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Anotace  

Tabi, M. Analýza současného stavu požárního nebezpečí skladu hořlavých kapalin 

ve firmě Benteler Automotive s.r.o v Rumburku. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – TU, 2011. 35 s. 

 

Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení současného požárního 

nebezpečí skladování hořlavých kapalin ve firmě Benteler automotive 

v Rumburku. Úvodem jsou vysvětleny základní pojmy v souvislosti se 

skladováním hořlavých kapalin. Následně je popsána a provedena operativně 

taktická studie firmy. Další část práce popisuje dokumentaci požární ochrany jako 

jedno z opatření vedoucí k protipožární bezpečnosti a porovnává dokumentaci 

požární ochrany firmy s dokumentací vytvořenou po provedené operativně 

taktické studie. Na základě zjištěných skutečností jsou v závěru práce uvedeny 

opatření vedoucí k zamezení vzniku požáru ve firmě Benteler automotive 

v Rumburku. 

Klíčová slova: hořlavá kapalina, operativně taktická studie, dokumentace 

požární ochrany 
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Tabi, M. Analysis of the Current State of Fire Hazard Associated with the Flammable Liquid 

Depot in the Company Benteler Automative, Ltd. at Rumburk. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – 

TU, 2011. 35 s. 

The thesis is focused on assessing the current dangers in storing of 

flammable liquids in the company of the Benteler Automotive  in Rumburk. 

Introduction explains the basic concepts of storing of flammable liquids. 

Subsequently, there is provided an operational-tactical study of the company. 

Another section describes documentation of a fire precaution as one of the steps 

leading to fire safety and company fire precaution documentation is compared 

with documentation created after completion of the operational-tactical study. At 

the end, measures based on the listed findings are provided to prevent any 

potential fire in Benteler Automotive company in Rumburk.  

Key words: Flammable liquid, operational tactical study, fire precaution 

documentation 
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1 

 

Úvod 

Průmyslové podniky mají velký sociální a ekonomický význam pro obyvatele v 

regionu, ve kterém se nachází. Vytváří pracovní místa a tím i podmínky pro další rozvoj 

v dané oblasti, ale zároveň představují pro člověka zvýšené riziko v důsledku vzniku 

požáru, popřípadě jiné nebezpečné události, a to především kvůli vlastnostem 

používaných látek a jejich výskytu ve zvýšeném množství potřebného pro zajištění dané 

výroby. Hořlavé kapaliny se používají jak při samotné výrobě, tak například jako čisticí 

a odmašťovací prostředky, popřípadě jako pohonné hmoty. Během normálního provozu 

si ani mnohdy neuvědomujeme, jaké nebezpečí tyto látky představují. Společně 

s měnícím se postupem výroby a zejména zaváděním nových technologií do daného 

provozu se mění i druhy a množství používaných látek, proto je důležité na tyto změny 

reagovat a přehodnocovat stav zabezpečí protipožární ochrany vždy po nějaké změně. 

Zjištěním těchto rizik a získáním dostatečného množství informací o nich, 

docílíme  snížení pravděpodobnosti vzniku požáru, popřípadě jiných nebezpečných 

událostí, které by ohrožovaly člověka na jeho životě a zdraví nebo způsobily značné 

škody na majetku  podniku. Takové škody by dále mohly mít nemalý negativní sociální 

a ekonomický vlivy pro daný region.  

Firma Benteler je významnou firmou ve Šluknovském výběžku a jedním z 

největších zaměstnavatelů v dané oblasti. Tato firma se zabývá strojírenskou výrobou a 

v této chvíli zaměstnává zhruba 600 lidí. Zvýšené požární riziko zde představují 

především skladované hořlavé kapaliny a prach vznikající při výrobě.  

Bakalářská práce je svým obsahem rozdělena do dvou částí. V teoretické části 

jsou vysvětleny základní pojmy potřebné ke stanovení požárního nebezpečí hořlavých 

kapalin a uvedeny základní požadavky na jejich skladování. Dále je stanoven jeden 

z možných postupů k určení požárně nebezpečných prostorů - operativně taktické 

studie. V praktické části je tato operativně taktická studie aplikována na konkrétní 

průmyslový podnik a použita pro stanovení opatření vedoucích ke snížení možnosti 

vzniku požáru. 

 



 

 

 

 

1. Rešerše 

Cílem Bakalářské práce bylo zjistit, jaké požární nebezpečí představuje sklad 

s hořlavými kapalinami ve firmě Benteler. Pro řešení daného problému bylo zapotřebí 

seznámit se základními předpisy stanovující protipožární opatření a určit metodu pro 

zjištění požárního nebezpečí. Po prohlídce areálu a seznámení se s objektem, bylo 

zjištěno, že hořlavé kapaliny jsou skladovány po celém areálu firmy, proto bylo 

zapotřebí provést analýzu požárního nebezpečí pro všechny tyto prostory, nikoli pouze 

jenom skladu. 

Základními předpisy stanovující protipožární opatření v prostorech s hořlavými 

kapalinami 

Česko.  Zákon číslo 133 ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně. Uveřejněno 

v č. 34/1985 Sbírky zákonů na straně 0674. Základní právní předpis vytvářející 

podmínky protipožární bezpečnosti. Zákon stanovuje povinnosti fyzickým a 

právnickým osobám vedoucím k zamezení vzniku požáru a stanovuje sankce za 

případné porušení těchto povinností 

Česko. Ministerstvo vnitra. Vyhláška 246/2001 ze dne 29. června 2001 o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 

Prováděcí vyhláška k zákonu o požární ochraně stanovující podmínky 

protipožární bezpečnosti.  

ČSN 650201 Hořlavé kapaliny-Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. 

Norma stanovuje technické požadavky prostorů, ve kterých se vyskytují, nebo skladují 

hořlavé kapaliny. 

  



 

 

 

 

2. Popis problematiky skladování hořlavých kapalin  

Hořlavé kapaliny jsou zejména v průmyslovém odvětví často používanými 

látkami, které svými charakteristickými vlastnostmi znamenají zvýšené požární 

nebezpečí. Pro celkové zhodnocení nebezpečí požáru při skladování hořlavých kapalin 

je důležité vyhodnocení požárně technických charakteristik látky a určení případných 

iniciačních zdrojů. Tyto informace jsou nezbytné k ochraně osob před účinky požáru a 

výbuchu. Znalosti požárně-technických charakteristik nám v praxi umožňují stanovit 

požadavky na protipožární bezpečnost
1
.  

2.1 Rozdělení hořlavých kapalin  

Za hořlavé kapaliny se považují látky, směsi, nebo sloučeniny, které jsou při 

skladovaní, nebo zpracovávání v kapalném stavu, mají stanovenou teplotu vzplanutí a 

lze u nich stanovit teplotu hoření. Hořlavá kapalina, která nemá definovanou teplotu 

vzplanutí, se považuje za hořlavou kapalinu I třídy nebezpečnosti.
2
  

 Vysvětlení základních pojmů 

Požárně-technické charakteristiky nám slouží k vyhodnocení požárního nebezpečí 

hořlavé kapaliny. Michael Šenovský
3

 uvádí, že mezi základní požárně-technické 

charakteristiky, které nám poskytují informaci o nebezpečnosti skladované látky, patří 

teplota vzplanutí, teplota vznícení, hranice výbušnosti a výhřevnost látky. 

Teplota vzplanutí hořlavé kapaliny je nejnižší teplota, při které se za přesně 

definovaných podmínek zkoušky vytvoří nad hladinou takové množství par, že jejich 

směs se vzduchem přiblížením plamene vzplane a ihned uhasne.
4 

                                                 

1
 ŠENOVSKÝ, Michael, et al. Nebezpečné látky II. 1. vyd.. edice SPBI Ostrava: Kleinwechtr, Frýdek-

Místek, 2004. 190 s.  
2
 BARTLOVÁ, Ivana. Nebezpečné látky a odpady [online]. Ostrava: [cit. 2011-03-17]. Dostupné z 

WWW: <prometheus.vsb.cz 
3
 ŠENOVSKÝ, Michael, et al. Nebezpečné látky II. 1. vyd.. edice SPBI Ostrava: Kleinwechtr, Frýdek-

Místek, 2004. 190 s. ISBN 80-86634-47-7 
4
 BARTLOVÁ, Ivana. Nebezpečné látky a odpady [online]. Ostrava: [cit. 2011-03-17]. Dostupné z 

WWW: <prometheus.vsb.cz 

 



 

 

 

 

Teplota vznícení je nejnižší teplota horkého povrchu, při které se optimální směs 

par nebo, plynů dané látky se vzduchem na předepsaném zařízení a při předepsaném 

pracovním postupu vznítí.
5
 

Dolní koncentrační hranice výbušnosti (DHVK) je nejnižší koncentrace 

hořlaviny vyjádřena v obj.% nebo v g.m-3 ve směsi se vzduchem, kyslíkem či jiným 

oxidačním prostředkem, která je schopna při určité iniciaci energii šířit plamen.
6
 

Horní koncentrační hranice výbušnosti (HHVK) je nejvyšší koncentrace 

hořlaviny ve směsi s oxidačním prostředkem, která je ještě výbušná.
7
 

Dolní teplotní mez výbušnosti je nejnižší teplota hořlavé kapaliny, při které se 

v uzavřeném prostoru zahříváním testované látky za předepsaných podmínek vytvoří 

tolik par, že po iniciaci mohou tyto látky šířit plamen.
8
 

Horní teplotní mez výbušnosti je nejvyšší teplota hořlavé kapaliny, při které se 

vytvoří v uzavřeném prostoru za přesně definovaných podmínek tolik par, že jejich 

směs může být ještě iniciována.
9
 

Výhřevnost látky je množství tepla na jednotku hmotnosti, které vznikne 

dokonalým spálením hořlavé látky a které se může při požáru uvolnit.
10

 

2.2 Třídy nebezpečnosti 

Dle ČSN 650201 třídíme hořlavé kapaliny podle bodu vzplanutí do jednotlivých 

tříd nebezpečnosti. Na jednotlivé třídy nebezpečnosti jsou kladená rozdílná 

bezpečnostní opatření, proto je důležité správně zařadit posuzované hořlavé kapaliny do 

jednotlivých tříd nebezpečnosti.  

                                                 

5
 BARTLOVÁ, Ivana. Nebezpečné látky a odpady [online]. Ostrava: [cit. 2011-03-17]. Dostupné z 

WWW: <prometheus.vsb.cz 
6
BARTLOVÁ, Ivana. Nebezpečné látky a odpady [online]. Ostrava: [cit. 2011-03-17]. Dostupné z 

WWW: <prometheus.vsb.cz 
7
 BARTLOVÁ, Ivana. Nebezpečné látky a odpady [online]. Ostrava: [cit. 2011-03-17]. Dostupné z 

WWW: <prometheus.vsb.cz 
8
 ŠENOVSKÝ, Michael, et al. Nebezpečné látky II. 1. vyd..edice SPBI Ostrava: Kleinwechtr, Frýdek-

Místek, 2004. 190 s.  
9
 ŠENOVSKÝ, Michael, et al. Nebezpečné látky II. 1. vyd..edice SPBI Ostrava: Kleinwechtr, Frýdek-

Místek, 2004. 190 s. 
10

 ŠENOVSKÝ, Michael, et al. Nebezpečné látky II. 1. vyd..edice SPBI Ostrava: Kleinwechtr, Frýdek-

Místek, 2004. 190 s. 



 

 

 

 

Pokud je hořlavá kapalina zahřátá nad teplotu vzplanutí, dojde při dostatečném 

přiblížení plamene k zapálení hořlavé kapaliny.  

 

 Tab. 1 Zatřídění hořlavých kapalin do jednotlivých tříd nebezpečnosti 
11

 

Třída 
nebezpečnosti 

Bod vzplanutí °C 

I. do 21°C  včetně 

II. od 21°C do 55°C  včetně 

III. od 55°C do 100 včetně 

IV. nad 100°C  včetně 

2.3 Teplotní třídy 

Hořlavé kapaliny dělíme dle normy 630321 do teplotních tříd podle teploty 

vznícení
12

. 

Určení teplotní třídy je významná charakteristika sloužící k posouzení požárního 

nebezpečí. Na základě teploty vznícení, která nám říká jaká je nejnižší teplota horkého 

vzduchu proudícího kolem hořlavé látky, při které dojde k jejímu zapálení, můžeme 

například určit případné iniciační zdroje. 

Podle teploty vznícení dělíme hořlavé kapaliny do jednotlivých teplotních tříd. 

  

                                                 

11
 ČSN Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.  Český normalizační institut. 

2006,   
12

 BARTLOVÁ, Ivana. Nebezpečné látky a odpady [online]. Ostrava: [cit. 2011-03-17]. Dostupné z 

WWW: <prometheus.vsb.cz 

 



 

 

 

 

Tab. 2 Zatřídění hořlavých kapalin do jednotlivých teplotních tříd
13

 

Teplotní třída Teplota vznícení 
°C 

T1 nad 450 °C 

T2 300 až 450 °C 

T3 200 až 300 °C 

T4 135 až 200 °C 

T5 100 až 135 °C 

2.4 Přehled zákonů a norem vztahující se k problematice 

hořlavých kapalin 

Základní právní předpis, který vytváří podmínky protipožární bezpečnosti a 

stanovuje povinnosti fyzickým a právnickým osobám, ministerstvům a dalším statním 

orgánům je zákon č. 133/ 1985 sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen zákon o PO). 

Podle zákona o PO se na základě množství skladovaných hořlavých látek člení 

provozované činnosti podle míry požárního nebezpečí do jednotlivých kategorií a to do 

kategorií bez požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím anebo 

s vysokým požárním nebezpečím. Na základě zařazení provozované činnosti podle § 4 

zákona o PO se podle tohoto zákona kladou na jednotlivé provozovatele rozdílné 

požadavky na úseku požární ochrany. 

Prováděcí vyhláškou k zákonu o požární ochraně ke stanovení podmínek požární 

bezpečnosti je vyhláška MV. 246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru. Prováděcí vyhláška upřesňuje povinnosti 

provozovatelů zařazených do jednotlivých kategorií podle zákona o PO na úseku 

požární ochrany (dále jen vyhláška o požární prevenci). 
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Zákon č 356/2003. sb. o chemických látkách a přípravcích. Podle tohoto zákona je 

hořlavost látek klasifikována jako nebezpečná vlastnost. Z tohoto důvodu se musí 

zacházet s hořlavýma kapalina jako s nebezpečnými látkami dle tohoto zákona. 

Vyhláška č 23/2008 sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tato 

vyhláška stanovuje technické podmínky požární ochrany na stavby, a to již v rámci 

projektování stavby anebo při změně užívání. V příloze C tohoto zákona jsou uvedeny 

obecné podmínky užívání staveb s výskytem hořlavých kapalin. 

V rámci kodexu českých technických norem řeší skladování hořlavých kapalin: 

ČSN 650201 Hořlavé kapaliny-Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 

ČSN 600202 Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice 

ČSN 730845 Požární bezpečnost staveb – Sklady 

2.5 Navrhování skladových prostorů  

Sklad hořlavých kapalin je oddělený prostor, ve kterém jsou uloženy hořlavé 

kapaliny. Podle skladovaného množství a stavebního provedení dělíme sklady na 

hlavní, uzavřené, provozní, příruční, volné a ohraničené. Sklady musí splňovat 

podmínky protipožární bezpečnosti podle ČSN 650201. Podmínky protipožární 

bezpečnosti se prokazují v dokumentaci požární ochrany. U nově vzniklých skladů nebo 

u prostor se změnou užívání se protipožární bezpečnost stavby prokazuje  Požárně 

bezpečnostním řešením stavby, které se zpracovává jako podklad ke stavebnímu řízení. 

Technické podmínky pro skladové prostory kapalin řeší norma ČSN 650201, 

kromě výjimek uvedených ve článku 1.1 této normy, nebo přesáhne-li skladovací 

plocha v podzemním podlaží objektu 150 m
2
, u objektu s více podlažími 300 m

2 
u 

jednopodlažních objektů, které nejsou určeny ke skladování 600 m
2
 a objektu sloužící 

výhradně ke skladování s půdorysnou plochou větší než 1000 m
2
. Uvádí se zde 

požadavky na rozdělení skladů hořlavých kapalin do požárních úseků a jejich mezní 

rozměry, maximální množství skladovaných látek, technické a specifické požadavky na 

skladovací prostory, provozní větrání a ochrana proti výbuchům. Podrobné informace 

jsou uvedeny ve článku 7 této normy. 



 

 

 

 

Kromě požadavků na provedení samotných skladů jsou stanoveny také požadavky 

na obaly. Všechny hořlavé kapaliny jsou v podniku skladovány v přepravních obalech. 

Tyto obaly musí odolávat chemickým účinkům hořlavých kapalin, uzávěry musí těsnit 

jak při běžných provozních podmínkách, tak i při přepravě. Pokud je v obalu množství 

větší než 1m
3
, musí mít obaly zařízení pro měření výšky hladiny, uzávěry na plnících a 

vypravovacích potrubích a pojistné zařízení zabraňující vylití kapaliny v případě 

převrácení. Toto norma prošla v únoru 2006 změnou. Obsah změn je uveden v ČSN 65 

0201. ZMĚNA Z1 

Prostory, kde jsou stáčeny nebo plněny hořlavé kapaliny, musí splňovat 

požadavky ČSN 650201 Hořlavé kapaliny-Prostory pro výrobu, skladování a 

manipulaci a ČSN 650202 - Plnění a stáčení, Výdejní čerpací stanice.(norma) 

Norma ČSN 650201 v příloze F také uvádí zásady protipožární bezpečnosti 

v prostorech s hořlavými kapalinami. V příloze najdeme například způsob označení 

prostor s výskytem hořlavé kapaliny, požadavky na zabezpečení proti vstupu 

nepovolaným osobám, způsoby skladování, požadavky na společné skladování různých 

druhů látek apod. 
14
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3.  Analýza požárního nebezpečí firmy Benteler 

Analýzou požárního nebezpečí firmy Benteler  bude vytvoření operativně taktické 

studie, která povede ke zjištění požárně nebezpečných prostorů, k určení iniciačních 

zdrojů a stanovení nejsložitější varianty požáru. 

Obr. 1 Schéma operativně taktické studie 
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3.1  Operativně taktická studie firmy Benteler 

 Popis areálu firmy 

Firma Benteler je zatím jedinou firmou postavenou v průmyslové zóně na okraji 

města Rumburka. Zabývá se výrobou automobilových sloupků a nárazníků.  

Největší objekt v areálu firmy tvoří výrobní hala s rozměry 220 x 101 m a dvěma 

výškovými úrovněmi 11 m a 17 m. Ve výrobní hale je soustředěna celá výroba firmy. 

Jsou zde výrobní technologie, dílny, plynová kotelna, sklad chemikálií a sklad 

hořlavých kapalin. U výrobní haly je přistavěna dvoupodlažní administrativní budova 

s rozměry 75 x 11 m a celkovou výškou objektu 9 m. K administrativní budově byl 

později přistaven jednopodlažní objekt s půdorysnými rozměry 65,7 x 11 m s prostory 

pro zázemí zaměstnanců, provozní místnosti a sklad dispozičního materiálu. Dalšími 

samostatně stojícími objekty v areálu jsou venkovní zásobník zkapalněných plynů 

(zásobník s kapalným kyslíkem, argonem a dusíkem), sklad technických plynů (tlakové 

lahve s kyslíkem a acetylenem), čerpací stanice motorové nafty a sklad odpadů, objekt 

strojovny chlazení, garáže, přístřešek pro kola, vrátnice a parkoviště. V areálu je 

postavena požární nádrž o objemu 45 m
3
. Celý areál mimo vrátnice a parkoviště je 

oplocený. Grafické znázornění areálu firmy je na obrázku 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Obr. 2 Situační plánek firmy 
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Po prohlídce areálu bylo zjištěno, že se hořlavé kapaliny se vyskytují ve výrobní 

hale, v jednopodlažní části administrativní budovy ve skladu materiálu,  přístřešku 

čerpací stanice a venkovním skladu hořlavých kapalin. 

 Popis výrobní haly 

Výrobní jednopodlažní hala o půdorysné ploše 22 220 m
2
 je z hlediska 

technologie výstavby postavena jako železobetonový skelet s obvodovým pláštěm 

sendvičového typu. Střešní plášť tvoří profilové plechy s vložené tepelnou izolaci a 

hydroizolací. Konstrukční systém stavby je nehořlavý a tvoří jeden požární úsek. 

Hala je využívána v celé své ploše jako výrobní prostor určený pro strojírenskou 

výrobu. Tento prostor není dělen žádnými stavebními konstrukcemi, ale lze ho rozdělit 

na základě rozmístění technologie výroby členění haly je znázorněno na obrázku 3 

 

 

 



 

 

 

 

Obr. 3 Členění výrobní haly na jednotlivé provozy  
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Na pracovišti se může vyskytovat v pracovním týdnu během ranní směny max. 

250 osob. V odpolední, nebo noční směně, v době víkendu, nebo státního svátku, je 

tento početní stav osob nižší. 

Hala není vybavena, stabilním hasicím zařízením, elektrickou požární signalizací 

ani zařízením pro odvod tepla a kouře.  Požární zařízeními ve výrobní hale jsou požární 

dveře, požární klapky, ucpávky, samozhášecí systém jisker v odsávacím potrubí u 

svařovacích linek a přenosné hasicí přístroje. Je zde umístěno 100 ks hasicích přístrojů a 

8 nástěnných hydrantů s dosahem hadice 30 m.  Ohlašovna požáru je umístěna na 

vrátnici podniku. S výrobní halou je spojena telefonní linkou. Telefony jsou rozmístěny 

po celé výrobní hale. 

Ke vzniku požáru a jeho rozšíření ve výrobní hale nejvíce přispívají hořlavé 

prachy. Tyto prachy vznikají při výrobě na tryskacích a svařovacích linkách. Kromě 

požárů prachů, došlo ve výrobní hale i k požárům hořlavých kapalin. Těchto požárů, je 

ale oproti požárům prachů malý počet. Celkový přehled požárů, počet požárů prachů a 

hořlavých kapalin uvádějí následující grafy 3 a 4 

 



 

 

 

 

Obr. 4 Graf 1 Počet požáru ve výrobní hale 

 

 

obr. 5 Graf 2 porovnání počtu požárů podle hořlavé látky 

 

 

Z  grafů je patrné, že největší počet požáru od roku 2006 do února 2011, kterých 

bylo celkem 34, tvoří požáry prachů vznikajících při výrobě. Požáry prachu tvoří 94 % 

z celkového počtu všech požárů, 6 % požáru potom tvoří požáry hořlavých kapalin. 

Údaje vycházejí z požární knihy. 

 Určení požárně nebezpečných technologií 

  Ke zjištění požárního nebezpečí výrobních technologií, byla použita kriteriální 

analýza. Pro potřeby analýzy bylo zvoleno 5 kriterií (tab. 3). Bezpečnostní technik 

firmy společně technologii výroby poté jednotlivým technologiím přiřadily na základě 

stanovených kritérií konkrétní hodnoty.  Technologie, u které vznikl hořlavý soubor
15

, 

(hořlavá látka, iniciační zdroj) byla vyhodnocena jako požárně nebezpečná. Některé 

technologie mají, ale nainstalováno požárně-bezpečnostní zařízení zabraňující požáru. 
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Proto bylo ještě potřeba zjistit, zdali je toto opatření dostatečné. Pokud u dané 

technologie přesto došlo k požárům, nebylo s vlivem požárně-bezpečnostního zařízení 

počítáno. V tabulce číslo 5 jsou potom uvedeny, které technologie představují požární 

nebezpečí. 

Tab. 3 Kritéria 

Vysvětlivky: 

· hořlavá látka - množství a druh hořlavé látky 

· iniciační zdroj - přítomnost iniciačního zdroje 

· možnost rozšíření požáru - možnost rozšíření požáru na další 

technologie, provozy 

· vznik požáru - zde je uvedeno, zdali už někdy došlo k požáru na dané 

technologii 

· PBZ - přítomnost požárně bezpečnostního zařízení 

Tab. 4 Přiřazení hodnot 

kritéria hořlavá 
látka 

iniciační 
zdroj 

možnost 
rozšíření 
požáru 

 
PBZ 

vznik 
požáru 

technologie           

lisování za studena 
2,8 M3 

OLEJE 
ne ne ne ne 

tvrdý ostřih 6 M3 OLEJE ne ne ne ne 

svařování PRACH 
JISKRY ZE 
SVAŘOVÁNÍ 

ANO ANO ANO 

lisování za tepla   OLEJ 
HORKÝ 
POVRCH 
VÝLISKU 

ANO ne ANO 

Tryskací linka PRACH 
NENÍ ZATÍM 
URČEN 

ANO ne 
 
ANO 
 

ohýbání trubek OLEJ ne ne ne ne 

ktl linka 
LÁTKY 
OXIDUJÍCÍ 

ne ne ne ne 

odmašťovací linka ne ne ne ne ne 

laser PRACH JISKRY ne ne ANO 

Kritéria hořlavá 

látka 

iniciační 

zdroj 

možnost 

rozšíření 

požáru 

vznik 

požáru 

PBZ 



 

 

 

 

Tab. 5 Vybrané požárně nebezpečné technologie 

svařování PRACH 
JISKRY ZE 
SVAŘOVÁNÍ 

ANO ANO ANO 

lisování za tepla   OLEJ 
HORKÝ 
POVRCH 
VÝLISKU 

ANO ne ANO 

Tryskací linka PRACH 
NENÍ 
ZATÍM 
URČEN 

ANO 
 
ne 
 

 
ANO 
 

laser PRACH JISKRY ne ne ANO 

 

 Popis požárně-nebezpečných technologií 

Lis WFL (lisování za tepla) je automatická linka určena pro lisování ve 

strojírenské výrobě, která nejprve ohřeje kovový materiál a poté ho zlisuje do 

požadovaného tvaru. Uvnitř lisu jsou olejové nádrže potřebné k chodu stroje. Po 

prohlídce haly bylo zjištěno, že se pod lisem WFL tvoří souvislá vrstva oleje. Tato 

vrstva vzniká z úkapů hydraulických hadic. Z  linky vycházejí výlisky o teplotě 900 °C 

a stává se, že upadnou na zem. Na zemi je položen ocelový rošt a pod ním jsou úkapy 

náplně z lisu.  Náplní lisu je hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti. Výlisek jako 

iniciační zdroj má dostatečnou energii k tomu, aby vzniklou vrstvu oleje zapálil. Kaluž 

oleje není příliš velká a požáry, které z tohoto důvodu vznikaly, stačili zaměstnanci 

uhasit hasicím přístrojem. Nebezpečí by hrozilo, kdyby pod lisem vznikla velká kaluž, 

která by se rozlila k ostatním technologiím, nebo by se v její blízkosti vyskytoval 

hořlavý materiál (např. hořlavé kabely, hadry apod.). Potom by se případný požár 

snadno rozšířil. Zde je důležitá pravidelná kontrola, pořádek na pracovišti a úklid 

hořlavé kapaliny z podlahy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tab. 6 Požárně technické charakteristiky oleje
16

  

OLEJ 

Skupenství hořlavá kapalina ropný produkt 

Výhřevnost  - MJ/ kg 41  

Teplota vznícení >100 ˚C IV. třída 

nebezpečnosti 

 

 Svařovací linky a laser 

Ve výrobní hale je několik automatických svařovacích linek, s různými metodami 

svařování. Svařování za pomoci svařovacích robotů, se provádí ve svařovacích 

kabinách. Na  každé svařovací lince je zřízeno odsávání, které odsává vzniklé kouřové 

plyny a prachové částice ze svařování.  Prach je poté filtrován a sbírán do sběrných 

nádob. Na odsávacím potrubí, svařovacích linek kromě laseru je nainstalováno požárně-

bezpečnostní zařízení - samozhášecí zařízení jisker. Zařízení funguje tak, že čidla, která 

jsou umístěná v odsávacím zařízení, monitorují nasátou vzdušinu do zařízení a 

kontrolují, jestli nebyly do odsávání nasáty také jiskry. Při zjištění přítomnosti jiskry se 

okamžitě spustí hašení v určitém úseku. Hasební látkou je voda. I přes toto opatření 

vznikají v odsávacím zařízení požáry.  
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Tab. 7 Požárně technické charakteristiky prachu
17

 

Požárně technická charakteristika - Prach z odsávání 

ze svařovací linky 

Teplota vznícení usazeného prachu 482 °C 

Teplota žhnutí usazeného prachu 201 °C 

Teplota vznícení usazeného prachu 322 °C 

Spodní mez výbušnosti při iniciaci 10 

kj 

750 g.m
-3 

Třída výbušnosti St 1 

 

 Tryskací linka 

Ve výrobní hale jsou umístěné tryskací linky. Účelem těchto linek je připravit 

povrch zpracovávaného materiálu k dalšímu použití, a to především zbavením nečistot, 

okují, zdrsnění povrchu apod. Tryskání probíhá v tryskacích boxech. Při této činnosti 

vzniká velké množství prachu. Ke snížení prašnosti z tryskacích komor je box vybaven 

odsávací jednotkou. Odsávací jednotka je mimo jiné tvořena krytem sání 

vzduchotechnickými rozvody, které propojují tryskací komoru s filtrem a sběrnou 

nádobou. Na této zdánlivě bezpečné technologii ale dochází k častým požárům 

odsávaného prachu nebo filtru. Příčinou bývá jemný prach, který se usazuje v záhybech 

potrubí vzduchotechniky, a iniciačním zdrojem je z největší pravděpodobností horký 

povrch tohoto potrubí. Ke značnému omezení vzniku požáru došlo díky instalaci 

zařízení, které při překročení určité teploty vpustí inertní plyn do potrubí a tím dojde 

k uhašení požáru. Toto zařízení neslouží jako požárně - bezpečnostní zařízení. 
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Tab. 8 Požárně technické charakteristiky prachu
18

 

Požárně technická charakteristika - Abrazivo 

z tryskací linky 

Teplota vznícení usazeného 

prachu 

482 °C 

Teplota žhnutí usazeného prachu 228 °C 

Teplota vznícení rozvířeného 

prachu  

642 °C 

Spodní mez výbušnosti při 

iniciaci 9 kj 

515 g.m
-

3 

Třída výbušnosti St 1 

 

Kriteriální analýzou bylo zjištěno, že požární nebezpečí u výrobních technologií 

představuje zejména usazování prachu v odsávacím potrubí, který vzniká, při svařování, 

nebo tryskání materiálu. 

Na základě častých vzniků požáru a výši způsobených škod na odsávacím 

zařízení, zejména zničení filtrů, je zapotřebí, aby ochrana sytému byla efektivní. 

Efektivnosti ochranného systému docílíme zejména výběrem vhodného zařízení, 

schopném odolávat okolním podmínkám, ve kterých se zařízení vyskytuje. Dále 

požadavkem na snadnou údržbu zařízení a kvalifikovaným personálem, který bude 

udržovat zařízení ve funkčním stavu. Proto je důležité, aby tyto systémy instalovala 

firma s potřebnou kvalifikací. Použití jakéhokoliv neschváleného ochranného 

prostředku, vede k pocitu falešného bezpečí a tím se zvyšuje i požární nebezpečí.
19

  

Kromě výrobní technologie je v hale umístěn sklad hořlavých kapalin, sklad 

chemikálií a pracovní dílna. Hořlavé kapaliny se nacházejí pouze ve skladu hořlavých 

kapalin, z těchto důvodů se práce bude zabývat pouze tímto skladem.  
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 DAMEC, Jaroslav , et al. Protivýbuchová prevence. edice SPBI Ostrava: Cicero, 1999. Posouzení 
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 Sklad hořlavých kapalin ve výrobní hale 

Sklad hořlavých kapalin je stavebně oddělený prostor. Zadní část skladu tvoří 

stěna haly ze sendvičových panelů.  Přední a boční část je tvořena železnou konstrukcí. 

Ve skladu jsou v regálech umístěné v přepravních obalech oleje IV. třídy nebezpečnosti 

o celkovém množství 12 m
3
. Schéma skladu je znázorněno na obrázku obr.6 

Obr. 6 Situační plánek skladu 

45
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m
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Tab. 9 Požárně technické charakteristiky oleje
20

 

Oleje 

Skupenství 
Hořlavá 

kapalina 
ropný produkt 

Výhřevnost  - MJ/ kg 41  

Teplota vznícení >100 ˚C 
IV.třída 

nebezpečnosti 

Skladování: 

Zajistit dobré větrání a odvětrávání.  

Doporučená teplota uskladnění mezi + 5 °C a + 35 °C. 

 

U Skladu nejsou provedeny technické požadavky na tyto prostory, podle ČSN 

650201- Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. Sklad vznikl až později po 

kolaudaci objektu. Vybavení prostor věcnými prostředky požární ochrany a požárně 
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bezpečnostními zařízeními vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby, nebo 

podobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace ověřená stavebním 

úřadem.
21

 Z toho vyplývá, že jednou z podmínek k dodržení předpisů o požární 

ochraně, je mít i ověřenou projektovou dokumentaci. Pokud se  změní charakter 

objektu, potom se na stavební úřad musí ohlásit změna užívání stavby. 

Sklad stojí u nechráněné únikové cesty. Únikové cesty musí umožnit bezpečnou a 

včasnou evakuaci osob a přístup požárních jednotek do prostoru napadeným požárem.
22

 

V případě vzniku požáru skladu nebude dodržen požadavek na únikovou cestu. 

Při prohlídce skladu nebyl zjištěn žádný iniciační zdroj, ovšem nelze ho zcela 

vyloučit.  K požáru hořlavé kapaliny skladované v sudech nebo v nádržích dojde ve 

většině případů z důvodu porušení obalu. Poté může dostatečně silný iniciační zdroj 

jako například otevřený oheň, elektrická jiskra, mechanická jiskra, jiskry z výfuku 

motorových vozidel, zapříčinit požár
23

. I když se zdánlivě v okolí tohoto skladu 

nevyskytuje žádný iniciační zdroj, nelze ho zcela vyloučit (vysokozdvižné vozíky mají 

spalovací motor, porušení bezpečnostních předpisů např. externí firmou apod.). 

 Administrativní budova 

Administrativní budova je dvoupodlažní objekt. V prvním nadzemním podlaží se 

nachází vstupní prostory, pomocné technické provozy a zázemí zaměstnanců, soc. 

zařízení, stravovací prostory, šatny apod. Ve druhém nadzemním podlaží jsou 

především kancelářské prostory. Z druhého nadzemního podlaží se dá vestavbou dojít 

do plynové kotelny, která tvoří samostatný požární úsek, nebo do výrobního provozu. 

Výška objektu je 9 m. K původní  administrativní budově byl později přistavěn 

jednopodlažní objekt, ve kterém se nachází místnosti určené pro zaměstnance, testovací 

místnost a sklad materiálu. Jednopodlažní přístavba tvoří samostatný požární úsek. Z 

hlediska technologie výstavby tvoří nosnou konstrukci železobetonový skelet 

s prefabrikovanou konstrukcí stropu, obvodové části jsou ze sendvičových panelů. 

Požárně dělící stěna mezi výrobní halou a přístavbou je z cihelného zdiva a vykazuje 
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 KVARČÁK, Miloš. Základy požární ochrany.edice SPBI Ostrava  2005. Požáry skladovacích nádrží, s. 
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požární odolnost REI 30 DP1.Členění objektu je poté graficky znázorněno na obrázku 

7. 

obr. 7 Členění administrativní budovy  

1. NP

2. NP
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V prvním nadzemním podlaží je celkem 9 hasicích přístrojů a 4 hydrantové 

skříně. V druhém nadzemním podlaží jsou 4 hasicí přístroje a jeden nástěnný hydrant. 

Elektrická požární signalizace střeží prostor serverovny, kde jsou nainstalovány 

automatické hlásiče požáru. Ústředna EPS je na vrátnici s nepřetržitou službou. 

 Sklad materiálu 

Sklad dispozičního materiálu je situován na konci  jednopodlažní budovy, která 

byla přistavena k administrativní části. Byl postaven v původním prostoru šatny a 

oddělen od ostatních prostor sádrokartonovou příčkou. Od výrobní haly je sklad 

oddělen požární stěnou. Rozměry skladu jsou 7 x 11 m. Výška skladu je 3 m. 

Hořlavé látky jsou skladované po celém skladu v regálech. Výška regálů je 2 m. 

jsou zde skladovány v malých plastových kanistrech hořlavé kapaliny I třídy 

nebezpečnosti. Celkový objem kanistrů s hořlavou kapalinou byl při prohlídce kolem 

200 l. Dále jsou zde skladovány hořlavé aerosoly. Vnitřní objem hořlavých sprejů je 

větší než 100 l.  Ve skladu je zřízena obsluha skladu.  

  



 

 

 

 

Z hlediska protipožární ochrany je sklad vybaven hasicími přístroji, ale 

není  žádnou schválenou dokumentací stanoveno, v jakém množství je potřeba vybavit 

sklad prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními. Z důvodu 

případného nedostatečného vybavení těchto prostředků a zařízení se zvyšuje požární 

nebezpečí objektu.  Sklad vznikl až později po kolaudaci objektu a nebyl schválen 

k užívání stavebním úřadem. Jak už bylo uvedeno u skladu hořlavých kapalin, i tady 

platí že, vybavení prostor věcnými prostředky požární ochrany a požárně 

bezpečnostními zařízeními vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby nebo 

podobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace ověřená stavebním 

úřadem Příloze je uveden výčet skladovaných látek. 

Iniciační zdroj zde může vzniknout zejména porušením protipožárních předpisů. 

Lidé si totiž často nejsou vědomy možného nebezpečí, které skladované látky 

představují.  

 Přístřešek čerpací stanice a venkovní sklad hořlavých kapalin 

Přístřešek pro odpady je postaven na volném prostranství za výrobní halou. Je 

rozdělen na dvě části. Jedna část slouží jako čerpací stanice pohonných hmot a druhá 

jako sklad minerálních olejů. 

Nosný prvek skladu je z ocelové konstrukce s plechovým opláštěním zadní a 

bočních stran. Vrchní vrstvu střechy tvoří profilový plech. Přístřešek na dva prostory 

dělí zděná stěna o tloušťce 250 mm. 

 Čerpací stanice 

Čerpací stanice pohonných hmot je postavena v prostoru přístřešku, původně 

určenému ke skladování odpadu. Tvoří jí nadzemní nádrž s naftou o obsahu 3500 litrů a 

výdejní stojan. Motorová nafta je určena jako palivo do vysokozdvižných vozíků. 

Čerpací stanice je bezobslužná. Stanice musí splňovat normu ČSN 650201 a zároveň 

specifické požadavky uvedené v normě 650202. 

 Venkovní sklad hořlavých kapalin 

Druhý prostor přístřešku slouží jako sklad hořlavých kapalin. Skladované 

množství se oproti původnímu značně zvětšilo. Sklad byl projektován pro skladování 

max. 1400 litrů hořlavé kapaliny. Nyní se ve skladu nachází kolem 12 m
3 

vysloužilého 



 

 

 

 

oleje. Olej je skladován v železných sudech. V důsledku navýšeného množství nejsou 

dodrženy technické požadavky na sklady hořlavých kapalin podle normy. 

V blízkosti skladu není přítomen přímý iniciační zdroj, ale jak už bylo popsáno u 

vnitřního skladu hořlavých kapalin, nelze ho zcela vyloučit. 

Cílem operativně taktické studie bylo popsat prostory s hořlavými kapalinami, 

který představují požární nebezpečí. Zjištění a popsání těchto prostor, nám pomůže ke 

stanovení opatření zabraňující vzniku požáru.   

  



 

 

 

 

4. Nejsložitější varianta požáru 

Na základě výsledku analýzy byl proveden výběr prostoru, kde hrozí vznik 

nejsložitější varianty požáru. Po stanovení prostoru se vypočítá plocha zasažená 

požárem během jeho volného rozvoje. Výpočet plochy se provede pro zjištění, jaké 

škody může vzniklý požár způsobit a k určení potřebného množství hasičů a požární 

techniky potřebné k likvidaci požáru. Postup pro výběr prostoru nejsložitější varianty 

požáru je znázorněn na obrázku 8 

Obr. 8 Nejsložitější varianta požáru 
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 Výpočet nejsložitější varianty požáru 

Pro nesložitější variantu požáru byl vybrán požár vzniklí ve skladu materiálů. 

Důvody pro výběr jsou popsány níže.  

Ve skladu jsou hořlavé kapaliny 1. třídy nebezpečnosti a hořlavé aerosoly. Pro 

tento prostor nejsou stanoveny technické požadavky na protipožární bezpečnost, chybí 

požární dokumentace pro tento sklad. Skladovány jsou zde hořlavé kapaliny I. třídy 

nebezpečnosti a hořlavé aerosoly. Hrozí zde rozlití hořlavé kapaliny z plastového 

kanistru. Při požáru hrozí nebezpečí výbuchu. Rozměry skladu jsou 6 x 11 m. Výška 

objektu je 3 m. Sklad je součástí jednopodlažního objektu, netvoří samostatný požární 

úsek. Je oddělen od ostatních prostor v přístavbě sádrokartonovou příčkou.  Výrobní 

halu od skladu dělí požární stěna s požární odolností 30 minut. Podle bezpečnostního 

technika firmy nejsou namontovány protipožární dveře mezi skladem a výrobní halou.  

Ve skladu je zřízeno pracovní místo. 

Obr. 9 Vyznačení místa vzniku požáru 
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Doba volného rozvoje požáru 

Dobu volného rozvoje požáru stanovíme jako součet jednotlivých časů od zpozorování 

požáru až do okamžiku nasazení sil a prostředků na hašení. Dobou volného rozvoje 

požáru se tedy rozumí čas, po který se požár šíří od zpozorování požáru až po začátek 

hasebního zásahu.  

  



 

 

 

 

Výpočet doby volného rozvoje požáru skladu byl spočítán podle následujících vztahů[] 

     tzp + tOH + tDO + tBR  (min) 

    - doba volného rozvoje požáru 

tzp – doba zpozorování požáru        

tOH – doba ohlášení požáru         

tDO – doba dostavení se první jednotky PO        

tBR – doba bojového rozvinutí první jednotky 

    = 5 +3+8+5= 21 minut
24

 

 

Lineární rychlost šíření požáru ve skladu byla dle tabulek stanovena na 2,5 m.s
-1  

. 

Doba volného rozvoje požáru byla spočtena na 21 minut. Vzdálenost, kterou požár 

překoná po dobu volného rozvoje ve skladu, stanovíme podle vzorce: 

R = 0,5.v.10 + ( t-10). v = 40m 

R - rádius požáru 

v - rychlost šíření požáru 

t – doba volného rozvoje 

Vzdálenost převyšuje rozměry skladu, požár během doby volného rozvoje 

zachvátí celou místnost skladu. Sklad je od výrobní haly dělen zdí s požární odolností 

30 minut. Od prostoru šaten je ale oddělen pouze sádrokartonovou příčkou. 

Sádrokartonová příčka je nehořlavá konstrukce a výrobce v závislosti na druhu a 

rozměrech stanovuje požární odolnost. Z důvodů chybějícího posouzení požární 

odolnosti stavební konstrukce a neznalosti rozměru, byla ve výpočtu použita nejnižší 

požární odolnost této konstrukce, která je dle katalogu od výrobce stanovena na 15 

minut. Místo vzniku požáru je určeno u sádrokartonové příčky v zádních části skladu. 

Požár se tedy bude šířit po 15 minutách od vzniku požáru do prostoru šaten. Zde se 
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změní rychlost šíření požáru na 0,6 m.s
-1

 Vzdálenost, kterou požár překoná v šatnách do 

příjezdu první jednotky, spočítáme podle vzorce: 

R = ( t-15).v= 4 m 

v - rychlost šíření požáru 

t - doba volného rozvoje 

plochu požáru v šatnách spočítáme ze vzorce: 

Sh=         R
2 

= 13 m
2 

Dalším směrem, kudy se bude požár šířit je směrem do výrobní haly. Dveře jsou 

sice z nehořlavého materiálu, ale nejsou nainstalovány jako protipožární a nelze zaručit, 

že v případě požáru budou zavřené a budou tak oddělovat prostor mezi skladem a 

výrobní halou. První dveře vedou ze skladu na chodbu a z chodby jsou teprve dveře do 

výrobní haly. Chodbu od skladu dělí dveře a sádrokartonová příčka. 

Nejprve spočítáme dobu, za jak dlouho urazí požár vzdálenost od místa vzniku ke 

dveřím vedoucí na chodbu. 

Pro výpočet použijeme vztah: 

  = 
     

 
 + 10 = 7 minut 

Lineární rychlost šíření požáru ve skladu byla dle tabulek stanovena na 2,5 m.s
-1

.
 

Délka místnosti sladu je určena z výkresové dokumentace 6 m. 

Šíření požáru bude pokračovat přes chodbu a to za 7 minut od vzniku požáru. Do 

příjezdu první jednotky zbývá ještě 14 minut. Nyní se spočítá rádius požáru v prostoru 

chodby podle vzorce: 

R = ( 21-7) . v = 10 m 

Lineární rychlost šíření požáru v chodbě byla dle tabulek stanovena na 0,7 m.s
-1[DZP

. 

Chodba má přibližně rozměry 1,5 x 5 m. Spočtená vzdálenost rádiu požáru je 

vyšší než prostory chodby a požár se bude šířit do výrobní haly. Určíme nejprve čas, 

který potřebuje požár k překonání vzdálenosti od dveří chodby ke dveřím oddělující 

chodbu s výrobní halou podle vzorce:  

  = 
 

 
  = 5,7 minut 



 

 

 

 

Vzdálenost byla dle výkresu stanovena přibližně na 4 m. 

Nyní se požár dostane do výrobní haly. Rádius požáru vpočteme podle vzorce: 

R= (21-7-5,7)   v = 5 m 

Lineární rychlost šíření požáru ve výrobní hale byla dle tabulek stanovena na 0,6 m.s
-

1[[DZP
. 

(výrobním hala je určena ke svařování) 

Plocha požáru ve výrobní hale bude určena ze vzorce: 

Sh= 0,25     R
2 

= 20 m
2 

Do příjezdu 1. jednotky se celková plocha požáru rovná  13+82,5+20= 116 m
2
.
25

 

Plocha požáru, kterou požár zasáhne je vyznačena na obrázku 10 

Obr. 10 Vyznačení plochy požáru 
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Vzniklý požár se rozšíří do příjezdu první jednotky ze skladu materiálu do šaten 

zaměstnanců a do výrobní haly. V těchto prostorech vlivem účinků požáru hrozí 

ohrožení zdraví osob a škody na majetku firmy. 

Po stanovení plochy požáru se výpočtem stanový potřebný počet požární techniky 

a zasahujících hasičů potřebných k likvidaci požáru. 

Tento výpočet je proveden v příloze dokumentace zdolávání požárů  
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5. Dokumentace PO 

Zpracováním dokumentace požární ochrany se stanový soubor organizačních 

opatření, vytvářející podmínky protipožární bezpečnosti. 

Výsledkem vyhodnocení podmínek protipožární bezpečnosti je potom vymezení 

povinností osob na úseku požární ochrany, zřízení požárně preventivních hlídek a určení 

početního stavu, požadavky na bezpečný pobyt a pohyb osob, vyznačení zákazů, 

příkazů a označení informací, určení požadavků vedoucí k zabránění vzniku požáru a 

výbuchu.  

Seznam dokumentace požární ochrany podle vyhlášky o požární prevenci 

 Posouzení požárního nebezpečí 

 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, 

 Požární řád 

 Požární poplachové směrnice 

 Požární evakuační plán 

 Dokumentace zdolávání požárů 

 Řád ohlašovny požárů 

 Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy 

preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany 

 Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě 

preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany 

 Požární kniha 

Zpracovatel dokumentace požární ochrany na základě zjištěných informací v 

podniku nejprve vyhodnotí potřebu dané dokumentace a po té příslušnou dokumentaci 

požární ochrany zpracuje v souladu s platnými předpisy. Postup zpracovatele 

dokumentace požární ochrany je znázorněn na obrázku 11. 

 Ve vyhlášce o požární prevenci je dále uvedeno, že do dokumentace požární 

ochrany také patří: Požárně-bezpečnostní řešení stavby, Bezpečnostní dokumentace, 

bezpečnostní listy chemických látek, doklady k výrobkům vztahující se k požární 



 

 

 

 

bezpečnosti, Rozhodnutí a stanoviska správních úřadů, vztahující se k požární 

bezpečnosti.
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Obr.11  Schéma: Postup při zpracování dokumentace požární ochrany 
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Po seznámení s areálem firmy a zpracovanou dokumentací požární ochrany, bylo 

zjištěno, že zpracovaná dokumentace v některých případech nesouhlasí se současným 

stavem. V tabulce jsou uvedeny provedené změny oproti původní dokumentaci. Změny 

byly provedeny jako, jedno z opatření proti vzniku požáru po provedené analýze. U 

ostatní dokumentaci požární ochrany nebylo potřeba provést žádné změny. 
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Tab. 11 Změny oproti původní dokumentaci 

Dokumentace změna oproti stávající dokumentaci 

PBŘ  stavby 
 

sklad hořlavých kapalin ve 
výrobní hale 

není zpracováno 

 

čerpací stanice motorové nafty 
není zpracováno 

 

sklad dispozičního materiálu 
není zpracováno 

 

začlenění provozu 
 

Výrobní hala 

doplněna položka § 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně 

začlenění zůstává stejné 

Sklad materiálu 
začlenění objektu do zvýšeného požárního nebezpečí. Z 
důvodů skladu materiálu dle Podle § 4 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 133/1985 Sb. 

Vnitřní sklad minerálních olejů 
aktualizováno skladované množství 

začlenění provozu zůstává stejné 

Požární řád 
 

Sklad materiálu 
zpracován požární řád na základě začlenění provozu do 
zvýšeného požárního nebezpečí 

sklad hořlavých kapalin ve 
výrobní hale 

zpracován požární řád na základě začlenění provozu do 
zvýšeného požárního nebezpečí 

Požární poplachová směrnice 
 

Sklad dispozičního materiálu 
byla zpracována na základě začlenění provozu do 
zvýšeného pož. nebezpečí. 

Sklad hořlavých kapalin 
 byla zpracována na základě začlenění provozu do 
zvýšeného pož. nebezpečí 

Dokumentace zdolávání požáru 
byla zpracována na základě požadavku organizačního 
zabezpečení firmy 

  



 

 

 

 

5.1 Vytvoření aktuální dokumentace požární ochrany a 

nastavení systému požární ochrany ve firmě 

Organizační a technická opatření jsou navržena po provedené analýze firmy a prohlídce 

podniku.  

 Organizační opatření 

Zpracovaná dokumentace požární ochrany pro činnosti se zvýšeným požárním 

nebezpečím: 

 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany – zpracovaný pro celý areál 

firmy. 

 Požární řád - zpracovaný pro všechny místa, kde se provádějí činnosti se 

zvýšeným požárním nebezpečím  

 Řád ohlašovny požáru  

 Pokyny pro evakuaci- pro výrobní halu. 

 Požární poplachové směrnice  

 Dokumentace zdolávání požáru 

 Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy 

preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany. 

 Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě 

preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany. 

 Požární knihu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Technická opatření 

 Pravidelné čištění odsávacího zařízení. 

o Pro stanovení periody čištění se použije vzorec: 

t = 
        

  
 [den]
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· t- maximální doba do dalšího čištění 

· m-usazené množství prachu za den 

· h- výška potrubí 

· LEL-dolní mez výbušnosti 

· Kb-bezpečnostní koeficient (0,5) 

 

 Označení požárně - nebezpečných prostor příslušnými výstražnými tabulkami. 

 U skladů hořlavých kapalin a čerpací stanice zpracovat provozní řády, ve 

kterých budou zapracovány i zásady požární bezpečnosti. 

 Stanovit technické požadavky protipožární bezpečnosti na prostory skladu 

dispozičního materiálu, skladu hořlavých kapalin (vnitřní i venkovní) a čerpací 

stanici.  

 udržovat v řádném stavu požární nádrž. 

 Kontrolovat neporušenost přepravních obalů s hořlavými kapalinami a zajistit 

jejich dobrý stav, tak aby nemohlo dojít k uniku kapaliny s přepravního obalu. V 

případě poškození se přepravní obaly, nebo kontejnery nesmí používat. 

 Udržovat volnou šířku příjezdových cest min. 3 metry pro požární automobily. 
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Závěr 

Cílem práce bylo zjistit, jaké požární nebezpečí představuje skladování hořlavých 

kapalin ve firmě a Benteler a navržení protipožárních opatření vedoucích ke snížení 

pravděpodobnosti vzniku požáru v jednotlivých prostorech s výskytem hořlavých látek. 

Na základě provedené operativně taktické studie ve firmě Benteler bylo zjištěno, 

že se výrazně zvýšilo skladované množství hořlavých kapalin oproti původnímu 

plánovanému stavu a to především v důsledku nárůstu technologie. Hořlavé kapaliny 

jsou skladovány ve skladech, které neodpovídají základním technickým požadavkům na 

tyto prostory. Největší část hořlavých kapalin tvoří oleje, které jsou zařazeny ve čtvrté 

třídě nebezpečnosti. K zapálení oleje je zapotřebí dostatečně silný iniciační zdroj, který 

se ale blízkosti těchto látek za běžných provozních podmínek nevyskytuje a proto se 

může zdát, že tyto oleje nepředstavují na první pohled velké riziko. I když to jsou 

hořlavé kapaliny IV. třídy nebezpečnosti, v případě vzniku požáru by mohly napáchat 

značné škody. Z důvodu podcenění nebezpečí hořlavých kapalin může být ohrožena 

bezpečnost osob v podniku. Ve skladu materiálu se skladují hořlavé kapaliny I. třídy 

nebezpečnosti společně s dalším hořlavým materiálem. Díky poměrně snadné iniciaci 

hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti, skladovanými společně s hořlavými aerosoly, 

představuje tento sklad největší požární nebezpečí. Kriteriální analýzou požárního 

nebezpečí výrobních technologií bylo zjištěno, že hlavní požární nebezpečí 

nepředstavují nádrže s oleji, které se v těchto technologiích nacházejí, ale prach 

vznikající při výrobě. Tento prachu způsobuje největší počet požáru. Ke snížení 

požárního nebezpečím ve firmě Benteler v Rumburku byla navrhnuta organizační 

opatření a zapracovaná do aktuální dokumentace požární ochrany podle předpisů o 

požární ochraně a technická opatření uvedená v poslední kapitole jako součást 

protipožárních opatření.   

Seznámení se s provedenou analýzou, popřípadě uskutečněním některého z 

návrhu na opatření se může snížit požární nebezpečí v těchto prostorech. 
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