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ANOTACE 

 

ŠTĚPÁNKOVÁ, M. Posouzení požární bezpečnosti dočasných staveb. Diplomová práce. 

Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2011. 59 s. 

 

Klíčová slova: dočasná stavba, skládka, poţární bezpečnost staveb 

 

Diplomová práce se věnuje problematice dočasných staveb a skládek, které nelze 

klasifikovat jako stavby. Úvodní část zobecňuje charakteristiky jednotlivých staveb a jejich 

materiálového sloţení. Na tuto část navazují moţné příčiny vzniku poţáru, statistika 

poţárovosti a způsoby likvidace poţárů. Závěr práce vyhodnocuje současné zabezpečení 

z hlediska právních a normativních poţadavků a předkládá moţné návrhy vhodných opatření. 

Cílem diplomové práce je zobecnit charakteristiky dočasných staveb, vyhodnotit poţární 

riziko a případně navrhnout doplnění právních předpisů a normativních poţadavků. 

 

ANNOTATION 

 

ŠTĚPÁNKOVÁ, M. Assessment of fire safety of temporary buildings. Thesis. Ostrava: VSB – 

TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2011. 59 p. 

 

Keywords: temporary buildings, dumping ground, fire safety of buildings 

 

This thesis deals with temporary buildings and dumping grounds which cannot be 

classified as constructions. The introductory part presents a general characteristic of 

individual buildings and their material structure. This part is followed by possible causes of 

fire risks, fire statistics and ways of fire-fighting. The final part evaluates a present support in 

light of legal and normative standards and proposes suitable measures. The aim of the thesis is 

to present a general characteristic of temporary buildings, to analyse fire risks and suggests 

a possible annexe to the legal enactments and normative standards. 
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1 Úvod 
 

Stále více investorů řeší zásadní problém, najít rychlé, snadné a ekonomicky dostupné 

řešení. A to z hlediska potřeb pro ubytování, zázemí pro kanceláře, jednorázové akce, prodej  

a skladování. Řešením mohou být dočasné stavby. Ať uţ se jedná o mobilní buňky, prodejní 

stánky a stany. S mobilními buňkami souvisí výstavba domů, dálnic, nákupních center aj. 

Prodejní stánky, hojně vyuţívané na trzích a jarmarcích, přináší lehce montovatelnou 

konstrukci a u dřevěných i hezký design. Lze v nich nalézt upomínkové předměty, 

občerstvení, ale i tradiční sortiment spojený s velikonočními či vánočními trhy. Se stany se 

v současné době setkáváme poměrně často. Spoustě firem se totiţ vyplatí si stan pronajmout 

nebo i koupit neţ si pronajímat prostory v klasických stavbách, ať uţ pro jednorázové či 

opakované akce. Mezi dočasné stavby lze zařadit i prostředky lidové zábavy. Ať se jedná o 

klasické kolotoče tak i koncertní pódia. 

Kaţdoročně vznikají nové, jsou z veřejných prostředků odklízeny. O čem je řeč? 

O nelegálních skládkách odpadu. I tyto jsou v lepším případě dočasnou záleţitostí. Lze sem 

samozřejmě zahrnout i klasické skládky odpadu. Jejich ţivotnost také není trvalá. Nejčetnější 

doba ţivotnosti skládky v České republice je 20 let, ale můţe být i poloviční.  

Mezi nejhojnější hořlavé materiály, které se skladují dočasným volným způsobem, jsou 

pneumatiky. V současnosti jsou stále větším problémem ţivotního prostředí. Nejsou 

biologicky rozloţitelné a vlivem velkého rozmachu automobilismu za poslední roky, je jejich 

nárůst obrovský. V Evropské unii, jejímţ členem je i naše republika, není moţné od roku 

2006 pouţívat staré pneumatiky do zaváţek.  A nebude je moţné, vyuţívat ani pro spalování. 

Proto bude hojně vyuţívaná recyklace pneumatik a tím nutná prevence při řešení volných 

skládek těchto surovin. 

 

Cílem práce je zobecnění charakteristik dočasných staveb, ale i skládek, které nelze 

klasifikovat jako stavby. Posoudit jejich poţární bezpečnost a případně navrhnout 

protipoţární opatření a doplnění právních předpisů a normativních poţadavků. 
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2 Rešerše 
 

Pojem dočasná stavba je charakterizován pouze z pohledu stavebního, a to ve stavebním 

zákoně č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V tomto zákoně je výraz dočasné 

stavby vysvětlen, stanoven její povolovací proces, podmínky pro výstavbu a povinnosti 

stavebníka.  

Z hlediska poţární ochrany jsou kladeny poţadavky na tyto stavby normami 

a legislativními předpisy. Z norem jsou to zejména ČSN 73 0802 – PBS - Nevýrobní objekty  

a ČSN 73 0804 – PBS – Výrobní objekty. Obě tyto normy platí pro projektování nových 

staveb. V první z nich jsou také stanoveny poţadavky z hlediska poţární bezpečnosti pro 

specifické typy dočasných staveb.  

Základní předpisy řešící tuto problematiku jsou zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, 

vyhláška č. 246/2001, o poţární prevenci a vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách poţární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Nelze také opomenout řadu firem, které se zabývají výrobou, montáţí a pronájmem 

dočasných staveb a na svých webových stránkách představují daný sortiment i s pouţitým 

materiálem a technologiemi.  
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3 Obecná specifikace staveb 
 

Dočasné stavby jsou definovány v zákoně č. 183/2006 Sb. [12], ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako stavby, u kterých stavební úřad omezí dobu jejich 

trvání. Dle stavebního zákona, se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají 

stavební nebo montáţní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, 

pouţité stavební výrobky, materiály, konstrukce a účel vyuţití.  Krátkodobost vyuţití staveb 

se zpravidla měří jen na dny nebo týdny. Existují i výjimky, kdy dočasné stavby (mobilní 

buňky), slouţí na staveništích po celou dobu výstavby i několik let.  

Dočasnost je charakterizovaná i u skládek hořlavých surovin. V tomto případě se však 

podle stavebního zákona nejedná o stavby, ale o terénní úpravy. Sem lze zahrnout skládky 

komunálního odpadu, volné uloţení pneumatik a divoké tzv. „černé“ skládky odpadu. A to 

tím, ţe je dána ţivotnost těchto staveb. V průměru se jedná o 20 let u skládek komunálního 

odpadu. U černých skládek se doba odvíjí od schopnosti kompetentních orgánů realizovat 

úklid dané lokality.  

Pro potřeby této práce, vzhledem k neexistujícímu rozdělení v zákonech, jsou dočasné 

stavby rozděleny následovně.  

 

 

    Schéma 1: Rozdělení dočasných staveb 

 

3.1 Mobilní buňka 
 

V současnosti jsou k vidění dva úplně odlišné typy buněk. Uplatnění nových buněk je 

obrovské, zvláště v zahraničí plní funkci i plnohodnotných budov. Staré buňky jsou 

vyuţívány jako levná varianta skladových a obytných prostor.  

Velkou předností buněk je jejich jednoduchá konstrukce, variabilní řešení, jejich moţné 

vzájemné spojení, moţností vytvoření přízemních, ale i patrových sestav. 
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Podle vybavení a zvoleného vnitřního obloţení se buňky dělí na obytné, sanitární, 

kancelářské, skladové a ostatní. Poslední typ je na přání zákazníka. Většina výrobců totiţ 

nabízí speciální typy těchto staveb. Příkladem můţe být mobilní nahrávací studio. 

S buňkami je moţné se setkat na stavbách, kulturních a sportovních akcích, kdy je 

zapotřebí vytvoření mobilního zázemí. A také tam, kde by člověk nečekal jejich pouţití.  

 

      
 

Obr.1, 2 : Zázemí staveniště, studentské koleje v Amsterdamu [31] 

 

3.2 Prodejní stánek 

 

Prodejní stánky jsou k vidění na výstavištích, trzích a jarmarcích. Jsou to jednoduché 

přenosné konstrukce určené k prodeji příslušného prodejního sortimentu. Stánky jsou 

jednoduše demontovatelné a umoţňují přesun do jiných míst. Některé také slouţí k prodeji 

rychlého občerstvení. Je moţné se setkat se dvěma materiálově odlišnými prodejními stánky. 

Dřevěným stánkem, který zvyšuje kulturu samotného stánkového prodeje a jednoduchým 

textilním stánkem. 

  

   Obr. 3, 4: Textilní a dřevěný prodejní stánek [38,36] 
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3.3 Koncertní pódium 
 

Dočasné vyvýšené konstrukce určené pro společenské, kulturní a sportovní akce. 

Nejčastěji jsou to hliníková pódia s variabilitou výškového nastavení se snadnou montáţí  

a demontáţí. K celkové sestavě těchto konstrukcí patří pódiové podesty, přístupové schůdky  

a zábradlí. Na zastřešení se pouţívají velkoprostorové stany či příhradové hliníkové 

konstrukce opláštěné plachtovinou. Koncertní pódia se dělí na tři základní typy, kdy 

parametrem je velikost a zvolený materiál. 

Prvním typem jsou párty pódia (menší aţ 

středně velké akce, plocha se pohybuje do 

40 m
2
), druhým typem je pódium klasik 

(stejná velikost jako u předcházejícího, jiný 

materiál) a pódium pro open air akce (plocha 

do 96 m
2
). 

 

Obr. 5: Koncertní pódium se zastřešením [autor] 

 

 

3.4 Kolotoče 
 

Kolotoče patří bezesporu jiţ po několik let do 

staveb lidové zábavy. V dnešní době existuje 

nepřeberné mnoţství druhů. Jejich různorodost 

spočívá v typech a velikostech. Některé jsou 

postaveny jako stavby trvalé (velké horské dráhy), 

ale většina je mobilních a jsou k vidění pouze při 

oslavách a jarmarcích.  

 

 Obr. 6: Atrakce [23] 

 

3.5 Stan 

 

Jednoduché improvizované přístřeší, které sestává z nepromokavého materiálu 

nataţeného přes konstrukci. Pro ukotvení k zemi se pouţívají lanka, vypínací lana nebo 

kovové kolíky. V dnešní době jsou celoročně vyuţívány především díky rychlé a snadné 

montáţi, variabilnímu řešení, doplňkovému sortimentu, ale i zvolenému typu topení. Jsou 

vyuţívány na slavnosti, prezentace a rauty, ale i pro sportovní, soutěţní, výstavní a skladové 
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prostory. Podle účelu se dělí na: reklamní, velkostany (párty, pivní), cirkusové a skladové. 

V současnosti se vyrábějí přízemní i dvoupodlaţní. 

 

 

Obr. 7,8: Párty a skladový stan [37] 

 3.6 Skládky 

 

Skládkování je v současné době nejrozšířenější způsob pouţívaný k odstraňování 

odpadu. Základní členění rozlišuje skládky na náhodné neboli divoké (tzv. „černé“) a řízené. 

Pojem skládka odpadu je vysvětlen v zákoně č. 185/2001 Sb. [14], v platném znění (dále jen 

„zákon o odpadech“). V tomto zákoně jsou skládky chápány jako technická zařízení 

k odstranění odpadů jejich uloţením na zemi nebo do země. Odpadem se podle zmíněného 

zákona rozumí kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se ji zbavit nebo se 

od něho poţaduje, aby se jí zbavil. Odpady se dělí na komunální, nebezpečné, zvláštní 

a druhotnou surovinu. 

Pro skládky odpadů existují kritéria členění např. ve vztahu k úrovni terénu, zajištění 

těsnosti a technického zabezpečení a způsobu a době uloţení odpadů. 

Z hlediska technického zabezpečení se dělí  na: S-NO (určené pro nebezpečné odpady), 

S-OO (určené pro ostatní odpady) a S-IO (určené pro inertní odpady). 

Ve vztahu k době uloţení odpadu jsou skládky časově omezené (tzn. plní funkci 

meziskladu a odpad z nich bude dál upraven) a trvalé (po zaplnění objemu následuje jejich 

uzavření, rekultivace a udrţování). Nejčastějším meziskladem jsou skládky surovin v lomech, 

dočasné uloţení ornice či stavebních odpadů a skladování pneumatik.  
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V současnosti je největším problémem poslední zmíněné, tj. skladování pneumatik a to 

nelegálním i legálním způsobem. Pneumatiky se nejčastěji skladují buď u pneuservisů, 

autobazarů nebo v areálech bývalých 

zemědělských druţstev a odtud jsou odvezeny 

k recyklaci či k likvidaci. Pneumatiky se pak dál 

vyuţívají jako přídavné palivo ve vápenkách či 

cementárenských pecích, jako přídavek do 

asfaltových směsí a nebo jako plnivo do 

geopolymerních materiálů. 

 

 

Obr. 9: Skládka pneumatik v Tušimicích [25] 

  

Nelegální ukládání odpadu, tzv. černé skládky, je problém, který se neustále opakuje. 

Jedná se o lokalitu, kde se po jistou dobu shromaţďují odpady jednoho či více různých druhů 

a kategorií. Toto místo není pro tento způsob nakládání technicky vybaveno a tento způsob 

zde nepovolil příslušný správní orgán.[29] Skládky se objevují jak na veřejných 

prostranstvích, tak na soukromých pozemcích. Společným znakem postiţených lokalit bývá 

snadný přístup automobilem. Míra nebezpečí skládek je vţdy závislá na charakteru 

a vlastnostech odpadu a na podmínkách postiţené lokality, na které je odpad uloţen. Častým 

doprovodným jevem těchto skládek je nepříjemný zápach a výskyt hlodavců. Z těchto skládek 

také mohou unikat škodlivé jedovaté látky do ovzduší, půdy i vody. Můţe tak váţně 

poškozovat lokální ekosystém a ohroţovat zdroje pitné vody pro obyvatelstvo.  

 

 

  Obr. 10, 11: Pohled na řízenou a divokou skládku odpadů [32,39] 
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4 Materiálové složení dočasných staveb 
 

4.1 Mobilní buňka  

 

V současnosti jsou k vidění dva konstrukčně-materiálové typy buněk. Starší mobilní 

buňky se nejčastěji pouţívají jako skladové a obytné prostory na staveništích. Nové mobilní 

buňky vyuţívané zejména jako mobilní kanceláře, vrátnice apod. 

 4.1.1 Starší typ mobilní buňky 

 

Celá konstrukce buňky je tvořena svařovaným ocelovým rámem z U- profilu. V minulých 

letech se pro výrobu vnějších stěn buněk pouţívaly buď dřevěné, eternitové, ale 

i azbestocementové desky. Azbestocementové desky jsou v současnosti velkým problémem 

z hlediska zdravotních rizik (prokázaný lidský karcinogen). Vnitřní stěny se obkládaly 

dřevotřískovými deskami případně dřevěným obloţením. 

Na podlahy buněk se pouţívaly příčně poloţené dřevěné nebo ocelové profily s izolací, 

dřevotřískových popřípadě cementopískových desek a podlahové krytiny. Nejčastěji 

pouţívanou podlahovinou byly dřevěné desky nebo PVC.  

Pro výplň ocelového rámu střechy bylo zapotřebí příčných tenkostěnných profilů (jäklu) 

nebo dřevěných desek doplněné izolací. Na opláštění se pouţívala ţivičná krytina.  

 

   Obr. 12, 13: Starší typ mobilní buňky [26,35] 
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Tento starý typ buněk je oproti novým náchylnější k poţárům. Především díky 

materiálovému sloţení.  Je to dáno hořlavostí materiálů, které jsou pouţívány na výplňové 

konstrukce (dřevěné trámy či latě), ale i zvolenými obklady a podlahovinou. 

Výplňové konstrukce jsou z měkkého nebo tvrdého dřeva a zatřiďují se do třídy reakce na 

oheň B, C nebo D. Dřevotřískové obkladové desky, zatříděné do třídy reakce na oheň E nebo 

F.  

Zvolená podlahovina, nejčastěji měkčený PVC, sestává nebezpečným, je-li vystaven 

teplotám nad 160 °C. Při této teplotě se totiţ uvolňuje aţ poloviční mnoţství vázaného chlóru 

ve formě chlorovodíku. [3] 

Zateplení buněk se provádělo pomocí polystyrenu, který je snadno zápalný a značně 

hořlavý. Při hoření měkne a roztéká se, tvoří bublinky, po zapálení odkapává v podobě 

hořících kapek. Hoří silně čadivým svítivým plamenem.[8] V současnosti je však pouţíván 

polystyren, který se díky samozhášenlivé úpravě stává nesnadno hořlavým, s tím však nelze 

počítat u buněk starých i několik desítek let.[11] 

Střecha buněk, na kterou se pouţívala ţivičná krytina, je snadno zápalná a hoří svítivým 

a silně čmoudícím plamenem. Taje při 100 °C a zapáchá po ţivici (bitumenu). 

 

 4.1.2 Nový typ mobilní buňky 

 

Základem kaţdé mobilní buňky je ocelový rám, který je tvořen ocelovou samonosnou 

konstrukcí. Základní nátěr je proveden antikorozní úpravou. V případě poţadavků na 

zvýšenou odolnost se rám vyrábí i z ocelových pozinkovaných profilů. 

 

Sloţení stropní konstrukce se skládá 

z pozinkovaného trapézového plechu 

doplněné o izolaci z minerální vaty. 

Ocelových U – profilů pro uchycení 

stropu a zakryté parozábranou. 

 

 

 

Obr. 14: Sloţení střešní konstrukce [31] 

 

  



 

10 

 

Legenda: 

1) Příčný sloup se svodem dešťové vody, u některých buněk lze i zvenčí  

2) Vnější opláštění (překliţkové desky, cihlové obklady, vlnitý plech, obloţení dřevem, 

trapézový plech, polyuretanové panely) 

3) Vnitřní opláštění je dřevotřískou nebo fermacellovými deskami 

4) Rám z pozinkovaného plechu k osazení izolací a odděleno parozábranou 

5) Podlahovina (linoleum, koberec, lamino) 

 

6) Cementotřísková deska  

7) Parotěsná fólie (PE fólie) 

8) Minerální vata (tl. 80 – 120 mm) 

9) Ocelový profil 

10) Profilovaný pozinkovaný plech 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 15: Sloţení podlahy a stěny [31] 

 

Nové typy mobilních buněk jsou navrţeny tak, aby splňovaly současné normy a směrnice. 

Ať uţ jde o normy hygienické, zatíţení konstrukcí, vlivu na ţivotní prostředí, povrchové 

úpravy a také na poţární odolnost. Poţární odolnost u stěn je aţ 60 minut, pro podlahu 

a střechu aţ 45 minut. Přitom záleţí na zvoleném vnitřním obloţení dané buňky. 

 

4.2 Prodejní stánek 

 

Materiálové sloţení stánků je dvojí. Klasický dřevěný prodejní stánek je nejčastěji 

vyroben z měkkého smrkového dřeva. Ať jde o stěny a podlahu, tak i o střešní vazníky. Jde 

tedy o středně hořlavý materiál, zatříděný do třídy reakce na oheň C nebo D.  Střešní krytina 

je tvořena z klasických dřevěných lakovaných prken popřípadě doplněná o ţivičnou krytinu 

z modifikovaných asfaltových pásů s křemičitým posypem. Ţivičná krytina je hořlavá a taje 

asi při 100 °C. Podlahy stánku se zateplují pomocí polystyrenu, který při hoření měkne, 

roztéká se a tvoří bublinky.  
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Textilní stánek sestává z lehkých ocelových profilů a trubek nebo z dřevěné lakované 

smrkové konstrukce. Bývá opláštěn bavlnou, polyethylenovou plachtovinou nebo směsí 

bavlny a polyesteru. Bavlna a směs bavlny s polyesterem je lehce hořlavá. Polyetylenová 

plachtovina je lehce zápalná a hoří poměrně rychle a ustáleně namodralým plamenem se 

ţlutým okrajem. [3] 

 

4.3 Koncertní pódia 
 

Pódia se vyrábějí z ocelových, duralových, ale i hliníkových profilů. Existují však i pódia 

klasická dřevěná menších rozměrů. Většinou jsou těţce nebo středně hořlavá (dle zvoleného 

materiálu). Zastřešení pomocí plachtoviny je nejčastěji těţce hořlavé.  

  V současnosti jsou nejvíce vyuţívaná pódia sloţená z pódiových desek. Základem těchto 

pódií jsou výškově nastavitelné čtvercové tenkostěnné ocelové profily, pomocí kterých je 

zabezpečena výšková variabilita, doplněné o pódiové desky. Tyto desky sestávají z nosné  

a výplňové části. Nosnou část tvoří svařený ocelový nebo hliníkový rám a výplňovou dřevěné 

vodovzdorné překliţky. Zastřešení se provádí pomocí velkoprostorových stanů nebo 

příhradových (hliníkových nebo duralových) konstrukcí opláštěných plachtovinou. 

Nejpouţívanější plachtovinou jsou nánosové polyesterové textilie nebo oboustranně nánosové 

PVC.  

 

4.4 Kolotoče  
 

Konstrukce kolotočů jsou nejčastěji ţelezná a hliníková. Ve velké míře jsou zde 

zastoupeny plasty, dřevo a plachtovina slouţící k zastřešení. Vše se odvíjí od daného typu 

atrakce. 

 

4.5 Stan  
 

Materiálové sloţení stanů je závislé především na výrobci, jaký typ plachtoviny zvolí. 

Výrobci totiţ často nabízí základní verzi s plachtovinou z PES a v případě zvýšení odolnosti, 

s plachtovinou z PVC splňující DIN 4102/B1. Pro menší stany výrobci volí hliníkové nebo 

duralové profily opláštěné z PES popř. z PVC. Kvalitnější stany bývají konstruovány 

z eloxovaných hliníkových profilů opláštěných plachtovinou z PVC splňující normu 

ohnivzdornosti DIN 4102/B1 (těţce zápalná). Tuto normu také splňují všechna opláštění pro 

cirkusové stany.  
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4.6 Skládka pneumatik 
 

Skládky pneumatik lze chápat jako volné uloţení pneumatik. Pneumatika je vzduchem 

plněná pruţná součást kol dopravních prostředků. Má obvykle tvar toroidu a je nasazena na 

vnějším obvodu kola. [47] Pneumatika je sloţena ze tří základních materiálů, a to pryţe, 

textilu a oceli. Pro výrobu pryţe se pouţívá tzv. polotvrdá pryţ ze syntetického butadienového 

kaučuku (pro pneumatiky nákladních vozidel) nebo kaučuku butadien-styrenového (pro 

ostatní pneumatiky). [41]. Díku tomuto materiálovému sloţení jsou pneumatiky velmi stabilní 

a při běţných podmínkách téměř nedochází k jejich rozpadu. Suroviny a materiály pouţívané 

pro výrobu směsí významně ovlivňují jakost pneumatik. Sloţení směsí pouţívaných při 

výrobě pláště pneumatik, patří mezi přísně střeţená tajemství jednotlivých výrobců. [9] 

Přestoţe se mohou jednotlivé podíly sloţek pneumatiky výrobcem lišit, obecně lze sloţky 

rozdělit do osmi oblastí, které uvádí následující graf. 

 

 

   Graf 1: Materiálové sloţení pneumatiky  

 

Do dalších přísad patří aktivátory, urychlovače vulkanizace, pigmenty, retardéry 

(thianoly, oxid olovnatý, oxid hořečnatý a vápenatý). [41]  

Pryţ hoří ţlutým, silně čadivým plamenem, vzniká při tom hustý černý dým. Hoří i při 

minimálním obsahu kyslíku ve vzduchu, přičemţ teplota vzplanutí pryţe je 290 °C a teplota 

vznícení je 400 °C. Výhřevnost pneumatik je poměrně vysoká a pohybuje se kolem  

30 MJ.kg
-1

 , coţ je srovnatelné s výhřevností černého uhlí či běţných fosilních paliv. 

Pneumatika, jejíţ největší podíl materiálu, tvoří pryţ, je velmi špatný vodič tepla. 

Samotné zapálení pneumatiky je velmi těţké, nejsou schopné samovznícení. V místě působení 

tepelného zdroje se musí dosáhnout teploty 400 °C, a to po značně dlouhou dobu, nejméně 

v desítkách sekund, spíše však v minutách. [41] 
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4.7 Skládka odpadu 
 

Na řízených a nelegálních skládkách odpadu v posledních několika letech převaţují 

sloţky odpadu znázorněné v následujících grafech. 

 

  Graf 2, 3: Skladba materiálu na řízené skládce komunálního odpadu  

      a na nelegální   

 

  Z hořlavých materiálů převaţuje papír, popel, staré textilie, objemný odpad (nábytek), 

pneumatiky, plasty (lehčený PS, PVC, PET lahve, PE) a odpady klasifikované jako 

nebezpečné. Patří sem azbestové krytiny, zbytky barev, olejů, chemikálií apod. 

 

Papír je charakterizován jako lehce hořlavá pevná látka. Jako lehce hořlavý lze pokládat 

měkký papír a za těţce hořlavý kartonový tvrzený papír. Teplota vznícení je okolo 185 – 360 

°C. Teplota při rozvinutém poţáru se pohybuje okolo 1000 °C. Lineární rychlost šíření 

poţáru je 0,6 m/min.[27] 

 

Dřevo je pevná hořlavá látka. Lehce hořlavé dřevo je měkké (smrk, topol, lípa), středně 

hořlavé je tvrdé dřevo (habr, akát, tis). Teplota vznícení se pohybuje okolo 375 - 400 °C. 

Rychlost odhořívání  je cca 0,4 - 0,5 kg/m
2
.h. [27] 

 

Textilie jsou lehce hořlavé pevné látky. Teplota vznícení se odvíjí od druhu textilie a pohybuje 

se v rozmezí  290 – 460 °C. Lineární rychlost šíření poţáru: 1,4 m/min. [27]  
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Závaţným problémem jsou skládky odpadu s převáţně plastovými materiály. Proto jsou 

zde uvedeny i nejčastější plasty, které se na skládkách mohou vyskytovat. 

 

Lehčený (pěnový) polystyren, pouţívaný jako desky pro tepelnou a zvukovou izolaci je 

velmi hořlavý. Při hoření měkne a roztéká se, tvoří bublinky. Teplota vzplanutí je cca 370 °C 

a vznícení 495 °C. Existuje však i v retardované podobě, kdy se teplota vzplanutí pohybuje 

okolo 420 °C a vznícení 500 – 510 °C. Vzniká silně čadivý svítivý plamen ţluto červené 

barvy a dochází ke značnému vývinu sazí a hustého černého dýmu.[3]  

 

PVC (neměkčený) hoří jen v přímém plameni, kterému dává nazelenalou barvu. Po 

oddálení zápalného zdroje zháší v důsledku uvolňovaného HCl. Měkčený PVC je hořlavější. 

Rozklad PVC začíná jiţ při 120 °C. Nebezpečným se stává, je-li vystaven teplotám nad 160 

°C. Při této teplotě se uvolňuje aţ poloviční mnoţství vázaného chloru. V průběhu tepelné 

degradace se při hoření tvoří oxid uhličitý, oxid uhelnatý, benzen, toluen, xylen, chlorbenzen 

aj. Při spálení 1 kg čistého PVC vzniká přibliţně 380 aţ 400 l plynného HCl (v ochlazeném 

stavu). Teplota vzplanutí se u tuhého PVC pohybuje v rozmezí 370 – 400 °C, u měkčeného 

okolo 250 – 300 °C. Teplota vznícení 340 – 360 u měkčeného a u tuhého o 100°C více.[3] 

 

PET láhve jsou tepelně stálé do 85 °C. Nad tuto teplotu dochází k měknutí plastu. Při 

spalování PET lahví vzniká oxid uhelnatý, těkavé uhlovodíky (methan, ethen, benzen, toluen) 

a PAU (benzo(a)pyren). [8] 

 

Polyetylen začíná jiţ při 90 °C měknout, ztrácí typický bílý zákal a postupně klesá jeho 

viskozita. Dochází k tavení, začínají vznikat bublinky, odkapává a poţár se tím rozšiřuje.[3] 
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5 Iniciace požáru 
 

Iniciace znamená, ţe zdroj tepla působí do okolí a po dosaţení teploty, potřebné ke 

vznícení látky dochází k jejímu hoření a tak k poţáru. Iniciátory mohou být především tepelné 

spotřebiče, jakými jsou topidla, sporáky nebo vařiče. [33] 

 

Tabulka 1: Iniciační zdroje v dočasných stavbách  

Iniciační 

zdroj Elektrické 

spotřebiče 
Elektroinstalace 

Otevřený 

oheň 
Topidla Pyrotechnika 

Zadření, 

Zahřívání 

motoru 

Druh 

stavby 

Mobilní 

buňka 
X X X X  

 

Prodejní 

stánek 
X X X X X 

 

Koncertní 

pódium 
 X X X X 

 

Kolotoč  X X X  X 

Stan X X X X X  

 

Elektrické spotřebiče, elekroinstalace – rychlovarné konvice, vařiče, lampy, elektrické 

vedení, odbočné a rozbočné krabice a zásuvky. 

Nejčastějším elektrickým iniciačním zdrojem je zkrat, následuje přechodový odpor, 

jiskra, přetíţení, oblouk a statický výboj. 

Otevřený oheň nejčastěji v podobě plamene svíčky, zápalky či odloţeného nedopalku 

cigarety. Nedopalek cigarety (s teplotou kolem 235 °C), hořící zápalka (s teplotou v rozmezí 

540 - 750 °C), hořící svíčka (s teplotou 740 °C) nahřívá bezprostřední okolí. 

Jsou – li v takovém místě vhodné podmínky (hořlavý materiál s teplotou vznícení do 235 

°C, mezery či rohy umoţňující akumulaci tepla) dochází snadno k nahřívání daného materiálu 

aţ k teplotě jejího vznícení. Dochází k doutnání, ţhnutí a posléze k plamennému hoření a tím 

k poţáru. [33]  

Topidla (mobilní přímotopy, plynové terasové zářiče aj.) působí na zpravidla hořlavé 

předměty vyfukovaným proudem rozehřátého vzduchu nebo sálavým teplem z rozţhavené 

spirály. Teplo se tak nemůţe rozptylovat do prostoru, ale soustředěně působí na hořlavý 

soubor. Zde se kumuluje, aţ dojde ke vzplanutí či vznícení.  



 

16 

 

 Tabulka 2: Iniciační zdroje skládek 

Iniciační zdroj 
Otevřený oheň Samovznícení 

Závady na 

strojním zařízení 
Druh skládky 

Skládka odpadu X X X 

Skládka 

pneumatik 
X   

 

Otevřený oheň v sobě zahrnuje odhození nedopalku, kdy v případě řízené skládky je 

omezena pouze na zaměstnance. U nelegálních skládek představují velké riziko děti, ale 

i někteří dospělí. Dále úmyslné zapálení v podobě hořící zápalky, zapalovače a také 

nedbalostního jednání osob u skládek odpadu tzv. vypalováním kabelů. Otevřený oheň můţe 

být i v podobě ţhavých částic vysypaných ze sběrných vozidel. 

Samovznícením se rozumí proces, při kterém je zdrojem energie samozahřívání hořlavé 

látky. Podmínkou pro samozahřívání, stejně jako pro vznícení je, aby mnoţství vzniklého tepla 

bylo větší neţ teplo odváděné do okolního prostředí. [7] U skládek odpadu nelze opominout 

ţádný z druhů samovznícení.  

 

 Tabulka 3: Hořlavé materiály podporující rozšíření poţáru v dočasných stavbách 

Druh stavby Hořlavé materiály 

Mobilní buňka 

Obytná 
textil, nábytek, dekorace 

Mobilní buňka 

skladová 
barvy, lepidla, ředidla, tlakové nádoby s acetylenem 

Prodejní stánek pyrotechnika, textil, svíčky, dekorace, elektronika 

Koncertní pódium dekorace (textilní, dřevěné, plastové) 

Kolotoč dekorace 

Stan ubrusy, čalounění, dekorace, koberce, textilní podloubí 
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6 Statistiky požárů 
 

6.1 Požárovost dočasných staveb 

 

Počet poţárů dočasných staveb je zanedbatelný ve srovnání s celkovým republikovým 

průměrem, jenţ za posledních pět let činí cca 19 776 poţárů. 

V mobilních buňkách dochází během roku řádově k desítkám poţárů. Přesnější čísla 

udává následující graf s tabulkou. U stanů a prodejních stánků je počet poţárů v uplynulých 

letech v průměru pět za rok. Statistika poţárovosti kolotočů a koncertních pódií je nulová, 

pouze v letech 2006 a 2007 došlo k jednomu poţáru pódia za rok.  

Všechny prezentované statistické údaje byly poskytnuty Generálním ředitelstvím HZS 

ČR. 

 

  Graf 4: Počet poţárů dočasných staveb v letech 2006 – 2010 

 

 

 

Největším problémem jsou mobilní buňky. V průměru došlo během pěti let k 45 poţárům 

těchto staveb. Rozhodujícím jsou přitom provozované činnosti, pouţívaní starého typu 

mobilních buněk, nevhodná topidla a nepřizpůsobiví občané. 
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Z objasněných příčin vzniku poţáru v dočasných stavbách je nejčastější nedbalostní 

jednání s 38 %. Následuje úmysl s 34 %, v rozmezí 12 – 13 % jsou to topidla a technická 

závada a poslední, se 3 % ostatní nezačleněné. Jedná se o atmosférický výboj apod. Zmíněné 

příčiny jsou graficky znázorněny v níţe uvedeném grafu.  

 

 
 

   Graf 5: Podíl nejčastějších příčin vzniku poţáru 

 

 

Na následujícím diagramu jsou znázorněny jednotlivé činnosti a závady, dle podílu 

nejčastějších příčin vzniku poţáru. 

 

 

  Schéma 2: Jednotlivé činnosti a závady podporující vznik poţáru 

 

 

 

NEDBALOST

- pouţití otevřeného ohně

- kouření

- nesprávná obsluha topidla

- nedodrţení bezpečnostních

předpisů

TOPIDLA

- nesprávné umístění topidel

- nevhodná konstrukce 

ÚMYSL

- děti do 15 let

- zapálení pachatel zjištěn

- zapálení pachatel nezjištěn

TECHNICKÁ ZÁVADA

- opotřebení a vada materiálu

- technická závada na připojení

elektrického kabelu
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6.2  Požárovost skládek pneumatik 

 

Grafické znázornění poţárovosti pneumatik je uvedeno pro jednotlivé kraje, kdy nejvyšší 

hodnoty poţárů nabývají v krajích Středočeském, Ústeckém a Moravskoslezském.  

 Z toho ve Středočeském se jedná 

v průměru o 10 poţárů za rok a nejvyšší 

počet poţárů byl zaznamenán v roce 2008. 

V Ústeckém kraji bylo za posledních pět let 

v průměru cca 7 poţárů pneumatik. 

Moravskoslezskému kraji odpovídají 

průměrně 4 poţáry ročně, jen v roce 2008 se 

počet poţárů vyšplhal na 11. 

 

 V ostatních krajích je poţárovost skládek pneumatik nízká. Za posledních pět let 

odpovídá průměr hodnotě jednoho aţ dvou poţárů za rok. 

 

 

  Graf 6,7: Počty poţárů pneumatik v letech 2006 - 2010 

 

Příčina vzniku poţáru pneumatik je vţdy dílem ţháře nebo důsledkem neopatrné 

manipulace s otevřeným ohněm. A to z důvodu, ţe samotné zapálení pneumatiky je velmi 

těţké. A to především tím, ţe je z tvrdé pryţe a je kompaktní. Pneumatiky nejsou schopné 

samovznícení, a pro zapálení pneumatiky by bylo nutné působit plamenem a to po delší dobu.  

Zapálení pneumatiky by bylo moţné provést výkonnějším zapalovačem, popř. pomocí 

dřeva nebo většího mnoţství papíru. [41] 
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6.3 Požárovost skládek odpadu 

 

Ze znázorněné statistiky vyplývá nejpočetnější poţárovost ve Středočeském kraji. 

V tomto kraji odpovídá průměr 15 poţárům za rok. Nejvyšší počet poţárů byl zaznamenán  

 v roce 2008. Poté následuje 

Moravskoslezský kraj v průměru se 

sedmi poţáry za rok, Jihočeský 

a Jihomoravský kraj se šesti poţáry 

a Ústecký kraj s pěti poţáry za rok. 

 

 

 

 

 

V ostatních krajích je za sledované období průměr počtu poţárů pod pět za rok. 

Neznamená to však, ţe se jedná o malá čísla. A to díky charakteru poţárů skládek. Především 

velkým rozsahům, časovou náročností, počtem sil a prostředků a  negativním vlivem na ŢP.  

 

 

 Graf 8,9: Počty poţárů skládek v letech 2006 – 2010 

 

 Do hlavních příčin vzniku poţáru na skládkách odpadu patří samovznícení. A to buď 

fyzikálně – chemické, chemické i biologické. Dále je to nedbalost (kouření, nedodrţení 

technologické kázně), technické závady na strojním zařízení (kompaktory) a úmyslné 

zaloţení.  
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6.4 Požárovost nelegálních skládek odpadu 

 

Nelegální skládky odpadu představují kaţdoročně v průměru 429 poţárů. Nejčastěji hoří 

černé skládky ve Středočeském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. V průměru se 47 

poţáry ročně obsazuje Hlavní 

město Praha čtvrtou pozici 

nejčastějších poţárů černých 

skládek odpadu. 

 

 

 

 

 

 

V ostatních krajích se počet poţárů pohybuje maximálně do tří desítek za rok. 

V Pardubickém, Zlínském a v kraji Vysočina je počet poţárů v průměru do desítky za rok. 

 

  Graf 10,11: Počty poţárů nelegálních skládek v letech 2006 – 2010 

 

Z hlediska zjišťování příčin vzniku poţárů jsou poţáry skládek ve velké většině 

nedošetřovány v souladu s Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR 

(dále jen HZS ČR) a náměstka ministra vnitra č.3/2011. Tímto „Pokynem" se stanoví 

jednotný postup příslušníků HZS ČR při zjišťování příčin vzniku poţárů. V případě, ţe 

nedošlo k ohroţení osob a vzniklá škoda, uchráněné hodnoty jsou nulové (nevyuţitelný 

odpad).  
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7 Charakteristiky požárů a způsob jejich likvidace 
 

 

7.1 Mobilní buňky 

 

Poţáry mobilních buněk je nutné rozdělit na dva typy. Buňky se totiţ vyuţívají k různým 

činnostem. Tím prvním je vyuţití buněk jako zařízení staveniště a druhým jsou ubytovací 

sluţby. 

U buněk pouţívaných jako zařízení staveniště je poţár charakterizován rychlým šířením 

a to jak po samotné hořlavé konstrukci starších mobilních buněk, tak i po skladovaném nebo 

dočasně uloţeném materiálu. Nebezpečí výbuchu a intenzivního hoření lze očekávat u buněk 

vyuţívaných jako sklady. V těchto buňkách se totiţ vyskytují tlakové láhve svařovacích 

souprav, lepidla, ředidla, které znesnadňují a komplikují průběh hašení. 

U buněk, v dnešní době vyuţívaných jako ubytovny, je jako u bytových poţárů problém 

s intenzivním a rychlým hořením. To je způsobeno pouţitými plasty, bytovými textiliemi, 

nábytkem a obklady. Vzniká zde velká pravděpodobnost šíření poţáru skrytými cestami, jako 

jsou místa kolem rozvodů topení a bezpochyby po hořlavém plášti budov.  

Dalšími negativy zásahů těchto poţárů jsou: 

 odpadávání částí konstrukcí aţ jejich hromadné zřícení, 

 vybuchující propan-butanové láhve či jiné plyny,  

 nebezpečí poranění od odlétávajícího obloţení pláště objektu, 

 nebezpečí poranění od nahodile vystřelujících nábojů uskladněných v budově 

(coţ se stalo u poţárů buněk v Brně - Bystrci). 

 

 Obecně u všech mobilních buněk můţe být hašení ztíţeno neexistencí nástupních ploch, 

nedostatkem poţární vody, špatným přístupem k objektu stavby, chybějící dokumentací 

zdolávání poţáru (u ubytoven). Zásah můţe být zkomplikován i nedostatečně zajištěnou 

organizací poţární ochrany (u stavenišť), nejasnými kompetenčními vztahy a obtíţným 

zjištěním potřebných informací pro vedení zásahu (počet osob, cizinci).  

 

Samostatným problémem je u ubytoven průběh poţáru s přihlédnutím na evakuaci osob. 

Často se totiţ stává, ţe nikdo není schopen sdělit počet osob, které se v ubytovně vyskytují 

a v kterých částech jsou ubytovány. Bez ohledu na to, ţe zde mohou přespávat osoby na 

černo. Jsou zde i komunikační problémy – ubytováni jsou většinou zahraniční dělníci. Rovněţ 
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nikdo nemůţe potvrdit, zda hořící budovu opustili všichni ubytovaní. Obrovský problém jsou 

únikové cesty, které jsou buď nefunkční, zatarasené, zamčené a spáry v některých případech 

i zapěněné montáţní pěnou. 

 

7.2 Prodejní stánky 

 

U poţárů prodejních a jiných stánků je třeba počítat se značným mnoţstvím hořlavého 

zboţí, ale i hořlavosti konstrukcí daných staveb. Především krycích a zavětrovacích plachet. 

Tyto poţáry jsou charakterizovány rychlým šířením a vysokou intenzitou hoření. Nebezpečí 

výbuchu vzniká u občerstvovacích stánků, ve kterých jsou přítomny propan-butanové lahve. 

U těchto typů poţárů nelze spoléhat na blízkost a dostupnost hydrantů, problém jsou i stísněné 

prostory pro ustavení poţární techniky. 

Problémy lze očekávat na velkých prodejních akcích, kde by mohla být u některých 

stánků velká hustota (počet osob/m
2
) osob, jejich panické chování, snaha prodejců evakuovat 

své zboţí a nepochopení pokynů daných JPO přítomným osobám (cizinci – komunikační 

problémy). Vzniká i pravděpodobnost, ţe se k danému místu poţáru JPO nedostane.  

Při hašení mohou vzniknout komplikace u rozvodů elektrického proudu, které jsou často 

vedeny pomocí pohyblivých volných kabelů bez moţnosti rychlého vypnutí. Prudké reakce 

lze očekávat u stánků prodávající zábavní pyrotechniku.  

 

7.3 Stany, kolotoče, koncertní pódia 

 

Pro poţáry těchto staveb jsou charakteristické venkovní a vnitřní shromaţďovací 

prostory. Vnitřním shromaţďovacím prostorem jsou cirkusové, pivní, párty stany 

a venkovním shromaţďovacím prostorem koncertní pódia a kolotoče.  

Problematika shromaţďovacích prostorů je dána zejména nerovnoměrnou hustotou osob 

v prostoru. Tím pádem nastává chaotické aţ panické chování s moţností ušlapání, ztrátou 

orientace (v případě poţití alkoholu či jiných omamných látek). 

U těchto poţárů je nutné počítat s vysokou intenzitou hoření a rychlým šířením. Podstatný 

vliv na to mají především hořlavé stavební konstrukce (plachtovina) a samozřejmě také 

hořlavost interiérového vybavení či ozdobných dekorací. 

 Vnitřní shromaţďovací prostory, zejména tedy stany, jsou vyuţívány i v chladných 

měsících, proto je nutné v těchto prostorech topit. Vyuţívají se zde plynové terasové zářiče, 
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které jsou napojeny na propan-butanové láhve. V této souvislosti vyplývá i moţný vznik 

výbuchu. 

Příjezd k místům poţárů těchto staveb můţe být ztíţen odlehlostí, náročností terénu 

a ztíţenou orientací.  

Hašení pak znesnadňuje nedostatek poţární vody. V případě, ţe se jedná o místa, 

příkladem mohou být louky, kde s moţností zdrojů vody nelze počítat. 

 

7.4  Postup při hašení požárů dočasných staveb 

 

 Při průzkumu je nutné zjistit, kolik osob se vyskytuje v daném místě. To je ovlivněno 

typem stavby. Dalším úkolem je zjištění, zda se v místě zásahu vyskytuje zvlášť hořlavý 

materiál (pyrotechnika) a přítomnost tlakových lahví (ve skladových buňkách). 

 

7.5 Skládky komunálního odpadu 

 

Mechanismus hoření v prostoru skládky je moţné rozdělit na hoření povrchové, které je 

ovlivňováno meteorologickými jevy, např. větrem, a hoření podzemní, které je závaţnější 

z důvodu špatného přístupu a sloţité lokalizace ohnisek.[5] 

U povrchově hořící skládky je směr šíření poţáru ovlivněn převáţně místem vzniku 

poţáru, tzn. zda-li došlo ke vzniku na rovné části skládky nebo na části svahu. V případě 

svahu se poţár šíří po povrchu směrem vzhůru. Důleţitým faktorem je směr a síla větru. Při 

jeho intenzivním působení je lineární rychlost šíření poţáru po povrchu skládky enormně 

zvýšená, a proto je nutné provádět hasební práce v nejkratším moţném čase. 

V případě podzemního (vnitřního) hoření skládky je kouř uvolňovaný z tělesa skládky 

hustý, bílý a dále je doprovázen typickým zápachem způsobeným rozkladem látek při 

relativně nízkých teplotách. U tohoto typu hoření je předpoklad vzniku poţáru pouze vlivem 

samovznícení uloţených materiálů. Procesy probíhající v tělese skládky jsou ve většině 

případů anaerobní (bez přítomnosti vzdušného kyslíku) a při tomto procesu se směsná kultura 

mikroorganismů postupně v několika krocích rozkládá na organickou hmotu. [5] 

Při hašení poţárů skládek nelze přesně specifikovat konkrétní taktické postupy. Záleţí 

především na druhu a mnoţství skladovaného materiálu, mechanismu hoření (povrchové, 

podzemní), meteorologickým podmínkám, charakteristice okolního terénu a dostupnosti 

vodních zdrojů. 
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 7.5.1 Postupy při hašení požáru skládky komunálního odpadu [4]  

 

Průzkumem je kromě obecných zásad nutné zjistit, přibliţný rozsah poţáru a charakter 

převaţujícího materiálu. Je třeba si vyţádat informace od pracovníků provozovatele skládky 

včetně informací o technice, která je v daném místě k dispozici. Zjistit směr šíření zplodin 

hoření, z důvodu moţného ohroţení obyvatelstva za daných podmínek nebo v případě změny 

meteorologické situace. S ohledem na moţné ohroţení obyvatel, ţivotního prostředí je nutné 

spolupracovat s příslušnými orgány. Dále zjistit jaké jsou moţnosti dodávky hasební vody, 

moţnosti zřízení nástupních ploch. Důleţitým úkolem je také kontrola odtoku hasební vody 

z důvodu znečištění povrchových či podzemních vod. 

Prvním krokem při samotném hašení poţáru skládky je uhašení intenzivního plamenného 

hoření. Poté se postupuje zaplavením ohnisek buď velkým mnoţstvím vody, i za pouţití 

smáčedel nebo pouţití inertního materiálu. Dále moţnosti injektáţí vody do tělesa skládky. 

Následuje postupné rozebírání, rozhrabávání hořícího materiálu, za pomoci strojních 

mechanismů, ale i ručních lopat. Poté důsledné zkrápění a zavezení povrchu skládky zeminou. 

Na hasiče provádějící hasební zásah v dýchacích přístrojích a špatně schůdném terénu 

jsou kladeny vysoké fyzické nároky. 

 

Při poţárech skládek se mohou vyskytovat následující očekávané zvláštnosti [4]: 

 nebezpečí při hoření, ţhnutí a tepelném rozkladu plastických hmot, 

 únik nebo hromadění skládkových plynů (CH4, H2S), 

 nebezpečí výbuchu uzavřených nádob a sprejů zasaţených plameny, 

 neočekávané chemické reakce, 

 nebezpečí poleptání od zbytků kyselin a louhů, 

 nebezpečí infekčního onemocnění vzhledem k mnoţství hlodavců a ptáků na 

skládkách. 

 

7.6  Skládky pneumatik 

 

Poţáry velkého mnoţství pneumatik jsou obtíţně hasitelné především díky jejich 

nepříznivému tvaru pro hašení, ale také velkou dynamikou a prudkým rozvojem. Při hoření se 

uvolňuje velké mnoţství tepla – díky materiálovému sloţení pneumatiky. Na hromadách 

pneumatiky vytvářejí mnoţství dutin, prostorů, kam se hasební látka nedostane. Při pouţití 
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vody na hořící hromadu pneumatik, voda rychle stéká, a ochlazovací účinek je minimální. 

Tudíţ je ţádoucí pouţití smáčedel, které zlepšují hasicí vlastnosti vody. 

 

Teplota hoření obvykle nepřesahuje v místě hoření 1000 °C. Mnoţství uvolněného tepla 

z pryţe (pneumatik) je v porovnání se dřevem cca 1,8 krát více. V praxi to znamená, ţe pokud 

shoří 100 kg pneumatik, vyrobí se tolik tepla, jako kdyby shořelo 180 kg dřeva. [41] 

Velké skládky pneumatik jsou náročnou záleţitostí, jejich zvládnutí není otázkou 

několika hodin aţ dní, ale i měsíců.  

Příkladem můţe být poţár pneumatik v Tušimicích, kdy po poţáru v červnu 2010 došlo 

k zahrnutí zeminou. V tělese skládky se však nacházela ukrytá hořící ohniska. Skládka 

obtěţovala okolí dýmem přes půl roku a hasiči často vyjíţděli hasit plameny, které prošlehly 

na povrch. 

Volba způsobu hašení je dána: mnoţstvím materiálu, způsobu uskladnění, 

meteorologickým podmínkám a mnoţství dostupných sil a prostředků. 

 

 7.6.1 Postupy při hašení požáru skládky pneumatik 

 

U malých skládek pneumatik by problém s hašením být neměl, problém však nastává 

u skládek, které mohou mít aţ několik tisíc metrů čtverečných. V případě, ţe hoří poměrně 

malé mnoţství pneumatik, lze je ještě hasit běţnými způsoby. Jako jsou voda se smáčedlem, 

střední a těţká pěna.  

Zvolení hasiva je dáno především mnoţstvím pneumatik a stavebním podmínkách na 

místě zásahu (jak blízko se k poţáru lze dostat). Z praxe existují případy, kdy se pneumatika 

namočená do vody po několika minutách opět vznítí a dále hoří. Totéţ platí i pro pěny. U nich 

je nevýhoda v tom, ţe odebírají hořící pneumatice málo tepla. Proto se běţně stává, ţe 

pneumatika se za několik desítek minut opět vznítí a hoří. Optimálním řešením by bylo 

ponořit pneumatiku pod hladinu vody. To je však při větším mnoţství nemoţné a navíc, 

vzniká problém s likvidací kontaminované vody.[41] 

Nejúčinnějším způsobem hašení velkých skládek je postupné rozebírání a dohašování. 

Tento postup však lze aplikovat aţ po částečném uhašení povrchového plamenného hoření. 

Hromada hořících pneumatik je postupně rozebírána a postupně hašena. Tento postup je velmi 

náročný nejen na čas, ale i na počet zasahujících hasičů, vybavení a techniku. Je nutné 

kontrolovat odtok hasební vody, která by mohla být ekologickou zátěţí. 
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      Obr. 16 : Hasební práce na skládce pneumatik v Tušimicích [34] 

 

Nejjednodušším způsobem likvidace poţáru pneumatik je jeho kontrolované vyhoření. Je 

to ekonomicky výhodný způsob, ale pneumatiky se jiţ nedají dál vyuţívat a při hoření 

vznikají toxické zplodiny hoření. Na tuto činnost za daných podmínek (směr větru, odlehlost 

od obytných částí a souhlas majitele) není nutná přítomnost většího počtu zasahujících 

jednotek. 

Posledním moţným způsobem likvidace poţáru je zahrnutí poţářiště zeminou. Vhodná 

metoda pro menší a ne moc vysoké skládky (z důvodu moţného propadání nákladních aut). 

Tato metoda je také vhodná pro zastavení šíření poţáru. Nevýhodou však je neustálá kontrola 

poţářiště, můţe docházet k prošlehnutí plamene z míst ukrytých ohnisek. Pod vrstvou zeminy 

totiţ pneumatiky hoří do doby vyčerpání kyslíku. Následně po udušení poţáru je třeba 

rozebrat místo po místě a zkrápět vodou.  

 

Při poţárech skládek hrozí následující: 

 nebezpečí při hoření velkým vývinem toxického kouře 

 nebezpečí odkapávající hořící částic pryţe – popáleniny 

 nebezpečí přehřátí 

 nebezpečí fyzického vyčerpání 

 velká spotřeba dýchacích přístrojů 
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8 Negativní jevy při požárech skládek 
 

8.1 Toxicita kouře skládek odpadu 

 

Hořlavé materiály produkují při hoření toxické plyny, které ohroţují obyvatelstvo, ţivotní 

prostředí a především zasahující hasiče. Následující tabulka uvádí nejčastější zplodiny hoření. 

 

Tabulka 4: Vybrané zplodiny hoření [2, 10] 

 

Oxid 

uhelnatý 

 

 bezbarvý plyn bez zápachu, lehčí neţ vzduch 

 vzniká při nedokonalém hoření 

 jedovatý, hořlavý, výbušný ve směsi se vzduchem 

 váţe se na krevní barvivo hemoglobin za vzniku karboxyhemoglobinu 

(způsobuje nedostatek kyslíku v tkáních s následným udušením) váţe se 

aţ 300 x snadněji neţ kyslík 

 

 

Oxid 

uhličitý 

 

 

 bezbarvý plyn, těţší neţ vzduch – hromadí se při zemi 

 nepodporuje hoření – vyuţívá se jako hasivo 

 není jedovatý, ale je nedýchatelný (zvýšená koncentrace na tělo 

způsobuje zrychlené dýchání, při koncentraci od 7 % způsobuje ztrátu 

vědomí a následnou smrt) 

 

Oxid siřičitý 

 

 bezbarvý se štiplavým zápachem, těţší neţ vzduch 

 dráţdí sliznice, způsobuje bronchitidu, při větší expozici způsobuje smrt 

 rozkládá chlorofyl, rostliny po působení hnědnou 

 rozpouštěním oxidu siřičitého ve vodě vzniká kyselina siřičitá 

(působí korozivně, negativně ovlivňuje pH půdy) 

 

 

Nitrózní 

plyny 

 

 zahrnuje oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2) 

 vznikají při hoření materiálů obsahující dusík (vlna, bavlna, polyamidy, 

polyuretany, nitrocelulóza aj.) 

 NO – bezbarvý, při styku s kyslíkem reaguje na NO2, působí na centrální 

nervovou soustavu 

 NO2 – bezbarvý, štiplavě páchnoucí, jedovatý, způsobuje rozedmu plic, 

reaguje s chlorofylem a narušuje fotosyntézu 

 

 

Amoniak 

 

 bezbarvý s charakteristickým zápachem, lehčí neţ vzduch 

 hořlavý, jedovatý, výbušný 

 zásadité povahy 

 dráţdivý účinek na sliznice, horní cesty dýchací, velké koncentrace 

způsobují edém plic – zástavu dechu – smrt 

 

 

Chlorovodík 

 

 bezbarvý, silné dráţdivé účinky 

 leptá sliznice, pokoţku, způsobuje slzení 

 uvolňuje se při tepelném rozkladu obsahující chlór (PVC) 
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 reaguje s vodou za vzniku HCl (silné korozivní účinky) 

 

 

Kyanové 

sloučeniny 

 

 vznikají při hoření peří, vlny, bavlny, polyamidů, polyuretanů, 

polyakrylonitrilu 

 HCN – bezbarvý plyn, hořkomandlový zápach, silný jed, toxický účinek 

(tkáňová hypoxie – nedostatek kyslíku ve tkáních) 

 další kyanové sloučeniny (dikyan, kyanid draselný, kyanid sodný) 

 

 

Následující přehled uvádí, jaké zplodiny hoření vznikají při spalování odpadů. Mnoţství 

uvolněných látek přitom závisí na způsobu spalování. Nejvíce jich vzniká při spalování 

nedokonalém. 

 

Tabulka 5: Škodliviny vznikající při spalování odpadu [30] 

Druh odpadu Co vzniká? Nebezpečí zplodin 

PVC, palety, nábytek, 

nápojové kartony, dřevotříska 

dioxiny, furany a další 

chlororganické látky 

rakovinotvorné, poškození 

imunitního a nervového systému, 

hromadí se v těle 

PVC fosgen, chlorovodík nemoci dýchacích cest, poleptání 

plic 

plasty ftaláty poškození ledvin, vrozené vady, 

některé rakovinotvorné 

 

PP, PE, PET, pryţ 

 

PAU 

rakovinotvorné, toxické, 

mutagenní, dlouhodobě se 

hromadí v těle 

dřevotříska, koberce, tapety formaldehyd a další 

aldehydy 

dráţdí oči a plíce, 

rakovinotvorné a mutagenní 

 

PS 

 

styren 

rakovinotvorný, ovlivňuje 

nervový systém, způsobuje 

bolest hlavy, slabost 

celobarevné letáky a 

časopisy, nápojové kartony 

těţké kovy toxické, způsobují vrozené vady 

pryţ oxidy síry dráţdí dýchací cesty, poškození 

plic 

plasty, papír, tráva oxid uhelnatý jedovatý, váţe se na krevní 

hemoglobin 

umělé textilie amoniak, kyanovodík dráţdí oči, sliznice, bolesti 

hlavy, nevolnost 
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8.2 Toxicita kouře skládek pneumatik 

 

Poţáry pneumatik patří z hlediska toxikologie k závaţným problémům současnosti. 

Obrovské skládky opotřebených pneumatik jsou často místem obrovských poţárů. Látky 

vznikající při hoření negativně působí na lidské zdraví a ţivotní prostředí. [24] 

Při hoření pneumatik dochází ke vzniku značného mnoţství toxických zplodin. Řádově se 

jedná o stovky látek. Největší část se přemění na oxidy uhlíku a saze. Významný podíl tvoří 

monomery 1,3-butadien a styren. Z dalších látek jsou to především alifatické uhlovodíky 

(alkeny, alkadieny) a aromatické uhlovodíky, zejména benzen, dále pak toluen, ethylbenzen, 

fenylacetylen, xyleny, atd. K charakteristickým látkám zplodin hoření pneumatik patří  

i 4-vinylcyklohexen a limonen. Ze síry obsaţené v pneumatikách vzniká především značné 

mnoţství oxidu siřičitého a dále sirné deriváty, jako thiofen, methylthiofen, benzothiofen, atd. 

Součásti produktů hoření pneumatik jsou i některé oxidy kovů, zejména hořčíku, zinku 

a olova. [24] 

 
   

Graf 12: Mnoţství uvolňovaných toxických látek při poţáru pneumatik (graf je upraven  

     a převzat z [1] ) 

 

Zplodiny hoření pneumatik jsou charakteristické především svými karcinogenními 

účinky, které jsou významné zejména při dlouhodobém působení. V produktech hoření 

pneumatik se vyskytuje řada dalších karcinogenních látek, především polycyklických 

aromatických uhlovodíků. [24] 

U malých poţárů se zplodiny obvykle velmi rychle rozplynou v okolní atmosféře 

a naměřené hodnoty jsou tak minimální. V souvislosti s velkými poţáry je ale vznik toxických 

zplodin značný. 
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 Největší expozice nastává u osob nacházejících se poblíţ ohniska poţáru, tzn. především 

hasičů. I přesto, ţe jsou hasiči chráněni ochrannými prostředky včetně dýchacích přístrojů, 

některé urologické expoziční testy provedené na hasičích potvrzují přítomnost PAU 

v organismu. U nechráněných osob tak můţe dojít k závaţným zdravotním komplikacím.[24] 

 

 8.3 Kapalné produkty při hoření pneumatik 

 

Při hoření vzniká nevábná olejovitá hmota zvaná pyrolytický olej. [43] Jde o směs 

ropných látek, která je produktem tepelného rozkladu pneumatik za nepřístupu vzduchu.[6] 

Nebezpečí tohoto olejovitého zbytku spočívá v tom, ţe se v něm vyskytují dioxiny a furany, 

které se mohou dostat do potravního řetězce, čímţ vzniká trvalý negativní vliv na ţivotní 

prostředí i na lidské zdraví.  

 

Tabulka 6: Součásti pyrolytického oleje [45,46] 

Dioxin 

 

 pomalu se rozkládá, rozpustný v tucích, schopen se akumulovat 

 teratogenní a karcinogenní 

 

Furan 

 

 bezbarvá těkává kapalina 

 toxický a karcinogenní 

 

 

8.4 Znečištění vod 

 

Z vodohospodářského hlediska je hlavním rizikem znečištění vod průsak ze skládek 

odpadu. Vlivem hašení se poţární voda (i se smáčedly) splachuje do skládkových vod 

a vytváří se tak směs, která kontaminuje podloţí a prosakuje do podzemních vod. Týká se to 

především starších skládek odpadu, které nebyly technicky vybudovány v souladu s dnešními 

předpisy.   

Sloţení vod a koncentrace kontaminantů závisí na stáří skládky, na chemických 

a mikrobiálních procesech probíhajících ve skládce, na mnoţství perkolující průsakové vody 

a na pouţité hasební látce. Průsakové vody ze skládek odpadů mohou být znečištěny jak 

biologicky (choroboplodné bakterie), tak i chemicky (těţké kovy, mastné kyseliny, sirné 

sloučeniny, amonné sloučeniny, dusičnany). [44] 
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 9 Dočasné stavby z pohledu stavební legislativy 

 
Jak bylo řečeno v úvodu práce, ve stavebním zákoně [12] je dočasná stavba 

charakterizovaná tím, ţe příslušný stavební úřad určí dobu jejího trvání. 

Pro dočasné stavby jsou ve stavebním zákoně stanoveny podmínky, jakým způsobem 

bude stavební úřad povolovat danou stavbu. Některé z dočasných staveb nevyţadují od 

stavebního úřadu ţádná stanoviska, pokud nejsou dotčeny i jiné orgány státní správy. 

9.1  Povolovací proces dočasných staveb 

 

Do staveb, které nevyţadují ţádná stanoviska podle ustanovení § 79 odst. 3 písm. j) a m) 

stavebního zákona patří: 

 přenosné stavby, zařízení a konstrukce, jejichţ doba umístění na pozemku 

nepřesáhne 30 dnů v roce, 

 cirkusové stany pro nejvýše 200 osob. 

 Vzhledem k tomu, ţe se dočasné stavby vyuţívají na trzích či jiných akcích, jde většinou 

o zábor veřejného prostranství. Z něhoţ vyplývá oznamovací povinnost příslušnému městu či 

obci pro následné placení místního poplatku. 

U těchto staveb, je ale vţdy povinností stavebníka dbát na řádnou přípravu a provádění 

stavby, přitom musí mít na zřeteli ochranu ŢP, majetku a musí dodrţovat obecné zásady pro 

výstavbu.  V praxi je časté, ţe tyto stavby podléhají reţimu povolení tak jako stavby trvalé, 

ale ve výrokové části je uvedena doba trvání této stavby. Pokud tyto stavby vyţadují 

provedení zemních prací nebo terénních úprav, je stavebník povinen zajistit si informace 

o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu. 

Pro stavby uváděné ve schématu číslo 3 je nutností vyjádření příslušného stavebního 

úřadu. Pro ostatní neuvedené stavby je nutné stavební povolení. 

Schéma 3:  Stavby vyţadující stanovisko stavebního úřadu 
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Dle [12] se stavbou zařízení staveniště podle § 103 odst. 1 písm. a) rozumí stavby o 

jednom nadzemním podlaţí do 25 m
2
 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, 

jestliţe neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouţí k ustájení 

zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů.  

9.2  Povolovací proces skládek odpadu 

 

Ustanovení dle § 95 odstavec 1 písmeno b) stavebního zákona říká, ţe zjednodušené 

územní řízení je moţné v případě, kdy záměr nevyţaduje posouzení vlivů na ţivotní prostředí. 

Proto zjednodušené územní řízení není pro skládky odpadů moţné (záměr vyţaduje posouzení 

vlivů na ţivotní prostředí). 

Ještě před samotným procesem výstavby skládky, je nejdůleţitějším krokem výběr 

vhodné lokality. Poté následují kroky uváděné ve schématu. 

 

 

   Schéma 4: Povolovací proces skládky odpadu 

 

Umístění povrchové skládky odpadů musí být v souladu se schválenou územně plánovací 

dokumentací. Vzdálenost skládek odpadu od trvale obydlených objektů, nemocnic, objektů 

občanské vybavenosti a rekreačních objektů se doporučuje nejméně 500 m (dle ČSN 83 

8030). Je ale vţdy třeba individuálního posouzení, které bere v potaz směr převládajících 

větrů, vzájemné umístění skládky a posuzovaných objektů v terénu. 
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 9.3 Povolovací proces skládek pneumatik 

 

Jak stanoví zákon o odpadech [14], u pouţitých a dále nepotřebných pneumatik je 

povinnost zpětného odběru. Tuto povinnost mají výrobci a dovozci. Podle zmíněného zákona 

je zakázáno pneumatiky skládkovat, s výjimkou pneumatik pouţívaných jako technologický 

materiál pro technické zabezpečení skládek. Skladování nebo shromaţďování pneumatik pro 

další vyuţití popř. likvidaci je nejčastěji formou volného skladování. 

 

 

   Schéma 5: Povolovací proces skládek pneumatik 

 

9.4  Nelegální skládky odpadu 

 

 

U těchto skládek ţádný povolovací reţim není, jde o nezákonnou činnost. Ze zkušeností 

z České inspekce ţivotního prostředí je zřejmé, ţe důvodem vzniku těchto skládek můţe být 

nedostatečná informovanost a pohodlnost. Občané dostatečně nevědí o moţnosti bezplatného 

předání většiny odpadů na sběrný dvůr, odevzdání nepouţívaných elektrospotřebičů 

v prodejnách a vyuţití dalších sběrných nádob. Často se však stává, ţe se lidé vlivem vlastní 

pohodlnosti zbavují odpadu vyvezením do lesa či vyhozením z auta. 

Současný zákon o odpadech [14] ve znění pozdějších předpisů upravuje problematiku 

nelegálních skládek odpadu méně efektivně neţ předchozí právní legislativa. Dříve byla určitá 

odpovědnost vlastníka pozemku za odpady na něm shromáţděném. Nynější legislativa 

prakticky nezná ţádnou odpovědnost vlastníka nemovitosti za odpady uloţené na ní nebo 

v ní, pokud vlastník není zároveň původcem odpadů.[29] 

Způsob předcházení černých skládek je především, dostatečnou informovaností občanů, 

zpřísnění sankcí, ale i ztíţení přístupu k místům, kde jiţ k ukládání odpadů v minulosti došlo. 
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10 Projektování dočasných staveb z hlediska PBS 
 

10.1 Mobilní buňka 

 

Při vyuţití mobilních buněk jako zařízení staveniště projektovaných po 1. červenci 2008 

musí být návrh v souladu s poţadavky dle vyhlášky č. 23/ 2008 Sb., o technických 

podmínkách poţární ochrany staveb [16]. Vyhláška předepisuje pro tuto stavbu návrh dle § 2 

aţ § 14. A to v závislosti na velikosti stavby, hodnotě poţárního rizika a moţným následkům 

poţáru. Stavba musí být navrţena a umístěna tak, aby splňovala podmínky poţární ochrany.  

Zejména na:  

 Stavební konstrukce a jejich poţární odolnost, evakuace osob, 

 odstupové vzdálenosti a poţárně nebezpečný prostor, zdroje poţární vody, 

 vybavení stavby přenosnými hasicími přístroji (dále jen „PHP“), poţárně 

bezpečnostním zařízením, 

 přístupové komunikace a nástupní plochy pro poţární techniku. 

 

 Při vyuţití mobilních buněk vyuţívaných jako ubytovací zařízení se postupuje dle 

ČSN 73 0833 [19]. Touto normou se stavby pro bydlení a ubytování třídí do čtyř základních 

kategorií OB 1 – OB 4. Přičemţ rozhodujícím faktorem rozdělení je počet obytných buněk, 

podlaţí a osob. Samostatný poţární úsek musí tvořit: 

 obytná buňka 
1
  (kaţdá obytná buňka v budovách skupin OB2-OB4 nebo nejvýše 

tři obytné buňky v budovách skupiny OB1), 

 domovní vybavení, 

 jiné prostory (občanské vybavení, výrobní provozy) řešené dle jiné věcně 

příslušné normy PBS. 

Nejobvyklejší pro mobilní buňky je zatřídění do OB2 popř. OB3. Pro kaţdý typ skupiny 

jsou stanoveny poţadavky na únikové cesty, stavební konstrukce, hasicí přístroje a zařízení 

pro protipoţární zásah. Například u skupiny OB2 je nutné vybavení kaţdé obytné buňky 

zařízením autonomní detekce a signalizace, totéţ platí i u OB3 v případě, kdy v budově není 

instalována elektrická poţární signalizace (dále jen „EPS“).  Únikové cesty u skupiny OB2 

musí mít zajištěny osvětlení a u objektů s poţární výškou přes 9 m musí být zajištěno nouzové 

osvětlení i nechráněných únikových cest. Ve skupinách OB3 musí mít únikové cesty nouzové 

                                                 
1
  Samostatně uzavíratelná místnost nebo skupina místností určená pro bydlení nebo ubytování, podrobněji dle 

pol. 3.1 ČSN 73 0833. 
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osvětlení, kdy doba osvětlení je min. 30 minut. Podrobnější poţadavky z hlediska PBS se 

odvíjí od zvoleného typu příslušného skupiny. 

10.2 Prodejní stánek 

 

Podle ČSN 73 0802 [17] musí tvořit prodejní či jiné stánky dočasného charakteru 

samostatný poţární úsek, pokud vzdálenosti k jiným objektům jsou menší neţ poţárně 

nebezpečné prostory jednotlivých stánků či objektů. 

Půdorysná plocha poţárního úseku můţe být nejvýš 1500 m
2 

a je vymezena stěnami 

stánků zahrnutých do poţárního úseku bez poţadavku na poţární odolnost konstrukcí stánku.  

Jednotlivé poţární úseky prodejních a jiných stánků, seskupených pultů apod. musí mít 

mezi sebou odstupy šířky nejméně 6,5 m. V tomto prostoru se nesmí vyskytovat hořlavé látky 

či jiné předměty, prostor nesmí být zastřešen a musí být průjezdný. 

10.3 Kolotoč 

 

Projektování kolotočů je upraveno v ČSN EN 13 814 [22]. Tato norma řeší kompletní 

projektování od zvolení vhodného materiálu, zatíţení, ukotvení aţ po výrobu a dodávání. 

Touto normou jsou také upraveny základní poţadavky vztahující se na poţární 

bezpečnost. Cesty tvořící příchod k atrakcím nebo odchod z nich musí být udrţovány neustále 

volné, bez překáţek. Pokud není přirozené osvětlení dostatečné (po setmění) musí být pouţito 

umělé osvětlení a to se zvýšenou pozorností na únikové cesty, schodiště a uzavřené 

konstrukce. Východy a únikové cesty musí být jasně vyznačeny nápisy a značkami, které mají 

vlastní zdroj a splňují poţadavky ISO 6309. Na únikové cestě se musí všechny dveře otevírat 

směrem ven tak, aby mohly osoby v nouzovém případě prchat. V případě, ţe musí být 

východové dveře zajištěny proti vniknutí zvenčí, musí být opatřeny pouze „panickými“ 

závorami. 

Ve stanech, stáncích a v uzavřených konstrukcích musí být k dispozici zařízení 

signalizující místo poţáru. Atrakce musí být udrţovány bez hořlavých materiálů a odpadků. 

Prostor pod a mezi zařízeními, nesmí být pouţíván ke skladování hořlavých materiálů. Suchá 

tráva a podrost pod atrakcemi musí být posečena a odstraněna. 

Topná zařízení, která nejsou připevněna na jednom místě, nebo topidla s otevřeným 

plamenem nejsou přípustná v konstrukcích, v nichţ jsou přítomni návštěvníci. V případě 

pouţití mimo tuto dobu musí být neustále sledována. 

 



 

37 

 

10.4 Stan 

 

Stany jsou v normě [17] charakterizovány jako objekty o jednom nadzemním podlaţí 

s membránovými, stanovými a jinými obdobnými konstrukcemi s funkcí střechy či střešních 

a obvodových plášťů (vyztuţené či nevyztuţené textilie, různé folie apod., s poţární odolností 

niţší neţ EW 15. Dle [17] se posuzují podle těchto zásad: 

 Kaţdý objekt se povaţuje za jeden poţární úsek s mezními rozměry v závislosti 

na součiniteli a (vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru hořlavých 

látek), jakoţ i konstrukčním systému, 

 Konstrukční systém se stanoví podle třídy reakce na oheň výrobků uţitých na pláště 

a podle podporujících konstrukcí zajišťujících stabilitu objektu, a to:  

 

   Schéma 6:  Typ konstrukčního systému stanu 

 

Pro pláště těchto objektů nelze pouţít výrobků třídy reakce na oheň F.  

V normě jsou stanoveny podmínky pro konstrukce bez a s vnitřními či vnějšími 

podpěrami (sloupy, zavětrování, lanové podpory). U konstrukcí bez podpěr jsou dány počtem 

osob podle ČSN 73 0818 a druhem konstrukčního systému (nehořlavý, smíšený, hořlavý). 

Konstrukcí s podpěrami jsou podmínky stanoveny největší délkou k východu na volné 

prostranství. 

Kaţdý východ musí mít šířku nejméně 2 únikové pruhy, východy musí být situovány 

souměrně po obvodových stranách objektu a jejich vzájemná vzdálenost nesmí být větší neţ 

40 m. Má-li objekt shromaţďovací charakter
2
 podle ČSN 73 0831, nesmí být uţito hořlavého 

konstrukčního materiálu.  

Odstupové vzdálenosti od objektu se stanovují jako volné sklady hořlavých látek podle 

ČSN 73 0804 [18]; pokud nahodilé poţární zatíţení je do 10 kg.m
-2

 a konstrukční systém 

je nehořlavý, odstupové vzdálenosti se nepoţadují. 

                                                 
2
 Prostor ohraničený pro shromáţdění osob, ve kterém počet a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty.  

Nehořlavý

• plášť z výrobků na 
třídy na oheň A1, A2 
nebo B a podporující 

konstrukce druhu DP1

Smíšený

• plášť z výrobků třídy 
reakce na oheň C nebo 

D a případné 
podporující konstrukce 

druhu DP1, nebo 
alespoň DP2

Hořlavý

• plášť z výrobků třídy 
reakce a oheň E a 

případné podporující 
konstrukce DP1 aţ 

DP3
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Při návrhu stanů se především řeší únikové cesty (únik osob ze dvou stran), vymezení 

poţárně nebezpečného prostoru a charakter materiálu z hlediska klasifikace reakce třídy 

na oheň dle ČSN EN 13 501-1. Dále doplňkovou klasifikaci stavebních výrobků na tvorbu 

kouře a vznik plamenně hořících částic nebo kapek.[11] 

10.5 Skládka odpadu 

 

Při projektování skládek odpadu je důleţitým úkolem výběr vhodné lokality, která se řeší 

dle ČSN 83 8030 [20]. V této normě jsou stanovena kritéria (územního charakteru), dle 

kterých se stanoví umístění skládky odpadu.  Dále stanoví, jakým způsobem bude vytvořeno 

těsnění skládek a to buď geologickou bariérou z hornin, nebo pomocí uměle vytvořené vrstvy. 

Jsou zde stanoveny vhodné materiály pro doplnění geologické bariéry, stanovení vybavenosti 

vnitřním drenáţním systémem a celého vybavení skládky. Přičemţ vybavení skládky se 

navrhuje individuálně dle mnoţství dodávaného odpadu a celkové kapacity skládky. Mezi 

základní poţadavky na vybavení skládek patří: manipulační prostor, provozní a sociální 

objekt, zařízení na kontrolu hmotnosti odpadů a zařízení na čištění svozových vozidel před 

výjezdem na veřejnou komunikaci. Skládky musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných 

osob, musí být po celém obvodu opatřeny oplocením o výšce nejméně 2 m.  

Důleţitou normou je ČSN 83 8036 [21], která se zabývá monitorováním skládek. Zde je 

stanoven způsob řešení jakosti a mnoţství průsakových vod a skládkového plynu, údaje 

o tělese skládky a bezpečnostní opatření.  

Z hlediska PBS neexistují pro skládky odpadu ţádné normativní poţadavky např. pro 

stanovení odstupových vzdáleností aj. 

 

10.6 Skládka pneumatik 

 

Z hlediska PBS se skládky pneumatik posuzují jako volný sklad hořlavých látek. 

Posouzení odstupové vzdálenosti se řeší dle [18]. Přesněji článek 11.5.2 a 11.5.3 a přílohy H 

tabulka H.1. Dle článku 11.5.2 je při stanovení odstupové vzdálenosti: 

 

a) délkou l v [m] strana posuzovaného volného skladu 

b) výškou hu v [m] průměrná výška skladované hořlavé látky zvýšená o 

předpokládanou výšku plamenů, nejméně však o: 
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 3 m pro nízkou hustotu tepelného toku, 

 4,5 m pro střední hustotu tepelného toku, 

 6 m pro vysokou hustotu tepelného toku. 

c) podíl ploch p0=100 %  

 

Hustota tepelného toku z poţárně otevřených ploch se stanoví dle charakteru hořlavých 

látek. V případě pneumatik je dána střední hodnotou tepelného toku vyjádřenou ekvivalentní 

dobou trvání poţáru τe= 50 minut (hodnota nízké a vysoké hustoty tepelného toku τe= 15 

minut a τe= 120 minut). 

 

Nejmenší odstupová vzdálenost volných skladů hořlavých látek je 6,5 m, pokud jiné 

technické normy nebo předpisy nepoţadují vzdálenost odchylnou. Poţadavek odstupové 

vzdálenosti 6,5 m se nevztahuje na případy, kde je odstupová vzdálenost určena podrobným 

výpočtem hustoty tepelného toku, přičemţ se nesmí jednat o volné sklady s nahodilým 

a stálým poţárním zatíţením větším neţ 30 kg/m
2
. 

 

Pro skládky pneumatik neexistuje předpis, který by formuloval způsob skladování 

(rozměry jednotlivých figur, výšku skladování a mnoţství). Proto by bylo vhodné soubor 

doporučujících pravidel či metodiku skladování vydat. 
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11 Protipožární opatření při provozování dočasných staveb 
 

Protipoţárními opatřeními by se měl minimalizovat vznik poţáru a v případě jiţ 

probíhajícího, eliminovat jeho průběh. Sem lze zahrnout zabezpečení technické, organizační 

a dodrţování bezpečných vzdáleností spotřebičů.  

11.1 Technické zabezpečení dočasných staveb 

 

Technickým zabezpečením se rozumí přenosné hasicí přístroje (dále jen „PHP“) zařízení 

autonomní detekce a signalizace. 

Vybavení staveb technickým zabezpečením vyplývá z poţárně bezpečnostního řešení 

stavby (dále jen „PBŘ“) nebo z § 2 odst. 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb. (dále jen „vyhláška 

o poţární prevenci“) [15] popřípadě z vyhlášky č. 23/2008 Sb. Následující tabulka uvádí 

vybavení staveb technickým zabezpečením.  

 

Tabulka 7: Přehled vybavení technickým zabezpečením 

Typ stavby Vybavení technickým zařízením  Zabezpečení 

Mobilní buňka – 

zařízení staveniště 
Dle PBŘ PHP 

Mobilní buňka – 

ubytovací zařízení  
Dle PBŘ 

* dle skupiny budov 

PHP 

Mobilní buňka –  

na akcích 
§ 2 odst. 5  vyhlášky č. 246/2001 Sb. 

PHP 

Stan – na akcích § 2 odst. 5  vyhlášky č. 246/2001 Sb. PHP 

Stan – cirkusový stan Dle PBŘ PHP 

Kolotoče ČSN EN 13 814 PHP 

Prodejní stánek příl. č. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb. PHP 

*zařízení autonomní detekce a signalizace 

 

11.2 Technické zabezpečení skládek odpadu 

 

Kaţdá skládka disponuje alespoň základní těţkou technikou (kompaktor, buldozer, 

nakladač), která hutní navezený odpad, čímţ se minimalizuje riziko zahoření. Zabezpečení 
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skládky PHP je řešeno pouze v provozních budovách (vrátnice, sklad PHM) a v těţké 

technice.  

11.3 Organizační zabezpečení 

 

Cílem organizačního zabezpečení je především dohlíţení na dodrţování předpisů 

o poţární ochraně a v případě vzniku poţáru provádět vhodná opatření. Toto má za úkol 

preventivní poţární hlídka, která se zřizuje podle § 13 zákona o poţární ochraně [13]. Tyto 

hlídky zřizují právnické a podnikající fyzické osoby a to v prostorech s nejméně 

3 zaměstnanci, ve kterých se provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým poţárním 

nebezpečím. A dále v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje nebo obecně závazná 

vyhláška.  

V dočasných stavbách jsou pravděpodobné pouze činnosti bez zvýšeného a se zvýšeným 

poţárním nebezpečím. Činnosti s vysokým poţárním nebezpečím nejsou reálné. Do činností 

se zvýšeným poţárním nebezpečím lze např. zařadit: skladování barev a ředidel v zařízení 

staveniště v mnoţství větším jak 250 litrů, umístění dočasné stavby (stanu) na střeše výškové 

budovy > 22,5 m a dále pouţití otevřeného ohně dle § 4 odst. 2 písm. f) vyhlášky o poţární 

prevenci [15] např. při grilování na otevřeném plameni a přítomnost polykačů ohně. 

 

Nařízení příslušného kraje či Obecně závazná vyhláška obce udává pro vymezené druhy 

akcí (kterých se zúčastňuje větší počet osob) podmínky k zabezpečení poţární ochrany. 

V těchto předpisech je stanovena povinnost organizátora k zabezpečení takovýchto akcí – 

zřízením preventivní poţární hlídky. Preventivní poţární hlídka je sloţena z velitele 

a nejméně dvou členů. Početní sloţení hlídky a její vybavení hasebními prostředky však musí 

odpovídat rozsahu akce a dispozičnímu řešení místa. 

 

Skládky odpadu řeší organizační zabezpečení dle provozního řádu skládky. Provozní řád 

je upraven technickou normou TNO 83 8039. Provozní řád stanoví opatření k omezení emisí 

prachu, zápachu a k ochraně před nebezpečím vznícení odpadu.  

Preventivním opatřením, které minimalizuje vznik poţáru je kontrola naváţeného odpadu 

při přejímce. Riziko zahoření odpadu se minimalizuje pravidelným hutněním ukládaného 

odpadu a zkrápění odpadu průsakovou vodou čerpanou z jímky průsakových vod. 

Denní překrývání zeminou nebo inertním materiálem se pouţívá při větrném nebo velmi 

teplém počasí, případně v zimě, kdy v komunálním odpadu můţe být ţhavý popel a existuje 
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reálná hrozba zahoření. Pro ochranu před výskytem infekčních onemocnění, obtíţného hmyzu 

a neţádoucích hlodavců je prováděna pravidelná dezinfekce a deratizace 2 x ročně.  

 

11.4 Bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot 

 

Tepelné zařízení musí být umístěno od výrobků třídy reakce na oheň B aţ F v bezpečné 

vzdálenosti jak uvádí příloha č. 8 vyhlášky [16]. Pro daný typ paliva jsou vymezeny bezpečné 

vzdálenosti ve směru hlavního a vedlejšího sálání a tato vzdálenost můţe být zkrácená podle 

podmínek uvedených v příslušné normě.
3
 Následující přehled udává pouţití nejčastějších 

spotřebičů v dočasných stavbách. 

 

    Tabulka 8: Bezpečné vzdálenosti spotřebičů 

Typ spotřebiče 

Bezpečná vzdálenost 

ve směru hlavního 

sálání [mm] 

v ostatních směrech 

[mm] 

Elektrický přímotop, 

teplovzdušné ventilátory 
500 100 

Plynové spotřebiče k vytápění 500 100 

Smažič 500 50 

Opékač 500 50 

Chladnička 50 10 

Gril 500 50 

 

 

Samozřejmostí základního zabezpečení je zejména dodrţování právních předpisů, 

normativních poţadavků, průvodních dokumentací výrobce, provádění revizí a školení 

zaměstnanců. 

 

 

 

 

  

                                                 
3
 ČSN 06 1008 – Poţární bezpečnost tepelných zařízení 
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12 Vyhodnocení 
 

12.1 Mobilní buňka 

 

Z dočasných staveb jsou nejproblematičtější staré mobilní buňky, vyuţívané jako 

ubytovací zařízení. Jak vyplývá z kapitoly 4, jejich materiálové sloţení velkým podílem 

přispívá k rozšíření poţáru. Ve většině případů se hasiči u těchto staveb setkávají 

s následujícím: 

 

Tabulka 9: Nejčastější problémy u ubytoven z mobilních buněk 

P
ro

v
o

zo
v

at
el

é 

Zamříţovaná okna a vchody 
 

Nepřehlednost ubytovaných 

 

Černé přípojky elektrické energie, zastaralá elektroinstalace 

 

Nerespektování stanoveného zatíţení rozvodů, hřebíky v pojistkách 

 

Načerno vyuţívané mobilní buňky jako ubytovny => neprovedená změna uţívání 

 

 

Velkou mírou se na poţárovosti těchto staveb podílí i nepřizpůsobiví problémoví 

nájemníci. Ubytovny jsou těmito lidmi často vyuţívány především díky nízkým nákladům na 

bydlení. 

 

  Tabulka 10: Nedbalost a nevědomost nájemníků ubytoven 

N
áj

em
n

íc
i 

Kouření v postelích 

 

Svícení svíčkami 

 

Výskyt hořlavých kapalin všeho druhu 

 

Výskyt PB lahví 

 

Přímotopy či jiná topidla, na kterých suší oblečení 

 

 

Moţností zlepšení je především vyvíjení většího tlaku na provozovatele těchto zařízení 

a zefektivnění spolupráce mezi HZS – kontrolní činností a stavebním úřadem. Popřípadě 

přímo s oddělením stavební policie, která jiţ funguje v některých městech ČR. Toto oddělení 

se ve své činnosti zabývá především změnami staveb a jejich odstraňováním, kontrolou 

technického stavu staveb, zjišťováním závad a kontrolou jejich odstranění. 
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Ze stavebního hlediska je náprava neefektivní. Tyto stavby jiţ dosluhují a pro případné 

vyuţití mobilních buněk – ubytoven je nejvhodnějším řešením vyuţití nových poţárně 

odolných. 

 

12.2 Skládky pneumatik 

 

Největším problémem u volných skládek pneumatik jsou neexistující předpisy 

a normativní poţadavky, ve vztahu k velikosti skladovacích figur, výšce skladování 

a bezpečnostním opatřením. Vzhledem k těmto skutečnostem, se nemohou provozovatelé 

těchto zařízení řídit základními pravidly týkající se poţární bezpečnosti. Proto jsou pro 

zajímavost v následujících tabulkách uvedeny pravidla z USA, které by mohly poslouţit jako 

vzor pro vznik doporučujících pravidel či normativních poţadavků i u nás. 

 

Tabulka 11: Poţadavky pro skladování pneumatik dle amerických pravidel 

Požadavky pro skladování pneumatik dle amerických pravidel 

Plocha uskladněných pneumatik by neměla být větší jak 5000 ft
2
 – cca 465 m

2
 

Skladovací figura nesmí překročit objem 50 000 ft
3
 – cca 1415 m

3
 

Maximální výška skladování jedné skladovací figury nesmí překročit 10 ft – cca 3 m 

Skladovací figura musí být od hranice pozemku ve vzdálenosti minimálně 50 ft – cca 15 m 

V případě, ţe je skladovací figura ve vzdálenosti do 20 ft – cca 6 m k hranici pozemku, 

nesmí přesáhnout výšku 6 ft – cca 1,8 m 

Neskladovat pneumatiky ve vzdálenosti ≤ 10 ft – cca 3 m od hranice pozemku 

Minimální Vzdálenost mezi skladovacími figurami by měla být alespoň 60 ft – cca 18,2 m 

Všechny přístupové plochy a prostory skladovacích figur by měly být zbaveny vegetace 

 

Tabulka 12: Poţadavky na skladování pneumatik dle Uniform Fire Code 231 D 

Požadavky na skladování pneumatik dle Uniform Fire Code 231 D 

Ve vzdálenosti 200 ft – cca 60 m od skladovací figury by měla být okolní plocha zbavena 

veškeré vegetace 

Pneumatiky se nesmí skladovat na mokřadech, v záplavovém území, v roklích, kaňonech 

nebo na příkře odstupňovaných plochách 

Zákaz manipulace s otevřeným ohněm ve vzdálenosti < 1000 ft - cca 305 m 

Zákaz manipulace se svařovacími soupravami či jinými zdroji tepla ve vzdálenosti 
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< 200 ft – cca 60 m 

Skládka pneumatik by měla být osvětlena 

Kouření je povoleno jen na vyhrazených místech, k tomu určených, v bezpečné vzdálenosti 

od skladovacích figur 

 

Dalším negativem u volných skládek pneumatik je nespecifikovaná formulace pojmu 

skládka. Z hlediska stanovení minimálního mnoţství pneumatik není tento pojem v ţádném 

předpise vysvětlen. Pojem skládka je vysvětlen pouze v zákoně o odpadech [14], v kterém je 

označen jako technické zařízení k odstranění odpadů jejich uloţením na zemi nebo do země. 

Při kontrolách těchto volných skladů je tedy problém s určením, zda se o volný sklad 

pneumatik opravdu jedná či nikoliv a jaké poţadavky na ně budou z hlediska PBS kladeny. 

Proto by bylo vhodné se tímto zabývat a stanovit minimální mnoţství pneumatik, které by 

byly brány jako skládky pneumatik.  

 

V současné době vznikl u HZS MSK návrh pravidel pro posouzení venkovních skládek 

pneumatik [48]. V tomto návrhu, je stanoveno vyţadování PBŘ, v kterém bude posouzeno:  

 

 Umístění volného skladu hořlavých látek (pneumatik) v závislosti na stanovených 

odstupových vzdálenostech, 

 při stanovení odstupových vzdáleností je nutno zohlednit skutečné mnoţství 

skladovaných hořlavých látek (pneumatik), 

 poţární odolnost a druh konstrukcí stavebních objektů, které se nacházejí v poţárně 

nebezpečném prostoru volného skladu hořlavých látek (pneumatik); situování poţárně 

otevřených ploch v objektech nacházejících se v poţárně nebezpečném prostoru 

volného skladu, 

 odstupové vzdálenosti od poţárně otevřených ploch sousedních objektů (volný sklad 

hořlavých látek se nesmí nacházet v poţárně nebezpečném prostoru jiného objektu, 

resp. poţárního úseku), 

 zda a za jakých podmínek můţe volný sklad tvořit společný poţární úsek s objektem, 

resp. poţárním úsekem v objektu, ke kterému je přistavěn, 

 zásah poţárně nebezpečného prostoru na cizí pozemky, 
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    + 

 stanovení maximálně moţného mnoţství skladovaných pneumatik nebo půdorysných 

rozměrů volného skladu a stanovení výšky skladování. 

 

Dalším problémovým bodem z hlediska volného skladování pneumatik je uloţení tohoto 

hořlavého materiálu v blízkosti objektů. Tedy v případě, kdy venkovní skládka nebyla 

součástí schválené projektové dokumentace. Tzn. byla zřízena dodatečně po zahájení uţívání 

dané stavby.  

V tom případě, je tedy nutno posoudit, zda se původní úroveň poţární bezpečnosti 

nezměnila popř. nebyla ovlivněna. 

 

12.3 Skládky odpadu 

 

Jak jiţ bylo zmíněno, skládky odpadu se dělí na tři základní typy. Jedná se o skládku 

inertního odpadu, nebezpečného a ostatní odpad.   

        

Tabulka 13: Skladba odpadu dle typu skládky 

Skládka komunálního odpadu 
popel, papír, plasty, potraviny, kovy, dřevo, zahradní odpad,sklo, 

textil, guma 

Skládka inertního odpadu 
štěrk, kamenivo, písek, keramika, zemina, sádrová stavební 

hmota, odpad ze zpracování kamene, beton 

Skládka nebezpečného odpadu 
repelenty, odpady z nemocnic, baterie, chemie, odpady 

z chemické a průmyslové výroby 

 

 

Nejčastěji dochází k poţárům u skládek komunálního odpadu, a to především díky 

různorodosti odpadu, moţného návozu ţhavých částic, samovznícení a u některých materiálů 

velkou lineární rychlostí šíření. 

 

Jak uvádí statistiky nejčastější příčinou poţárů je samovznícení, nedbalost (kouření, 

nedodrţení technologické kázně), technické závady na strojním zařízení a úmyslné zaloţení. 
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Základní zásady pro prevenci vzniku poţárů skládek tedy jsou: 

 Důsledná kontrola přiváţeného odpadního materiálu  

=> zamezení vysypání ţhavých částic na skládku, 

 dodrţování technologické kázně (zhutňování, zkrápění průsakovou vodou)  

=> zamezení samovznícení materiálu, 

 udrţovat oplocení celého areálu skládky v dobrém stavu  

=> zamezení vstupu nepovolaných osob. 

 

Vznik poţáru lze předvídat sledováním projevů skládky obchůzkami (únik kouře, 

„paření“), ale i  pomocí nových technologií např. pomocí termovizních systémů.  

Tyto systémy lze pouţít na velké plochy skládek a jsou vyuţívány pro bezkontaktní 

měření teplot a zobrazování teplotních polí. Vyuţívají se pro sledování nebezpečí vzniku 

poţáru, prevence samovznícení a detekce vzniku vysokých teplot i na vzdálenosti několika set 

metrů – coţ je výhodné pro velkou plochu tělesa skládky. 

 

 

  

Obr. 17, 18, 19: Mobilní (ruční) a stabilní termovizní kamera, pohled na skládku termovizí [40,28,42 ] 

 

 

Z hlediska hašení a dostupnosti sil a prostředků na skládky odpadu je problém ve 

velikosti tělesa skládky, ztíţenému terénu (vyvýšená místa či prohlubně) a dostupnosti 

vodních zdrojů. 
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Ve vztahu k velikosti tělesa, by bylo vhodné: 

 Rozdělit skládku odpadu na jednotlivé sektory, oddělené inertním materiálem 

(zemina, kamenivo apod.) a to ve směru vertikálním => čímţ by byl případný 

poţár omezen pouze na stanovenou velikost sektoru, 

 mezi jednotlivými sektory vytvořit inertní pásy, 

 po naplnění a zhutnění příslušného sektoru překrytí daného sektoru vrstvou 

inertního materiálu a postup opakovat.  

 

Je nutné zváţit rozměry pro stanovení: 

 Výšky naplnění jednotlivých sektorů – tzn. stanovení skladovací výšky odpadů,  

 výšky inertního materiálu potřebného k překrytí,  

 šířky inertních pásů. 

 

Grafické znázornění moţného skládkování je uvedeno v příloze A. 

 

Další moţnou prevencí je vhodné zařazení daného odpadu do příslušných sektorů. Coţ se 

ve větší míře děje, ale pouze z důvodu moţného narušení stability skládky či moţnosti 

vzájemných reakcí odpadu. V současnosti platí ţe, při přejímce na skládku obsluha dostává od 

dodavatele doklad o kvalitě a mnoţství. Lze tak jednotlivé sektory, dle dané kvality odpadu, 

plnit střídavě méně či více hořlavými odpady. 

 

Při jiţ vzniklém poţáru skládky řeší hasiči častý problém a to se ztíţeným terénem a se 

zásobováním vodou. V současnosti jiţ není problém se zabezpečením skládek těţkou 

technikou, která při poţárech slouţí k rozebírání a k rozhrabávání. Na kaţdé skládce se najde 

kompaktor, buldozer či nakladač. Problém je nejčastěji s nedostatkem poţární vody. Ne 

u kaţdé skládky je zřízena poţární nádrţ, hydrant, jímka sráţkových vod a v blízkosti rybník 

či vodoteč. Jediné s čím lze počítat u kaţdé skládky jsou jímky průsakových vod. Avšak 

průsakové vody jsou znečištěné a mohou být i agresivní a toxické.  Přičemţ standardní 

poţární technika na toto znečištění není uzpůsobena a také zde vzniká problém ze zdravotního 

hlediska. 

 

V malé míře jsou skládky zabezpečeny hydrantovou sítí po obvodu tělesa, proto se jeví 

jako krajní řešení (při nedostatku vody z okolí) vyuţití skládkové vody. 
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Na některých skládkách jiţ funguje zajištění základní techniky pro hašení při případném 

vyuţití skládkových vod (čerpadla, hadice). Coţ je velice výhodné pro zasahující JPO, 

především po stránce finanční. Kdy při vyuţití svých vlastních technických prostředků, 

dochází vlivem agresivního prostředí a časové náročnosti u zásahů skládek, k opotřebení či 

zničení. 

Z tohoto důvodu by bylo dobré, kdyby tato vybavenost byla doporučena či poţadována 

u vytipovaných skládek, u kterých by byl problém se zásobováním vodou. 
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Závěr 

 

Práce se věnuje posouzení poţární bezpečnosti dočasných staveb a skládek, které nelze 

klasifikovat jako stavby. Při posouzení bylo čerpáno z právních předpisů, normativních 

poţadavků a konzultací u odborníků poţární ochrany. 

Cílem práce bylo zobecnění charakteristik staveb a skládek, vyhodnocení poţárního rizika 

a případné doplnění protipoţárních opatření či normativních poţadavků a právních předpisů. 

 

V práci jsou shrnuty základní poznatky o dočasných stavbách a skládkách, moţných 

iniciačních zdrojích a charakteristikách poţárů, poţadavcích z hlediska projektování, 

schvalovacího procesu při povolování staveb stavebním úřadem a zabezpečení těchto staveb 

a skládek. 

 

Při vyhodnocení staveb a skládek byly zjištěny nedostatky především u mobilních 

buněk – ubytoven, volných skládek pneumatik a skládek odpadu. 

 Mobilní buňky si ţádají pozornost především kvůli nedodrţování předpisů 

a neprovedeným změnám uţívání.  

U skládek pneumatik a skládek hořlavých odpadů (dále jen „hořlavých odpadů“) je třeba 

poukázat na neexistující předpisy pro volné skladování hořlavých odpadů a z toho vyplývající 

doporučení, pro tvorbu alespoň minimálních legislativních pravidel. 

Projekční normy u skládek odpadu se dostatečně nezabývají řešením skládek z hlediska 

poţární bezpečnosti, proto jsou v práci navrţena moţná řešení, která mají zejména za cíl 

omezit nekontrolované šíření poţáru na velkých plochách. Poţár na těchto plochách totiţ 

zvyšuje náročnost zásahu a počet nasazení sil a prostředků. Omezení velikosti ploch by mělo 

respektovat moţnosti nasazení sil, tj. plán plošného pokrytí jednotek územně příslušného 

kraje. 
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Použité zkratky 

 

EPS Elektrická poţární signalizace 

HZS Hasičský záchranný sbor 

JPO Jednotka poţární ochrany 

KÚ Krajský úřad 

MSK Moravskoslezský kraj 

MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí 

OŢP Odbor ţivotního prostředí  

PAU Polycyklické aromatické uhlovodíky 

PBŘ Poţárně bezpečnostní řešení 

PBS Poţární bezpečnost staveb 

PE Polyethylen 

PES Polyester 

PET Polyethylentereftalát 

PHM Pohonné hmoty 

PHP Přenosný hasicí přístroj 

PVC Polyvinylchlorid 

USA United States of America 

ŢP Ţivotní prostředí 
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Příloha A    Moţný způsob skládkování   Monika Štěpánková 
 

       

 

Půdorys - 1.vrstva 

 

 

 

Půdorys - 2.vrstva 

 

 

Řez 
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Příloha B   Dotazník pro provozovatele skládek   Monika Štěpánková 

 

 

 

 

1) Je na skládce zřízena poţární nádrţ? 

2) Je v okolí skládky rybník, vodoteč? 

3) Je skládka odpadu vybavena hydrantovou sítí? 

4) Je na skládce odpadu k dispozici těţká technika (kompaktor, buldozer)? 

5) Jsou na skládce k dispozici technické prostředky vhodné pro hašení (čerpadlo, 

 hadice)? 

6) Je moţné vyuţít pro hašení skládkovou vodu? 

7) Jaké prostory na skládce odpadu jsou vybaveny přenosnými hasicími přístroji? 

8) Je skládka hlídána ostrahou, kamerovým systémem? 

9) Došlo někdy k poţáru na skládce, co bylo příčinou? 

 

 

 

 


