění šíření 

požáru pneumatik lze deflektor použít, záleží ovšem na místních podmínkách a konečné 

rozhodnutí leží na veliteli zásahu. Jako nejvhodnější hasivo se osvědčila pěna, ať už střední 

nebo těžká. Záleží na vzdálenosti, na kterou chceme hasivo dopravit. 

Využití deflektorů bylo zkoumáno i provedením taktického cvičení směny „A“ z PS 

Uherský Brod. Cvičení probíhalo přímo v areálu firmy Kovosteel s.r.o., kde v červnu 2008 

vypukl velký požár pneumatik.Opět se projevil velký vliv větru na případnou účinnost vodní 

clony. 

Prevence požárů je nedílnou součástí práce hasičů. V této části práce jsem se zabýval 

podmínkami bezpečného skládkování pneumatik tak, jak je zavedeno v USA a na základě 

vlastních zkušeností, konzultací s veliteli zásahu a pracovníky firmy Kovosteel s.r.o. udávám 

návrh vlastních pravidel pro skládkování pneumatik určených k recyklaci. 

Na základě vlastních zkušeností, postřehů kolegů a poznatků z provedených 

experimentů jsem se dále zabýval různými způsoby zdolávání požárů pneumatik. Neexistuje 

jeden univerzální, všechny mají svá pro a proti a záleží vždy na konkrétním požáru, který 

z nich, případně která kombinace, bude nejefektivnější a povede nejrychleji ke zdolání 

požáru. 

Na závěr mé práce na základě všech poznatků, které jsem v průběhu vypracování 

diplomové práce nashromáždil navrhuji metodický list – Bojový řád jednotek PO – Požáry 

skládek pneumatik. 
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Obr. 2 Fotografie z požáru 
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Obr.3 Fotografie a popis fotografií 
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Obr. 4 Situační plánek požářiště 
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Obr. 1 Fotografie z požáru 
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Obr. 2 Fotografie z požáru a popis fotografií 
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Obr. 3: Letecký pohled na místo požářiště 
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Obr. 4 Situační plánek požářiště 
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Tab. 1 – Seznam Jednotek PO 
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Příloha C 

 

 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 

Územní odbor Uherské Hradiště 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plán taktického  cvičení  
 

 

 

 

 

 

 

Požár volné skládky pneumatik Fa  

Kovosteel s.r.o. – provoz  Vazová 

Uherský  Brod 

 
Taktické  cvičení jednotek PO v ÚO Uh.Hradiště 
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1. Účel  cvičení : Prověření připravenosti a akceschopnosti jednotek PO 

Zdolání požáru volné  skládky pneumatik na provozu – Vazová 

Uherský Brod.  

Ověření součinnosti mezi jednotkami PO. 

 

2. Cíl cvičení:  Seznámit příslušníky jednotek PO s možností  vzniku požáru  

volné skládky pneumatik a způsobem likvidace požáru s použitím 

deflektorů (vodních clon) k zabránění přenosu požáru na další sekce 

pneumatik. 

 

 

3. Místo a termín provedení cvičení: 

 

20.11.2008, 10:00 hod, areál podniku - provoz se nachází v Uh. Brodě cca 300 m od ulice 

Vlčnovská, Hlavní brána  z ulice Vazová . 

 

 

4. Námět cvičení: K požáru dojde nepovolenou manipulací zaměstnanců s otevřeným ohněm   

na skládce pneumatik. Hodnocena bude zejména činnost hasičů a dodržování BP při zásahu 

s vysoce hořlavou látkou, při níž vzniká vysoká toxicita a teplota požáru. 

 

a) Všeobecná situace : V dopoledních hodinách dne 20.11. 2008 dojde k vzniku požáru na 

skládce opotřebovaných pneumatik. I přes okamžitý zásah přítomných pracovníků se 

nepodařilo požár likvidovat. Současně byl požár nahlášen na KOPIS Zlín. Po přijetí oznámení 

o mimořádné situaci jsou na místo vyslány jednotky HZS ZLK S P2 UB a HZS ZLK 

S C1UH. 

 

b) Zvláštní situace : V čase 09:30 hodin, dne 20. listopadu 2008 dojde ke vzniku požáru v  

prostoru uskladnění opotřebovaných pneumatik určených k dalšímu zpracování. Požár 

vznikne na jedné z hromad pneumatik na nádvoří firmy Kovosteel ulice Vazová. Zúčastnění  

pracovníci se pokusí likvidovat vzniklou situaci vlastními silami  a současně oznámí vzniklou 

událost  o mimořádné události na  KOPIS. 

Na základě přijatých informací o vzniklé mimořádné události KOPIS vysílá  na místo 

jednotky. HZS ZLK S P2 UB a HZS ZLK S C1 UH. Po příjezdu na místo zásahu jednotka 
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HZS ZLK S P2 UB realizuje  průzkumnou činnost. Na základě zjištěných skutečností velitel 

zásahu (dále jen ,,VZ“) vydá rozkaz k provedení opatření na zabránění rozšíření požáru na 

další sousedící hromady pneumatik Zásah bude proveden s použitím všech dostupných 

prostředků a OPP. 

 

5. Způsob provedení cvičení: Prakticky v areálu provozu na ulici Vazová s použitím hasiva. 

 

6. Materiální zabezpečení cvičení: CAS, ochranné obleky OL - 2 , SBG 2,DT, hydrantová  

 síť, požární nádrž , deflektory  (vodní clony ). 

 

7. Seznam zúčastněných jednotek PO: 

 

Pořadí Jednotka Technika Počet 
1 HZS ZLK  S P1 UB CAS 24/2500/250 M2T  1 + 3 
 HZS ZLK  S P1 UB CAS 32/8200/800 S3R  1 + 2 
2 HZS ZLK S C1 UH CAS 32/8200/800 S3R 1 + 3 

 

8. Bezpečnostní opatření: Plán taktického cvičení v areálu firmy Kovosteel je naplánován po 

dohodě s vedením firmy. Z důvodu sálavého tepla a vývinu toxického kouře budou hasiči 

v plné výbavě OOPP s DT a ochrannými obleky proti sálavému teplu. Příslušníci budou 

dodržovat zásady  při zásahu v prostředí s vysoce hořlavou látkou za použití všech 

dostupných OOPP. 

 

 

9. Etapy cvičení (způsob provedení): Prakticky s řízením zásahu na taktické úrovni. (s 

použitím hasební vody ) 

 

10. Učební úkoly cvičících:  

 

Provedení průzkumu, zajištění místa zásahu 
Provádění hasebních prací za použití ochranných prostředků. 
Součinnost jednotek PO 
Součinnost s pracovníky podniku Kovosteel 
 
11. Spojení u zásahu: Spojení s KOPIS Zlín pomocí mobilní RDST a mobilního telefonu, 
spojení u zásahu pomocí kapesních RDST , případně spojkou . 
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12. Časová osa průběhu cvičení 

 

Čas   Situace    Předpokládaná činnost  
 

V dopoledních hodinách  dojde k požáru 

skládky pneumatik v areálu SUB 

___________________________________________________________________________ 

0,00  Na KOPIS je nahlášen požár  pneumatik 

volného skladu v Uh.Brodě,ul.Vazová 

0,01       KOPIS ZL vyhlašuje poplach pro JPO 

HZS ZLK SP2 UB 

0,02 Výjezd jednotky HZS ZLK S P2 UB 

s technikou CAS 20/2500/250/M2T o síle 

1+3 a CAS 32/8200/800/ S3R o síle 1 + 2 

___________________________________________________________________________ 

0,03 VZ během jízdy k zásahu požaduje přes 

 KOPIS výjezd jednotek HZS ZLK S C1  

 UH s technikou CAS 20/2500/250/M2T  

 o síle  1+3. 

0,05  jednotka HZS ZKL S P2 Uh. Brod na 

místě zásahu 

___________________________________________________________________________ 

0,06 průzkum    průzkumem v DT bylo zjištěno,že se 

 jedná o požár jedné hromady pneumatik 

___________________________________________________________________________ 

0,11  

        jednotka zasahující v DT a ochr.oblecích 

provádí  nasazení  3 ks vodních clon pro 

ochranu  zatím nehořící haldy  G , D (viz  

situační plánek) a dále napojení dopr. 

vedení k požární nádrži o obs. 165 m3 

vzdálenosti cca 100m a vedení k nad- 

zemním hydrantům cca 50 m na ulici 
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Vazová  se světlostí  100 mm. 

 

VZ  - podává informaci KOPIS  o silném 

zakouření a směru větru  

___________________________________________________________________________ 

0,16  příjezd JPO HZS ZLK S C1  UH Jednotka provádí natažení dopr. Vedení 

k zásobování vodou jedné z vodních  

clon 

___________________________________________________________________________ 

0,19       VZ rozhoduje o vyhoření požárem za– 

sažené haldy  H a soustřeďuje S a P na  

ochlazování a ochranu okolních  hald.   

___________________________________________________________________________ 

0,58       proveden závěrečný průzkum požářiště a 

místo zásahu bylo předáno zástupci Fa 

Kovosteel. 

13. Výpočet SaP pro nejsložitější variantu požáru 

 

Výpočet parametrů požáru 

 Jednotka Doba výjezdu tv 

(min) 

Vzdálenost pož. 

od jedn. (km) 

Doba jízdy 

ti (min) 

Čas dojezdu 

tDO (min) 

1. PS Uherský Brod 2 1,5 2 4 

2. SDH Vlčnov 5 8 10 20 

3. SDH Uherský Brod 10 1,5 2 12 

4. PS Uherské Hradiště 2 18 24 26 

5. SDH Pašovice 10 7 9 19 

6. SDH Nivnice 10 7 9 19 

7. SDH Bánov 10 8 10 20 

8. SDH Bojkovice 5 14 18 20 

9. PS Uherské Hradiště 2 18 24 26 

10. SDH Velký 

Ořechov 

10 12 16 26 

11. PS Luhačovice 2 13 17 19 



 7

12. SDH Těšov 10 3 4 14 

13. SDH Havřice 10 3 4 14 

 

Dosažené dojezdové časy odpovídají průměrným rychlostem 45 km/h, v závislosti na 

místních podmínkách (hustota provozu, roční období, povětrnostní podmínky, denní doba 

apod.) 

Doba volného rozvoje požáru: 

tVR= tZP+tOH+ tPr
DO + tPr

BR 

 

tZP – doba zpozorování – 10 minut 

tOH – doba ohlášení – 2 minuty 

tPr
DO – čas dojezdu první jednotky – PS Uherský Brod – 4 minuty 

tPr
BR – doba bojového rozvinutí první jednotky – 2 minuty 

 

tVR= tZP+tOH+ tPr
DO + tPr

BR = 10+2+4+4= 18 minut 

 

Plocha požáru: 

t1 = 10 minut 

t2 = tVR – 10 = 8 minut 

t3 = tR +  tPr
DO + tPr

BR + 5 

tR = 26 – 4 = 22 

t3 = tR +  tPr
DO + tPr

BR + 5 = 22 + 3 – 3 + 5 = 27 minut 

 

Doba do lokalizace požáru: 

t = t1 + t2 + t3 = 10 + 8 + 27 = 45 minut 

 

Rádius požáru: 

R = 0,5 * t1 * v1 + t2 * v1 + 0,5 v1*t3 

R = 0,5*10*1,2 + 8*1,2 + 0,5*27 = 31,8 

 

Plocha požáru: 

S = π * R2 = 3175 m2 
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Plocha hašení: 

Sh = Qh * h = 2 π R * h = 2 * 3,14 * 31,8 * 5 = 1000 m2 

 

Určení potřebné dodávky hasební látky: 

 

Qh
p = Sh * Ip 

Qh
p = 1000 * 10,8 = 10800 l . min-1 

 

Stanovení počtu proudů: 

 

Nh
pr = Qh

p / qpr = 10800/800 = 14 ks P6 

 

Počet proudů na ochlazování sousední haly: 

 

Intenzita dodávky vody na ochranu objektu haly je zvolena 2 x nižší, než intenzita dodávky 

vody na případné hašení objektu. Ochlazovat je nutné celou délku podélné stěny výrobní haly, 

která je dlouhá 60m. 

Npr = (60 * 55,7/2) /400 = 5 proudů s proudnicí Turbomatic 

 

Určení potřebného počtu sil a prostředků a požárních automobilů k hašení 
 

Družstvo jednoho automobilu je schopno vytvořit pouze jeden proud v dýchací technice o 

výkonu cca 800 l.min-1 

 

NA = Qp/qA = 10800/800 = 14 /ks/ automobilů 

 

Množství automobilů nezbytných k zabezpečení potřebné dodávky hasební látky: 

 

NA
N= Npr . qpr / 0,75 . Qc = 14*800 / 0,75 . 2400 = 7 ks automobil CAS 24 

 

Družstvo jednoho automobilu je schopno vytvořit pouze jeden proud na ochlazování 

v dýchací technice o výkonu cca 300 l.min-1 

 

NA = Qp/qA = 1680/400 = 5 ks automobilů 
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Množství automobilů nezbytných k zabezpečení potřebné dodávky hasební látky 

na ochlazování: 

 

NA
N= Npr . qpr / 0,75 . Qc = 5 . 400 / 0,75 . 2400 = 2 ks automobil CAS 24 

Potřebný počet hasičů: 

 

NHA = 1,25. 2 . 19 = 48 hasičů 

 

Dýchací technika a její nasazení  
 

Práci z proudem na zemi lze označit za střední práci, pro kterou se uvádí minutová ventilace 

Mv = 35 /l.min-1/. Pro výpočet je uvažováno se dvěma typy dýchacích přístrojů. V prvním 

případě počáteční tlak v láhvi pL = 20 Mpa a obsah láhve VL =  7 l. Ve druhém případě 

počáteční tlak v láhvi pL =  30 Mpa a obsah láhve VL =  6 l. 

To = 10 . 20 . 7 / 35   To = 10 . 30 . 6 / 35 

To = 40 min    To =  51 min 

 

V případě kdy ochranná doba dýchacího přístroje je větší než doba lokalizace požáru 45 

minut, není  třeba zajišťovat 100 % zálohu hasičů. Vzhledem k rozdílnému vyzbrojení 

požárních jednotek dýchací technikou z rozdílnou ochrannou dobou je třeba zajistit 100% 

zálohu hasičů. 
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administrativní 
přístavba 2. NP

skladovací hala 
1. NP

výrobní hala   
1. NP 1. NP

dílna údržby 1. NP

plynová
kotelna

165 m3

A pneu

B pneu

C pneu

D pneu H pneu

G pneu

F pneu

E pneu

K
pneu

I pneu J pneu

Trafostanice

příjezd
1.

2 3

Situační plánek rozmístění S a P - taktické cvičení - požár pneumatik Vazová

s

1. CAS 
20/2500/250/ M2T 
HZS ZLK S. P2 Uh. 
Brod
2. CAS 
32/8200/800/ S3R 
HZS ZLK S. P2 Uh. 
Brod
3.CAS 
24/5000/300/ S2R
HZS ZLK S. C1 
Uh. Hradiště
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Příloha D 
 

DOTAZNÍK PRO VELITELE ZÁSAHU 
 

POŽÁRY PNEUMATIK 
 
 
Jméno: 
 
Funkce: 
 
Datum zásahu: 
 
 
 

1.) POPIŠTE ZÁSAH, KTERÉMU JSTE VELEL – plocha požáru, množství pneu, délka 
zásahu, počet jednotek, použitá hasiva apod. 

 
2.) JAKÉ JSOU POZITIVA A NEGATIVA ZÁSAHU NA POŽÁR PNEUMATIK, 

KTERÉMU JSTE VELEL? 
 
3.) JAKÁ JSOU NEJVĚTŠÍ NEBEZPEČÍ HROZÍCÍ ZASAHUJÍCÍM HASIČŮM? JAK 

SE LZE PŘED NIMI CHRÁNIT? 
 

4.) JAKÝ JE PODLE VÁS NEJLEPŠÍ ZPŮSOB HAŠENÍ VĚTŠÍCH POŽÁRŮ 
PNEUMATIK? 

 
5.) JAKÉ JSOU ZVLÁŠNOTI, VYSKYTUJÍCÍ SE PŘI ZDOLÁVÁNÍ V ĚTŠÍCH 

POŽÁRŮ PNEUMATIK? 
 
 


