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Diplomová práce se zabývá problematikou likvidace požárů zemědělských usedlostí. 

Teoretická část popisuje zemědělskou usedlost z hlediska stavebního provedení, následně je 

řešena otázka umístění stavby v nepřístupném terénu okresu Přerov a na závěr je 

vyhodnocena statistika požárů zemědělských usedlostí. V praktické části je charakterizován 

průběh požáru vybrané zemědělské usedlosti s výpočtem rozvoje požáru a kvantifikací sil a 

prostředku na hašení. Dále jsou vyjmenována specifika při zásazích a rizika při požárech 

usedlostí. V poslední části se diplomová práce snaží vyhodnotit poznatky a zkušenosti 

z likvidace požárů, navrhnout taktiku zásahu a najít účelná opatření k minimalizaci následků 

při požáru zemědělských usedlostí na území okresu Přerov. 

 

The annotation 

 

BARTL, J., The Fighting of Farm Fires: thesis, Ostrava: VSB – Technical univerzity of 

Ostrava, Fakulty of  safety engineering, 2010.  56 p., 11 p. annexes. 

 

Keywords: agricultural farm, surface of fire, intervention tactics, units of the fire protection 

 

 The thesis deals with fire fighting of the farmhouse. The theoretical part describes the 

farmhouse in terms of building design, subsequently addressed the question of the location of 

the building in an inaccessible terrain of the Přerov and finally evaluated statistics fires of 

farmhouses. In the practical part is characterized process of burning selected farmhouse with 

the calculation of fire development and quantification of the forces and means of fighting. 

Further specifics are listed in the interventions and the risk of fires in farmhouses. In the last 

part of the thesis tries to evaluate the knowledge and experience in fire fighting, propose fire 

tactics and to find effective measures to minimize the effects of fire on farmhouses in the 

district Přerov. 
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1. Úvod 

 

Zásahy při požárech zemědělských usedlostí patří zcela jistě mezi složité zásahy 

jednotek požární ochrany. Střetává se zde více faktorů, které negativně ovlivňují průběh 

požáru. Požár je charakteristický přítomností snadno zápalných látek (seno, sláma, dřevo), 

velkou rychlostí šíření požáru, nedostupností objektu pro příjezd požárních vozidel, velkou 

intenzitou výměny plynů, nedostatkem kvalitních zdrojů požární vody. Jednotky požární 

ochrany proto musí řešit řadu problémů vyskytujících se na místě události a cíleně plnit úkoly 

k úspěšnému zvládnutí těchto požárů. 

Proto je nutné připravit nejen Hasičský záchranný sbor České republiky, ale i jednotky 

sboru dobrovolných hasičů na řešení zásahů v případě požárů zemědělských usedlostí či 

jiných podobných objektů . Předpokladem úspěšného zvládnutí těchto zásahů je odpovídající 

technické vybavení, podpora ze strany operačního a informačního střediska, součinnost 

s jednotkami požární ochrany s místními znalostmi a v neposlední řadě také taktická a 

odborná příprava hasičů.  

První část práce popisuje zemědělskou usedlost z hlediska stavebního a dispozičního 

řešení. Všímá si rozdílných etap ve výstavbě těchto budov a v historii jejich použití, která se 

s časem měnila a stále mění. Nynější využití staveb těchto typů je poměrně rozdílné. V dnešní 

době ztrácí zemědělská usedlost svůj původní ráz a mění se na dvougenerační obydlí. Je nutné 

se zaměřit i na tento problém a aplikovat ho do našich znalostí o stavbách tohoto druhu a 

připravit jednotky požární ochrany na možné komplikace s tímto spojené. V neposlední řadě 

hraje důležitou roli také umístění zemědělských usedlostí a s tím související problémy 

s dojezdem jednotek požární ochrany a s dostatečným přísunem požární vody. Na závěr této 

první části jsou graficky znázorněny statistické údaje o požárech zemědělských usedlostí na 

území okresu Přerov a způsobených škodách včetně uchráněných hodnot.   

Druhá praktická část diplomové práce má za cíl vypočítat plochu požáru vybrané 

zemědělské usedlosti. Postupy výpočtu jsou v obecné rovině a výsledky jsou aplikovatelné i 

na další podobné požáry. V její úvodní části jsou vysvětleny pojmy, s kterými se při výpočtu 

setkáme. Z vybraných zdrojů, konkrétně ze spisů o požáru a místním šetřením jsou 

vygenerována vstupní data a následně aplikována na výpočet. Výstupy jsou jak v textové tak i 

v grafické podobě a měly by více osvětlit problematiku rozvoje požáru zemědělských 

usedlostí z hlediska provedení stavby, druhu, množství a rozmístění hořlavých hmot.  
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Poslední část shrnuje očekávané zvláštnosti při zásahu, dosavadní poznatky a zabývá 

se hledáním optimálního řešení,  navržením taktiky zásahu a provedením účelných opatření 

k minimalizaci následků při požárech zemědělských usedlostí na území okresu Přerov. 

Připravit jednotky požární ochrany na tyto zásahy jak z operačního řízení, tak z řízení na 

místě zásahu. Poskytovat informační podporu veliteli zásahu a efektivně spolupracovat 

s místními sbory dobrovolných hasičů a místní samosprávou.     

Cílem diplomové práce je ze získaných dat o požárech zemědělských usedlostí 

výpočtem přiblížit pravděpodobný průběh a rozsah požáru zemědělské usedlosti a poukázat 

na problémy s tímto spojené jako např. dlouhá doba volného rozvoje, dojezdový čas jednotek 

požární ochrany, velká plocha požáru a rychle šířící se požár, nasazení poměrně velkého 

počtu sil a prostředků, způsob dopravy požární vody na místo zásahu apod. Výsledky 

poslouží k vyhodnocení požárního zásahu pro taktické účely. Dále identifikují rizika a 

problémy na místě zásahu. Vyjmenovávají poznatky a zkušenosti samotných zasahujících 

hasičů při požáru. Z těchto všech faktorů komplexně navrhnout taktiku zásahu a provedení 

účelných opatření k minimalizaci následků při požárech zemědělských usedlostí na území 

okresu Přerov.  
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2. Rešerše 

 

Při výpočtu průběhu požáru jsem čerpal z mnoha publikací a zdrojů. Zajímaly mě 

parametry požáru a další potřebné pojmy z oblasti požární bezpečnosti staveb, postupy při 

výpočtu plochy požáru a doby hašení požáru, požárně technické charakteristiky hořlavých 

látek. Danou problematikou se zabývá několik publikací, taktických postupů a dalších 

dokumentů. Z těchto pramenů jsem čerpal a jejichž některé citace zde uvádím.   

 

Publikace Požární taktika v příkladech, vydalo sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství v Ostravě. [1] 

Sbírka řešených příkladů z požární taktiky má za cíl ukázat postupy stanovení rozsahu a 

plochy požáru, potřebného množství sil a technických prostředků na dopravu hasebních látek 

a na hašení při použití vody, pěny a inertních plynů. 

 

Publikace Dynamika požáru, vydalo sdružení požárního a bezpečnostního  inženýrství v 

Ostravě. [2] 

Tato publikace  se zabývá vznikem požáru, rozvojem a plným rozvinutím, také 

přerušením hoření a dalšími jevy, které provázejí požáry na otevřeném prostranství i 

v uzavřených prostorech. Obsahuje řadu nezbytných údajů pro provedení výpočtů 

charakteristik požáru. 

 

Publikace Samovznietenie, vydalo sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství 

v Ostravě. [3] 

Publikace seznamuje s problematikou hořlavosti materiálů z hlediska iniciační fáze 

procesu hoření. Pozornost je věnována zápalnosti pevných a kapalných látek od různých 

iniciačních zdrojů. 

 

 Spisy o požáru, součástí jsou zprávy o zásahu a další důležité údaje. [7] 

Ve spisech o požáru jsou důležité informace o časové posloupnosti při požáru, popisu 

zemědělské usedlosti, místě vzniku požáru, počet zasahujících jednotek požární ochrany, 

zasahující hasičská technika, zhodnocení velitele zásahu.   
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Ze získaných výsledků následuje vyhodnocení požárního zásahu a stanovení 

optimálních taktických postupů k úspěšnému zvládnutí požáru. Dále pojmenovat rizika, 

s kterými se mohou hasiči na místě zásahu setkat. Danou problematikou v této oblasti se 

zabývá několik publikací, taktických postupů a dalších dokumentů. Z těchto pramenů jsem 

čerpal a jejichž některé citace zde uvádím. 

 

Nařízení Olomouckého kraje č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení 

plošného pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany. [10] 

  

Vyhláška č. 226/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., 

o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. [9] 

Vyhláška vymezuje princip plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany. Stanovuje 

způsob zřizování, vnitřní organizaci a vybavení jednotek, organizaci řízení v jednotkách, 

činnost hasičů při zásahu. Specifikuje odbornou způsobilost a odbornou přípravu hasičů. 

 

Bojový řád jednotek požární ochrany, vydalo MV – GŘ HZS ČR. [4] 

Tento soubor dokumentů obsahuje metodické listy, které slouží k popsání jednotlivých 

nebezpečí při požáru a stanovení doporučených taktických postupů při zvládaní rozličných 

událostí. 

 

 Firefighters Handbook. Essentials of Firefighting and Emergency Response. Second 

Edition. New York. [6] 

Tato publikace zahrnuje kompletní požární ochranu v USA a její aplikovatelnost je i na 

Českou republiku. Obsahuje mnoho kapitol, které popisují chování požáru, komunikaci na 

místě zásahu, bezpečnost zasahujících hasičů, taktiku zásahu a další důležité poznatky z 

požární ochrany.  
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3. Zemědělská usedlost 

3.1 Historie  

 

V této úvodní části je stručně popsána historie zemědělských usedlostí. Moderní 

historie zemědělských usedlostí sahá z přelomu 19. do 20. století. České a moravské vesnice 

měly v této době výhradně zemědělský charakter. Jednalo se o stavby rozdělené na obytnou a 

hospodářskou část, přičemž větší důraz byl kladen na část hospodářskou. Proto v celkovém 

měřítku usedlosti je hospodářská část větší než obytná. Veškeré investice na opravu či 

rozšíření směřovaly právě do těchto důležitých prostor. Oproti tomu vlastní obytná část byla 

skromná a sloužila lidem jako místo na přespání a vykonaní potřeb každodenního života. 

Velký zvrat nastal po převratu v roce 1948, kdy komunistický režim začal 

vyvlastňovat pozemky a budovy. Založením jednotných zemědělských družstev zanikla 

původní funkce zemědělských usedlostí, které se staly součástí socialistické zemědělské 

výroby. 

Restitucemi po sametové revoluci v roce 1989 se v mnoha případech velmi zanedbané 

usedlosti vrátily původním majitelům. Ti stáli před rozhodnutím co s nevyužitými budovami. 

Mnozí se vrátili k původnímu zemědělskému využití těchto stavení a provozují farmy. Další 

se vrhli do přestavby zemědělské usedlosti na dvougenerační domy. Hospodářské části 

usedlostí se začaly přestavovat na obytné prostory a nebo zůstaly nevyužity a slouží 

k uskladnění rozličného materiálu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek 3.1.1 – Pohled na zemědělskou usedlost 
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3.2 Popis zemědělské usedlosti  

 

Z mnoha pramenů a dokumentů je vytvořen obecný popis zemědělské usedlosti. Za 

zemědělskou usedlost můžeme považovat volně stojící objekt, který je rozdělený na obytnou 

část a hospodářskou část. Většinou má tvar otevřeného či uzavřeného obdélníku. Uprostřed se 

nachází velký dvůr. Vně objektu se zpravidla nachází stodola a další hospodářské budovy. 

Nosné konstrukce usedlosti tvoří zděné stěny o šířce 600 – 700 mm z plných pálených cihel a 

kamene. Příčky jsou zbudovány z plných pálených cihel o šířce 150 – 300 mm. Stropní 

konstrukce jsou dřevěné se záklopem s omítkou z vápenné malty. Část stropů tvoří cihlové 

klenby zapuštěné do ocelových „I“ profilů. Střešní konstrukce je kombinovaná sedlového 

typu. Nosnou část tvoří dřevěné krovy. Střešní plášť je z dřevěného latění . Hydroizolaci tvoří 

převážně pálená taška. [7]  

V současné době již mnoho zemědělských usedlostí neslouží ke svému původnímu 

účelu a jsou přestavovány na dvougenerační domy i s půdní vestavbou, kde jsou dětské 

pokoje a další místnosti. Hospodářské části slouží k uskladnění materiálu. Z tohoto pohledu se 

průzkum jednotky požární ochrany musí soustředit i na tyto prostory.  

 

3.2.1 Zemědělské usedlosti na území okresu Přerov 

 

Výskyt zemědělských usedlostí na území okresu Přerov je poměrně rozdílný. Větší 

hustotu usedlostí můžeme najít na Potštátsku a Hranicku. Do těchto částí přerovského okresu 

zasahovaly v minulosti Sudety a v této době bylo postaveno mnoho typických zemědělských 

usedlostí. Počet zásahů je právě proto vyšší v těchto oblastech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.2.1.1 – Hranice bývalých Sudet na území České Republiky [19] 
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Obrázek 3.2.1.2 – Půdorys vybrané zemědělské usedlosti, vykresleno programem Autocad 2007 
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3.3 Statistika požárů zemědělských usedlostí  

 

V této části jsou zpracované údaje ze statistiky požárů na ÚO Přerov od roku 2001 do 

roku 2009. V první tabulce je přehled požárů zemědělských usedlostí. Následují grafy 

s počtem požárů, přímými škodami a uchráněnými hodnotami. Z grafu je patrné, že 

v posledních letech stoupají škody na majetku. 

 

Tabulka 3.3.1 – Jednotlivé požáry zemědělských usedlostí ve vybraných letech [20] 

Datum Místo Škoda (v Kč) Uchr. hodnoty (v Kč) Příčina 
2001 

16.2. Oplocany 5 000 200 000 Komínové těleso 

17.11. Velká 325 000 1 000 000 
Sušení hořl. 
materiálů 

2002 
8.2. Lipná 0 1 000 000 Neobjasněno 
29.7. Henčlov 20 000 30 000 Neobjasněno 

16.11. Rokytnice 150 000 600 000 
Nesprávná 

obsluha topidla 
2003 

27.8. Skalička 5 000 100 000 Kouření 
2004 
2005 
2006 

19.10. Žeravice 900 000 2 000 000 Kouření 
2007 

1.3. Dolní Nětčice 150 000 0 Neobjasněno 
1.6. Radslavice 900 000 200 000 Neobjasněno 

30.12. Lipová 10 000 1 500 000 
Nesprávná 

obsluha topidla 
2008 
2009 

3.3. Lobodice 30 000 100 000 Neobjasněno 
22.5. Kyžlířov 1 300 000 700 000 Úmyslné zapálení 
24.4. Lipná 900 000 100 000 Úmyslné zapálení 
27.5. Lipná 750 000 200 000 Úmyslné zapálení 
25.7. Lipná 1 500 000 500 000 Úmyslné zapálení 
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Počty požár ů ve vybraných letech
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Obrázek 3.3.1 – Graf počtu požárů ve vybraných letech [20] 

 

Obrázek 3.3.2 – Graf stanovených škod a uchráněných hodnot v tis. Kč [20] 
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4. Základní pojmy 

 

Z důvodu používání odborných termínů z oblasti požární bezpečnosti staveb, požární 

ochrany a taktiky zdolávání požáru uvádím v textu níže podrobnější vysvětlení jednotlivých 

pojmů. S těmito definicemi se setkáme při výpočtu rozsahu a plochy požáru, kdy potřebujeme 

znát několik důležitých ukazatelů. Mezi než patří např. parametry požáru,  požární odolnost 

jednotlivých stavebních částí jako např. obvodové nosné stěny, nenosné stěny (příčky), 

stropní konstrukce, požární uzávěry (okna, dveře) aj. Tyto hodnoty nám pak určují možnosti 

šíření požáru v posuzovaném objektu a jsou důležité pro celkové posouzení rozsahu požáru. 

Nutno podotknout, že stavební konstrukce a stavební části používané v zemědělských 

usedlostech jsou relativně specifické. Jejich rozličnost souvisí s funkčností zemědělské 

usedlosti jako objektu pro zemědělskou a hospodářskou výrobu a skladování. Jednotlivé 

prvky jsou také popsány níže a jsou výsledkem zkompletování několika zemědělských 

usedlostí, kdy byla zkoumána jejich stavební část, tzn. z jakých materiálů je usedlost 

postavena.  

 

4.1 Parametry požáru  

 

Požár je proces nestacionární, doprovázený různými chemickými a fyzikálními jevy. 

Všechny tyto jevy spolu vzájemně souvisí a každý z nich svým způsobem ovlivňuje proces a 

rozvoj požáru. Požár je popisován parametry požáru. Tyto parametry nejsou stálé a mění se s 

časem. Jejich změna od vzniku požáru až do jeho likvidace se nazývá rozvojem požáru. 

Známe - li hlavní parametry požáru, můžeme určit jiné veličiny nutné pro výpočet sil a 

prostředků k hašení požáru, např. plochu požáru, frontu požáru, lineární rychlost šíření požáru 

apod. 

 

Mezi hlavní parametry požáru patří: 

• plocha požáru  

• obvod požáru  

• fronta požáru  

• lineární rychlost šíření požáru  

• rychlost odhořívání  
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• výška plamene  

• teplota požáru  

• intenzita výměny plynů  

• intenzita sálání  

• stupeň zakouření 

Mezi nejdůležitější parametry požáru, se kterými se setkáme dále v práci při 

výpočtech jsou plocha požáru, fronta požáru, lineární rychlost šíření požáru, intenzita výměny 

plynů. Nutno podotknout, že tyto parametry se liší a jsou pro lepší pochopení problematiky 

popsány podrobněji.  

 

Plocha požáru 

Plocha požáru je kolmý průmět povrchu hořících látek nebo kapalin na podlahu 

místnosti nebo povrch terénu. Patří mezi základní parametry, neboť charakterizuje rozvoj 

požáru a slouží jako výchozí údaje při výpočtu sil a prostředků. Udává se v jednotkách plochy 

(m2, ha, km2). Do plochy požáru započítáváme i plochu mezer mezi jednotlivými ohnisky 

hoření, jestliže jejich šířka nezamezuje šíření požáru. [5] 

 

Fronta požáru 

Je část obvodu požáru, kde v daném okamžiku probíhá šíření požáru. Pokud na frontě 

požáru provádí jednotka požární ochrany hašení, hovoříme o frontě hašení. [5] 

 

Lineární rychlost šíření požáru 

Lineární rychlost šíření požáru je vzdálenost na jakou se požár rozšíří v určitém 

směru za jednotku času. Rychlost šíření požáru není konstantní veličina, ale mění se v 

závislosti na rychlosti přípravy hořlavých látek k hoření, na fyzikálněchemických 

vlastnostech materiálů, na místě uložení, konstrukčním řešení objektu a podmínkách 

výměny plynů.  

Největší lineární rychlost šíření mají plyny, protože jsou již připraveny k hoření a 

pro další hoření dosud nehořících plynů se spotřebuje pouze teplo na jejich zahřátí až do 

bodu vznícení. Nejmenší lineární rychlost šíření požáru mají naopak pevné látky, pro 

jejichž přípravu k hoření se spotřebuje mnohem více tepla než u kapalin a plynů. [5] 
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Intenzita výměny plynů 

Při požárech na otevřené ploše je výměna plynů charakterizovaná existencí 

vzestupného sloupce toku plynných zplodin hoření. Rychlost větru ovlivňuje tvar a směr 

proudu zplodin hoření, ale také zvyšuje rychlost odhořívání hořlavých látek a tedy i 

intenzitu výměny plynů. Na rychlost pohybu plynů má také podstatný vliv atmosférický 

tlak (čím je vyšší, tím je menší rychlost pohybu zplodin hoření) a atmosférické srážky 

(déšť, sníh, mlha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.1.1 – Schéma výměny plynů v uzavřeném prostoru 

 
 

Značně složitá situace výměny plynů nastává při požáru uvnitř objektu. Závisí na 

vstupních a výstupních otvorech, na výšce místnosti, požárním zatížení, směru a rychlosti 

větru, tlaku vzduchu a pod. Výměna vzduchu v místnostech nastává v důsledku rozdílu 

teplot vzduchu uvnitř místnosti a venku. Při uzavřených otvorech se objem hořící místnosti 

zaplňuje zplodinami hoření, zvyšuje se vnitřní tlak a dochází ke snižování rychlosti 

odhořívání. Uvnitř místnosti se vytváří v horní části pásmo s tlakem vzduchu vyšším než 

tlak atmosférický, v dolní části pásmo s tlakem nižším než atmosférický. Na základě 

rozdílu tlaku vzduchu ve spodním pásmu dochází k přítoku vzduchu do objektu. Situace 

požáru se podstatně mění v závislosti na stavu existujících otvorů. Při jejich otevření nebo 
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při vzniku otvorů nových po čas hoření se poruší systém větrání a vytváří se nový systém 

výměny plynů. [5]  

 
 

Obrázek 4.1.2 – Pohled na požárem zasaženou zemědělskou usedlost 
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4.2 Další pojmy 
 

Hořlavé látky 

Látky tuhého, kapalného nebo plynného skupenství, které jsou schopny (bez ohledu na 

způsob zapálení) uvolňovat při požáru teplo. [11] 

 

Požárně dělící konstrukce 

Stavební konstrukce, bránící šíření požáru mimo požární úsek, schopná po stanovenou 

dobu odolávat účinkům vzniklého požáru; je to především požární strop nebo střešní 

konstrukce, požární stěna (vnitřní, obvodová, štítová apod.) a požární uzávěr otvoru v těchto 

konstrukcích. [11] 

Požární uzávěra otvoru 

Stavební konstrukce bránící šíření požáru otvory v požárně dělících konstrukcích 

(dveře, vrata, poklopy). [11] 

 

Třídění konstrukcí na základě požární odolnosti a hořlavosti 

Konstrukční prvky se třídí do 3 skupin – konstrukce druhu DP1, DP2, DP3, přičemž se 

posuzují ze dvou hledisek. Prvním hlediskem je, zda mohou přispívat k intenzitě požáru. 

Druhé hledisko hodnotí, zda použité hmoty s rozdílnou reakcí na oheň mají vliv na stabilitu a 

únosnost konstrukčního prvku. [12] 

  

DP1 – nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru (resp. dílčí zvýšení 

intenzity požáru je tak malé, že ho lze v rámci rozptylu hodnot zanedbat). 

 

Za konstrukční části druhu DP1 se považují výrobky a hmoty: 

a) pouze třídy reakce na oheň A1 nebo A2, pokud výrobky třídy A2 jsou celistvé a 

homogenní a obsahují hmotnostně nejvýše 5 % organických látek (např. pojivo u 

izolací z minerálních vláken), 

b) nebo třídy reakce na oheň B a F umístěné uvnitř konstrukční části mezi výrobky podle 

bodu a), na těchto výrobcích není závislá stabilita a únosnost konstrukční části (např. 

pěnový polystyren v železobetonových sendvičových panelech).  
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Jde převážně zděné a betonové nosné konstrukce jak svislé, tak vodorovné. Zdivo z plných 

cihel, bloků či tvarovek při stejné tloušťce vykazuje vyšší požární odolnost než výrobky 

s dutinami (s narůstajícím množstvím a velikostí pórů nebo dutin se požární odolnost snižuje). 

 

DP2 – nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru a podstatné složky 

konstrukcí jsou: 

a) z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, tvořících povrchové vrstvy 

konstrukčních částí, u nichž se po dobu požadované požární odolnosti nenaruší jejich 

stabilita a jejich tloušťka je ověřena zkouškou nebo je alespoň 12 mm (např. omítky 

na pletivu, desky na bázi sádry), 

b) z výrobků třídy reakce na oheň A1 až D umístěných uvnitř konstrukčních částí mezi 

výrobky podle bodu a), na těchto výrobcích je závislá stabilita konstrukční části (např. 

dřevěné sloupky, dřevěné nosníky), 

c) popřípadě z výrobků kterékoliv řady třídy reakce na oheň umístěných uvnitř 

konstrukční části, aniž by na těchto výrobcích byla závislá stabilita konstrukční části 

(např. tepelné či zvukové izolace mezi dřevěnými sloupky, opláštěné podle bodu a)).   

 

DP3 – zvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru a nesplňují požadavky 

v konstrukci druhu DP1 a DP2. 

 

Třídy reakce na oheň  

Jedním z důležitých hledisek v oblasti požární bezpečnosti staveb jsou „požární 

vlastnosti“ stavebních výrobků a jejich chování při působení požárů. V současné době platí 

evropská norma ČSN EN 13 501-1 - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí 

staveb - část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. Tato norma vytváří a 

zavádí klasifikační systém pro požární hodnocení stavebních výrobků a má klasifikační řadu v 

podobě tříd reakce na oheň (A1, A2, B, C, D, E, F). Podle tohoto hodnocení je nejbezpečnější 

klasifikace A1, která nevykazuje hořlavost vůbec. Naopak třída F je třída bez definice 

požadavků a patří sem výrobky, které nebyly zkoušené, případně výrobky, které nesplnily 

požadavky pro třídu E. [14]  
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Požární odolnost 

Doba, po kterou jsou stavební konstrukce nebo požární uzávěry schopny odolávat 

účinkům požáru, aniž by došlo k porušení jejich funkce. Stavební konstrukce se podle požární 

odolnosti zařazují do této stupnice požární odolnosti: 15, 30, 45, 60, 120 a 180 minut. [12, 13] 

 

Charakteristické vlastnosti požární odolnosti se označují písmeny a dobou (t) v minutách, po 

kterou posuzované konstrukce splňují charakteristické vlastnosti – mezní stavy:  

 

R – nosnost konstrukce 

E – celistvost konstrukce 

I  – tepelná izolace konstrukce 

W – hustota tepelného toku či radiace z povrchu konstrukce 

S – kouřotěsnost konstrukce 

C – samouzavírací zařízení požárních uzávěrů 

M  – mechanická odolnost 
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5. Stanovení rozsahu požáru vybrané zemědělské usedlosti  

 

Jedním z cílů diplomové práce je experimentálně stanovit rozsah a plochu požáru 

vybrané zemědělské usedlosti, potřebné množství sil a technických prostředků na dopravu 

hasební látky na požářiště. Na základě teoretických postupů, zjednodušených modelů a 

praktických zkušeností ze zásahové činnosti předkládá tato část práce postupy řešení, jak 

s pomocí výpočetních vzorců specifikovat potřebu sil a prostředků při hašení.  

Uvedené výsledky lze využít např. k rozborům požárních zásahů, otázkám změny 

taktiky zásahu při požárech zemědělských usedlostí, vyhodnocení protipožárních opatření ve 

vztahu k předpokládané době a rozsahu požáru, pro kvantifikaci požadavků na velikost a 

vybavení jednotek požární ochrany pro případ likvidace požárů a také ke stanovení 

potřebného množství hasebních látek nebo dopravované vody na hašení. 

Při výpočtu byly použity data ze spisů o požáru několika vybraných požárů 

zemědělských usedlostí. Vzhledem k časům zpozorování a době vzniku požáru v noci byla 

brána v potaz nejnepříznivější varianta, kdy časy zpozorování požáru, dojezdu jednotek 

požární ochrany a zahájení likvidace požáru jsou větší. 

 

5.1 Postup řešení  

 

Skutečný rozvoj požáru lze popsat jen velmi obtížně, proto při stanovení rozsahu 

požáru a výpočtu jeho plochy je třeba zavést řadu zjednodušení. Tímto postupem docílíme 

velmi dobrých výsledků a získáme tak kvalitní přehled o rozvoji požáru.   

 Při výpočtech uvažujeme rovnoměrné rozložení hořlavých látek. V takto 

zjednodušeném prostředí lze předpokládat šíření ohně na všechny strany konstantní rychlostí. 

Do výpočtů dosazujeme hodnoty rychlosti šíření požáru pro jednotlivé dílčí prostory, které 

byly získány z údajů při skutečných požárech a jsou dostupné v tabulkách. V počátečních 

deseti minutách po vzniku požáru uvažujeme pro potřebu výpočtu poloviční hodnotu rychlosti 

šíření požáru. 

 Místo vzniku požáru volíme tak, kde je pravděpodobné, že k této události skutečně 

dojde. Může jít o prostory a místa, kde se pracuje s otevřeným ohněm, nachází tepelné 

spotřebiče, elektrické zdroje, rozvaděče či jiné iniciační zdroje. V jiných případech volíme za 

místo vzniku požáru prostory, kde se vyskytují látky lehce zapalitelné, které nejsou dostatečně 
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izolovány od okolního prostředí a kde je možnost výskytu i nahodilého iniciačního zdroje a 

může dojít ke vzniku požáru.  

 V praxi nás často zajímá předpokládaný rozsah požáru v různých časových intervalech 

průběhu požáru. Jde především o příjezd požární jednotky na místo požáru, dobu nasazení sil 

a prostředků na hašení, příjezd dalších jednotek na místo požáru a jejich nasazení na hašení 

nebo čas lokalizace požáru. V každém z uvedených případů se doba, po kterou dochází 

k šíření požáru, skládá z několika dílčích časových intervalů, které lze s určitou přesností 

vypočítat, případně odhadnout. [1] 

 

 V této práci bude vypočítán rozsah a plocha požáru vybrané zemědělské usedlosti. 

Data byla získána z požáru konkrétní zemědělské usedlosti. Usedlost nebyla vybrána 

náhodně, ale na základě mnoha faktorů. Prvním z nich je rozsáhlý požár a tedy velmi náročný 

zásah pro jednotky požární ochrany. Mezi další faktory patří např. noční zpozorování požáru, 

velmi rychlý průběh, komplikované příjezdové cesty k místu události apod.  

Nejdříve bude následovat výpočet jednotlivých časů do doby zahájení hasebního 

zásahu. Tímto postupem získáme dobu volného rozvoje požáru a s výslednou hodnotou 

budeme dále pracovat. Potom bude následovat výpočet plochy požáru dle jednotlivých částí či 

prostor zemědělské usedlosti. Tyto prostory budou podrobněji popsány z hlediska možnosti 

šíření požáru. V konečném výpočtu získáme údaj o celkové ploše požáru zemědělské 

usedlosti a také jednotlivé časy šíření požáru do různých prostor. 
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5.2 Výpočet plochy požáru 

 

5.2.1 Jednotlivé dílčí časy 

 

V textu níže budou následovat definice jednotlivých časů volného rozvoje požáru do 

doby zahájení hasebních prací. Časy budou jednotlivě popsány a bude specifikován postup 

jejich experimentálního stanovení. Hodnoty byly získány z konkrétního požáru zemědělské 

usedlosti. [1, 7]  

 

Doba od vzniku do zpozorování požáru - ττττ1  

Velikost této doby závisí na mnoha faktorech. Na poloze a velikosti objektu, výskytu 

osob v objektu, technické zabezpečení objektu, noční či denní hodině. Pro náš případ 

budeme počítat s nočním zpozorování požáru. Ve vybraných požárech zemědělských 

usedlostí byl vznik požáru stanoven v nočních hodinách, kdy čas zpozorování požáru je 

mnohem větší než v ostatních případech. 

 

ττττ1 = 30 min 

 

Doba potřebná na ohlášení požáru - ττττ2 

Dobou ohlášení požáru se rozumí souhrn činností, které je nutné zrealizovat, aby 

informace o vzniku požáru byla předána požární jednotce. Pro náš případ ze zpráv o zásahu 

budeme brát v potaz telefonické ohlášení, kdy doba potřebná pro sdělení zásadních 

informací se pohybuje okolo 2 minut. 

 

ττττ2 = 2 min 

 

Doba výjezdu požární techniky ze základny - ττττ3 

Doba výjezdu je doba od ohlášení poplachu jednotce po výjezd požární techniky 

k zásahu. U profesionálních hasičů je doba výjezdu stanovena na 2 minuty. Jednotka sboru 

dobrovolných hasičů obce, v které mohou být členové v pracovním poměru  k obci nebo 

hasičskému záchrannému sboru kraje, je doba výjezdu stanovena na 5 minut. Jednotka 

sboru dobrovolných hasičů obce, kde členové jednotky nevykonávají službu v jednotce jako 
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své povolání, je doba výjezdu stanovena na 10 minut. Ve vybraných případech se na místo 

zásahu dostavila jako první profesionální jednotka. Jako čas výjezdu použijeme 2 minuty.  

 

ττττ3 = 2 min 

 

Doba dojezdu požární techniky na místo zásahu - ττττ4 

Doba potřebná na přesun požární techniky z požární stanice na místo události je 

ovlivněna hlavně vzdáleností, kterou musí jednotka požární ochrany překonat a dále na 

rychlosti požární techniky. V neposlední řadě je čas dojezdu závislý na stavu komunikace. 

Pro naše potřeby budeme používat čas 17 minut. Vzdálenost 15 km odpovídá vzdálenosti 

mezi vybranými požáry zemědělských usedlostí a první profesionální jednotkou. Tento čas 

je vypočtený ze zpráv o zásahu a odpovídá průměrné rychlosti požárních vozidel 53 km.h-1. 

 

ττττ4 = 17 min 

 

Doba bojového rozvinutí požární jednotky - ττττ5 

Bojové rozvinutí je souhrn činností požární jednotky při příjezdu na místo zásahu, kdy 

se jednotka připravuje na požární zásah. Tato doba závisí na rozsahu prací, které musí 

jednotka vykonat a také na síle a vybavení jednotky. Pro náš případ budeme uvažovat čas 5 

minut, kdy je potřeba ustavit vhodně techniku a připravit útočné vedení. 

 

ττττ5 = 5 min 

 

Velikost doby šíření požáru v průběhu jeho volného rozvoje určíme jako součet 

jednotlivých časů: 

 

54321 ττττ ττ ++++=  [1] 

 

5712230 τ ++++=  

 

min 65 τ =  
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5.2.2 Popis a charakteristika zasažených částí 

 

Pro stanovení rozsahu a plochy požáru potřebujeme znát několik důležitých hodnot, 

které výrazně ovlivňují konečný výpočet. Tyto hodnoty jsou v každém prostoru jiné. 

Z důvodu přehlednosti jsou uvedeny tyto hodnoty zvlášť pro jednotlivé místnosti či prostory 

zemědělské usedlosti zasažené požárem. Jedná se o rychlost šíření požáru, požární odolnosti 

jednotlivých stavebních částí, velikosti otevřených otvorů, apod.. [2, 7] 

 

Půda nad chlévem 

 V tomto prostoru o rozměrech 9 x 11 m je uskladněno převážně seno. Střešní 

konstrukce je sedlového typu a je tvořena dřevěným pláštěm, krytinu tvoří pálené tašky. 

Nosnou část střechy zajišťují dřevěné krovy. Štítovou zeď mezi půdními prostory tvoří 

příčka z plných pálených cihel o šířce 140 mm, zeď není omítnuta. Na druhé straně je 

štítová zeď tvořena dřevěnými deskami. Mezi půdou a chlévem je strop, který tvoří cihlové 

klenby zapuštěné do ocelových I – profilů. V prostoru do dvora je otvor pro shoz 

uskladněného sena o rozměru 1,5 x 1,5 m. 

 

rychlost šíření požáru - 1,4 m.min-1 

požární odolnost  - zděná příčka REI 60 DP1 

- střešní plášť EW 15 DP3 

- nosná konstrukce střechy R 30 DP3 

- dřevěná štítová příčka EW 15 DP3 

 

Dřevník 

Pod dřevníkem je uskladněno palivové dřevo, dřevěné desky a další hořlavý materiál. 

Rozměry dřevníku jsou 6 x 18 m. Nosnou zeď tvoří kamenná vyzdívka a od jednoho metru 

výše pokračuje zeď z plných pálených cihel. Šířka zdi je přibližně 600 mm. Na druhé straně 

je otevřená plocha do dvora, přibližně uprostřed je vyzděna zeď z plných pálených cihel o 

délce přibližně 1,5 m a šířce 600 mm a plní opěrnou funkci střešní konstrukce. Střešní 

konstrukce je lehká dřevěná a krytinu tvoří eternit.     

 

rychlost šíření požáru - 0,8 m.min-1 

požární odolnost  - kamenocihelná  zeď REI 120 DP1 

- nosná konstrukce střechy R 30 DP3 
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- střešní plášť z eternitu E 15 DP1 

 

Půda nad obytnou částí 

V tomto prostoru byl uskladněn rozličný materiál jako např. dřevěný nábytek, 

papírové krabice, různý textil apod.. Rozměry této části jsou 15 x 9 m. Štítová zeď na 

venkovní straně je tvořena z plných pálených cihel o šířce 300 mm. Příčka mezi půdními 

prostory je tvořena zdí z plných pálených cihel o šířce 140 mm. Střešní konstrukce je 

tvořena ze dřevěného pláště a hydroizolaci tvoří pálené tašky. Nosnou část střechy zajišťují 

dřevěné krovy. Mezi půdou a obytnou částí je strop, který tvoří cihlové klenby zapuštěné do 

ocelových I – profilů.  

 

rychlost šíření požáru - 0,9  m.min-1 

požární odolnost  - zděná příčka REI 60 DP1 

- střešní plášť EW 15 DP3 

- nosná konstrukce střechy R 30 DP3 

- štítová zeď REI 120 DP1 

 

 

5.2.3 Šíření požáru 

 

Veškeré výpočty používaní dále v diplomové práci vycházejí z publikací zabývajících 

se požární taktikou. Především z publikace Požární taktika v příkladech od doc. Dr. Ing. 

Miloše Kvarčáka. [1]  

 

Místo vzniku požáru 

Pro výpočet plochy požáru je důležité určit co nejpřesněji místo vzniku požáru nebo 

místo odkud se požár nejintenzivněji šířil do dalších prostor. Místo vzniku požáru bylo 

stanoveno v půdním prostoru nad chlévem u obvodové zdi. U všech vybraných požárech 

zemědělských usedlostí bylo místo vzniku požáru v půdním prostoru, kde se nacházely 

hořlavé látky např. seno, sláma, dřevo. Důležitým faktorem pro všechny posuzované 

zemědělské usedlosti bylo také to, že se půda nacházela asi metr nad úrovní terénu, byla 

tedy snadno přístupná pro vhození nespecifikovaného iniciátoru. [7] 
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Vzdálenost, kterou požár překoná za stanovený čas 

Hodnota doby šíření požáru překračuje 10 minut. Pro výpočet se použije následující 

vzorec:  

( )10-τ.v5.v R +=  

 

( ) m 4,1710-56.4,15.1,4 R =+=  

 

Protože vypočtená vzdálenost výrazně převyšuje rozměry půdního prostoru nad 

chlévem, zachvátí požár v uvažovaném čase celý půdní prostor. S ohledem na požární 

odolnost nehořlavých stavebních konstrukcí objektu se oheň bude šířit otvorem ve zdi a 

požár se bude šířit do dřevníku. Dále se bude šířit přes střešní plášť. Místa jsou označena 

body a uvedený postup značení bude použit i na další směry šíření požáru. Podrobnější 

výpočet a stanovení rozsahu požáru bude provedeno v každém směru zvlášť. 

 

1. Šíření požáru směrem do dřevníku 

Máme zasažený půdní prostor nad chlévem, kde je uskladněno seno. Nejprve je 

potřeba určit čas, za který oheň překoná vzdálenost mezi místem vzniku požáru a otevřenou 

plochou. Vzdálenost mezi vznikem požáru a otevřenou plochou je 3 m. 

 

min 7 min 7,110
4,1

4,1.53
10

.5l
 τ

0,1
0,1 ≈=+−=+

−
=

v

v
 

  

Za dobu 7 minut po vzniku požáru oheň dorazí k otevřené ploše a začne se šířit po 

střešní konstrukci dřevníku. Pod dřevníkem je uskladněno palivové dřevo. Požární odolnost 

střešního pláště je 15 min, po tuto dobu se nebude požár šířit a tuto dobu musíme započítat 

do dalších výpočtů.  

 

min3415756τ .1,01 =−−=−−= odolτττ  

 

Máme vypočtený čas, kdy dojde k prohoření střešního pláště a šíření požáru do prostor 

dřevníku. Vypočteme vzdálenost, kterou požár překoná pod dřevníkem, do tohoto výpočtu 
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již nezahrnujeme čas 10 min, protože došlo k překročení hodnoty prvních 10 min šíření 

požáru. 

 

( ) m 27,234.0,8.v τ .vτττ R 1odol.0,1 ===−−=  

 

Nyní následuje výpočet času, kdy požár dorazí na druhou stranu dřevníku, k prostoru 

kotelny. Vzdálenost, kterou oheň překoná je 18 m.  

 

min 5,22
8,0

18l
τ

2,1
1,2 ===

v  

 

 Za čas 22,5 min se požár dostane k prostoru kotelny, kde se zastaví. V průběhu tohoto 

času dojde ke zřícení nosné konstrukce střechy, která má odolnost 30 min. Šíření požáru 

otevřenými plochami dřevníku nebude probíhat, protože se zde nenachází žádné hořlavé 

materiály.  

 

min5,115,2215756τ 2,1.1,02 =−−−=−−−= ττττ odol  

 

 Po čas 11,5 min dojde k působení požáru na dveře kotelny. Jejich požární odolnost je 

15 min, nedojde tedy k rozšíření požáru do dalších částí a zároveň je zahájen zásah jednotek 

požární ochrany. 

 

2. Šíření požáru směrem do druhého půdního prostoru 

Máme zasažený půdní prostor nad chlévem, kde je uskladněno seno. Nejprve je 

potřeba určit čas, za který oheň překoná vzdálenost mezi místem vzniku požáru a zděnou 

příčkou druhého půdního prostoru. Vzdálenost, kterou oheň musí překonat je 11 m. 

 

min 13 min 8,2110
4,1

4,1.511
10

.5l
 τ

0,3
0,3 ≈=+−=+

−
=

v

v
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Za dobu 13 minut požár dorazí ke zděné příčce, která má požární odolnost 120 min. 

Požár se v těchto místech zastaví a bude se šířit po střešním plášti. Odolnost střešního pláště 

je 15 min, po uplynutí této doby dojde k ovlivnění střešní konstrukce nad druhou půdou. 

 

min28151356τ .3,03 =−−=−−= odolτττ  

 

Máme vypočtený čas, kdy dojde k prohoření střešního pláště a šíření požáru v prostoru 

druhé půdy. Důležitým aspektem je i vítr, který v době požáru vanul směrem ke druhé půdě 

a výrazně ovlivnil šíření požáru na střešní plášť. Můžeme konstatovat, že k šíření došlo 

ihned po prohoření střechy nad první půdou. K rozšíření napomohl i rozlet jisker. 

Vypočteme vzdálenost, kterou požár překoná v půdním prostoru, do tohoto výpočtu již 

nezahrnujeme čas 10 min, protože došlo k překročení hodnoty prvních 10 min šíření požáru. 

 

( ) m 2,259,0.28.3  .v R .3,0 ===−−= vττττ odol  

 

Tato vzdálenost převyšuje rozměry posuzovaného půdního prostoru a proto bude 

požárem zasažen celý tento prostor. Nyní vypočteme čas, kdy se požár dostane na protější 

štítovou zeď. 

 

min 176,16
9,0

15l
τ

4,3
3,4 ≈===

v  

 

Za čas 17 min se požár dostane k protější štítové zdi, kde se zastaví. V průběhu tohoto 

času dojde k silnému poškození nosné části střechy a ke zřícení několika nosných trámů.  

 

min1117151356τ 4,3.3,04 =−−−=−−−= ττττ odol  

 

 Po dobu 11 min bude požár probíhat bez zásahu jednotek požární ochrany. Dále se již 

nerozšíří, štítová zeď má odolnost 240 min a bezpečně zastaví šíření požáru. Bez zásahu 

jednotek by se ovšem požár rozšířil přes střešní konstrukci do dalších prostor zemědělské 

usedlosti. 
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Závěr  

 Rozsah požáru je zakreslen do situačního plánku posuzované zemědělské usedlosti. 

Celková plocha zasažená požárem byla vypočtena jako součet všech požárem zasažených 

prostor. Jedná se o dřevník, půdní prostor nad chlévem a půdní prostor nad obytnou částí. 

 

2
321p m 34213599108S =++=++= ppp SSS  

 

  

Plocha požáru, který vznikl v posuzované zemědělské usedlosti, dosáhne do doby 

lokalizace požáru velikosti 342 m2. 
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Obrázek 5.2.1 – Grafické zakreslení rozsahu a plochy požáru vybrané zemědělské usedlosti. Vykresleno v programu Autocad 2007 
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6. Síly a prostředky na hašení 
 

 

Požár je možné úspěšně likvidovat, pokud je na hašení nasazeno dostatečné množství 

sil a prostředků požární ochrany. V konkrétním případě potřeba sil a prostředků na hašení 

závisí na podmínkách na místě zásahu, zvolené taktice hašení a požadované dodávce hasební 

látky. Intenzita dodávky hasební látky nám vyjadřuje množství hasební látky za čas, které 

musíme dodat na jednotku plochy požáru, aby bylo zajištěno úspěšné přerušení hoření. Tato 

intenzita dodávky hasební látky je ovlivněna zejména druhem hořící látky a podmínkami na 

místě zásahu. Intenzita dodávky hasební látky je udávána pro určitý druh prostoru. Tyto údaje 

byly získány na základě údajů ze skutečných zásahů.  

 Určení velikosti plochy hašení je ovlivněno podmínkami na místě požáru, zvolenou 

taktikou hašení, zejména s ohledem na určený hlavní směr činnosti požárních jednotek, dále 

množstvím a druhem požární techniky a technických prostředků, které jsou k dispozici na 

místě požáru pro hašení. Pro určení hlavního směru nasazení sil a prostředků požární ochrany 

platí: 

- ohrožuje-li požár lidský život, popř. život zvířat, nasadí se jednotky požární ochrany 

do směru, který zajistí jejich záchranu nebo likviduje nebezpečí, které ohrožuje život 

- zachvátí-li požár větší část objektu nebo požární úsek a dále se rozšiřuje, nasadí se 

jednotky požární ochrany na hašení na cestách šíření požáru 

- zachvátí-li požár celý osamoceně stojící objekt nebo celý požární úsek a rozšíření 

požáru již nehrozí, nasadí se jednotky požární ochrany ve směru nejintenzivnějšího 

hoření 

- zachvátí-li požár celý objekt a bezprostředně ohrožuje vedlejší objekt, nasadí se 

jednotky požární ochrany na ochranu ohroženého objektu 

- jsou-li v předpokládaném směru šíření požáru zjištěna výrobní zařízení, nebezpečné 

látky a předměty, které vlivem účinků těchto událostí mohou explodovat nebo jinak 

nebezpečně havarovat, nasadí se jednotky požární ochrany na jejich ochranu, s cílem 

zabránit výbuchu nebo havárií těchto zařízení [1] 

 

V konkrétním posuzovaném případě se hlavní směr jednotek požární ochrany určil 

k uchránění obytné části usedlosti, která nebyla požárem zasažena, ale hrozilo rozšíření 

z hospodářské části zemědělské usedlosti. Vzhledem k dispozičnímu členění objektu bylo 
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potřeba provádět ochranu obytné části na dvou místech. Další hasební práce byly směřovány 

na uhašení půdy, kde bylo uskladněno seno.   

 

Výsledkem úspěšné činnosti jednotek požární ochrany je lokalizace a následující 

likvidace požáru. V následujícím textu bude obecně vypočítána potřeba sil a prostředků na 

hašení. K výpočtu byly použity vzorce z publikace Požární taktika v příkladech. Vypočítaná 

plocha požáru je 342 m2. Ovšem výpočet bude rozdělen po částech, protože každý prostor 

zemědělské usedlosti si vyžaduje jinou hodnotu intenzity dodávky hasební látky a jiné 

nasazení útočných proudů. [1]   

 

2
hp m 342SS ==    

 

 Požárem byl zasažen celý půdní prostor nad hospodářskou částí. Dále se požár rozšířil 

na dřevník a hrozilo jeho rozšíření na obytnou část zemědělské usedlosti.  

 

Dřevník 

V tomto prostoru probíhal hasební zásah na zabránění šíření požáru do obytné části 

zemědělské usedlosti. 

 

Dané hodnoty: 

 intenzita dodávky hasební látky - 12
p .minl.m  3,8I −−=  

 parametr proudnice C 52  - 1l.min  200 −=prq  

 

h
2

p S m 1086.18S ===  

 

Podle plochy požáru dále vypočteme množství vody dodávané na požářiště dřevníku. 

 

1
1 l.min 4,8963,8.108.Q −=== ph IS  

 

Tato hodnota představuje vypočtenou ideální intenzitu dodávky vody na požářiště za 

jednotku času. 
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Z vypočtené dodávky vody na hašení v prostoru dřevníku a parametrů použité 

proudnice C 52 stanovíme jejich počet na hašení. 

 

ks 45,4
200

4,896
n 1

pr ≈===
prq

Q
 

 

Na uhašení prostoru dřevníku a zabránění rozšíření požáru směrem k obytné části 

potřebujeme nasadit celkem 4 ks proudnice C 52. Zpětně vypočítáme množství vody, které 

budeme dodávat na hašení. 

 

1
red.1, l.min 800200.4.Q −=== prpr qn  

 

 

Půdní prostor nad chlévem 

V těchto prostorách probíhal hasební zásah převážně k uhašení uskladněného sena a 

zamezení šíření požáru do dalších prostor zemědělské usedlosti. 

 

Dané hodnoty: 

 intenzita dodávky hasební látky - 12
p .minl.m  5,6I −−=  

 parametr proudnice C 52  - 1l.min  200 −=prq  

 

 

h
2

p S m 999.11S ===  

 

Podle plochy požáru dále vypočteme množství vody dodávané na požářiště půdního 

prostoru nad chlévem. 

 

1
2 l.min 5,6435,6.99.Q −=== ph IS  
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Tato hodnota představuje vypočtenou ideální intenzitu dodávky vody na požářiště za 

jednotku času. 

ks 32,3
200

5,643
n 2

pr ≈===
prq

Q
 

 

Na uhašení půdního prostoru nad chlévem potřebujeme nasadit celkem 3 ks proudnice 

C 52. Zpětně vypočítáme množství vody, které budeme dodávat na hašení. 

 

1
red.2, l.min 600200.3.Q −=== prpr qn  

 

 

Půdní prostor nad obytnou částí 

V tomto prostoru probíhal hasební zásah s cílem zamezit šíření požáru do dalších 

prostor, především na střešní konstrukci vedoucí k obytné části usedlosti.  

 

Dané hodnoty: 

 intenzita dodávky hasební látky - 12
p .minl.m  7,11I −−=  

 parametr proudnice C 52  - 1l.min  200 −=prq  

 

 

h
2

p S m 1359.15S ===  

 

Podle plochy požáru dále vypočteme množství vody dodávané na požářiště půdního 

prostoru nad obytnou částí. 

 

1
3 l.min 5,15797,11.135.Q −=== ph IS  

 

Tato hodnota představuje vypočtenou ideální intenzitu dodávky vody na požářiště za 

jednotku času.  
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ks 89,7
200

5,1579
n 3

pr ≈===
prq

Q
 

 

Na uhašení půdního prostoru nad chlévem dle plochy požáru by bylo třeba nasadit 

celkem 8 ks proudnice C 52. Ovšem hašení neprobíhalo na celém prostoru, ale požární zásah 

se soustředil na zabránění rozšíření požáru na obytnou část, kde byly nasazeny celkem 4 

proudy C 52. Zpětně vypočítáme množství vody, které budeme dodávat na hašení 

 

1
red.3, l.min 800200.4.Q −=== prpr qn  

 

ks 4
200

800
n .,3

red. pr, ===
pr

red

q

Q
 

 

 

Celkový souhrn 

 Celkovou potřebu dodávky hasební látky na požářiště spočítáme součtem dílčích 

hodnot dle jednotlivých prostor.  

 

1
.,3.,2.,1c l.min 2200800600800Q −=++=++= redredred QQQ  

 

 Celkové množství hasební látky dodávané na požářiště činí 2200 l.min-1. Dále určíme 

počet požárních čerpadel, které nám tuto podmínku dodávky hasební látky zajistí. Při výpočtu 

počtu požárních čerpadel budeme uvažovat 75% optimálního výkonu čerpadla a parametr 

požárního čerpadla qčer. zvolíme 2500 l.min-1 čemuž odpovídá CAS 20/3500/200 M2R (CAS 

25 Š 706 RTHP). [8] 

 

ks 22,1
2500.75,0

2200

q.75,0

Q
n

.čer

c
čer. ≈===  
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 Dále určíme počet hasičů na práci s vodními proudy. K jednomu proudu C 52 určíme 

2 hasiče. Další hasiče učíme k obsluze požárních čerpadel a dalších činností s ohledem na 

praktické zkušenosti při hašení.  

 

285,2711.2.25,1k.n.25,1n prhas ≈===  

 

Celkový počet zasahujících hasičů podle vztahu výše má hodnotu 28 hasičů.  

 

 

 

Závěr  

 Výpočet nasazení sil a prostředků na hašení vycházel z plochy zasažené požárem a 

situací na místě zásahu, především se jednalo o nasazení vodních proudů na ochránění 

obytných částí usedlosti. Dá se říci, že vypočtená hodnota v mnoha faktorech korespondovala 

se skutečným nasazením sil a prostředků na hašení. Týká se to především počtu útočných 

proudů, zasahujících hasičů a spotřebě vody. Na druhé straně se lišily počty CAS, je to 

způsobeno tím, že se po dlouhou dobu požárního zásahu musela provádět kyvadlová doprava 

vody a to poměrně ze vzdáleného místa. Kyvadlová doprava vody je popsána v další kapitole. 

Podle údajů získaných ve výpočtu můžeme konstatovat, že na hašení požáru takového 

rozsahu by bylo třeba nasadit celkem 11 proudů C 52, 2 vozidla CAS 20/3500/200 M2R a 

celkem 28 hasičů. K zabezpečení stálého přísunu požární vody by musela být zajištěna 

dodávka vody v množství 2200 l.min-1. [8] 

 Ve skutečnosti při reálném požáru jsou všechny vyjmenované podmínky zaneseny do 

taktických postupů, podle kterých se určí hlavní směry nasazení sil a prostředků na hašení. 

Dále je důležité se zmínit o rozdílné nutnosti dodávky hasební látky na požářiště. Každý 

prostor zemědělské usedlosti vykazuje jiné hodnoty intenzity dodávky vody. Prioritou 

zasahujících jednotek požární ochrany bylo zamezení šíření požáru na obytné části usedlosti 

jak z prostoru dřevníku, tak i z prostoru půdy. Jednalo se o náročný zásah. Objekt zemědělské 

usedlosti byl poměrně rozlehlý a požár byl v plně rozvinuté fázi.  

Ze zpráv o zásahu konkrétního požáru zemědělské usedlosti se zásahu celkem 

zúčastnilo 11 CAS. Na hašení požáru zemědělské usedlosti bylo nasazeno 8 vodních proudů 

C 52, 4 vozidla CAS a celkem 20 hasičů. K dosažení účinného hašení bylo potřeba zajistit 

dodávku požární vody v množství 1600 l.min-1 v řádu několika hodin. 
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6.1 Kyvadlová doprava vody  
  

Hašení požáru v místech, kde se bezprostředně v blízkosti nenachází dostatečně 

vydatný zdroj požární vody, lze zajistit organizovanou dodávku vody pomocí automobilových 

cisteren, tzv. kyvadlovou dopravou. Výhodou tohoto způsobu dopravy požární vody je malá 

časová náročnost na její přípravu a schopnost rychlé dopravy na vzdálenosti i několika 

kilometrů. Kyvadlovou dopravou vody lze přepravovat požární vodu jen v místech, kam se 

automobilové cisterny s ohledem na své rozměry a hmotnost bezpečně dostanou. Abychom 

zajistili nepřerušovanou dodávku požární vody v dostatečném množství na hašení, musíme 

stanovit počet automobilových cisteren, které dopravují vodu od vodního zdroje na místo 

požáru. 

 Základní podmínkou úspěšného hašení je nepřetržitě vedený požární zásah s dodávkou 

hasební látky na plochu hašení. Tato podmínka bude splněna, když budeme mít po celou dobu 

hašení zajištěno dostatečné množství hasební látky. Nepřetržitou dodávku požární vody 

s použitím kyvadlové dopravy vody zabezpečíme tehdy, bude-li požární čerpadlo, které u 

vodního zdroje plní nádrže automobilových cisteren, dodávat větší množství vody než je její 

spotřeba na hašení. Tato podmínka je splněna v případě, kdy doba plnění prázdné nádrže 

automobilové cisterny bude kratší než doba jejího vyprázdnění. Nebude-li tato podmínka 

splněna, budou plné nádrže s požární vodou u automobilových cisteren vyprázdněny rychleji 

než naplněny a po určitém čase nastane situace, kdy u vodního zdroje budou jednotlivé 

automobilové cisterny čekat na naplnění a na místě požáru dojde k přerušení hašení z důvodu 

nedostatku požární vody. [1] 

Na kyvadlovou dopravu požární vody byly použity u konkrétního požáru zemědělské 

usedlosti celkem 5 CAS, které se průběžně střídaly. Plnící místo se nacházelo ve vzdálenosti 

přibližně 3 km, vydatnost hydrantu byla kolem 1500 l.min-1. Z dalších možností dopravy 

požární vody na požářiště byla kyvadlová doprava jednoznačně nejvhodnější. [7, 8] 

Doba oběhu jednoho cyklu automobilové cisterny byla vypočítána jako součet 

jednotlivých časů. Jedná se o čas naplnění u vodního zdroje, doba jízdy od vodního zdroje 

na místo požáru, doba vyprázdnění, doba jízdy od místa požáru ke zdroji požární vody. Za 

reprezentativní automobil byla použita ve výpočtu CAS 30/8200/800 S3R (CAS 32 T 815) 

s objemem nádrže 8200 l. Tyto automobily se při větších požárech používají převážně na 

kyvadlovou dopravu vody, protože mají dostatečně velkou nádrž na vodu a výkonná čerpadla. 

Přepraví tedy více vody než novější CAS, které mají nádrž na vodu s menší kapacitou a méně 

výkonnější čerpadla. [8]    
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 Celková doba oběhu jednoho cyklu dané automobilové cisterny je 20,4 min za 

předpokladu, že nebudeme uvažovat nepředvídané časové ztráty jako např. překážky na 

komunikaci, poruchy požárních vozidel apod. Tato hodnota je orientační a platí pro konkrétní 

podmínky a dané technické a taktické parametry vozidla. Celý tento výpočet by měl ukázat na 

problematiku kyvadlové dopravy vody. Zvláště osvětlit dílčí časové úseky, z kterých se 

kyvadlová doprava vody skládá.    
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7. Poznatky ze zásahů  

 

V tomto textu je uvedeno několik poznatků ze zásahu při požárech zemědělských 

usedlostí konzultovaných s veliteli zásahu. Informace byly také porovnávány ze spisů o 

požáru. V jednotlivých bodech jsou popsány stručně klady a zápory s nimiž se jednotky 

požární ochrany při zásahu setkávaly. [7, 9, 10] 

 

7.1 Negativní poznatky 
 

Časy zpozorování 

Požáry byly zpozorovány po uplynutí dlouhého časového úseku. Časy vzniku požáru 

byly stanoveny v nočních hodinách. Čas od vzniku požáru po zahájení hasebních prací se 

blížil k jedné hodině. V mnoha případech se jednalo o žhářské útoky, které byly vědomě 

cíleny na pozdní noční hodinu. Dlouhá doba rozvoje požáru zapříčinila vyšší nároky na 

množství SaP na místě zásahu. 

 

Místo vzniku 

Místem vzniku požáru byly půdní prostory zemědělských usedlostí. Objekty byly 

zapuštěné do svahu a půdní prostory v hospodářských částech usedlostí byly tak přístupné pro 

vhození neznámého iniciátoru, který následně zapálil snadno hořlavé materiály (seno, sláma 

apod.) uskladněné v těchto prostorách.  

 

Zahájení hasebního zásahu 

V době příjezdu prvních JPO byly požáry již ve III. fázi, tedy plně rozvinutý požár. 

Hořlavý materiál byl především na bázi rostlinného materiálu např. seno, sláma a dřeva, což 

mělo za následek velký vývin kouře, sálavého tepla a požár se dále rychle rozšiřoval do 

dalších prostor. 

 

Ztížené podmínky pro zásah 

Ztížená viditelnost v důsledku hustého kouře a zásahu v nočních hodinách, nutnost 

použití velkého množství dýchací techniky, zřízení plnících míst dýchací techniky, nutnost 

nasvícení místa zásahu. Dostatek hořlavých látek, nevyhovující konstrukce – staré budovy, 

prostupy mezi jednotlivými prostory zemědělských usedlostí a tím rozšíření požáru do dalších 
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prostor. Nutnost zřízení plnícího stanoviště na požární vodu ve vzdálenějších místech od 

místa požáru, v okolí místa zásahů nebyl vhodný a dostatečně vydatný zdroj požární vody. 

 

Zdroje požární vody 

Při požárech zemědělských usedlostí bylo třeba řešit nepřetržitou dodávku vody na 

požářiště. Jednalo se o dlouhotrvající zásahy a kapacity CAS již nemohly zajistit dodávku 

vody jen ze svých nádrží a bylo nutné zřídit čerpací stanoviště, které by zajistilo nepřetržitou 

dodávku vody. V mnoha případech ovšem nastaly komplikace a to především z důvodu 

nevyhovujících zdrojů požární vody (požární nádrže, hydrantová síť či jiné vodní zdroje). 

Požární nádrže v nejbližším okolí byly většinou nepřístupné pro požární techniku, málo 

vydatné či znečištěné. Byly projektované a postavené před nejméně 30 lety a současným 

normám již nevyhovují. Hydrantová síť chyběla zcela. Požáry zemědělský usedlostí se staly 

v méně osídlených oblastech okresu Přerov, kde v mnoha případech chybí celková 

infrastruktura jako např. vodovodní a odpadní síť, plynofikace apod.. V případě vzniku 

požáru nastávají tímto problémy najít vhodný zdroj požární vody a musejí se hledat 

vzdálenější zdroje vody, což má za následek časovou prodlevu a komplikace s tímto spojené. 

Nutno podotknout, že taková situace se dá předpokládat a je žádoucí apelovat na místní 

představitele samosprávy, aby ve spolupráci s místními jednotkami dobrovolných hasičů 

zlepšily stavy vodních zdrojů na svém území.      

 

7.2 Pozitivní poznatky 
 

Jednotky požární ochrany 

Spolupráce všech jednotek požární ochrany byla na profesionální úrovni. Jednalo se o 

složité požární zásahy, kdy jsou jednotky požární ochrany postaveny před řešení různých 

situací, které nastanou během požáru. Vybavenost všech požárních jednotek technickými 

prostředky a ochrannými prostředky byla dostatečná. Velké nároky byly kladeny na potřebu 

požární vody na hašení.  

Vlivem silného zakouření bylo nutné provádět zásah za použití dýchacích přístrojů. 

Tato činnost byla bez komplikací, zúročila se kvalitní a pravidelná odborná příprava a školení 

nositelů dýchací techniky organizovaná územním odborem Přerov.  

Významnou pomocí se ukázalo odstraňování hořlavých látek (seno, dřevo) speciální 

technikou mimo požářiště a jeho postupné dohašování.  
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Nemalou měrou k úspěšnému zásahu přispěly i místní znalosti. Členové místních 

požárních jednotek poskytly velitelům zásahů potřebné informace jako např. možnost použití 

speciální techniky, funkčnosti hydrantů, dovoz stravy atd. Místní jednotky požární ochrany 

kategorie JPO V byly využity v koordinaci s jinou jednotkou např. zřízení plnícího místa 

požární vody, dohašování, vyklízení materiálu apod.  

   

Taktika zásahu 

Bylo zřejmé, že se jednalo o složité zásahy. V reakci na předchozí požáry 

zemědělských usedlostí, které byly s největší pravděpodobností založeny úmyslně, byl 

z úrovně OPIS HZS Olomouckého kraje povolán ihned II. stupeň poplachu. Tento krok se 

ukázal jako správný a celkově zkrátil zásah jednotek požární ochrany. Na místo zásahu se 

dostavil dostatečný počet požárních jednotek a mohl být ihned zahájen požární útok 

s nepřetržitou dodávkou požární vody. V předchozích požárech usedlostí, kdy nebyl v prvotní 

fázi zásahu dostatečný počet jednotek se prováděla požární obrana, tedy úkoly vedoucí 

k zabránění šíření požáru a ne k samotné likvidaci požáru. V usedlostech nebyla ustájena 

žádná zvířata. V případě nutnosti evakuace zvířat by došlo ke komplikacím s vyvedením 

zvířat a s náhradním ustájením mimo zasažené objekty. 
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8. Očekávané zvláštnosti při zásahu 

 
Požáry zemědělských usedlostí nejsou moc časté, ale svým rozsahem a náročností 

mnohdy zapříčiní nasazení většího počtu sil a prostředků. Je potřeba pojmenovat různá 

specifika, se kterými se mohou jednotky požární ochrany setkat. [4, 6, 7]  

 

Při požárech zemědělských usedlostí je nutno počítat s následujícími komplikacemi:  

 

• předpoklad dlouhotrvajícího zásahu a tím větší nároky na potřebu sil a prostředků 

(zajištění stravování a pitného režimu pro zasahující hasiče, pohonné hmoty, střídání 

zasahujících hasičů, zajištění speciální techniky) 

• staré, neudržované a poškozené objekty (polorozbořené stodoly, kůlny, poškozené 

konstrukce střech, krovů, stropů apod.) 

• umístění samostatně stojících objektů na okraji obytných zón, případně samostatně stojící 

objekty mimo obytnou zónu (pozdní zpozorování a ohlášení požáru) 

• nedostatky v zásobování požární vodou v důsledku chybějících zdrojů požární vody, 

nedostatečné vydatnosti vodního zdroje, neudržování vodního zdroje nebo vodní zdroj 

není vhodný pro ustavení požární techniky 

• omezená průjezdnost komunikací a přístupnost k objektům, nedostatečně únosný 

povrch komunikací zejména k samostatně stojícím objektům na samotách, vliv 

meteorologických podmínek na sjízdnost přístupové cesty 

• v zimních měsících komplikovaný dojezdu techniky na místo zásahu (silnice zapadnuté 

sněhem, náledí, námraza) 

• přítomností velkého množství snadno zápalných a lehce hořlavých látek (seno, sláma, 

obiloviny, krmné směsi, prachy), velká rychlostí šíření požáru 

• šířením požáru v objektu v důsledku přítomnosti hořlavých stavebních konstrukcí, 

chybějících nebo narušených požárně dělících konstrukcí, otevřených půdních shozů, 

úletu jisker 

• při příjezdu prvních jednotek na místo požáru lze předpokládat požár již ve III. fázi 

požáru, tedy plně rozvinutého požáru, kdy jsou kladeny mnohem větší požadavky na 

potřebu sil a prostředků 

• snížená možnost hašení naskladněných materiálů (žhnoucí seno, sláma aj.). Nutnost 

odstranění těchto materiálů z prostor zasažených požárem a s tím související potřeba 

většího množství sil a prostředků, případně potřeba speciální techniky  
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• přítomnost venkovního vedení elektrického napětí 

• elektrické rozvody zastaralé a nepřístupné vypínací systémy (jističe či pojistky). Každá 

budova v rámci zemědělské usedlosti může mít svoje vlastní elektrické rozvody 

• ztížení zásahu požárních jednotek kouřem a zplodinami hoření, velká spotřeba dýchací 

techniky, složité podmínky pro použití přetlakové ventilace 

• nutnost zajištění speciální techniky s obsluhou (nakladače, traktory s valníky apod.)  

• potřeba stanovení organizační opatření k zabezpečení dohledu nad místem zásahu 

směřující k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru (uvolnění členů jednotek 

sborů dobrovolných hasičů) 

• možná změna využití objektů k jiným účelům (např. stodoly mohou sloužit jako sklady 

různého vysoce hořlavého materiálu nebo toxického materiálu) 

• tavení některých částí konstrukcí, odstřelování střešních krytin z eternitu apod. 

• vytápění části objektů (chlévy, sklady, hospodářské části) lokálními topidly (tlakové 

láhve, rozvody plynu apod.) 

• úrazy od nářadí nebo zemědělských strojů uložených v prostorách zemědělské usedlosti 

• nevhodně odstavená zemědělská technika v objektech nebo v jejich bezprostřední 

blízkosti překážející při zásahu 

• neočekávané chování postižených obyvatel z důvodu pozdně zahájeného požárního 

zásahu a nebo provádění pouze požární obrany z důvodu nedostatku sil a prostředků 

• možný zásah s výškovou technikou, nastavovací žebříky. Možnost úrazu při pádu z této 

techniky nebo možnost pádu propadnutím prohořelého stropu 

• při požáru může dojít k panice při vyvádění ustájených zvířat. Krávy a koně mají tendenci 

k panice pokud jsou nuceni opustit stáje. V některých případech zvířata běží zpátky do 

hořícího objektu. Nutná spolupráce s majiteli zemědělské usedlosti 

• problémy s náhradním ustájením v případě nucené evakuace zvířat z hořící usedlosti 

• mnohé zemědělské usedlosti jsou přestavovány na dvougenerační domy, půdní prostory 

jsou obyvatelné (dětské pokoje či jiné místnosti) 
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9. Taktika zásahu 
 

Při hašení požáru zemědělských usedlostí je potřeba provádět mnoho důležitých úkonů 

a průzkum soustředit po celou dobu trvání zásahu. Zásahy na požáry zemědělských usedlostí 

nejsou časté, ale z mnoha hledisek je můžeme považovat za náročné. Většinou se jedná o 

rozlehlé objekty postavené na samotách s dostatečně nezpevněnými přístupovými cestami. 

Doba zpozorování může být proto větší než u požárů jiných objektů. S tímto faktem souvisí 

poměrně velká doba volného rozvoje požáru a tím větší nároky na potřebu SaP. V okolí 

zemědělských budov se mohou dále nacházet další objekty jako stodoly či jiné stavby, které 

komplikují požární zásah z hlediska možnosti rozšíření požáru. Hospodářské části usedlostí 

v mnoha případech slouží jako skladiště různého materiálu, který může být nakumulován po 

celém prostoru a znemožňuje orientaci hasičů. 

V případě, že jsou v prostorách zemědělských usedlostí ustájena zvířata (koně, krávy 

apod.) vzniká problém s jejich evakuací a následným ustájením zvířat v bezpečné vzdálenosti 

od místa požáru. Zvířata mají tendenci panikařit a vracet se zpět do požárem zasaženým 

prostor. Vznikají komplikace pro zasahující jednotky a je nutno tuto situaci řešit s majiteli 

usedlostí. Ve většině zemědělských usedlostí již nejsou ustájena žádná zvířata kromě 

drobného zvířectva, které ovšem nepředstavuje pro zasahující jednotky požární ochrany 

výrazný problém.  

Průzkumem zjistit stav a vydatnost vodních zdrojů v blízkosti místa požáru. 

Spolupracovat s veliteli místních jednotek sboru dobrovolných hasičů a místní samosprávy 

ohledně získání informací o vhodných vodních zdrojích. Předpokládá se dlouhotrvající zásah, 

je potřeba zajistit dostatečně vydatný zdroj požární vody, aby nedošlo k přerušení hasebních 

prací v důsledku nedostatečné dodávky požární vody.   

 

Při hašení požárů zemědělských usedlostí je třeba: 

 

a) průzkumem zjistit informace o možném ohrožení osob, ohrožení zvířat, stav a průběh 

evakuace před příjezdem jednotky [4] 

 

b) ověřit vypnutí elektrického proudu u zasažených objektů, včetně venkovního vedení 

nízkého a vysokého napětí v okolí zasaženého objektu [4] 
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c) zvolit hlavní směr nasazení vodních proudů, nasadit je k zabránění šíření požáru po 

nosných a dělících konstrukcích, hořlavých stropech, půdních skladových prostorech a 

střešní krytině. Zamezit šíření požáru v hlavním směru. Pokud je to nutné k zabránění 

šíření požárů, přikročit i k přerušení hořlavých konstrukcí, případně k jejich rozebrání a 

odstranění a vytvořit tak dostatečné dělící pásy a proluky (přístřešky, kolny, ploty, 

dřevníky, hromady stébelnatých látek kolem objektu, přerušení souvislé vrstvy hořlavé 

krytiny a další) [4] 

 

Další směr útoku se určí podle následujících zásad: 

 

a) po celou dobu zásahu zajistit síly a prostředky pro průběžný průzkum širšího okolí požáru 

se zaměřením na likvidaci po směru větru vznikajících ohnisek úletem hořících částic 

sena, slámy [4] 

 

b) při hašení skladů, stodol apod., kde jsou většinou uskladněny hořlavé materiály jako seno 

nebo sláma zvážit možnost oddělení nezasažené části vytvořením proluk pomocí 

mechanizace, která je případně přítomna v areálu zemědělské usedlosti nebo zajistit 

adekvátní náhradu. Následně vodními proudy provádět hašení takto vzniklé hromady 

mimo požářiště [4] 

   

c) trvale sledovat stav nosných konstrukcí, chránit před požárem základní nosné konstrukce 

a provést opatření k zachování jejich stability zejména u ocelových a betonových 

konstrukcí, např. chlazením při odhořívání naskladněné hmoty zamezit případnému 

ohrožení zasahujících hasičů a rozmístěné mobilní požární techniky zřícenými 

konstrukcemi - nejčastěji štíty stodol, boční zdi, atika, přesahy střešních konstrukcí, římsy 

[4] 

 

Další opatření: 

 

a) již z operačního řízení brát zřetel na předchozí požáry zemědělských usedlostí a po 

vytěžení oznamovatele vyhlásit ihned II. stupeň poplachu dle plošného pokrytí. Tímto 

postupem bude zajištěn dostatečný přísun požární vody na zahájení požárního útoku  
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b) mít zmapované zdroje požární vody v problematických oblastech. Spolupracovat s veliteli 

místních jednotek požární ochrany, kteří mají znalosti o místním zdrojích požární vody. 

Apelovat na představitele obce včetně členů sborů dobrovolných hasičů o udržování 

zdrojů požární vody ve vyhovujícím stavu 

 

c) očekávat velkou spotřebu dýchacích přístrojů z důvodu silného zakouření. Zajištění 

dovozu záložních tlakových lahví k dýchacím přístrojům případně jejich plnění na 

nejbližší požární stanici HZS. Zajištění personálu na provedení těchto úkolů 

 

d) předpoklad dlouhotrvajícího zásahu. Zajištění bezproblémového střídání zasahujících 

hasičů. Zajištění stravy a dodržování pitného režimu 

 

e) pokud jsou v objektu ustájena zvířata, je potřeba zjistit množství a druh zvířat, nutná je 

spolupráce s chovatelem, zajistit vhodný způsob záchrany a místo, kam se budou zvířata 

evakuovat 

 

f) po celou dobu zásahu i po skončení provádět průzkum zaměřený na objevení skrytých 

ohnisek požáru. Nebezpečí znovurozhoření hořlavých látek jako např. seno, které mohou 

být zapáleny úletem jiskry i na větší vzdálenost. Provádět po několik hodin dohled nad 

místem požáru místní jednotkou sboru dobrovolných hasičů 

 

g) z operačního řízení reagovat na důležité skutečnosti jako např. žhářské útoky v určité 

oblasti, spolupracovat s policií České republiky. Vyslání většího počtu jednotek požární 

ochrany, možnost úmyslného založení více požárů v daný časový interval 

 

h) proškolení jednotek HZS, ale i JSDH v rámci odborné přípravy. Rozebrání požárního 

zásahu z taktického, organizačního a operačního hlediska. Vyjmenovat nebezpeční na 

místě zásahu a další skutečnosti, které by měly hasiči znát v případě požárů zemědělských 

usedlostí. Provádět pravidelná taktická a prověřovací cvičení zaměřená na požáry 

zemědělských objektů včetně zemědělských usedlostí. 
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10. Závěr 

 

Cílem diplomové práce je vyhodnotit poznatky a zkušenosti z likvidace požárů 

zemědělských usedlostí na území okresu Přerov. Identifikovat rizika a problémy na místě 

zásahu, především rychlý rozvoj požáru, množství a rozmístění hořlavých látek, změny účelu 

stavby, dojezdový čas jednotek požární ochrany, dostatek vydatných zdrojů požární vody, 

součinnost s jednotkami sboru dobrovolných hasičů. Ze získaných údajů a předem 

stanovených postupů vypočítat rozvoj požáru vybrané zemědělské usedlosti. Výsledky 

poslouží k lepšímu zpřehlednění průběhu a rozvoje požáru a ke stanovení počtu potřebných 

sil a prostředků. Z těchto všech poznatků komplexně navrhnout taktiku zásahu a provedení 

účelných opatření k minimalizaci následků při požárech zemědělských usedlostí na území 

okresu Přerov. 

Úvodní část diplomové práce popisuje obecně zemědělské usedlosti z hlediska 

urbanistického a stavebního. Větší důraz je kladen na zemědělské usedlosti vyskytujících se 

na území okresu Přerov, kde se předpokládá náročný zásah jednotek požární ochrany 

z důvodu nepřístupného terénu. Tato část diplomové práce je shrnuta ve statistickém 

přehledu. V tabulce jsou uvedeny požáry jednotlivých zemědělských usedlostí od roku 2001. 

Dále je tato statistika doplněna grafy s přímou škodou a uchráněnými hodnotami.  

Další část diplomové práce se již podrobně věnuje výpočtu rozsahu a plochy požáru 

vybrané zemědělské usedlosti. Na začátku je popsán systém řešení a jsou vysvětleny pojmy, 

s kterými se při výpočtu setkáme jako např. plocha požáru, odolnosti stavebních konstrukcí 

apod. Získaná data slouží k lepšímu porozumění průběhu požáru zemědělské usedlosti se 

všemi souvisejícími specifiky. Jedná se především o dlouhou dobu volného rozvoje požáru, 

velké časy dojezdu jednotek požární ochrany aj. Následně pro doplnění problematiky se práce 

zabývá stanovením sil a prostředků na likvidaci požáru i s výpočtem průběhu kyvadlové 

dopravy vody. Výsledky jsou spíše v obecnější rovině a měly by lépe osvětlit problematiku 

celkového požárního zásahu.     

Na závěr práce se snažím shrnout dosavadní poznatky ze zásahů při požárech 

zemědělských usedlostí. Celkem bylo posuzováno několik zásahů. Za zdroje informací byly 

použity hlavně spisy o požárech a další informace byly získány od zasahujících hasičů. Tato 

část je shrnuta v samostatné kapitole, ve které jsou stručně popsány jak negativa, tak i 

pozitiva požárního zásahu. V další části se snaží práce identifikovat rizika a očekávané 

zvláštnosti, s kterými se mohou hasiči při zásahu setkat. V závěrečné části diplomové práce je 
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navrhnuta taktika provedení požárního zásahu. Jsou zde navrhnuty nové taktické postupy a 

dále postupy, které doplňují či zpřesňují ty stávající. Kompletně by měly poskytnout 

odbornou oporu v taktických opatřeních a přispět k účinnějšímu požárnímu zásahu při 

požárech zemědělských usedlostí nebo jiných podobný objektů.  

V přílohách diplomové práce jsou uvedeny požárně technické charakteristiky 

hořlavých látek, které se nejčastěji vyskytují v prostorách zemědělských usedlostí. Následuje 

seznam bezpečnostních opatření a doporučení vedoucích ke snížení rizika vzniku požáru nebo 

k minimalizaci následků při požárech zemědělských usedlostí.  
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HZS OLK  - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

ÚO    - územní odbor 
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SaP   - síly a prostředky 

OPIS   - operační a informační středisko 

VZ   - velitel zásahu 

PS   - požární stanice 

 

R - rádius požáru [m] 

v - rychlost šíření požáru [m.min-1] 

τ - dobašíření požáru [min] 

l - vzdálenost, kterou oheň překoná do okamžiku změny rychlosti šíření [m] 

Sp - plocha požáru [m2] 

Sh - plocha hašení [m2] 

Q - dodávané množství vody [l.min-1] 

Ip - intenzita dodávky vody na hašení plochy požáru [l.m-2.min-1] 

qpr - daný průtok vody proudnicí [l.min-1] 

qst - množství vody dodávané čerpadlem [l.min-1] 

k - počet hasičů obsluhujících proudnici určitého typu 
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Příloha č.1  Požárně technické charakteristiky látek 
Bartl Jakub  Likvidace požárů zemědělských usedlostí  

1 

V této příloze jsou popsány požárně technické charakteristiky a další údaje některých 

vybraných hořlavých látek vyskytujících se v prostorách zemědělských usedlostí a ovlivňující 

průběh a chování požáru. [3, 15]   

 

Papír 

 teplota vznícení: novinový papír 240 - 250 °C 

 teplota vzplanutí: novinový papír 235 – 240 °C 

 teplota vznícení: kartónový papír 440 - 450 °C 

 teplota vzplanutí: kartónový papír 310 - 320 °C 

 teplota samovznícení: 100 °C 

 teplota při rozvinutém požáru: cca 1000 °C 

 objemová hmotnost: 700 - 1200 kg.m-3 

 normová výhřevnost: 14-19 MJ.kg-1 

 lineární rychlost šíření požáru: 0,6 m.min-1 

 střední rychlost odhořívání: 24 kg.m-2.h-1 

 

 

Dřevo  

 teplota vznícení smrk: 390 – 400 °C 

 teplota vzplanutí smrk: 350 – 360 °C 

 teplota vznícení buk: 400 – 410 °C 

 teplota vzplanutí buk: 360 – 370 °C 

 teplota žhnutí: 295 - 305 °C 

 objemová hmotnost: cca 414 - 710 kg.m-3 

 normová výhřevnost: 15 MJ.kg-1 

 rychlost šíření požáru: 1 m.min-1 

 rychlost odhořívání: cca 0,4 - 0,5 kg.m-
2
.h-1 

. 
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Bavlna 

 teplota vznícení: 400 – 410 °C 

 teplota vzplanutí: 185 – 190 °C 

 teplota samovznícení: 120 °C  

 teplota žhnutí: 205 °C 

 normová výhřevnost: 17,5 MJ.kg-1  

Bavlna se lehce vznítí i od jisker lokálního zahřívání, při styku s oxidačními prostředky má 

sklon k chemickému samovznícení. 

 

 

PVC 

 teplota vzplanutí: 415 – 420 °C 

 teplota vznícení: 520 °C 

 teplota rozkladu: 120 - 150 °C 

 objemová hmotnost: 1200 - 1500 kg.m-3 

 normová výhřevnost: 22 MJ.kg-1 

Kabely, podlahoviny a jiné výrobky z PVC jsou poměrně nesnadno zapalitelné, jejich 

hořením se materiál deformuje a uvolňuje se světlý dým, který později tmavne. 

Charakteristickou vlastností je vznik sloučenin HCl, Cl. Při požáru se uvolňují toxické 

a korozivní plyny a páry. Dochází k odkapávání hořících částí. 

 

 

Textilie 

 teplota vznícení (podle druhu textilie): 290 - 460 °C 

 objemová hmotnost: cca 600 kg.m-
3
  

 normová výhřevnost: 16 - 33  MJ.kg-1  

 lineární rychlost šíření požáru: 1,4 m.min-1 

Při hoření dochází k odkapávání hořících částí a k rozšíření požáru na další místa. 

 

 

 

 

 



Příloha č.1  Požárně technické charakteristiky látek 
Bartl Jakub  Likvidace požárů zemědělských usedlostí  

3 

Seno, sláma 

teplota vzplanutí sena: 230 – 240 ºC  

teplota vznícení sena : 270 – 280 ºC 

teplota vzplanutí slámy: 230 – 240 ºC  

teplota vznícení slámy: 280 - 290 ºC 

normová výhřevnost sena: 14,40 MJ.kg-1 

normová výhřevnost slámy: 17,12 MJ.kg-1 

teplota samozahřívání sena: 70 ºC 

teplota samozahřívání slámy: 80 ºC 

Při skladování sena ve vlhkém stavu a ve velkých hromadách má sklon k biologickému   

samovznícení. 

 

 

 

Tabulka – Souhrnné údaje o hořlavých látkách 

Hořlavá látka Teplota 
vzplanutí [°C] 

Teplota 
vznícení [°C] 

Výhřevnost 
[MJ.kg -1] Jiné 

Novinový 235 – 240  240 - 250  14-19   Papír 
Kartónový 310 - 320  440 - 450  14-19   
Smrk 350 – 360  390 – 400  15   Dřevo 
Buk 360 – 370  400 – 410  15   

Bavlna 185 – 190  400 – 410  17,5   

Textilie - 290 - 460  16 - 33   
odkapávání 
hořících částí 

PVC 415 – 420  520  22  
odkapávání 
hořících částí 

Seno 
230 – 240  270 – 280  14,40  

biologické 
samovznícení 

Sláma 230 – 240  280 - 290  17,12   
 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.2  Doporučená opatření ke snížení rizika vzniku požáru 
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Seznam bezpečnostních opatření 

 

Požární prevence je velmi důležitou, i když někdy opomíjenou součástí organizačních 

a technických opatření u objektů. Vysoká teplota, kouř s toxickými plyny a rychlý úbytek 

kyslíku může způsobit poškození zdraví či úmrtí. Bez dostatečné prevence a bezpečnostních 

opatření můžeme hazardovat se zdravím osob a zvířat. Zemědělské usedlosti či jiné podobné 

objekty můžou být vlivem požáru zničeny během několika málo minut.  

Většina požárů zemědělských usedlostí vzniká nepozorností, nedbalostí a 

nedostatečnými znalostmi v oblasti požární bezpečnosti. Statistiky pojišťoven poukazují na 

to, že většina požárů vzniká v letních nebo zimních měsících. Požáry v zimě jsou nejčastěji 

způsobené poruchami nebo nesprávnou obsluhou spotřebičů, zejména topidel. Požáry 

v letním období jsou často důsledkem samovznícení uskladněných hořlavých materiálů jako 

např. seno. Majitelé zemědělské usedlosti by měli přijmout následující opatření k omezení 

výskytu požáru. Níže jsou popsány některé bezpečnostní otázky a dále je rozepsáno nebezpečí 

v jednotlivých oblastech při možném požáru zemědělské usedlosti. [16, 17, 18] 

 

1. Jsou všechny elektrické přístroje bez koroze? 

Zkorodované rozvodné krabičky, vodiče, poškozená izolace zvyšuje riziko vzniku požáru 

vlivem zkratu na vodičích a následnému hoření izolace či hořlavých částí v blízkosti 

těchto zařízení. 

2. Jsou všechna elektrická zařízení snadno přístupná a zřetelně označená? 

Neukládat žádné předměty do vzdálenosti 3 metry od elektrických zařízení. Snadný 

přístup je důležitý pro údržbu elektrických zařízení. Hlavní jistič či pojistky musí být 

v případě nutnosti vypnutí elektrických zařízení řádně označeny. 

3. Jsou všechna elektrická zařízení opatřena zemnícím vodičem? 

Předpisy vyžadují samostatný zemnící vodič pro všechny elektrické přístroje. Nesprávné 

uzemnění může vést ke zvyšování rizika požáru způsobeného elektrickým proudem.  

4. Jsou všechna svítidla a zářivky ut ěsněné, vodotěsné a mají ochranu proti korozi? 

Svítidla či zářivky musí být z nekovových částí, odolné vůči korozi, pevně upevněné na 

konstrukci. 

5. Je na budovách zaveden bleskosvod? 

Správně nainstalovaný bleskosvod je dobrá volba pro bezpečnost budov před bouřkou. 

Bleskosvod musí být udržován tak, aby byla zajištěna maximální ochrana a bezpečnost
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6. Není porušena izolace vodičů, nejsou porušené kontakty? 

Pravidelnou kontrolou a opravou poškozených částí elektrických rozvodů zabráníme 

vzniku požáru. 

7. Jsou prodlužovací kabely bezpečné? 

Používání prodlužovacích kabelů např. pro topidla je velmi nebezpečné. Používat jen 

vodotěsné kabely a vyhýbat se prodlužovacím kabelům používaných v domácnostech bez 

uzemnění, tedy dvoukolíkové prodlužovací kabely. 

8. Jsou všechny elektromotory vybaveny jističem či pojistkami? 

Pro bezpečný chod motoru je nutné správné nadimenzování jističe či pojistky proti 

přepjetí. 

9. Jsou všechny elektromotory řádně používány? 

Nesprávným používáním motorů zvyšujeme riziko předčasného selhání motoru, úrazu 

elektrickým proudem a vzniku požáru. 

10. Jsou všechny hořlaviny a hořlavé látky, např. benzín, petrolej, ředidla barev, papír 

atd., řádně skladovány v nádobách k tomu určených a odděleny od možných zdrojů 

zapálení? 

Nesprávné skladování hořlavých materiálů zvyšuje riziko požáru. Jiskry z elektrického 

zkratu můžou zapálit některé materiály. Hořlavé materiály na podlaze v okolí elektrických 

zařízení, topidel a osvětlovacích zařízení můžou zapříčinit šíření požáru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 – Nebezpečí vzniku požáru  
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Hořlavé kapaliny a plyny 

Benzín, nafta, LPG, rozpouštědla, barvy patří mezi hořlavé materiály, které se 

používají a skladují v prostorách zemědělských usedlostí. 

 

1. Skladovat hořlavé materiály mimo zdroje zapálení. 

2. Vyvarovat se při přelívání hořlavých kapalin vzniku statické elektřiny třením nádob. 

3. Ihned provést odstranění a vyčištění  skvrny po vylití hořlavé kapaliny. 

4. Vyměnit oděv potřísněný hořlavými kapalinami. 

5. Dbát opatrnosti při manipulaci s  prázdnými nádobami od hořlavých kapalin, uvnitř nádob 

se mohou vyskytovat vysoce hořlavé páry. 

6. Skladování nádob s hořlavými kapalinami v tomu určených nádobách a mimo zdroje 

zapálení. 

7. Ujistit se, že všechny nádoby na hořlavé kapaliny jsou řádně označené. 

8. Neskladovat hořlavé kapaliny uvnitř obytných částí usedlosti. 

 

Svařování, broušení 

 

1. Při svařování či broušení nepracovat sám. Je vhodné  mít u sebe osobu, která případně 

včasně zasáhne při vznikajícím požáru. 

2. Pozor na roztavený kov. Může zapříčinit vznik požáru, kdy se dostanou horké okuje do 

prasklin a zde zapálí hořlavé materiály, většinou usazený prach s olejem. K úplnému 

rozhoření může dojít až po několika hodinách, kdy už práce skončily a prostor je bez 

pohybu osob. 

3. Svařování a řezání provádět na odpovídajících čistých místech bez různého znečištění 

(prach, oleje). 

4. Skladovat hořlavé kapaliny nejméně 35 metrů od horkých povrchů. 

5. Ujistit se, že nádrže od hořlavých kapalin jsou řádně vyčištěny, budeme-li je používat 

k jiné činnosti. 

 

Samovznícení  

 Mnoho materiálů používaných v zemědělské usedlosti jako např. rostlinné a živočišné 

oleje, hnědé uhlí, rostlinná a živočišná vlákna (juta, len, seno) se může za určitých podmínek 

samovznítit.  
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1. Skladovat tyto materiály v uzavřených nádobách nebo na chladném dobře větraném místě 

v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. 

2. Skladování dostatečně vysušeného sena. Vlhkost je předpokladem vývinu tepla a 

možnosti samovznícení. 

 

Hořlavé materiály 

 Pokud je to možné skladovat hořlavé materiály jako seno, sláma aj. mimo budovy, kde 

jsou ustájena hospodářská zvířata. Dbát na to, aby nebyly tyto materiály uloženy v blízkosti 

elektrických zařízení. Hořlavé materiály: 

- seno a sláma 

- lůžkoviny 

- prachy (např. obilný prach) 

- barvy 

- hnojiva 

- pesticidy a herbicidy 

 

Akceleranty 

 Akceleranty (katalyzátory) hoření jsou látky, které zvyšují rychlost šíření požáru. Tyto 

látky musí být skladovány ve speciálních nádobách a být řádně označeny. Mezi katalyzátory 

patří: 

- benzín 

- petrolej 

- oleje 

- aerosolové plyny (rozprašovače) 

 

Zdroje zapálení 

 Zdroj zapálení je dostatečně velká energie na to, aby byla schopná zapálit hořlavé 

předměty. Příklady zdrojů zapálení jsou: 

- zápalky a cigarety 

- jiskry, taveniny ze svařování 

- motory 

- elektrické spotřebiče 

- nabíječky akumulátorů 

- elektrické příslušenství a kabely 
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- baterie 

- nebezpečné chemické reaktivní látky, které bouřlivě reagují např. s vodou za vývinu 

tepla 

 

Bleskosvody 

 Budovy zemědělské usedlosti by měly být osazeny bleskosvody. Instalaci musí 

provést odborná firma.  

 

1. Systém musí být řádně uzemněn, jinak je nefunkční 

2. Po údržbu a montáž kontaktovat odborné firmy zabývající se touto problematikou 

 

Hasící přístroje 

 

1. Práškový hasící přístroj ABC (všechny třídy požáru) by měl být umístěn ve všech 

nebezpečných prostorech (dílna, garáž, sklad) 

2. Pokud je hasící přístroj nefunkční musí se nahradit novým nebo doplnit novou náplní 

3. Hasící přístroje by měly být umístěny v blízkosti hlavních dveří, uprostřed dlouhé chodby 

a v blízkosti elektrických rozvodů 

4. Důležité je označení a umístění hasícího přístroje, mělo by být dobře viditelné a reflexní 

5. Používat odpovídající hasící přístroj k typu požáru. Existují různé typy hasících přístrojů a 

v případě nesprávného použití bude hasící přístroj neúčinný 

6. Preventivně si přečíst  pokyny na hasícím přístroji ještě před vznikem požáru. Ujistit se, 

že hasící přístroje jsou v pořádku a 1x ročně zajistit kontrolu hasícího přístroje 

autorizovanou firmou 

 

Protipožární zařízení 

Největším nebezpečím při požáru je vznikající kouř, který způsobuje úmrtí lidí a 

zvířat. V ideálním případě by měl kouř unikat větracími otvory ven z budovy a neohrozit 

životy lidí a zvířat. Instalací kouřových čidel můžeme přispět k záchraně životů a to 

především v nočních hodinách, kdy je pohyb v prostoru objektu omezený a zpozorování 

požáru trvá delší časový úsek. Kouřové hlásiče by měly být instalovány do prostor s pohybem 

lidí a zvířat (ložnice, stáje). Při projektování požární signalizace dbát na správné rozmístění 

hlásičů a na správný typ hlásičů. 
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1. Pokud je instalováno protipožární zařízení, otestovat hlásiče požáru alespoň jednou ročně 

2. Manipulaci a kontrolu hlásičů smí provádět jen autorizovaná firma 

 

Elektrické systémy a zařízení  

 Elektrické systémy v zemědělských usedlostech, a to zejména v těch starších, což je 

většina, jsou častou příčinou vzniku požáru. Nesplňují současné předpisy a jsou velmi 

zastaralé a nevyhovující. Při nových stavbách či opravách stávajících zemědělských usedlostí 

instalovat elektrické rozvody podle platných předpisů a norem. 

 

1. Při instalování elektrických rozvodů se vyhýbat místům s nadměrnou vlhkostí. 

2. Umístění hlavního vypínače na suché místo dobře přístupné, nedoporučuje se instalace 

v technických místnostech nebo v místnostech pro bydlení. 

3. Zásuvky a vypínače by měly být vyrobeny z nekovového materiálu, odolného proti 

průniku prachu a vlhkosti. 

4. Elektrické rozvody by měly být vedeny v uzavřených izolantech.  

5. Svítidla a zářivky by měly být v prachotěsném a vodotěsném krytu obklopeny 

mřížováním proti mechanickému poškození zářivkového tělesa. 

 

Konstrukce usedlosti 

Již při stavbě zahrnout do projektu protipožární zabezpečení v souladu s místními 

předpisy a normami.  

 Většina pojišťoven sníží pojistné pokud bude již v projektové dokumentaci brán zřetel 

na protipožární opatření. Mnohá z těchto opatření mohou být nad rámec místních požadavků, 

ale pro pojišťovny jsou navržená opatření důkazem uvědomění si nebezpečí požáru a 

případných materiálových ztrátách. Nadstandardní opatření zahrnují např. : 

- Schválené protipožární dveře 

- Požární stěny mezi sklady s hořlavými materiály (seno, podestýlka) 

- Používání materiálů, které jsou odolné vůči účinkům požáru či zpomalují proces 

hoření 

- Používání protipožárních nátěrových hmot na hořlavé konstrukce 

 

Hospodářské části usedlosti 

 Kůlny, garáže, stodoly a další místnosti zemědělské usedlosti jsou často přeplněny 

různými materiály, které jsou z velké části hořlavé a podporují hoření. V mnohých případech 
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jsou tyto předměty uskladněny v blízkosti zdrojů zapálení. Pro snížení rizika vzniku požáru 

můžeme tyto předměty odstranit od zdrojů zapálení.  

 

Kouření 

 Činnost související s kouřením stojí za častými požáry jak v obytných prostorách tak i 

v hospodářských. Pokud kouříte: 

- Dodržujte zákazy kouření na označených místech 

- Vyhněte se kouření v místech s hořlavými látkami 

- Nepokládejte zapálené cigarety na hořlavé materiály 

- Nikdy nevhazovat nedopalek cigarety do odpadkového koše nebo popelnice 

- Udržujte mimo dosah dětí zápalky, zapalovače a jiné zdroje zapálení 

 

Po požáru 

 

1. Po zásahu mohou být kontaminované spodní vody (studny a další nádrže v okolí 

zemědělské usedlosti)  

2. Problém s odvozem zničeného materiálu např. ohořelé zbytky dřeva, spadlé stavební 

konstrukce apod. 

3. Před zahájením likvidačních a odklízecích prací vše fotograficky zdokumentovat. Tento 

postup vyžadují pojišťovny k následnému vyčíslení škod 
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