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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. 
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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   
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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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