
Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným poţárním 

nebezpečím 

ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů § 4 (dále jen 

zákon o poţární ochraně) a § 28 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární 

bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru (dále jen vyhláška o poţární prevenci) 

1. Areál firmy Benteler 

Adresa provozu a druh provozované činnosti 

Benteler Automotive Rumburk s.r.o. 

Adresa: Bentelerova 460/2, 408 01  Rumburk 

Statutární zástupce:  

Firma Benteler je postavena v průmyslové zóně na okraji města Rumburka a 

zabývá výrobou automobilových sloupků a nárazníků. Největší objekt v areálu firmy 

tvoří výrobní hala s rozměry 220 x 101 m. U výrobní haly je přistavěna administrativní 

budova s rozměry 75x11 m, k ní je přistavěn jednopodlaţní objekt o rozměrech 65,7 x 

11 m určený pro zázemí zaměstnanců a provozní místnosti. Dalšími samostatně 

stojícími objekty v areálu jsou: venkovní zásobník stlačených plynů, sklad technických 

plynů, čerpací stanice motorové nafty a sklad odpadů, objekt strojovny chlazení, garáţe, 

přístřešek pro kola, vrátnice a parkoviště. 

1.1 Výrobní hala 

Výrobní hala je vyuţívána v celé své ploše jako výrobní prostor určený pro 

strojírenskou výrobu a není dělen ţádnými stavebními konstrukcemi. Jednotlivé 

technologie od sebe dělí manipulační cesty. Hlavními technologickými zařízeními jsou 

lisovací stroje (lisování za studena linky Fagor, lisování za tepla, linky WFL), tvrdý 

ostřih (linky HBL), automatické svařování metodou MAG, MIG a odporové svařování, 

lakovací linka (KTL) a odmašťovací linka. Z hlediska technologie výstavby je 

postavena jako ţelezobetonový skelet s obvodovým pláštěm sendvičového typu od 

firmy Kingspan. Střešní plášť tvoří profilové plechy s vloţenou tepelnou izolaci a 

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

Uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik 

potřebných pro začlenění 

Na pracovišti se můţe vyskytovat max. 220 osob. 

Poţární zatíţení dle vyhlášky MV 246/2001 o stanovení podmínek poţární 

bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru přílohy 2 určuji dle poloţky 13.1.2 10 

kg/ m
2 

a podle poloţky 13.1.5  50 kg/ m
2
.  

 

 

 



Přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním 

nebezpečím 

 

Za provozované činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím se povaţují činnosti: 

  

Podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, při nichţ se vyskytují v jednom prostoru nebo poţárním úseku 1a) 

nebezpečné látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, 

vysoce hořlavé a hořlavé, 1b) v celkovém mnoţství převyšujícím 1 000 kg těchto látek a 

přípravků v pevném stavu nebo 250 litrů těchto látek a přípravků v kapalném stavu,- 

podmínka splněna 

 

§ 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně 

třemi zaměstnanci vyskytuje nahodilé poţární zatíţení 15 kg/m2 a vyšší,- podmínka 

splněna 
 

§ 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach a 

usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm,- podmínka splněna 

 

Z výše uvedených činností provozovaných v objektu se Výrobní hala 

provozována firmou Benteler podle zákona 133/1985 Sb. §4 odst. 2 písmena a), c), d), 

začleňuje do činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím. 

Vnitřní sklad minerálních olejů 

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

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

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

O celkovém mnoţství 12 m
3
. Ve skladu minerálních olejů je skladováno 12 m

3 

vyslouţilého oleje. 

 

Za provozované činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím se povaţují činnosti: 

  

Podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, při nichţ se vyskytují v jednom prostoru nebo poţárním úseku 1a) 

nebezpečné látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, 

vysoce hořlavé a hořlavé, 1b) v celkovém mnoţství převyšujícím 1 000 kg těchto látek a 

přípravků v pevném stavu nebo 250 litrů těchto látek a přípravků v kapalném stavu,- 

podmínka splněna 
 

Z výše uvedených činností provozovaných v objektu se přístřešek čerpací stanice 

a sklad olejů provozovaný firmou Benteler  podle zákona 133/1985 Sb. §4 odst. 2 

písmena a), začleňuje do činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím. 

 

Ke skladu nebylo doloţeno kolaudační rozhodnutí. 

 

 



 Přístřešek čerpací stanice a sklad minerálních olejů 

Přístřešek pro odpady se nachází v zadní části areálu za výrobní halou a tvoří ho 

tankovací stanovitě motorové nafty a sklad vyslouţilých olejů. Přístřešek je postaven 

z ocelové konstrukce. Obvodové opláštění je z vlnitého plechu.  Obě dvě části jsou od 

sebe odděleny staticky nezávislou poţární stěnou o tloušťce 250 mm. 

V oddělené části venkovního přístřešku, kde se nachází čerpací stanice (tankovací 

stojan a dvouplášťová nádrţ) je umístěno celkem 3500 l motorové nafty. 

 

Čerpací stanice 

Za provozované činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím se povaţují činnosti  

Podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, při nichţ se vyskytují v jednom prostoru nebo poţárním úseku 1a) 

nebezpečné látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, 

vysoce hořlavé a hořlavé, 1b) v celkovém mnoţství převyšujícím 1 000 kg těchto látek a 

přípravků v pevném stavu nebo 250 litrů těchto látek a přípravků v kapalném stavu,- 

podmínka splněna 
 

K čerpací stanici nebylo doloţeno kolaudační rozhodnutí 

 

Venkovní sklad minerálních olejů 

Ve skladu minerálních olejů je skladováno 12 m
3 

vyslouţilého oleje.  

 

Za provozované činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím se povaţují činnosti  

Podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, při nichţ se vyskytují v jednom prostoru nebo poţárním úseku 1a) 

nebezpečné látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, 

vysoce hořlavé a hořlavé, 1b) v celkovém mnoţství převyšujícím 1 000 kg těchto látek a 

přípravků v pevném stavu nebo 250 litrů těchto látek a přípravků v kapalném stavu,- 

podmínka splněna 

Z výše uvedených činností provozovaných v objektu se přístřešek čerpací stanice 

a sklad olejů provozovaný firmou Benteler  podle zákona 133/1985 Sb. §4 odst. 2 

písmena a), začleňuje do činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím. 

1.3 Venkovní sklad technických plynů 

Sklad technických plynů je typová klec určená ke skladování tlakových lahví. Ve 

skladu jsou umístěné tlakové lahve s acetylenem a technickým kyslíkem. Celkové 

mnoţství hořlavého nebo hoření podporujícího plynu můţe být větší neţ 100 l. 

 



Za provozované činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím se povaţují činnosti: 

Podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, při nichţ se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v 

zásobnících, případně v nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších), se součtem 

vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru 

nebo poţárním úseku,- podmínka vyhovuje. 

 

 

Z výše uvedených činností provozovaných v objektu se Venkovní sklad 

technických plynů provozován firmou Benteler  podle zákona 133/1985 Sb. §4 odst. 2 

písmena b), začleňuje do činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím. 

 

Sklad dispozičního materiálu 

Je jednopodlaţní objekt, ve kterém se nachází sklad materiálu.  Z hlediska 

technologie výstavby, tvoří nosnou konstrukci ţelezobetonový skelet s prefabrikovanou 

konstrukcí stropu, obvodové části jsou ze sendvičových panelů. Poţárně dělící stěna 

mezi výrobní halou a přístavbou je z cihelného zdiva a vykazuje poţární odolnost REI 

30 DP1. Poţární stěna není osazena poţárními uzávěry. 

 

Ve skladu dispozičního materiálu jsou umístěny hořlavé kapaliny a hořlavé 

aerosoly. Hořlavé aerosoly jsou skladované ve sprejích a jsou klasifikovány jako vysoce 

hořlavé nebo hořlavé.  

 

Za provozované činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím se povaţují činnosti  

Podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, při nichţ se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v 

zásobnících, případně v nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších), se součtem 

vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru 

nebo poţárním úseku,- podmínka vyhovuje. 

 

Z výše uvedených činností provozovaných v objektu Administrativní budova 

provozovanou firmou Benteler  podle zákona 133/1985 Sb. §4 odst. 2 písmena b), 

začleňuje do činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím. 

 

Ke skladu nebylo doloţeno kolaudační rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

 

1.5. Venkovní zásobník na zkapalněný kyslík  



Tento zásobník je ocelová typová nádrţ o vnitřním objemu 22 000 litrů. 

Zkapalněný kyslík je vysoce oxidační látka. Zásobník je umístěn na volném prostranství 

za výrobní halou. 

 

Za provozované činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím se povaţují činnosti:  

Podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, při nichţ se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v 

zásobnících, případně v nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších), se součtem 

vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru 

nebo poţárním úseku,- podmínka vyhovuje. 

 

Z výše uvedených činností provozovaných v objektu Venkovní zásobníky se 

stlačenými plyny provozovaný firmou Benteler  podle zákona 133/1985 Sb. §4 odst. 2 

písmena b), začleňuje do činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím.  

Závěr  

Na základě zařazení činností do zvýšeného poţárního nebezpečí musí 

provozovatel zpracovat a vést tuto poţární dokumentaci: 

 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany – zpracovaný pro celý areál 

firmy. 

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

zvýšeným požárním nebezpečím dle charakteru činnosti. 

 Řád ohlašovny požáru  

 Pokyny pro evakuaci- pro výrobní halu. 

 Požární poplachové směrnice  

 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 knih 

Prohlášení právnické osoby 

Prohlašuji, ţe v objektu nejsou provozovány ţádné další činnosti mimo výše uvedených. 

Souhlasím se začleněním do kategorie činností se zvýšeným poţárním nebezpečím 

podle ustanovení Zákona 133/1985 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů dle  § 4 od. 2 

 

 

Zpracoval: Milan Tabi      Schválil: 



Stanovení organizačního zabezpečí požární ochrany ve firmě Benteler 

automotive Rumburk 

Tato dokumentace je zpracována v souladu s §6 odst. 1 písmeno a) 133/1985 Sb., 

zákona o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 30 vyhlášky 

MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu poţární 

prevence. 

Je závazná pro všechny zaměstnance společnosti Benteler automotive Rumburk a 

pro osoby, zdrţující se v areálu firmy. 

Směrnice je vydávána jako organizační opatření k zajištění protipoţární 

bezpečnosti ve firmě  Benteler automotive Rumburk. 

Základní údaje o společnosti 

Firma Benteler je postavena v průmyslové zóně na okraji města Rumburka a 

zabývá se výrobou automobilových sloupků a nárazníků. Největší objekt v areálu firmy 

tvoří výrobní hala s rozměry 165,8 x 101 m. U výrobní haly je přistavěna 

administrativní budova s kancelářskými prostory, s prostory určenými pro zázemí 

zaměstnanců a provozní místnosti. Dalšími samostatně stojícími objety v areálu jsou: 

venkovní zásobník stlačených plynů, sklad technických plynů, čerpací stanice motorové 

nafty a sklad odpadů, objekt strojovny chlazení, garáţe, přístřešek pro kola, vrátnice a 

parkoviště. 

Určení osob odpovědných za plnění úkolu na úseku poţární ochrany 

 Za plnění povinností na úseku poţární ochrany ve Firmě Benteler , a.s., 

odpovídá podle zákona o PO statutární zástupce společnosti. Po odborné stránce 

poţární ochranu zabezpečuje technik BOZP a ZP, který je preventistou poţární 

ochrany a externí firma. 

 Zároveň za plnění podmínek poţární bezpečnosti odpovídají všichni 

zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci ve Firmě Benteler. 

 Zaměstnanci jsou povinni dodrţovat pokyny a příkazy svých nadřízených a plnit 

stanovené povinnosti na úseku poţární ochrany dané touto směrnicí, popřípadě 

jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku poţární ochrany; dodrţovat 

technologické postupy, návody k údrţbě a obsluze. Podle svých moţností také 

dbají o vlastní bezpečnost, poţární bezpečnost, i o bezpečnost a zdraví jiných 

osob. 

povinnosti zaměstnanců firmy 

 Kaţdý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku poţáru, 

neohrozil ţivot a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání poţárů, ţivelních 

pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou 

osobní pomoc, nevystaví-li tím váţnému nebezpečí nebo ohroţení sám sebe. 

 Dodrţovat pokyny, zákazy nebo příkazy vydané firmou Benteler automotive 

Rumburk. 



 Seznámit se všemi předpisy poţární ochrany a dodrţovat je. 

 Měnit, přemisťovat, nebo jinak upravovat výstraţné, příkazové, nebo zákazové 

tabulky a poškozovat prostředky poţární ochrany na pracovišti. 

 Před započetím práce zkontrolovat své pracoviště, udrţovat na něm pořádek a 

oznámit vedoucímu pracoviště všechny zjištěné závady, které by mohli vést ke 

vzniku poţáru a pokud je to moţné, tak je neprodleně odstranit. 

 Všechny hořlavé látky odkládat pouze na určená místa. 

 Účastnit se školení o poţární ochraně organizovaných firmou.  

 Při práci na pracovních strojích dodrţovat všechny pokyny a doporučení 

vydaných výrobcem zařízení. 

 Zaměstnanec smí provádět jen činnosti, které mu přidělil jeho vedoucí a pokud 

to vyţaduje charakter práce, musí být řádně proškolen, popřípadě vlastnit 

poţadovanou odbornou způsobilosti 

Poţadavky na kontrolu a údrţbu zařízení 

 Zaměstnanec před započetím práce je povinen zkontrolovat své pracoviště, 

udrţovat na něm pořádek a oznámit vedoucímu pracoviště všechny zjištěné 

závady. 
 Zaměstnanci, kteří obsluhují stroje a technická zařízení musí být před zahájením práce 

seznámeni s návodem k obsluze a s pracovními instrukcemi. Pokud jsou k prováděné 

činnosti zpracované směrnice, bezpečnostní pokyny, apod., musí být prokazatelně 

seznámeni s těmito pravidly. 

 Zaměstnanec nebo dodavatelská firma nesmí vykonávat činnost, ke které je potřebná 

odborná kvalifikace nebo způsobilost a zaměstnanec nebo dodavatelská firma tuto 

odbornost nevlastní. 

 Všechna zařízení se smí pouţívat jen podle návodů výrobce. Termíny a zkoušky 

na kontrolu provozuschopnosti a funkčnosti zařízení se provádí dle pokynů 

výrobce, není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak.  

 Doba stanovení čištění odsávacího potrubí na svařovacích a tryskacích linkách 

bude stanovena tímto výpočtem: 

t = 
        

  
  

 t- maximální doba do dalšího čištění 

 m-usazené mnoţství prachu za den 

 h- výška potrubí 

 LEL-dolní mez výbušnosti 

 Kb-bezpečnostní koeficient (0,5) 

Pokud spočtená doba tímto vzorcem bude delší, neţ jakou předepisuje výrobce, bude 

perioda čištění podle poţadavku výrobce. 

Označení míst bezpečnostními a informativními cedulemi 

 prostory s hořlavými kapalinami, a plyny zařazených jako činnost se zvýšeným 

požárním nebezpečím 



nebezpečí ohně + hořlavá kapalina třída hořlavé kapaliny (u prostor s HK) 

prostory s plyny musí být označeny druhem plynu 

zákazové značky (zákaz kouření, zákaz výskytu otevřeného ohně apod) 

další značení 

příslušnými značkami musí být označeny hlavní a další uzávěry: plynu, vody, elektřiny 

označení míst s hasicími přístroji  

označení únikových východů 

a další značení vyţadující ostatní právní předpisy 

Systém preventivních požárních prohlídek 

Poţární preventivní prohlídku můţe vykonávat pouze osoba k tomu určená 

(vlastnící odbornou způsobilost v poţární ochraně). Tato činnost můţe být zajištěna i 

dodavatelskou firmou. 

Rozsah prohlídek: 

 Kontrola prostředků poţární ochrany – zejména jejich stav, celistvost, umístění, 

platnost zkoušek a revizí.  

 Dodrţování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, mimo míst 

k tomu určených. 

 Kontrola skladování a umístění hořlavých látek. 

 Kontrola únikových cest, jejich průchodnost a označení. 

 Kontrola a umístění a neporušení výstraţného značení. 

 Kontrola celistvosti úplnosti dokumentace poţární ochrany. 

 Kontrola funkčnosti vyhrazených poţárních zařízení. 

Firma Benteler vede tuto dokumentaci poţární ochrany 

 stanovení organizace zabezpečení poţární ochrany, 

 poţární řád, 

 poţární poplachové směrnice, 

 pokyny pro evakuaci výrobní haly s vyznačením únikových východů 

 dokumentace zdolávání poţárů, 

 řád ohlašovny poţár 

 tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy 

preventivních poţárních hlídek a preventistů poţární ochrany, 

 dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě 

preventivních poţárních hlídek a preventistů poţární ochrany, 

 poţární kniha 

Další dokumentace PO 

 Poţárně bezpečnostní řešení stavby. 

 Bezpečnostní listy k chemickým látkám. 

 Rozhodnuti a stanoviska vydaných správními úřady stahující se k PB. 



Lhůty poţárních kontrol 

Preventivních poţární prohlídky budou probíhat vţdy jednou měsíčně. Kontrola 

dokumentace poţární ochrany bude jednou za rok. Kontrola samočinného poţárního 

hlásiče bude vţdy jednou za půl roku, kontrola ústředny EPS jednou za měsíc. Jednou 

ročně se provede kontrola funkčnosti celého systému EPS. 

O kaţdé kontrole se provede záznam o výsledku provedené kontroly do poţární 

knihy. 

Preventivní poţární hlídka 

 Členové preventivní poţární hlídky jsou do této funkce jmenováni. Hlavními 

úkoly preventivní poţární hlídky je dohlíţet na dodrţování předpisů o poţární 

ochraně a v případě vzniku poţáru provést nutná opatření k záchraně 

ohroţených osob, přivolat jednotku poţární ochrany a zúčastnit se likvidace 

poţáru. 

 Poţární preventivní hlídka bude zřízena pro výrobní halu.  

 Rozsah školení preventivní poţární hlídky bude souladu s §25 vyhlášky 

246/2001 Sb., v platném znění, o poţární prevenci. 

 Poţární preventivní hlídka bude pro kaţdou směnu stanovena v počtu 1+2 . 

Velitel poţární preventivní hlídky a dva členové. 

Školení zaměstnanců 

Školení o poţární ochraně bude v souladu s § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o 

poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Rozsah školení bude souladu s §24 vyhlášky 246/2001 Sb., v platném znění, o 

poţární prevenci. 

Záznamy o provedení školení jsou součástí dokumentace poţární ochrany. 

 

Ohlašovny požáru 

Ohlašovna poţáru je umístěna na vrátnici firmy. S výrobní halou a administrativní 

budovou je spojena přes telefonní sít. V případě potřeby se poţár ohlašuje telefonicky 

na ohlašovnu poţáru, anebo vedoucímu pracovníkovi, který podá neprodleně na 

ohlašovnu poţáru informaci o vzniklém poţáru. Ohlašovna poţáru se řídí podle Řádu 

ohlašovny poţáru. 

Zajištění požární ochrany mimo pracovní dobu 

Firma Benteler provozuje nepřetrţitý provoz. Za dodrţování předpisů o poţární 

ochraně v době nepřítomnosti statutárního zástupce firmy a preventivy PO odpovídá 

vedoucí směny. Na vrátnici, kde je zřízená ohlašovna poţáru, je stálá sluţba. 

 

Zpracoval: Milan Tabi      Schválil: 

 



Poţární Řád 

Výrobní hala 

 

Stručný popis činnosti  
 

Výrobní hala je vyuţívána v celé své ploše jako výrobní prostor určený pro 

strojírenskou výrobu a není dělen ţádnými stavebními konstrukcemi. Jednotlivé 

technologie od sebe dělí manipulační cesty. Hlavními technologickými zařízeními jsou 

lisovací stroje (lisování za studena linky Fagor, lisování za tepla, linky WFL), tvrdý 

ostřih ( linky HBL), automatické svařování  metodou MAG , MIG  a odporové 

svařování, lakovací linka (KTL) a odmašťovací linka. Konstrukční systém stavby je 

nehořlavý a tvoří jeden poţární úsek 

 

Hořlavé prachy 

Teplota vznícení usazeného prachu 482 °C 

Teplota ţhnutí 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 

Hasit vodními nebo pěnovými hasicími přístroji 

Pozor na rozvíření prachu-nebezpečí výbuchu 

 

Hořlavé kapaliny 

 

 

 

hořlavá kapalina 

symbol 

 

I-IV. třída nebezpečnosti 

Hasit pěnovými hasicími přístroji. 



Stanovení podmínek PB 
 Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, 

neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních 

pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou 

osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sám sebe. 

 Dodrţovat pokyny, zákazy nebo příkazy vydané firmou Benteler automotive 

Rumburk. 

 Seznámit se všemi předpisy poţární ochrany a dodrţovat je. 

 Před započetím práce zkontrolovat své pracoviště, udrţovat na něm pořádek a 

oznámit vedoucímu pracoviště všechny zjištěné závady, které by mohly vést ke 

vzniku poţáru a pokud je to moţné, tak je neprodleně odstranit. 

 Všechny hořlavé látky odkládat pouze na určená místa. 

 Při manipulaci s hořlavými látkami dbát zvýšené opatrnosti. 

 Pravidelně udrţovat pořádek na pracovišti, zejména uklízení nánosů prachu. 

 Při práci na pracovních strojích dodrţovat všechny pokyny a doporučení 

vydaných výrobcem zařízení. 

 Udrţovat trvale volné únikové cesty. 

 Nepoškozovat nebo nepřesouvat prostředky poţární ochrany a neznemoţňovat 

jejich okamţité pouţití, zejména zabráněním jejich dostupnosti. 

Vymezení oprávnění a povinností osob k zajištění podmínek PB 
 

Za plnění podmínek poţární bezpečnosti odpovídají všichni zaměstnanci ve Firmě 

Benteler. Zaměstnanci jsou povinni dodrţovat pokyny a příkazy vedoucích zaměstnanců 

a stanovené povinnosti na úseku poţární ochrany dané touto směrnicí, popřípadě jiných 

předpisů upravujících povinnosti na úseku poţární ochrany; dodrţovat technologické 

postupy, návody k údrţbě a obsluze. Podle svých moţností také dbají o vlastní 

bezpečnost, poţární bezpečnost i o bezpečnost a zdraví jiných osob. 

 

Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a zajištění 

únikových cest 

 

 Všechny osoby pohybující se po výrobní hale jsou povinny dodrţovat pokyny, 

zákazy nebo příkazy vydané firmou Benteler automotive. 

 Únikové cesty musí být trvale volné, bez zmenšení jejich šířky a označeny 

směrem úniku osob. 

 Únikové východy musí umoţňovat bezpečné opuštění budovy a musí být řádně 

označeny. 

 

Odpovědný zaměstnanec 

xxxx 

Zpracoval: Milan Tabi         Schválil: 



Poţární Řád 

sklad materiálu 

 

Stručný popis činnosti  

 

Sklad dispozičního materiálu je určen ke skladování látek pouţívaných při výrobě 

anebo údrţbě technologických zařízení.  Mnohé z uskladněných přípravků jsou 

klasifikovány jako vysoce hořlavé nebo hořlavé.  

 

Hořlavé kapaliny 

 

 

 

 

hořlavá kapalina 

symbol 

 
Bod vzplanutí do 21˚C I. třída nebezpečnosti 

Teplota vznícení 300 ˚C  

Hasit pěnovými nebo práškovými hasicími přístroji. 

 

 

 

Hořlavé aerosoly 

 

aerosoly 

 

Vysoce hořlavé a 

hořlavé látky 

 

 

symbol 

 

Hasit vodními, pěnovými nebo práškovými hasicími přístroji. 

 

 

 

 

 



 

Stanovení podmínek PB 

 

 Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, 

neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních 

pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou 

osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sám sebe. 

 Dodrţovat pokyny, zákazy nebo příkazy vydané firmou Benteler automotive 

Rumburk. 

 Seznámit se všemi předpisy poţární ochrany a dodrţovat je. 

 Před započetím práce zkontrolovat své pracoviště, udrţovat na něm pořádek a 

oznámit vedoucímu pracoviště všechny zjištěné závady, které by mohly vést ke 

vzniku poţáru a pokud je to moţné, tak je neprodleně odstranit. 

 Všechny hořlavé látky odkládat pouze na určená místa. 

 Při manipulaci s hořlavými látkami dbát zvýšené opatrnosti. 

 Pravidelně udrţovat pořádek na pracovišti. 

 Udrţovat trvale volné únikové cesty. 

 Nepoškozovat nebo nepřesouvat prostředky poţární ochrany a neznemoţňovat 

jejich okamţité pouţití, zejména zabráněním jejich dostupnosti. 

Vymezení oprávnění a povinností osob k zajištění podmínek PB 
 

Za plnění podmínek poţární bezpečnosti odpovídají zaměstnanci, mající sklad na 

starosti. Zaměstnanci jsou povinni dodrţovat pokyny a příkazy vedoucích zaměstnanců 

a stanovené povinnosti na úseku poţární ochrany dané touto směrnicí, popřípadě jiných 

předpisů upravujících povinnosti na úseku poţární ochrany; dodrţovat technologické 

postupy, návody k údrţbě a obsluze. Podle svých moţností také dbají o vlastní 

bezpečnost, poţární bezpečnost i o bezpečnost a zdraví jiných osob. 

 

Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a zajištění únikových 

cest 
 

 Všechny osoby pohybující se ve skladu jsou povinny dodrţovat pokyny, zákazy, 

nebo příkazy vydané firmou Benteler automotive. 

 Únikové cesty musí být trvale volné, bez zmenšení jejich šířky a označeny 

směrem úniku osob. 

 Únikové východy musí umoţňovat bezpečné opuštění budovy a musí být řádně 

označeny. 

Odpovědný zaměstnanec 

xxx 

Zpracoval: Milan Tabi      Schválil: 



Poţární Řád 

Čerpací stanice motorové nafty 

 

Stručný popis činnosti  
Čerpací stanice motorové nafty je zřízena v ocelovém přístřešku pro odpady. Stojí 

na volném prostranství v zadní části areálů firmy. Skládá se z nadzemní nádrţe na naftu 

o objemu 3 m
3
 a výdejního stojanu. Od skladu hořlavých kapalin je oddělena poţárně 

dělící konstrukcí. Čerpací stanice nemá zřízené ţádné stálé pracovní místo. 

 

Motorová nafta 

Skupenství hořlavá kapalina ropný produkt 

 

Výhřevnost  - MJ/ kg 

 

42 

symbol 

 
Bod vzplanutí Od 21 ˚C II. TŘÍDA nebezpečnosti 

Teplota vznícení 233  ˚C  

Hasit pěnovými, nebo práškovými hasicími přístroji. 

 

Stanovení podmínek PB 

 

 Dodrţovat pokyny, zákazy nebo příkazy vydané firmou Benteler automotive 

Rumburk. 

 Všechny hořlavé látky odkládat pouze na určená místa. 

 Při manipulaci s hořlavými látkami dbát zvýšené opatrnosti. 

 Zákaz manipulace s otevřeným ohněm. 

 Udrţovat čistotu a pořádek v čerpací stanici. 

 Dodrţovat provozní řád čerpací stanice. 

 

Vymezení oprávnění a povinností osob k zajištění podmínek PB 
 

 

 Za plnění podmínek poţární bezpečnosti odpovídají pracovníci mající čerpací 

stanici na starosti. 

 Zaměstnanci jsou povinni dodrţovat pokyny a příkazy vedoucích zaměstnanců a 

stanovené povinnosti na úseku poţární ochrany dané touto směrnicí, popřípadě 



jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku poţární ochrany; dodrţovat 

technologické postupy, návody k údrţbě a obsluze.  

 

Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a zajištění 

únikových cest 

 

 Všechny osoby pohybující se po areálu firmy jsou povinny dodrţovat pokyny, 

zákazy, nebo příkazy vydané firmou Benteler automotive. 

 

 

Odpovědný zaměstnanec 

xxxx 

 

 

Zpracoval: Milan Tabi      Schválil: 

 

  



Poţární Řád 

Venkovní sklad hořlavých kapalin 

Stručný popis činnosti  

  

Sklad hořlavých kapalin je postaven v zadní části areálu za výrobní halou. Ve skladu 

jsou umístěny barely s vyslouţilými oleji, které jsou vyskládány v regálech. Celkové 

mnoţství skladovaných látek je 12 m
3
. 

Minerální oleje jsou kapaliny IV. třídy nebezpečnosti. 

 

 

Stanovení podmínek PB 

 

 Dodrţovat pokyny, zákazy nebo příkazy vydané firmou Benteler automotive 

Rumburk. 

 Všechny hořlavé látky odkládat pouze na určená místa. 

 Při manipulaci s hořlavými látkami dbát zvýšené opatrnosti. 

 Zákaz manipulace s otevřeným ohněm. 

 Zákaz skladování jiných látek, neţ ke kterým je sklad určen. 

 Zákaz skladování hořlavých látek v blízkosti skladu. 

 Udrţovat čistotu a pořádek ve skladu. 

 Dodrţovat provozní řád skladu hořlavých kapalin. 

Vymezení oprávnění a povinností osob k zajištění podmínek PB 
 

 

 Za plnění podmínek poţární bezpečnosti odpovídají pracovníci mající sklad na starosti. 

 Zaměstnanci jsou povinni dodrţovat pokyny a příkazy vedoucích zaměstnanců a 

stanovené povinnosti na úseku poţární ochrany dané touto směrnicí, popřípadě jiných 

předpisů upravujících povinnosti na úseku poţární ochrany; dodrţovat technologické 

postupy, návody k údrţbě a obsluze.  

 

Oleje 

Skupenství hořlavá kapalina symbol 

Barva hnědá 

 
Výhřevnost  - MJ/ kg - 

Teplota vznícení >100 ˚C IV. třída nebezpečnosti 

 

Hasit pěnovými hasicími přístroji. 



Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a zajištění 

únikových cest 

 

 Všechny osoby pohybující se po areálu firmy jsou povinny dodrţovat pokyny, 

zákazy, nebo příkazy vydané firmou Benteler automotive. 

 

 

Odpovědný zaměstnanec 

 

xxxx 

 

Zpracoval: Milan Tabi      Schválil: 

 

  



Poţární Řád 

Vnitřní sklad hořlavých kapalin 

Stručný popis činnosti  
Sklad hořlavých kapalin je postaven v zadní části areálu za výrobní halou. Ve skladu 

jsou umístěny barely s vyslouţilými oleji, které jsou vyskládány v regálech. Celkové 

mnoţství skladovaných látek je 12 m
3
. 

Minerální oleje jsou kapaliny IV. třídy nebezpečnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovení podmínek PB 
 Dodrţovat pokyny, zákazy nebo příkazy vydané firmou Benteler automotive 

Rumburk. 

 Všechny hořlavé látky odkládat pouze na určená místa. 

 Při manipulaci s hořlavými látkami dbát zvýšené opatrnosti. 

 Zákaz manipulace s otevřeným ohněm. 

 Zákaz skladování jiných látek, neţ ke kterým je sklad určen. 

 Zákaz skladování hořlavých látek v blízkosti skladu. 

 Udrţovat čistotu a pořádek ve skladu. 

 Dodrţovat provozní řád skladu hořlavých kapalin. 

Vymezení oprávnění a povinností osob k zajištění podmínek PB 
 

 

 Za plnění podmínek poţární bezpečnosti odpovídají pracovníci mající sklad na starosti. 

 Zaměstnanci jsou povinni dodrţovat pokyny a příkazy vedoucích zaměstnanců a 

stanovené povinnosti na úseku poţární ochrany dané touto směrnicí, popřípadě jiných 

předpisů upravujících povinnosti na úseku poţární ochrany; dodrţovat technologické 

postupy, návody k údrţbě a obsluze.  

Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a zajištění 

únikových cest 

 

Oleje 

Skupenství hořlavá kapalina symbol 

Barva hnědá 

 
Výhřevnost  - MJ/ kg - 

Teplota vznícení >100 ˚C IV. třída 

nebezpečnosti 

Hasit pěnovými hasicími přístroji. 



 Všechny osoby pohybující se po areálu firmy jsou povinny dodrţovat pokyny, 

zákazy, nebo příkazy vydané firmou Benteler automotive. 

 

 

Odpovědný zaměstnanec 

 

xxxx 

 

Zpracoval: Milan Tabi      Schválil: 

 

  



Poţární Řád 

Sklad technických plynů 

Stručný popis činnosti  
Sklad technických plynů je ocelová typová klec na ukládání tlakových nádob. Je 

umístěn nedaleko výrobní haly v zadní části areálu firmy. Ve skladu jsou umístěné 

tlakové nádoby s kyslíkem a acetylenem. Tlakové nádoby se pouţívají do svářecích 

souprav. 

 

Acetylen 

Skupenství plynné Bezbarví plyn 

 

Meze výbušnosti 

Dolní mez 

výbušnosti 

1,5 % 

objm. 

Horní mez 

výbušnosti 

85 % 

objem. 

symbol 

 
Hustota (vzduch= 1) 0,91 extrémně hořlavý 

Poznámka: 

Nádoby zajistit proti pádu. Skladovat na dobře větraném místě při teplotě 

niţší neţ 50 C. Skladovat odděleně od oxidujících plynů a ostatních látek. 

Neskladovat na slunci. 

Hořící tlakové lahve ochlazovat vodou s dostatečné vzdálenosti aţ do 

příjezdu jednotek poţární ochrany. Hrozí nebezpečí výbuchu !!! 

 

Kapalný kyslík 

Skupenství plyn Symbol: 

Bod tání [°C] -219  

 

 

Bod varu [°C] 

-183 

Kritická teplota [°C] -118  

oxidující Relativní hustota, plyn 

(vzduch=1)   

1,1 

Poznámka: Můţe bouřlivě reagovat s hořlavinami a s redukčními činidly. 

Bouřlivě oxiduje organické materiály. Rozlití kapaliny můţe mít za 

následek zkřehnutí strukturovaných materiálů. 

 

 

 

 

Stanovení podmínek PB 
 



 Dodrţovat pokyny, zákazy nebo příkazy vydané firmou Benteler automotive 

Rumburk. 

 Dodrţovat pokyny, zákazy nebo příkazy vydané výrobcem. 

 Všechny hořlavé látky nebo hoření podporující odkládat pouze na určená místa. 

 Při manipulaci s hořlavými látkami dbát zvýšené opatrnosti. 

 Zákaz manipulace s otevřeným ohněm. 

 Udrţovat čistotu a pořádek kolem skladu. 

 Dodrţovat provozní řád skladu. 

Vymezení oprávnění a povinností osob k zajištění podmínek PB 
 

 

 Za plnění podmínek poţární bezpečnosti odpovídají pracovníci mající sklad 

technických plynů na starosti. 

 Zaměstnanci jsou povinni dodrţovat pokyny a příkazy vydané firmou Benteler 

automotive Rumburk 

 a dodrţovat stanovené povinnosti na úseku poţární ochrany dané touto směrnicí, 

popřípadě jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku poţární ochrany; dodrţovat 

technologické postupy, návody k údrţbě a obsluze.  

 

Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a zajištění 

únikových cest 

 

 Všechny osoby pohybující se po areálu firmy jsou povinny dodrţovat pokyny, 

zákazy, nebo příkazy vydané firmou Benteler automotive. 

 

 

Odpovědný zaměstnanec 

      xxxxx 

 

Zpracoval: Milan Tabi      Schválil: 

  



Poţární Řád 

Zásobník s kyslíkem 

 

Stručný popis činnosti  

 

Venkovní zásobník na zkapalněný kyslík se skládá z ocelové nádrţe o vnitřním 

objemu 22 000 litrů. Zásobník s kyslíkem se nachází v blízkosti výrobní haly a je s ní 

spojen rozvodem.  Kyslík je silně oxidační činidlo a nesmí přijít do styku s hořlavými 

materiály, tuky či oleji. Hrozí velké nebezpečí poţáru nebo exploze. 

 

Kapalný kyslík 

Skupenství Zkapalněný plyn Symbol: 

Bod tání [°C] -219  

 

 

Bod varu [°C] 

 

-183 

Kritická teplota [°C] -118 
 

oxidující Relativní hustota, plyn 

(vzduch=1) 
1,1 

Relativní hustota, 

kapalina (voda=1) 
1,1 

 Rozpustnost ve vodě 

[mg/l] 
39 

Rozsah hořlavosti Oxidační činidlo 

Poznámka: Můţe bouřlivě reagovat s hořlavinami a s redukčními činidly. 

Bouřlivě oxiduje organické materiály. 

 

Stanovení podmínek PB 

 

 Zabraňte společnému styku s hořlavými látkami, tuky a oleji. 

 Zabraňte vstupu nepovolaným osobám k zásobníku. 

 Ventily otvírejte pomalu a plynule. 

 Neskladujte kolem zásobníku ţádné hořlavé látky. 

 Nedotýkejte se uniklé látky. 

 Dodrţujte pokyny výrobce. 

 V případě úniku kyslíku informujte vedoucí zaměstnance podniku. 



Vymezení oprávnění a povinností osob k zajištění podmínek PB 
 

 

 Za plnění podmínek poţární bezpečnosti na úseku poţární ochrany dané 

touto směrnicí, popřípadě jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku 

poţární ochrany; (dodrţovat technologické postupy, návody k údrţbě a 

obsluze a provozní řád), odpovídají zaměstnanci ve Firmě Benteler, kteří 

jsou určeni k obsluze zásobníku. 

 Podle svých moţností také dbají o vlastní bezpečnost, poţární bezpečnost i o 

bezpečnost a zdraví jiných osob. 

 

Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a zajištění únikových 

cest 

 

 Všechny osoby pohybující se po výrobním areálu firmy Benteler jsou povinny 

dodrţovat pokyny, zákazy nebo příkazy vydané firmou Benteler automotive. 

 

 

Odpovědný zaměstnanec 

Zpracoval: Milan Tabi      Schválil: 

  



Poţární poplachová směrnice 

 Osoba, která zpozoruje poţár, je povinna jej okamţitě ohlásit na ohlašovnu poţáru. 

Poté pokud je to moţné, provede prvotní zásah za pouţití prostředků poţární 

ochrany (přenosné hasicí přístroje, poţární hydranty)  

 

 V místě poţáru upozorní ostatní zaměstnance na vzniklou situaci voláním „HOŘÍ“.  

 

 Na ohlašovnu poţáru uvede:  

 

 KDO VOLÁ 

 CO HOŘÍ 

 KDE HOŘÍ 

Ohlašovna poţáru poté přivolá jednotky poţární ochrany zavoláním na Krajské 

informační a operační středisko HZS ÚK. 

 V případě poţáru většího rozsahu bude vyhlášena evakuace osob z objektu 

místním rozhlasem. Osoby se shromáţdí na určeném místě. Evakuaci řídí 

členové preventivních poţárních hlídek. 

 

 Všichni zaměstnanci jsou povinni se řídit pokyny poţární hlídky a po příjezdu 

jednotky poţární ochrany pokyny Velitele zásahu. 

 

Důleţitá telefonní čísla 
 

OHLAŠOVNA POŢÁRU xxxx 

Linka tísňového volání 112 

HASIČI 150 

POLICIE ČR 158 

RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŢBA 155 

HAVARIJNÍ SLUŢBY xxxx 

Ředitel podniku xxxx 

 

Zpravoval: Milan Tabi           Schválil: 

  



Řád ohlašovny poţáru 

 Obsluha ohlašovny poţáru přijímá informaci o vzniku poţáru telefonicky 

nebo osobně na ohlašovně poţáru. 

 Obsluha ohlašovny poţáru je povinna zjistit:  

 KDO HLÁSÍ POŢÁR 

 CO HOŘÍ 

 KDE HOŘÍ 

 ROZSAH POŢÁRU 

 Po ohlášení události přivolá obsluha ohlašovny jednotku poţární ochrany 

zavoláním na Krajské informační a operační středisko HZS ÚK, tel. 150 

nebo zavoláním na tísňovou linku 112 a o události informuje ředitele 

podniku. 

 Oznamovatel poţáru zavoláním na KOPIS nebo tísňovou linku uvede: 

 Jméno volajícího 

 Adresu podniku 

 Místo poţáru 

 Co hoří 

 Rozsah poţáru 

 Volající vyčká u telefonu na případné ověření informací nebo zpětný dotaz 

OPISEM HZS ÚK. 

 Obsluha ohlašovny vyhlásí poţární poplach vnitřním rozhlasem. 

 vzniklé situaci telefonicky informuje obsluha ohlašovny poţáru ředitele 

firmy a pracovníka BOZP a Po.  

 Zkouška telefonního spojení se zkouší kaţdý den, vţdy při nástupu nové 

směny. 

 V případě nefunkčnosti telefonní linky se bude spojení mezi ohlašovnu 

poţáru a jednotlivými objekty zajišťovat pomocí mobilních telefonů. 



 

Důleţitá telefonní čísla 

OHLAŠOVNA POŢÁRU xxxx 

Linka tísňového volání 112 

HASIČI 150 

POLICIE ČR 158 

RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ 

SLUŢBA 

155 

HAVARIJNÍ SLUŢBY xxxx 

Ředitel firmy xxxx 

pracovníka BOZP a Po xxxx 

 

Zpracoval: Milan Tabi      schválil: 

  



Jmenování do funkce preventisty poţární ochrany 

 

Jméno a příjmení 

Datum narození 

Jmenování do funkce preventisty PO je vystaveno na základě absolvování odborné 

přípravy provedené v souladu s §25 vyhlášky 246/2001 Sb., v platném znění, o poţární 

prevenci. 

Náplň práce: 

Preventista PO projde všechny objekty, kde se provádějí činnosti se zvýšeným 

poţárním nebezpečím a zkontroluje fyzický stav PO zejména:  

 

 zda jsou na svých místech a nepoškozené přenosné i pojízdné hasicí přístroje a 

jestli mají platnou revizi 

 jestli jsou vyvěšeny poţární poplachové směrnice, příp. další dokumenty 

(poţární evakuační plán, apod.) 

 značky a příkazy týkající se PO jsou vyvěšeny a neponičeny, např.: únikový 

východ 

 jestli kolem pracovních strojů není únik oleje nebo jestli olej neuniká z jiných 

zařízení 

 příjezdové cesty a únikové cesty, volné poţární plochy 

 dostatečnou vzdálenost hořlavých látek od moţných zdrojů zapálení 

 dodrţování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm na pracovištích 

 kontrola usazování hořlavého prachu ve výrobní hale 

 zda jsou volné únikové cesty a vnitřní komunikace včetně označených dveří 

únikových cest 

 jestli jsou nepoškozené poţárně bezpečnostní zařízení (např.: samozhášecí 

systém na svařovacích linkách) 

 u poţárního vodovodu se kontroluje zaplombování jednotlivých nástěnných 

skříní s vybavením 

 kontrola dieselgenerátorů, zdali není ţádný únik hořlavé látky 

 Pokud preventista PO zjistí závadu, zapíše ji do poţární knihy, kde uvede popis 

závady, datum odstranění, odpovědnou osobu za odstranění a podepíše se. 

Pokud to bude v jeho silách a bude mít prostředky k zajištění nápravy, provede ji 

sám. 

 Preventista zapíše do poţární knihy zápis o kontrole i tehdy, pokud během 

kontroly nezjistil ţádné závady. 

Zpracoval:         Schválil: 

 

 



Osnova a rozsah školení o PO pro zaměstnance 

Jméno a příjmení, titul:   

Datum narození: 

 Odborná příprava obsahuje seznámení: 

 s organizací a zajištěním poţární ochrany a se základními povinnostmi 

vyplývajícími z předpisů o poţární ochraně 

 doba školení 20 minut 

 s poţárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných v místě 

výkonu práce zaměstnance 

 doba školení 20 minut 

 se zpracovanou dokumentací poţární ochrany 

 doba školení 20 minut 

 se zvláštními poţadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických 

zařízení v případě poţáru 

 doba školení 20 minut 

 se zajištěním poţární ochrany v době sníţeného provozu  

 doba školení 20 minut 

 s rozmístěním a se způsobem pouţití věcných prostředků poţární ochrany na 

pracovišti 

 doba školení 20 minut 

 

celková doba školení 140 minut. 

 

 

dne ……………………..       podpis  ……………………… 

         

 

 

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance   

 

……………………………………........................................... 

  



Osnova a rozsah školení o PO pro vedoucí  zaměstnance 

Jméno a příjmení, titul:   

Datum narození: 

 Odborná příprava obsahuje seznámení: 

 s organizací a zajištěním poţární ochrany a se základními povinnostmi 

vyplývajícími z předpisů o poţární ochraně 

 doba školení 20 minut 

 s poţárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných v místě 

výkonu práce zaměstnance 

 doba školení 20 minut 

 se zpracovanou dokumentací poţární ochrany 

 doba školení 20 minut 

 se zvláštními poţadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických 

zařízení v případě poţáru 

 doba školení 20 minut 

 se zajištěním poţární ochrany v době sníţeného provozu  

 doba školení 20 minut 

 s rozmístěním a se způsobem pouţití věcných prostředků poţární ochrany na 

pracovišti 

 doba školení 20 minut 

 

celková doba školení 140 minut. 

 

dne ……………………..       podpis  ……………………… 

            

   

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance   

 

……………………………………........................................... 

  



Osnova a rozsah školení o PO pro preventivní poţární hlídky 

Jméno a příjmení,  

Datum narození: 

Osnova školení: 

1. Podmínky poţární ochrany na pracovišti 

 poţární nebezpečí provozované činnosti (zásady poţární, zákazy, příkazy a 

pokyny týkající se poţární bezpečnosti, zákaz oprav a úprav zařízení),  

 doba školení 20 minut 

 zásady poţární bezpečnosti vztahující se pracoviště (volné únikové cesty, 

přístup k  uzávěru plynu, vody a el. energie, ukládání materiálu jen do míst k 

tomu určených, pořádek a čistota pracovišť, poţární zatíţení a z toho vyplývající 

riziko), 

 doba školení 20 minut 

 seznámení s nejčastějšími příčinami poţáru, rozbor poţáru vzniklého na daném 

pracovišti, upozornění na nedbalost kuřáků, úmyslné zapálení, vznik poţáru z 

technických příčin, el. zkraty, apod.), 

 doba školení 20 minut 

2. Poţární poplach, jednotka poţární ochrany 

 způsob přivolání jednotky poţární ochrany, vyhlášení poplachu 

 doba školení 20 minut 

3. Zdolávání poţáru 

 rozmístění hasebních prostředků v objektu (způsob jejich pouţití, hydranty, 

přenosné hasicí přístroje). Praktická ukázka pouţití přenosného hasicího 

přístroje (způsob uvedení do činnosti, odblokování pojistek, simulace jeho 

pouţití podle typu přístroje), 

 evakuace osob a materiálu, 

 povinnosti v souvislosti se zdoláváním poţáru, 

 doba školení 40 minut 
 

celková doba školení 120 minut. 

4. Ostatní 

 způsob provádění preventivních poţárních prohlídek a jejich lhůty 

 

dne  ……………………..       podpis  ……………………… 

 Jméno, příjmení a podpis školeného v oblasti PO 

……………………………........................................... 

 



POKYNY PRO ČINNOST PREVENTIVNÍ POŢÁRNÍ HLÍDKY 

Výrobní hala 

Povinnosti poţární hlídky na úseku prevence poţární ochrany 

 

 Dohlíţet na dodrţování poţárních předpisů a řádů na jednotlivých pracovištích; 

 znát způsob součinnosti s jednotkami poţární ochrany;  

 zúčastňovat se odborné přípravy v předepsaném rozsahu minimálně 1× ročně; 

 znát rozmístění a způsob pouţití přenosných hasicích přístrojů a ostatních 

hasebních prostředků a kontrolovat jejich připravenost; 

 znát obsah poţárního řádu pracoviště a poţární poplachové směrnice; 

 dohlíţet, aby nebyly zataraseny přístupy k hasicím přístrojům, hydrantům, 

hlavním uzávěrům a ovladačům. 

 

Obecná činnost preventivní poţární hlídky v případě vyhlášení 

poplachu 

 

 Pokud člen preventivní poţární hlídky zjistí poţár, je povinen dle rozsahu 

pokusit se jej uhasit. Bezprostředně ohlašuje událost na ohlašovnu poţáru. 

 Kaţdý člen je povinen uposlechnout příkazy velitele hlídky a velitele zásahu, 

 bezprostředně po vyhlášení poplachu jednotliví členové plní předem zadané 

úkoly. 

Seznam členů preventivní poţární hlídky: 

 1 směna: XXX  

XXX 

XXX 

2. směna: 

  XXX 

XXX 

XXX 

3. směna:  

  XXX 

XXX 

XXX 

 

Zpracoval:        schválil: 

 

 

 

 

Určení úkolu členů preventivní požární hlídky 



 
 

 

 
 

  

řídí hasební zásah do příjezdu jednotek požární ochrany

Výrobní areál

řídí evakuaci osob

podáva informave veliteli zásahu

PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKA
jméno

činnost prevence

činnost represe

Odpovídá za činnost požární hlídky

Zodpovídá za dodržování protipožární ochrany na pracovišti

kontroluje pracoviště během směny

činnost represe

otvírá únikové východy

vypíná v případě potřeby technologii el . proud , přívod plynu a vody

provádí hasební práce

PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKA
jméno

Výrobní areál
činnost prevence

odpovídá za dodržování protipožární ochrany na pracovišti

PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKA
jméno

Výrobní areál
činnost prevence

provádí hasební práce

kontroluje označení únikových cest, jestli jsou nepoškozenné a na 

svém místě bezpečnostní značky, a vyvěšeny dokumenty pož. 

ochrany ( evakuční plány , požární řád apod.)

kontroluje pracoviště během směny

činnost represe

pomáhá při evakuaci

vypíná v případě potřeby technologii el . proud , přívod plynu a vody



Pokyny pro evakuaci 

Výrobní haly 

Evakuaci můţe nařídit: 

 Ředitel firmy 

 Velitel poţární hlídky 

 Velitel zásahu 

Vyhlášení Evakuace: 

Evakuaci vyhlásí pracovníci z vrátnice zapnutím zvukového signálu a místním 

rozhlasem. 

Evakuaci organizují: 

 Velitel a členové poţární hlídky 

 Velitel zásahu 

 Osoby se shromáţdí před výrobní halou naproti hlavnímu vstupu. Je nutné 

ponechat volný prostor pro případný příjezd poţárních vozidel. 

 Po evakuaci osob, provede velitel poţární hlídky početní kontrolu.  

Únikové cesty: 

 Únikové cesty jsou označeny značkou  a nacházejí se na kaţdé straně 

výrobní haly. Tyto cesty vedou na volné prostranství. Popřípadě lze pouţít 

únikové cesty vedoucí skrz administrativní budovu. 

 Z administrativní budovy z 2. NP vede úniková cesta po hlavním schodišti do 

vestibulu a poté hlavním vchodem na volné prostranství.  

 Z 1.NP je zřízená úniková cesta přes vestibul hlavním vchodem na volné 

prostranství. 

Zabezpečení první pomoci 

 Poskytnout první pomoc jsou podle svých moţností povinni všichni zaměstnanci 

podniku. První pomoc poskytují všechny přivolané sloţky IZS. 

Činnost v případě evakuace 

 Vypnout technologická zařízení. 

 Samostatně opustit prostor únikovým východem a dostavit se na Shromaţdiště 

osob. 

 Neopouštět shromaţdiště osob a počkat na další pokyny. 

 Uposlechnout pokyny osob řídící evakuaci. 

 



 

Vyznačení únikových východů a místa pro shromáţdění osob 
 

 

 

Zpracoval: Milan Tabi       Schválil: 

 

 

 

  

Vrátnice

silnice

shromažďovací 

prostor osob



 

Dokumentace zdolávání poţárů 

Dokumentace zdolávání poţáru byla zpracována na základě návrhu na opatření po 

provedené analýze poţárního nebezpečí. Vzhledem k velikosti areálu bylo doporučeno 

zpracovat dokumentaci ve formě operativního plánu. Podkladem pro zpracování 

dokumentace byla provedená operativně taktická studie. 

Z hlediska moţného rozvoje poţáru a jako jednou z podmínek návrhu na opatření 

po provedené operativně taktické studie se bude tvořit obsah operativního plánu: 

 Textová část - popis podniku 

 Grafická část - situace podniku 

 Operativní karta - sklad olejů a čerpací stanice 

V podniku pracuje celkem 600 osob ve třech směnách. Nejpočetněji je obsazená 

ranní směna s celkovým počtem 300 osob. Vzhledem k nepřetrţitému provozu je doba 

zpozorování poţáru stanovena na 5 minut. Příjezd první jednotky bude za 8 minut od 

nahlášení poţáru. Ohlašovna poţáru je zřízena na vrátnici podniku. Spojení je 

mezi výrobní halou a ohlašovnou poţáru je zajištěno telefonicky. 

Podnik patří do katastru obce Rumburk. Jako první dojede na místo JSDHO 

Rumburk přibliţně za 8 minut od nahlášení poţáru. Jednotka HZS Ústecké kraje PS 

Varnsdorf přijede na místo události asi za 15 minut od nahlášení poţáru. Příjezd 

ostatních jednotek je uveden v tabulce poplachového plánu. V podniku je poţární nádrţ 

o objemu 45 m
3
.
 
 Na základě výpočtu jsou síly a prostředky ve druhém stupni poplachu 

dostačující. 

Nejsloţitější varianta poţáru 

Nejsloţitější varianta poţáru byla stanovena na základě operativně taktické studie. 

Jako nejnebezpečnější byl určen sklad dispozičního materiálu v administrativní budově. 

Ve skladu se skladují hořlavé kapaliny 1. třídy nebezpečnosti a hořlavé spreje. Ve 

skladu je zřízeno jedno pracovní místo. Obsluha skladu se stará o skladovaný materiál a 

jeho doplňování a vydávaní. Hořlavé látky jsou skladované na celé ploše skladu 

v regálech, výška regálů je 2 m. Skladované látky jsou klasifikované jako hořlavé. 

Skladovány jsou zde hořlavé kapaliny a hořlavé spreje. Hrozí zde rozlití hořlavé 

kapaliny a nebezpečí výbuchu. 

Rozměry skladu jsou 6 x 11 m. Výška objektu skladu je 3 m. Sklad je součástí 

jednopodlaţního budovy a netvoří samostatný poţární úsek, je oddělen od ostatních 

prostor v přístavbě sádrokartonovou příčkou.  

  



Tab. 11 Soustředění jednotek požární ochrany [požárně poplachový plán] 

 

 Obr. 8 Vyznačení místa vzniku a plochy požáru 

Místo 

vzniku

Chodba 

(úniková 

cesta)

Sklad  materiálu

šatny

Výrobní 

hala
REI 30

VOLNÝ

PROSTOR

PLOCHA 

POŽÁRU

1.JPO

 

Poţární 

stupeň 

poplachu 

Jednotka PO 

Čas 

výjezdu 

tV (min) 

Vzdálenost 

km 

Čas 

dojezdu 

TDO 

technika Počet osob 

 

 

I. 

JSDHO 

Rumburk 

 

5 min 

 

2 

 

8 

Cas 24 

Cas 32 

AZ 30 

 

1 +3 

HZS PS 

Varnsdorf 

 

2 min 

 

10 

 

15 

Cas 24 

Cas 32 

AZ 30 

 

1+3 

JSDHO 

Jiříkov 
5 min 8 16 

Cas 20 

Cas 32 

 

1+3 

 

 

 

 

II. 

HZS PS 

Šluknov 
2 min 12 18 

Cas 24 

Cas 32 

 

1+3 

JSDHO 

Krásná Lípa 
10 min 5,3 18 

Cas 24 

DA 
1+3 

JSDHO 

Varnsdorf 
10 min 10 23 

Cas 20 

Cas 32 

 

1+3 

JSDHO 

Šluknov 
10 min 12 26 

Cas 20 

Cas 32 

 

1+3 

JSDHO Horní 

Podluţí 
10 min 10 23 

Cas 32 

DA 
1+3 

JSDHO Dolní 

Podluţí 
10 min 8 20 

CAS 32 

DA 
1+3 

JSDHO 

Chříbská 
10 min 16 32 Cas 20 1+3 



Doba volného rozvoje poţáru: 

 

     tzp + tOH + tDO + tBR  (min) 

    - doba volného rozvoje poţáru 

tzp – doba zpozorování poţáru        

tOH – doba ohlášení poţáru         

tDO – doba dostavení se první jednotky PO        

tBR – doba bojového rozvinutí první jednotky 

   = 5 +3+8+5= 21
1
 minut 

 

Pozn: Doba volného rozvoje byla počítána od vzniku poţáru do příjezdu první jednotky na místo zásahu. 

 

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

1[DZP] 
.  Doba volného rozvoje poţáru byla spočtena na 21 minut. Vzdálenost, kterou 

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

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

R-rádius poţáru 

v-rychlost šíření poţáru 

t – doba volného rozvoje 

 

Vzdálenost převyšuje rozměry skladu, poţár během doby volného rozvoje 

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

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

příčka je nehořlavá konstrukce a výrobce v závislosti na druhu a rozměrech stanovuje 

poţární odolnost. Z důvodů chybějícího posouzení poţární odolnosti stavební 

konstrukce a neznalosti rozměru, byla ve výpočtu pouţita nejniţší poţární odolnost této 

konstrukce, která je dle katalogu od výrobce Knauf stanovena na 15 minut. Místo 

vzniku poţáru je určeno u sádrokartonové příčky v zádních části skladu. Poţár se tedy 

bude šířit po 15 minutách od vzniku poţáru do prostoru šaten. Zde se změní rychlost 

šíření poţáru na 0,6 m.s
-1

. Vzdálenost, kterou urazí poţár v šatnách do příjezdu první 

jednotky, spočítáme podle vzorce: 

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

v-rychlost šíření poţáru 

t – doba volného rozvoje 

plochu poţáru v šatnách spočítáme ze vzorce: 

Sh=         R
2 

= 13 m
2 

                                                 
1
  Doba volného rozvoje byla počítána od vzniku poţáru do příjezdu první jednotky na místo zásahu. 



  

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

z nehořlavého materiálu, ale nejsou nainstalovány jako protipoţární a nelze zaručit, ţe 

v případě poţáru budou zavřené a oddělovat tak prostor mezi skladem a výrobní halou. 

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

Chodbu od skladu dělí dveře a sádrokartonová příčka 

Nejprve spočítáme dobu, za jak dlouho urazí poţár vzdálenost ke dveřím vedoucí na 

chodbu. 

Pro výpočet pouţijeme vztah: 

  = 
     

 
 + 10 = 7 minut 

Lineární rychlost šíření poţáru ve skladu byla dle tabulek stanovena na 2,5 m.s
-1[DZP]

.
 

Délka místnosti sladu je určena z výkresové dokumentace 6 m. Šíření poţáru bude 

pokračovat přes chodbu a to za 7 minut od vzniku poţáru. Do příjezdu první jednotky 

zbývá ještě 14 minut. Nyní se spočítá rádius poţáru v prostoru chodby podle vzorce: 

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

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

 

Chodba má přibliţně rozměry 1,5 x 5 m. Spočtená vzdálenost rádiu poţáru je vyšší neţ 

prostor chodby a poţár se bude šířit do výrobní haly. Určíme nejprve čas, který 

potřebuje poţár k překonání vzdálenosti od dveří chodby ke dveřím oddělující chodbu 

s výrobní halou podle vzorce:  

  = 
 

 
  = 5,7 minut 

Vzdálenost byla dle výkresu přibliţně stanovena na 4 m. 

Nyní se poţár dostane do výrobní haly. Rádius poţáru vpočteme podle vzorce: 

R= (21-7-4,2)   v = 5 m 

Lineární rychlost šíření poţáru ve výrobní hale byla dle tabulek stanovena na 0,6 m.s
-1

 

(výrobním hala je určena ke svařování). 

Plocha poţáru ve výrobní hale bude určena ze vzorce: 

Sh= 0,25     R
2 

= 20 m
2 

  

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

Určení potřebné dodávky hasiva na hašení a ochranu Q
H

P 

Q= Qh + Qo = 1752,1 (l.min
-1

) 

Hašení  

Sklad bude rozdělen na 3 bojové úseky. 1. BÚ: poţár v šatnách, 2. BÚ: poţár 

výrobní haly a 3. BÚ: poţár skladu. 

Výpočty jsou provedeny pro kaţdý bojový úsek zvlášť. 

1 Bú: Šatny 

QP=  Sh x IP= 438 (l.min
-1

)  

Sh= plocha zasaţená poţárem 

IP = intenzita dodávky vody na plochu v 1. m
-2

. min
-1

 tab. 1 [ DZP] 

Stanovení počtu proudů  Npr 

      
    

   
 = 2 ( ks)  



2 Proudy C dodávané mnoţství 400 (l.min
-1

) 

Množství požárních automobilů pro dodávku vody 

Na
m

 = 
 

       
 == 1 CAS 20 

Q= Určení potřebné dodávky hasiva na hašení a ochranu 

Qc=Výkon čerpadla 

určení počtu požárních automobilů Na pro dopravu hasičů 

Na= 
    

   
  = 2 ( ks) 

Npr-  celkové mnoţství proudnic potřebných pro poţární zásah 

npr- počet proudnic, které můţe obsluhovat počet hasičů z jednoho automobilu 

Potřebný počet hasičů NHA 

NHA = 1,25       Ki   Npri= 6 Hasičů 

Ki = počet hasičů u proudnice 

Npri = počet proudů 

1,25 – koeficient určující 25 % na místě zásahu ( strojníci ,velitelé) 

2. Bú  Výrobní hala 

I= intenzita dodávky vody na obvod 

QP=  Sh x IP=460  (l.min
-1

)  

Sh= plocha zasaţená poţárem 

IP = intenzita dodávky vody na plochu v 1. m
-2

. min
-1

 tab. 1 [ DZP] 

Stanovení počtu proudů  Npr 

      
    

   
 = 3 ( ks)  

2 Proudy C dodávané mnoţství 400 (l.min
-1

) 

V blízkosti dveří ze skladu do výrobní haly stojí svařovací linka. Plocha linky je 10 m
2
 

Ochlazování 

Qo=  So x Io= 34,1 (l.min
-1

) 

So- plocha ochlazování objektů 

IP- poţadovaná intenzita dodávky hasební látky (přibliţně 
 

 
 Ip na hašení) 

Celkem= 34,1 (l.min
-1

) 

1 Proud C 

Celkem 3 proudy C 



Množství požárních automobilů pro dodávku vody 

Na
m

 = 
 

       
 == 1 CAS 20 

Q= Určení potřebné dodávky hasiva na hašení a ochranu 

Qc=Výkon čerpadla 

určení počtu požárních automobilů Na pro dopravu hasičů 

Na= 
    

   
 = 3 ( ks) 

Npr-  celkové mnoţství proudnic potřebných pro poţární zásah 

npr- počet proudnic, které můţe obsluhovat počet hasičů z jednoho automobilu 

3Proudy C 

Potřebný počet hasičů NHA 

NHA = 1,25       Ki   Npri= 8 Hasičů 

Ki = počet hasičů u proudnice 

Npri = počet proudů 

1,25 – koeficient určující 25 % na místě zásahu ( strojníci ,velitelé) 

3. Bú: Sklad 

I= intenzita dodávky vody na obvod 

QP=  Sh x IP=820  (l.min
-1

)  

Stanovení počtu proudů  Npr 

      
    

   
 = 4 ( ks)  

4 Proudy C dodávané mnoţství 400 (l.min
-1

) 

Celkem 4 proudy C 

Množství požárních automobilů pro dodávku vody 

Na
m

 = 
 

       
 == 1 CAS 20 

Q= Určení potřebné dodávky hasiva na hašení a ochranu 

Qc=Výkon čerpadla 

určení počtu požárních automobilů Na pro dopravu hasičů 

Na= 
    

   
  = 4 ( ks) 

Npr-  celkové mnoţství proudnic potřebných pro poţární zásah 

npr- počet proudnic, které můţe obsluhovat počet hasičů z jednoho automobilu 

3Proudy C 



Potřebný počet hasičů NHA 

NHA = 1,25       Ki   Npri= 10 Hasičů 

Ki = počet hasičů u proudnice 

Npri = počet proudů 

1,25 – koeficient určující 25 % na místě zásahu ( strojníci ,velitelé) 

Dýchací technika a její nasazení 

To= 10 
   

 
 =30 min  

P = počáteční tlak v lahvi dýchacího přístroje (kpa) 

V = obsah tlakové lahve (l) 

M = minutová spotřeba vzduchu nositele DT ( 
 

   
) 

Doba lokalizace požáru při příjezdu uvažovaných jednotek 

L=tr+t
po

br -t
pr

br+ 10 =  25 min 

tr časový rozdíl mezi příjezdem první a poslední jednotky 

t
po

br- doba bojového rozvinutí poslední jednotky 

-t
pr

br- doba bojového rozvinutí první jednotky 

Bude stačit 25 % záloha na místě zásahu. Zálohu bude tvořit jednotka SDH Šluknov 

Dálková doprava vody- kyvadlová doprava 

Nc= 
        

  
 + 2 

T1= doba jízdy prázdné cisterny k vodnímu zdroji 

T2 = doba potřebná k plnění cisterny = 
 

 
 

V= objem nádrţe cisterny 

Q= výkon plnícího čerpadla 

T3= doba vyprázdnění cisterny = 
 

 
 

V= objem nádrţe cisterny 

q= průtok kterým je cisterna vyprazdňována (součet průtoku jednotlivých proudů) 

T4 doba jízdy cisterny zpět na místo události 

Dálková doprava vody nebude počítána v areálu je poţární nádrţ o objemu 45 m
3 

Souhrn sil a prostředků celkem 

 Počet automobilů 9 CAS 

 Počet hasičů 24 

Na místě je zapotřebí 7 hasičských jednotek = II Stupeň poplachu 

Výpočet sil a prostředků pro požár čerpací stanice a skladu kapalin 



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

rozdělen na dvě části.  

Jedna část slouţí 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 pohonných hmot je postavena v 

prostoru přístřešku, původně určenému ke skladování odpadu. Tvoří jí nadzemní nádrţ 

s naftou o obsahu 3000 litrů a výdejní stojan. 

Druhý prostor přístřešku slouţí jako sklad hořlavých kapalin. Skladované mnoţství se 

oproti původnímu značně zvětšilo. Nyní se ve skladu nachází kolem 12 m
3 

vyslouţilého 

oleje. Olej je skladován v ţelezných sudech. V důsledku navýšeného mnoţství nejsou 

dodrţeny poţadavky na sklady hořlavých kapalin podle normy. 

1. varianta: Hořet bude celý přístřešek 

Plocha přístřešku je 10 5 m 

Plocha poţáru je tedy 50 m
2 

Počet potřebných proudnic P 3 k hašení poţáru 

N =
  

  
 = 2 proudnice P3 

  - plocha hašení 

  - plocha hašení proudnice 

Potřebné mnoţství roztoku vody a pěnidla, které budeme dodávat na poţářiště: 

Q= npr  qpr= 640 l.min
-1 

npr – počet proudnic 

qpr- potřebné mnoţství roztoku 

Potřebné mnoţství vody na vytvoření roztoku: 

Q= npr  qv= 602  l.min
-1 

npr – počet proudnic 

qpr- potřebné mnoţství vody 

Zásoba pěny nutná na hašení poţáru: 

V=V  npr= 1180 l 

npr – počet proudnic 

V= nutná zásoba pěnidla na jednu proudnici 

 



Mnoţství poţárních automobilů pro dodávku vody: 

Na
m

 = 
 

       
 == 1 CAS 20 

Q= Určení potřebné dodávky roztoku 

Qc=Výkon čerpadla 

Potřebné mnoţství vody na ochlazování 

Potřebný počet hasičů NHA: 

NHA = 1,25       Ki   Npri= 6 Hasičů 

Ki = počet hasičů u proudnice 

Npri = počet proudů 

1,25 – koeficient určující 25 % na místě zásahu ( strojníci ,velitelé) 

Qo=  So x Io= 69 (l.min
-1

) 

 

Ochlazování objektů 

So- plocha ochlazování objektů 

So- plocha ochlazování objektů (část přístřešku a garáţ) 

IP- poţadovaná intenzita dodávky hasební látky (přibliţně 
 

 
 Ip na hašení) 

Celkem= 200 (l.min
-1

) 

2 proudy C- dva objekty, kaţdý bude ochlazovaný jedním proudem 

V Případě poţáru pouze jedné části bude slouţit zbylí počet hasičů jako záloha na místě 

zásahu. K u hašení poţáru stačí poloviční mnoţství pěnidla. Na hašení přístřešku je 

potřeba 2 proudnic P3 na hašení pěnou a dvou proudů C na ochlazování. Počet 

zasahujících hasičů 10. K zajištění úspěšné likvidace poţáru je zapotřebí mít 1180 l 

pěnidla. Zásobu vody 6841 litrů 

  



 

  

 

Operativní plán 
 

Firma: 

Benteler Automotive Rumburk s.r.o 

 

Adresa: Benteler 

Automotive Rumburk 

s.r.o. 

Bentelerova 460/2, 

408 01  Rumburk 

Vrátnice - ohlašovna poţáru 

Tel: 

 

Stupeň poplachu: 

II 

Obsah: 

Textová část-popis podniku 

Grafická část- situace podniku 

Operativní karta- sklad olejů a čerpací stanice 

 

Záznam o provedených změnách datum podpis 

   

Zpracoval:   

Schválil:   



 

Operativně - taktická charakteristika 

Údaje o podniku 

V podniku pracuje 600 osob: 

 Ranní směna 220 osob 

 Odpolední 200 osob 

 Noční směna 180 osob 

Objekty podniku: 

 výrobní hala   1NP 1 poţární úsek           Plocha haly je 220 x 101 m2, výška 11 a 17 

m. 

 nehořlavá stavební konstrukce, železobetonový skelet, sendvičové panely 

 technologická zařízení nádrže s minerálními a hydraulickými oleji 

 sklad hořlavých kapalin - 12 m3 minerálních olejů IV. třídy nebezpečnosti 

 sklad chemikálií - oxidující látky 

 nástrojárna – kalicí lázeň 0,25 m3 hořlavin, svařovací soupravy 

 usazený hořlavý prach v odsávacím zařízení a na konstrukci objektu 

Administrativní budova   2NP -2 poţární úseky       Výška 9 a 3 m, plocha 142 x 11 

m. 

 nehořlavá stavební konstrukce, železobetonový skelet, sendvičové panely 

 2 NP- kanceláře, šatny 

 1NP – šatny, kanceláře 

  sklad dispozičního materiálu 

 

Přístřešek čerpací stanice a sklad minerálních olejů       Výška 4 m, délka 

10m. 

 Dva požární úseky, Ocelová konstrukce, 12 m 3 oleje, 3000 l nafty 

 Viz operativní karta 

Venkovní zásobník na zkapalněný kyslík        objem 22 000 litrů. 

 ocelová typová nádrž  

Venkovní sklad technických plynů  Mnoţství plynu můţe být větší neţ 100 l. 

 Ve skladu jsou umístěné tlakové lahve s acetylenem a technickým kyslíkem 

Ostatní budovy 

 Venkovní zásobník na zkapalněný argon a dusík (nehořlavý plyn) – ocelová typová 

nádrž 22 000 l 

 Strojovna chlazení - zděný objekt za výrobní halou 



Vodní zdroje a hasící látky 

V areálu je postavena poţární nádrţ o objemu 45 m
3
. Po hale jsou rozmístěné hasicí 

přístroje a nástěnné hydranty 

Komunikace 

Podél všech objektů vede zpevněná plocha vhodná pro poţární techniku. 

Doporučení pro velitele zásahu: 

 Přístřešek pro odpady – operativní karta 

 Světlíky na střeše výrobní haly se otvírají ručně 

 Mezi výrobní halou a administrativní budovou je požární stěna REI 30 sledovat 

rozšíření požáru mezi těmito objekty-nejsou všude požární uzavěry 

 Při požáru skladu v administrativní budově použít roztříštěný vodní proud 

 Ve skladu chemikálií KTL  jsou oxidační látky 

 Ve výrobní hale v odsávacím potrubí se usazuje hořlavý prach 

 

 

Kontakty     telefon 

ohlašovna požáru     xxxxxxxx 

ředitel firmy      xxxxxxxx 

bezpečnostní technik     xxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERATIVNÍ KARTA 
 

  čerpací stanice a sklad kapalin 
Adresa: Benteler Automotive Rumburk 

s.r.o.     

Bentelerova 460/2, 408 01  Rumburk                                                                                              

Stupeň poplachu 

II 

Spojení:   Vrátnice - ohlašovna poţáru 
Tel: XXXX 

 

Charakter objektu 

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

na dvě části. Jedna část slouţí 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. 

Plocha 50 m
2 

Výška 4 m 

 

Nebezpečné látky 

 Skladované množství vysloužilého oleje je kolem 12 m3 

 Objem nádrže na naftu 3000 l 

Hasící látky 

 Pro okamžitý protipožární zásah jsou k dispozici pěnové hasicí přístroje 

 V podniku je požární nádrž o objemu 45 m3 

Doporučení Veliteli Zásahu 

 Sledovat konstrukci přístřešku - ocel hrozí nebezpečí zřícení 

 Na hašení přístřešku je potřeba 2 proudnic P3 na hašení pěnou a jeden proud C na 

ochlazování. Počet zasahujících hasičů 8. K zajištění úspěšné likvidace požáru je 

zapotřebí mít 1180 l pěnidla. Zásobu vody 6 710 litrů. 

 V blízkosti přístřešku jsou další objekty 

 

Znalost objektu má:    xxxx, tel 

 

 

ZÁZNAM O PROVEDENÝCH ZMĚNÁCH: Datum: Podpis: 

Zpracoval: Milan Tabi     

 Schválil:      

 



 

Situační plánek areálu firmy 

 

Administrativa

Výrobní hala

Zásobníky se 

stlačenými plyny

Strojovna 

chlazení

Čerpací 

stanice

Kontejnery 

na odpady

Sklad 

technických 

plynů

Vrátnice

parkoviště

Oplocení 

areálu

silnice

OLEJE 12 m3

OLEJE 12 m3

Kyslík 22 000 l

Kyslík- acetylen

Kyslík- acetylen

Linky fagor  linka 

WFL 4

Linka KTL

Sklad 

olejů

Sklad 

Chemikálii

Nástrojárna

Nafta 3000 l

SKLAD 

MATERIÁLU

Sklad 

minerálních 

olejů

Svařovací 

linka

ME
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Grafická část operativní karty čerpací stanice a sklad hořlavých kapalin 

 

Situační plánek přístřešku 

 

 

OLEJE 12 m3

IV.TŘÍDA 

NEBEZPEČNOSTI

Nafta 3000 l

II. TRÍDA 

NEBEZPEČNOSTI
Garáž

Rozměry skladu

Výška 4 m

Plocha 25 m2

Rozměry skladu

Výška 4 m

Plocha 25  m2

Výrobní hala

Čerpací stanice Sklad olejů

 

  



 

Poţární kniha2 

 
Ukázka listu  požární knihy 

 
datum Zápis  zapsal podpis poznámka 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

                                                 
2
 Poţární kniha slouţí k záznamu o provedení preventivních poţárních prohlídek, školení zaměstnanců, 

preventivních poţárních hlídek a preventistů, záznam o vzniklém poţáru, uskutečnění cvičného poţárního 

poplachu, kontrole dokumentace poţární ochrany a stanovení lhůty do kdy má být závada odstraněna. Lhůty 

určuje osoba provádějící kontrolu. Do poţární knihy se uvede i datum kdy byla závada odstraněna. Počet 

vedených knih stanovuje právnická osoba. Zápis do poţární knihy podle § 7 vyhlášky o poţární prevenci se bere 

jako platný doklad záznam o kontrole, údrţbě a opravě poţárně-bezpečnostních zařízení 

 

 



 

Mapa areálu firmy Benteler R  

 


