
 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra požární ochrany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečné nakládání s hořlavými hmotami na 

staveništi 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Michal Hrubý 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák 

Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu 

Datum zadání bakalářské práce: 15. 6. 2012 

Termín odevzdání bakalářské práce: 19. 4. 2013 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení 

Tímto čestně prohlašuji, že bakalářskou práci s názvem Bezpečné nakládání 

s hořlavými hmotami na staveništi, jsem vypracoval samostatně a použil jen uvedené 

informační zdroje. 

 

Ostrava, 19. 4. 2013                                                                         ……….…………………… 

                                                                                                                   Michal Hrubý          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji panu doc. Dr. Ing. Miloši Kvarčákovi za odborné vedení a pomoc při 

zpracování této bakalářské práce. Dále děkuji svému zaměstnavateli za umožnění 

kombinovaného studia, své rodině a svým nejbližším za podporu. 



 

 

Anotace 

HRUBÝ, M., Nakládání s hořlavými hmotami na staveništi: bakalářská práce, 

Ostrava: VŠB – TUO, 2013, 60 s, přílohy 13 s. 

 

Bakalářská práce se zaměřuje na bezpečné nakládání s hořlavými hmotami na 

staveništi. Jejím obsahem je teoretický popis staveniště se souvisejícími požadavky a popsání 

hořlavých látek, které se na staveništi vyskytují nejčastěji. K důležité části práce patří taktéž 

nejběžnější činnosti na staveništi, které mohou být příčinou vzniku požáru, a skladování 

hořlavých hmot. Stěžejní částí práce je popsání jednotlivých případů, kdy došlo ke vzniku 

požáru na staveništi, a vyhodnocení příčin vzniku požáru. Pomocí získaných informací byla 

vypracována statistika příčin požárů, na základě které byly stanoveny podmínky a zásady pro 

bezpečné skladování, manipulaci a užití hořlavých hmot na staveništi. 

 

Klíčová slova: staveniště, skladování, manipulace, hořlavá hmota 

 

Annotation 

HRUBÝ, M., Safe Handling of Combustible Substances on Site: bachelor thesis, 

Ostrava: VŠB – TUO, 2013, 60 p, enclosures 13 p. 

 

Bachelor thesis focuses on safe handling of combustible substances on site. It contains 

theoretical description of a site with related requirements and description of combustible 

substances which are present on a site the most often. Important part is also the description of 

the most common works on site, which might be the cause of fire, and storage of combustible 

substances. The key part of the thesis is the subscription of individual cases of fire on sites 

and evaluation of fire causes. Using the acquired informations there was made a statistics of 

fire causes and there was set the conditions and principles for safe storage, manipulation and 

using of combustible substances on site. 

 

Key words: site, storage, manipulation, combustible substance 

 

 



 

 

Obsah 

1 Úvod ........................................................................................................................................ 1 

2 Rešerše .................................................................................................................................... 2 

3 Staveniště ................................................................................................................................ 3 

3.1 Požadavky na zajištění staveniště .................................................................................... 3 

3.2 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi ............................................................. 4 

3.3 Zařízení pro rozvod energie na staveništi ...................................................................... 5 

3.4 Skladování a manipulace s materiálem ............................................................................ 6 

3.5 Koordinátor během realizace stavby ................................................................................ 6 

4 Hořlavé látky ......................................................................................................................... 8 

4.1 Pevné hořlavé látky .......................................................................................................... 8 

4.2 Hořlavé kapaliny ............................................................................................................ 10 

4.3 Hořlavé plyny ................................................................................................................. 10 

4.4 Směs hořlavé látky se vzduchem.................................................................................... 11 

4.5 Proces hoření hořlavých látek ........................................................................................ 11 

5 Nejčastěji se vyskytující hořlavé hmoty na staveništi ...................................................... 13 

5.1 Polystyren ....................................................................................................................... 13 

5.1.1 Lehčený polystyren ................................................................................................. 13 

5.1.2 Požární odolnost polystyrenu .................................................................................. 14 

5.1.3 Spalné teplo polystyrenu ......................................................................................... 15 

5.1.4 Toxicita kouře vznikajícího při spalování polystyrenu ........................................... 15 

5.2 Vláknité materiály .......................................................................................................... 15 

5.2.1 Výrobky z minerálních vláken ................................................................................ 16 

5.3 Dřevo .............................................................................................................................. 16 

5.3.1 Struktura dřeva ........................................................................................................ 17 

5.3.2 Hořlavost dřeva ....................................................................................................... 17 



 

 

5.3.3 Ochranadřeva proti ohni .......................................................................................... 18 

5.4 Plasty .............................................................................................................................. 18 

5.4.1 Požárně nebezpečné vlastnosti plastů ..................................................................... 19 

5.4.2 Porovnání jednotlivých plastů ................................................................................. 20 

5.4.3 Zpomalování procesu hoření plastů ........................................................................ 20 

5.5 Papír ............................................................................................................................... 21 

5.6 Hořlavé kapaliny – pohonné hmoty ............................................................................... 21 

5.6.1 Motorová nafta ........................................................................................................ 21 

5.6.2 Bezolovnatý benzín ................................................................................................. 22 

6 Práce na staveništi, které mohou být příčinou vzniku požáru ........................................ 23 

6.1 Svařování ........................................................................................................................ 23 

6.1.1 Podmínky před zahájením svařování ...................................................................... 23 

6.1.2 Příklady opatření před a v průběhu svařování ......................................................... 24 

6.1.3 Podmínky pro skončení svařování .......................................................................... 24 

6.2 Natavování asfaltových pásů .......................................................................................... 25 

6.2.1 Způsob provádění pokládky z asfaltových pásů ..................................................... 25 

6.2.2 Lepení asfaltových pásů za horka ........................................................................... 26 

6.3 Řezání a broušení za vzniku odlétávajících žhavých částí ............................................. 27 

6.4 Používání teplovzdušných agregátů ............................................................................... 27 

7 Skladování hořlavých látek a materiálů ............................................................................ 28 

7.1 Hořlavé kapaliny ............................................................................................................ 28 

7.1.1 Nadzemní nádrže a kontejnery ................................................................................ 28 

7.1.2 Navrhování skladů pro hořlavé kapaliny ................................................................ 30 

7.2 Tlakové nádoby .............................................................................................................. 31 

7.2.1 Požadavky na uskladnění tlakových nádob ............................................................. 31 

7.3 Pevný hořlavý materiál ................................................................................................... 33 

7.4 Odstupové vzdálenosti při skladování hořlavých materiálů........................................... 33 

7.4.1 Požárně nebezpečný prostor .................................................................................... 33 



 

 

7.4.2 Stanovení odstupové vzdálenosti pro sklady .......................................................... 34 

7.4.3 Odstupové vzdálenosti pro hořlavé kapaliny a plyny ............................................. 35 

8 Statistika požáru ve stavebnictví ....................................................................................... 36 

8.1 Jednotlivé případy požárů ve stavebnictví ..................................................................... 38 

8.1.1 Požár rekonstruované výrobní haly v Praze ............................................................ 38 

8.1.2 Požár rozestavěného nízkoenergetického domu v Jičíně – Žilině ........................... 39 

8.1.3 Požár při rekonstrukci školy v Praze ....................................................................... 40 

8.2 Statistika příčin požárů ................................................................................................... 42 

9 Souhrn pravidel pro skladování, manipulaci a užití hořlavých hmot na staveništi ...... 45 

10 Doporučení pro vybrané staveniště ................................................................................. 47 

11 Závěr ................................................................................................................................... 49 

Použitá literatura .................................................................................................................... 50 

Seznam obrázků ..................................................................................................................... 56 

Seznam tabulek ....................................................................................................................... 57 

Seznam zkratek ...................................................................................................................... 58 

Seznam příloh ......................................................................................................................... 59 

Přílohy ..................................................................................................................................... 60 

 

 

 

 

 



1 

 

1 Úvod 

Stavebnictví tvoří jeden ze stěžejních pilířů rozvoje, a to jak na území státu, tak i v rámci 

nižších organizačních jednotek. V současné době se při výstavbě stále více zvyšují nároky na 

bezpečnost práce a požární ochranu, které nám mimo jiné do značné míry stanovuje i 

Evropská unie. Nicméně počet požárů na staveništích neklesá. Vzhledem k tomu, že je tato 

problematika nedostatečně řešena, dala podnět ke vzniku této bakalářské práce. Jejím cílem je 

tedy vyhodnotit podmínky a zásady pro správnou manipulaci a skladování hořlavých látek na 

staveništi. 

Tato bakalářská práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje 

rešerši vybraných platných norem, vyhlášek a jiných zdrojů nezbytných k pochopení dané 

problematiky. V první fázi je popsáno staveniště obecně spolu se souvisejícími požadavky na 

jeho zajištění. Dále následuje výčet a popis nejčastěji se vyskytujících hořlavých látek a 

manipulace s nimi. Nechybí ani popis prací na staveništi, které mohou zapříčinit vznik 

požáru. Závěr teoretické části tvoří kapitola o skladování hořlavých látek a materiálů. 

Praktická část obsahuje příklady vzniklých požárů včetně popisu jejich příčin. Dále 

jsou uvedeny statistiky vzniku požárů za posledních 5 let, kde jsou data zpracována do 

přehledných tabulek a grafů. Zároveň byla z dostupných dat vyhodnocena nejčastější příčina 

vzniku požárů na staveništích. Tuto část rovněž tvoří souhrn pravidel pro efektivní 

skladování, manipulaci a užití hořlavých hmot na staveništi, kde se vycházelo z platných 

norem a vyhlášek. Závěr této kapitoly se potom věnuje formulaci doporučení pro konkrétní 

staveniště. 

Práce bude přínosná především pro tzv. koordinátory BOZP, kteří se zabývají mimo 

jiné i problematikou skladování hořlavých hmot na staveništích. Praktické využití najde také 

v oblasti stanovování efektivního řízení požární ochrany na stavbě a také pro vyhodnocení 

možných příčin vzniku požárů. 

 

.  
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2 Rešerše 

Základní tematikou této práce je oblast bezpečného nakládání s hořlavými hmotami na 

staveništi. Toto téma je velmi široké a zahrnuje množství na sebe navazujících požadavků. 

Zasahuje do více oblastí, jako je např. stavebnictví, chemický průmysl nebo požární ochrana. 

Je tedy třeba využívat různorodé zdroje a integrovat je do souvislé práce. 

Na počátku teoretické části je třeba popsat staveniště a jeho požadavky. Pro popis této 

problematiky je zapotřebí využít stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášek a norem 

týkajících se stavebnictví, jako jsou např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. nebo ČSN 73 0804. 

Téma této práce zasahuje i do oblasti hořlavých látek. Je tedy nutné vyhodnotit, které látky se 

na staveništích vyskytují nejčastěji. K tomu je třeba využít relevantní publikace a skripta. 

Platné normy, vyhlášky a technické listy jsou nezbytné pro popis nejčastějších prací na 

staveništi. Závěr teoretické části je věnován skladování hořlavých látek, kterým se věnuje celá 

řada norem. Nejčastěji je však tato oblast posuzována dle normy ČSN 65 0201. 

V praktické části bude provedena statistika příčin požárů, která vychází z dat 

dostupných ze statistické ročenky hasičského záchranného sboru, která každoročně vychází. 

[25, 26, 27, 28, 29] Na základě poznatků z teoretické a praktické části budou formulována 

pravidla pro nakládání a manipulaci s hořlavými hmotami na staveništi. Závěr této práce bude 

pak věnován prakticky využitelným doporučením pro konkrétní staveniště. 

Po prostudování všech dostupných materiálů bylo pro tematiku staveniště využito 

relevantních zákonů, norem a vyhlášek. [1, 2] Pro téma hořlavých látek bylo použito převážně 

literárních zdrojů a norem. [3, 16, 33, 34, 35, 36] Práce na staveništi byly popsány dle zákona, 

vyhlášek a norem. [10, 11, 12, 13, 14, 15] Další normy a vyhlášky byly potom použity pro 

zpracování tématu skladování hořlavých kapalin a plynů na staveništi. [2, 16, 19, 20] Pomocí 

těchto zdrojů mohla být formulována praktická část, tedy pravidla a požadavky na manipulaci 

s hořlavými látkami na staveništi. Využití teoretických poznatků bylo také aplikováno při 

formulaci doporučení pro konkrétní staveniště. 
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3 Staveniště 

Dle zákona č. 183/2006 Sb. je staveniště definováno jako místo výstavby nebo místo 

provádění udržovacích prací. Zahrnuje jak stavební pozemek, tak i např. zastavěný stavební 

pozemek nebo jeho části. Stavební úřad může rovněž vymezit i jiný pozemek či jeho části. [1] 

 

3.1 Požadavky na zajištění staveniště 

„Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 

vstupu nepovolaných osob, při dodržení následujících zásad: 

 

a) Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 

výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé 

prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na 

nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. 

b) U liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí 

pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň 

z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé 

střední tyče. 

c) Nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 

technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 

provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 

střežením. 

d) Nepoužívané otvory, prohlubně jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 

pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány“. [2] 

 

Dle tohoto zákona je také dáno, že je na zhotoviteli, jak zabezpečí staveniště proti 

vstupu nepovolaných osob. Zhotovitel musí zajistit dostatečné označení hranic staveniště tak, 

aby byly zřetelně viditelné a rozeznatelné, a to i v případě snížení viditelnosti. Dále musí 

stanovit lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí 

být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které 

k nim vedou. [2]  

Vjezdy pro vozidla na staveniště musí být označeny dopravními značkami, které 

provádějí místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Po celou dobu provádění prací na 
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staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací. Přístup na 

jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 

technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě 

umožněn bezpečný pohyb po této ploše. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při 

dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob 

zdržujících se na staveništi, popřípadě v jeho bezprostřední blízkosti. [2]  

 

3.2 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Zákon č. 591/2006 Sb. říká, že „pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce 

nebo hloubce musí být pevná a stabilní s ohledem na:  

 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena“. [2] 

 

Výše uvedený zákon rovněž uvádí, že nejsou-li podpěry nebo jiné součásti 

pracoviště dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu zajistit vhodným a 

bezpečným ukotvením, aby se vyloučil posun či samovolný pohyb celého pracoviště, 

nebo některého z jeho částí. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek celého 

pracoviště způsobem a v intervalech, které jsou dány v průvodní dokumentaci. Tuto 

prohlídku však musí absolvovat vždy po změně polohy nebo po mimořádných událostech, 

které mohly zapříčinit sníženou stabilitu a pevnost. [2] 

Zhotovitel musí, jak dále rozvádí tento zákon, přerušit práci, jakmile by její další 

pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho 

okolí. Dále také v případě ohrožení majetku, životního prostředí, nevyhovujícího 

technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události,  popřípadě vlivem jiných 

nepředvídatelných okolností. [2] 

Jak říká výše uvedený zákon, o přerušení práce 

rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. Při přerušení práce zajistí zhotovitel 

provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a 

vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. Dojde-li v průběhu prací ke změně 

povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních 

podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a 
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provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny 

technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví 

fyzických osob. O změně technologických postupů musí zhotovitel ihned seznámit 

příslušné fyzické osoby. V místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu, zasypání, otravy, 

utonutí, pádu z výšky nebo naopak pádu do 

hloubky, je na zhotoviteli, aby zajistil, že fyzické osoby pracující na takovém 

pracovišti osamoceně, budou seznámeny s pravidly dorozumívání se pro případ nehody, 

a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci . [2] 

 

3.3 Zařízení pro rozvod energie na staveništi 

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 

takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí pro vznik požáru nebo výbuchu. Fyzické 

osoby musí být dostatečně chráněny před možným nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 

Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí 

odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkách vnějších vlivů a odborné 

způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 

existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 

označeny. [2] 

„Dočasná elektrická zařízení staveniště musí splňovat normové požadavky a musí být 

podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 

elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 

zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 

fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 

zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 

neoprávněné manipulaci“. [2] 

Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 

zdroje elektrického proudu, je nutno „zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných 

strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod 

vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění“. [2] 
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3.4 Skladování a manipulace s materiálem 

Jak říká zákon, bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem 

prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, nejlépe v takové 

poloze, ve které bude zabudován do stavby. [2] 

Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 

být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců 

v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 

odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečná a lehce přístupná. [2] 

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 

materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 

odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. Materiál musí 

být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo 

k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být 

zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se 

například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. Prvky, které na sebe při skladování těsně 

doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení, například oky, háky nebo držadly, musí 

být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podklad není dovoleno používat kulatinu ani 

vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. Podrobněji 

bude skladování jednotlivých materiálů probíráno v následujících kapitolách. [2] 

 

3.5 Koordinátor během realizace stavby 

Zákon č. 309/2006 Sb. popisuje koordinátora jako osobu pověřenou zadavatelem stavby 

k provádění předem stanovených činností při přípravě stavby nebo při samotné realizaci 

stavby na staveništi. Pro vykonávání funkce koordinátora je zapotřebí splňovat všechny 

požadavky odborné způsobilosti, a to dle výše zmiňovaného zákona. Osoba vykonávající toto 

povolání má dokončeno minimálně středoškolské vzdělání, praxi v oboru stavebnictví, 

popřípadě bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prokazatelné osvědčení o odborné 

způsobilosti. [2] 

Práci koordinátora můžeme rozdělit do dvou samostatných fází, a to na fázi přípravnou 

a fázi realizační. Ve fázi přípravné se koordinátor věnuje vyhodnocení základního rizika v 

projektu. Následně konzultuje vyhledaná rizika s investorem stavby, popřípadě 

s projektantem. Dává podněty a připomínky k projektové dokumentaci tak, aby obsahovala 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
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Ve druhé fázi se koordinátor v počátku podílí na zahájení prací na staveništi. Následně 

seznamuje jednotlivé zhotovitele stavby s možnými riziky stavebních prací. Během realizace 

výstavby kontroluje způsob provádění prací s ohledem na jejich bezpečnost. V této fázi 

koordinátor taktéž pořádá takzvané kontrolní dny BOZP. Všechny dostupné a nashromážděné 

informace následně předá investorovi stavby. [2] 

 

Práci koordinátora můžeme tedy shrnout do těchto bodů: 

1. Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

2. Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 

prací nebo činností. 

3. Sleduje provádění prací na staveništi a zjišťuje, zda jsou dodržovány požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

4. Upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje jejich neodkladnou nápravu. 

5. Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště, 

aby se zamezilo vstupu nepovolaným fyzickým osobám. 

6. Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a s příslušnými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou, která provádí 

technický dozor stavebníka. 

7. Účastní se kontrolní prohlídky stavby, ke které byl přizván stavebním úřadem. [2] 
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4 Hořlavé látky 

Hořlavé látky se vyskytují v několika skupenstvích, a to v tuhém, kapalném nebo plynném. Za 

hořlavou látku můžeme považovat látku, která je schopna hořet, či vytvářet během fázových 

změn produkty schopné hoření. Látky hoří převážně v plynné fázi. Iniciace kapalných nebo 

pevných hořlavých látek zahrnuje uvolňování plynů z těchto látek v důsledku působení tepla. 

Chemický rozklad látek působením tepla se nazývá pyrolýza. [3, 34] 

Plynné hořlavé látky se mohou z kapalin uvolňovat vypařováním. Tento proces je 

identický pro vodu, která se vypařuje během varu z nádrže, nebo vodu vypařovanou vlivem 

slunečního záření. V obou případech dojde k vypařování v důsledku působení tepla. Obecně 

lze tedy říci, že proces vypařování kapaliny potřebuje méně tepla, než proces rozkladu 

pevných látek. Plyny jsou na rozdíl od pevných látek velmi nebezpečné. Je to z toho důvodu, 

že k přípravě hoření nepotřebují teplo k rozkladu či vypařování. Skladování u těchto látek je 

mnohem složitější. [3, 34] 

 

4.1 Pevné hořlavé látky 

Pevné hořlavé látky mají konečný tvar a velikost, což výrazně přispívá k jejich sklonu ke 

vznícení. Hlavním důležitým faktorem je poměr mezi povrchem a objemem tělesa. Jak tento 

poměr roste, stávají se hořlavé látky menšími a jemněji rozdělenými. Při zvětšování povrchu 

hořlavého materiálu je přenos tepla mnohem intenzivnější, materiál se rychleji prohřívá, a tím 

i vzrůstá rychlost hoření. [3] 

Plocha pevné hořlavé látky je z hlediska požárního zásahu velmi důležitá. Jestliže je 

pevná hořlavá látka ve vertikální poloze, plamen se po povrchu šíří mnohem rychleji než jak 

je tomu u materiálů, které jsou uloženy v horizontální poloze. Rychlost šíření plamene je 

ovlivněna zejména vzestupným prouděním spalin. Stejně je tomu u vedení a sáláni tepla. 

Hořlavost stavebních výrobků se řešila do roku 2004 zrušenou normou ČSN 73 0862. Dle této 

normy se stavební hmoty třídily do pěti stupňů hořlavosti, a to: 

 

 stupeň A – nehořlavé stavební materiály; 

 stupeň B – nesnadno hořlavé materiály; 

 stupeň C1 – těžce hořlavé materiály; 

 stupeň C2 – středně hořlavé materiály; 

 stupeň C3 – lehce hořlavé materiály. [3]  
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Zrušená norma ČSN 73 0862 byla nahrazena normou novou, a to ČSN 73 0810. V této 

normě již není použito výrazu stupeň hořlavosti, ale pro materiály je nově používán termín 

třída reakce na oheň. V nově vydané normě se klasifikoval převodník či vztah, který je 

uveden v tabulce 1, mezi původním zatříděním podle hořlavosti a nově vydanými třídami 

podle reakce na oheň. [3, 33, 34, 35] 

 

Tabulka 1.: Vztah mezi zatříděním podle hořlavosti a třídy reakce na oheň [33] 

Stupeň hořlavosti Třída reakce na oheň 

A A1, A2 

B B 

C1 C 

C2 D 

C3 E, F 

 

Zatříděním výrobků dle třídy reakce na oheň se zabývá evropská norma ČSN 13501-1, 

podle které je roztřídění provedeno následovně:  

 Třída A1: výrobky zařazené do třídy A1 nebudou přispívat k požáru a to 

v žádném jeho stadiu. 

 Třída A2: výrobky zařazené do třídy A2 vyhovují kritériím předepsaných 

v EN 13823, stejně jako výrobky zatříděné do třídy B, ale navíc nebudou při 

podmínkách plně rozvinutého požáru přispívat ke kalorickému zatížení, a tím 

pádem i k dalšímu růstu požáru. 

 Třída B: výrobky jsou rozděleny jako u třídy C, ale s přísnějšími požadavky. 

 Třída C: výrobky jsou rozděleny jako u třídy D, ale musí při působení 

jednotlivého hořícího předmětu vykazovat omezené rozšíření plamene. 

 Třída D: výrobky vyhovují kritériím jako pro třídu E, navíc však musí být 

schopné odolávat působení malého plamene po delší časový interval bez 

zjevného rozšíření. 

 Třída E: výrobky v zatříděné v této třídě musí být schopny odolávat působení 

malého plamene po krátký časový interval, a to bez významného rozšíření 

plamene. 

 Třída F: jedná se o výrobky, které nelze zařadit do žádné z předchozích 

skupin. [33, 36] 
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4.2 Hořlavé kapaliny 

Kapalné látky lze považovat za hořlavé, pokud jsou kapalné při teplotách, ve kterých se 

nejčastěji vyskytují při výrobě či skladování. Mají definovanou teplotu vzplanutí a lze u nich 

stanovit teplotu vznícení. Všechny tyto podmínky definuje norma ČSN 65 0201. 

Kapalina přijímá tvar nádoby, ve které je umístěna. Hustota kapaliny představuje 

pevnost vazby jednotlivých molekul v látce. Obecně lze říci, že husté materiály jsou těžké. 

Pokud tedy hustotu vody označíme číslem 1, pak kapaliny, které mají hustotu menší jak 1, 

jsou lehčí než voda, a kapaliny s hustotou větší než 1, jsou těžší než voda. Většina volně 

vyskytujících kapalin má hustotu menší než 1. To znamená, že při hašení požáru hořlavých 

kapalin a nevhodném použití vody, se oheň může šířit na hladině s tekoucí kapalinou a cestou 

zapálit hořlavé látky. [3, 16, 37] 

Dalším důležitým faktorem je rozpustnost hořlavých látek ve vodě. Mezi tyto látky 

patří zejména alkoholy a další polární kapaliny. Naproti tomu uhlovodíky se vodě nerozpouští 

a zdržují se tak na hladině. Při požárním zásahu je tedy velmi důležité zvolit vhodné hasivo 

při požáru polárních či nepolárních kapalin. Těkavost nebo stabilita kapaliny ovlivňuje 

kontrolu požáru. Všechny roztoky se vypařují při nižší nebo vyšší teplotě formou 

jednoduchého vypařování. Kapaliny, které jsou schopny vytvářet velké množství hořlavých 

par, považujeme za velmi nebezpečné, protože jsou snadno vznětlivé. Kapaliny se zatřiďují 

do čtyř tříd nebezpečnosti, jak je uvedeno v tabulce 2. [3, 16, 37 ] 

 

Tabulka 2.: Třídy nebezpečnosti hořlavých kapalin [33] 

Třída nebezpečnosti Bod vzplanutí v °C 

I. Do 21 

II. Nad 21 až do 55 

III. Nad 55 až do 100 

IV. Nad 100 

 

4.3 Hořlavé plyny 

Plyn nemá žádný objem a vyplňuje tvar nádoby, ve kterém je skladován. Můžeme říci, že 

pokud má plyn či pára menší hustotu než vzduch, bude se rozpínat, přičemž bude mít snahu 

rozptýlit se směrem vzhůru. Jestliže nastane druhý případ, který je v praxi běžnější, bude pára 

či plyn těžší než vzduch. V tomto případě bude mít tendenci shromažďovat se u země a 

pohybovat se vlivem větru a tvaru terénu. [3] 
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Pro praxi je dobré vědět, že uhlovodíky s výjimkou metanu mají vyšší hustotu než 

vzduch a budou se tedy zdržovat u země, přičemž budou mít snahu se přesunout do nižších 

míst. Tato skutečnost představuje pro zasahující složky při mimořádné situaci značné riziko. 

Nutno podotknout, že většina plynů, s kterými se pracuje na staveništi, jako například s 

propanem či butanem, jsou uhlovodíky. [3] 

 

4.4 Směs hořlavé látky se vzduchem 

Jakmile hořlavá látka začne uvolňovat plynnou složku, slučuje se s kyslíkem a vytváří hořlavý 

soubor. Běžným okysličovadlem je kyslík obsažený ve vzduchu. Směs hořlavých par a plynů 

se vzduchem vytváří dokonale hořlavý soubor, který v rozmezí dolní a horní meze výbušnosti 

může vybuchovat či velmi explozivně hořet. V tabulce 3 jsou uvedeny příklady látek s jejich 

mezemi výbušnosti, které se mohou vyskytnout během prací na staveništi. [3] 

 

Tabulka 3.: Meze výbušnosti vybraných látek [3] 

Hořlavá látka 
Dolní mez výbušnosti 

% 

Horní mez výbušnosti 

% 

Benzinové páry 1,4 7,6 

Metan 5,0 15 

Propan 2,1 9,5 

Vodík 4,0 75 

Acetylén 1,5 81 

 

4.5 Proces hoření hořlavých látek 

Pokud bylo dosaženo potřebné koncentrace látek v hořlavém souboru, což představuje látku 

připravenou k hoření, dostatečné množství kyslíku a dostatečné množství tepelné energie, pak 

se tento hořlavý soubor při určité teplotě vznítí a hoří. Hoření probíhá ve dvou základních 

formách: 

1. Hoření plamenné 

2. Hoření bezplamenné 

Podmínky jednotlivých forem hoření znázorňují obrázky 1 a 2. [3] 
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Obr. 1.: Bezplamenné hoření [3] 

 

 

 

 

 

Obr. 2.: Plamenné hoření [3] 
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5 Nejčastěji se vyskytující hořlavé hmoty na staveništi 

Kapitola charakterizuje vybrané hořlavé hmoty vyskytující se nejčastěji na staveništích během 

výstavby. U jednotlivých materiálů jsou popisovány jejich fyzikální vlastnosti, požární 

odolnost a ochrana proti ohni. Pozornost je věnována nejběžnějším materiálům na 

staveništích, jako je např. polystyren, dřevo, plasty nebo papír.  

 

5.1 Polystyren 

Polystyren se vyrábí polymerací styrenu radikálovým mechanismem, a to při teplotě 100 až 

200 °C. Styren je jedovatá snadno se vypařující kapalina, jeho chemický vzorec znázorňuje 

obrázek 3. Polystyren (dále PS) obsahuje v lineárním řetězci boční skupiny fenylu. To má za 

následek značnou tvorbu sazí při jeho hoření. Je to termoplast sklovitého charakteru, jenž 

patří k nejrozšířenějším plastům. Za normálních podmínek je PS materiál tvrdý a křehký. Jeho 

fyzikální vlastnosti závisí na způsobu přípravy a na polymerizačním stupni. [4] 

 

Obr. 3.: Vzorec styrenu 

 

 

5.1.1 Lehčený polystyren 

Pěnový polystyren (zkráceně EPS) je univerzální materiál s velice pestrou škálou možností 

využití. Kromě stavebnictví je používán například jako surovina pro zhotovování modelů, 

kulis, forem pro odlévání kovu a pro celou řadu jiných výrobků. EPS má velmi dobré 

vlastnosti, jako například odolnost proti stlačení, vlhkosti a teplotním výkyvům. [6] 

Pro výrobu EPS se nejčastěji používá zpěňovatelný PS, který obsahuje nadouvadla již 

v hmotě. Tato nadouvadla pak při ohřevu způsobují zpěnění polymeru. EPS je tvořen 

z jednotlivých buněk (kuliček), které vznikají z předem vyrobených PS – granulek s obsahem 

nadouvadla. Granulky se nejprve předpěňují a poté za pomoci horké páry při teplotě 110 °C 

se za tepla spojují. Jako nadouvadla se využívají: azosloučeniny, pentan, hexan, propan, CO2, 

N2, apod. Objemová hmotnost takto zpracovaného materiálu se pohybuje od 15 do 40 kg.m
-3

. 
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EPS má ve stavebnictví velmi široké uplatnění jako desky pro tepelnou a zvukovou izolaci, 

jako součást sendvičových panelových konstrukcí, střešní desky apod. [4] 

 

5.1.2 Požární odolnost polystyrenu 

Stejně jako většina organických materiálů je i EPS hořlavý. V praxi však jeho požární 

odolnost závisí na podmínkách, ve kterých se využívá. Konkrétně však záleží na tom, zda 

produkt je, či není vyroben ze samozhášivého EPS. Samozhášivé úpravy lze dosáhnout 

přidáním velmi malého množství (max. 0,5 %) retardéru hoření do materiálu. Tato přísada 

polymerizuje v molekulové struktuře a není za žádných podmínek rozpustná ve vodě. Tím se 

zabezpečí, že se z materiálu nevyluhuje nic do okolního prostředí. Průzkum dokazuje, že 

samozhášivé vlastnosti zůstanou účinné po celá desetiletí. [6] 

Požární odolnost samozhášivého EPS se značně liší od standardního EPS, který 

neobsahuje retardér hoření. Pokud je samozhášivý EPS vystaven teplu, smrští se a 

pravděpodobnost jeho vznícení je velmi malá. Jiskry vznikající například při svařování EPS 

nezapálí, stejně jako odhozený nedopalek cigarety. Dalším účinkem retardéru hoření je, že 

produkty vznikající jeho rozkladem plamen uhasí, jakmile zmizí zdroj plamene. Tento účinek 

znázorňuje obrázek 3, kde se demonstruje vypalování díry hořákem do velkého EPS bloku. Je 

zde jasně vidět, že jakmile se hořák vzdálí, plamen uhasne. [6] 

 

Obr. 4.: Uhašení plamene produkty retardéru hoření [6] 
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5.1.3 Spalné teplo polystyrenu 

Teplo produkované hořícím materiálem je jedním z faktorů, které určují, jak se požár bude 

vyvíjet. Jedním z velmi důležitých požárních parametrů, který je nutné posoudit při návrhu 

stavby je požární zatížení. Spalné teplo na kilogram EPS je 40 MJ/kg, což je dvakrát více, než 

u dřevěných produktů s 20 MJ/kg. EPS je tvořeno z 98 % vzduchem, přičemž hustota EPS je 

15−20 kg/m
3
. To má za následek nízký podíl EPS na celkovém požárním zatížení. EPS je 

z tohoto pohledu výhodný s porovnáním s jinými izolačními materiály. Tabulka 4 uvádí 

požárně technickou charakteristiku EPS. [6] 

 

Tabulka 4.: Požárně technická charakteristika EPS [6] 

Materiál 

Tepelná 

vodivost 

λ [W/m.K] 

Objemová 

hmotnost 

ρ [kg/m
3
] 

Spalné teplo 

H [MJ/kg] 

Požární 

zatížení /m
3
 

QV [MJ/m
3
] 

Požární 

zatížení /m
2 

při stejné 

hodnotě R 

Q [MJ/m
2
] 

EPS 0,035 20 39,6 792 92 

 

5.1.4 Toxicita kouře vznikajícího při spalování polystyrenu 

Toxicita kouře, který vzniká při spalování EPS, zkoumala holandská laboratoř již kolem roku 

1980. Výsledky tehdy jednoznačně ukázaly, že hořením EPS vzniká daleko méně toxický 

kouř, než jak je tomu u přírodních materiálů např. dřeva, vlny nebo korku. EPS je čistý 

uhlovodík (C8H8), který se rozkládá na CO, CO2, H2O. Vliv retardéru hoření do EPS je téměř 

zanedbatelný, jelikož požadovaný účinek se dostaví už při obsahu 0,5 %, zatímco u jiných 

izolačních materiálů až při obsahu 30 %. Z tohoto vyplývá, že vliv retardéru hoření na toxicitu 

u EPS je minimální. [6] 

Ke stejnému závěru dospěla Evropská asociace pro plasty, která uskutečnila výzkum 

podle DIN-53436. Při teplotách od 330 °C do 600 °C výzkum potvrdil, že samozhášivý EPS 

produkuje méně toxický kouř než přírodní materiály, přičemž neobsahuje takové plyny, jako 

jsou chlór či kyanid. [6] 

 

5.2 Vláknité materiály 

Vláknité materiály pro stavební účely se vyrábí roztavením skla, nebo roztavením hornin, 

strusky či jejich kombinací. Nejčastější tavnou horninou je čedič s přídavkem dalších 

korekčních látek. Izolační vlákna se pro použití ve stavebnictví dodávají jako volná vlna 
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určená k ručnímu vyplňování, nebo ve formě rohoží či plstí jako měkké, ohebné pásy, 

popřípadě jako měkké, polotuhé až tuhé desky. [5] 

U moderně vyráběných vláknitých materiálů se zpevňují vlákna postřikem syntetické 

pryskyřice, obvykle fenol-formaldehydové, tím se výrobek zpevní a navíc lze vlákna lisovat, 

čímž nedochází po zabudování materiálu do konstrukce k většímu stlačení izolační vrstvy. Při 

zahřívání na teplotu větší než 250 °C může dojít k tepelnému rozkladu, doutnání, až vznícení 

pryskyřice. Tyto hmoty jsou klasifikovány jako nesnadno hořlavé – stupeň B, nebo jako 

hořlavé – stupeň C. [5] 

 

5.2.1 Výrobky z minerálních vláken 

Z minerálních vláken se převážně vyrábí izolační desky různé objemové hmotnosti a měkké 

svinovatelné pásy. Tuhost výrobků se dá zvýšit tzv. lamelováním. To v praxi znamená 

rozřezání desky na pásy o šířce cca 100 m, jejich otočením o 90° a nalepením na podložku. 

Tímto krokem se sníží stlačitelnost výrobků asi o 30 %. Tabulka 5 udává fyzikální vlastnosti 

vybraného výrobku Orsil od společnosti Isover. [5] 

 

Tabulka 5.: Fyzikální vlastnosti výrobku Orsil [5] 

Parametr Jednotka EL L M N T S 

Objemová 

hmotnost 
[kg/m

3
] 35–45 45–57 68–85 90–110 135–165 180–220 

Součinitel 

tepelné 

vodivosti 

[W/mK] 0,044 0,044 0,040 0,039 0,041 0,044 

Maximální 

teplota 

využití 

[°C] 200 700 700 700 300 300 

___________________________________________________________________________ 

EL – výplně příček, dveřních křídel, dvouplášťových střech, akustika, L – pro nezatížené tepelné izolace, M – 

příčky, vzduchotechnika, N – kombinované vrstvy tepelně a zvukově izolační, T – samonosné příčky, S – 

tepelně-izolační vrstvy jednoplášťových střech. 

 

5.3 Dřevo 

Dřevo můžeme ve stavebnictví zařadit mezi nejstarší a nejpoužívanější materiály. Se dřevem 

se na staveništi setkáváme po celou dobu výstavby s různorodým použitím. V poslední době 
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se vlivem rozrůstajícího se trendu nízkoenergetických domů jeho používání hojně rozšířilo. 

Stále více se rozvijí zpracování méně kvalitního dřeva a dřevního odpadu společně s aplikací 

syntetických pryskyřic, které se často doplňuje lisováním. [8, 38] 

 

5.3.1 Struktura dřeva 

Dřevo obsahuje cca 50 % uhlíku, 43 % kyslíku, 6 % vodíku a 0,3 % dusíku. Zbytek složení 

dřeva je v podobě minerální látky, jako je popel s výskytem draslíku, sodíku, vápníku, fosforu 

a jiných sloučenin. Základní látky buněčných stěn tvoří sušina dřeva, a to z 94 %. Z toho 

celulóza zaujímá cca 50 %, hemicelulóza 22 % a lignin 22 %. Zbytek představují látky 

pryskyřičné, dusíkaté, tuky, vosky, alkaloidy, barviva apod. [8] 

 

5.3.2 Hořlavost dřeva 

Základními prvky dřeva jsou makromolekuly obsahující uhlík, kyslík a vodík. Mezi nimi 

existují za normální teploty a tlaku pevné vazby, které jsou za těchto podmínek odolné vůči 

vzdušnému kyslíku. Při zahřívání dřeva dojde k rozkmitání makromolekul a narušení vazeb 

ve dřevě. Rozkmitáním se makromolekuly rozpadají na menší stavební částice, až se z nich 

stanou monomery. Tyto vzniklé částice pak snadno reagují se vzdušným kyslíkem. [8] 

Postupně může dojít k:  

a) endotermické reakci, při níž je teplo dřevem absorbováno a tím dochází k sušení 

dřeva; 

b) exotermické reakci, při níž se uvolňuje značné množství tepla a současně probíhá 

oxidace rozkladných materiálů. [8] 

 

Pokud oxidační proces probíhá pomalu, stačí uvolněné teplo uniknout do okolí. Při 

dosažení určitých teplot se teplo nestačí rozptýlit do svého okolí, a tím dochází k zahřívání 

dřeva, které může vést až k samovznícení. Dřevo se může tepelně rozkládat během zahřívání, 

i pokud nemá přístup ke vzduchu. Tomuto jevu říkáme suchá destilace. U těch částí dřeva, 

které jsou chráněny, probíhá proces rozkladu s omezeným přístupem vzduchu doprovázeným 

světelným efektem bez plamenů. Dochází tak k bezplamennému hoření, tzv. žhnutí. 

V závislosti na druhu dřeva a jeho vlhkosti se jeho průměrná hodnota bodu vzplanutí 

pohybuje od 180–275 °C. Bod hoření je v rozmezí 260–290 °C a bod vznícení od 330 °C do 

471 °C. [8, 38] 
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Při hoření dřeva můžeme pozorovat různou velikost plamene. Při rozhořívání dřeva, se 

uvolňují nejprve těkavé produkty hořící velkým plamenem. Bod vzplanutí těchto látek 

(pryskyřic, tuků, éterických olejů) má nižší hodnotu než bod vzplanutí rozkladných tuků. 

Posléze dochází ke zmenšení plamene, a to vlivem nedostatečného zahřátí těkavých látek 

nacházejících se v hlubších vrstvách dřeva. Jakmile se teplota v těchto vrstvách zvýší, dochází 

k opětovnému zvětšování plamene. Tato fáze úzce souvisí se snižování pevnosti dřeva. 

Rychlost hoření roste s větším obsahem pryskyřice a naopak zase klesá se zvětšující se 

vlhkostí. [8, 38] 

Hoření a zapalitelnost dřeva závisí také na kvalitě povrchu, jeho rozměrech a 

pórovitosti. Obecně lze říci, že pórovitá deska je snáz zapalitelná než deska ohoblovaná. 

Poréznost dřeva přispívá k samotné iniciaci a přispívá k hoření. Šíření plamene po povrchu 

má důležitou roli při výběru druhu dřeva z hlediska samotného rozvoje požáru. Přitom se 

nesmí zapomenout na vliv samotného uspořádání dřevní hmoty. Nejmenší rychlost šíření 

plamene je na podlaze, největší naopak na stropním podhledu. [8, 38] 

 

5.3.3 Ochrana dřeva proti ohni 

Hořlavost a šíření plamene po povrchu dřeva lze snížit zabráněním přístupu kyslíku či 

časovým zpožděním zápalné teploty. K této úpravě dřeva dosáhneme pomocí retardéru 

hoření. Retardéry jsou ohnivzdorné látky, které zlepšují vlastnosti dřeva, snižují jeho 

hořlavost, zlepšují požárně technické vlastnosti a zvyšují jeho požární odolnost. Retardéry 

potlačují vznícení či vzplanutí dřeva, což má za následek zvýšení stupně hořlavosti na úroveň 

C. Ochranné látky tvoří bránící ochrannou vrstvu, která zabraňuje úniku těkavých látek ze 

dřeva, a zároveň izolují dřevní hmotu proti účinkům tepla. Podle technologie rozeznáváme 

tyto ochranné látky: 

a) chemické prostředky: nátěry, postřiky, ponořování, máčení, tlaková impregnace; 

b) omítky: klasické – ručně prováděné, strojně prováděné; 

c) deskové materiály: přímé obklady, zavěšené obklady. [8] 

 

5.4 Plasty 

Neustálý vzestup spotřeby plastů ve stavebnictví je podmíněn novými technologiemi a 

modernizací při výstavbě. Dále se hojně využívají pro obalové materiály. Výhodné pro 

stavebnictví jsou i jejich fyzikálně chemické vlastnosti, mechanické vlastnosti a nízká 
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objemová hmotnost. Jejich rozšiřování však sebou nese i značná rizika především tím, že jsou 

hořlavé, mohou při hoření odkapávat a kouř při hoření je značně toxický. [8] 

 

5.4.1 Požárně nebezpečné vlastnosti plastů 

Nebezpečné vlastnosti plastů jsou charakterizovány svou: 

- hořlavostí 

- intenzitou hoření 

- vznícením a vzplanutím 

- teplotou zápalnosti 

- výhřevností 

- dýmotvornou schopností 

- náchylnosti k tepelnému rozkladu – toxickými produkty. [8] 

 

U většiny stavebních materiálů se teplota zápalného zdroje pohybuje kolem 350 °C 

(dřevo), u plastů musí zápalná teplota dosahovat 400 až 500 °C. Tato teplota platí zejména 

pro pěnové plasty, z nichž nejvíce nebezpečný je polystyrén, který je popisován samostatně v 

předešlé kapitole. Plasty hoří odlišným způsobem než ostatní hořlavé materiály, které se volně 

vyskytují na staveništi. Při hoření plastů vzniká spoustu toxických látek, a to především 

vlivem rozkladu makromolekul. Mezi tyto látky můžeme zařadit CO, HCL, NH3, HCN, 

chlorované uhlovodíky apod. [8] 

U některých plastů, kupříkladu polyetylénu či PVC, dochází při poměrně malých 

teplotách (80–90 °C) ke značné deformaci. Tyto materiály mohou ztratit svoji pevnost natolik, 

že může hrozit jejich zborcení či narušení konstrukcí, jíž jsou součástí. Většina plastů při 

hoření produkuje velmi hustý, neprůhledný kouř, který stěžuje případnou evakuaci staveniště. 

Zejména pokud se jedná o členitou výstavbu, či stavbu výškových budov. Je nutno 

podotknout, že při produkci kouře vzniká značné množství sazí, které mohou způsobit škody 

mnohokrát větší než samostatný spálený materiál. Dalším velmi nebezpečným jevem při 

hoření plastů je produkce rozkladných plynných produktů zapalitelných již při teplotě 250 °C. 

To přináší značná rizika při likvidaci možného požáru, kdy mohou vznikat jevy jako jsou 

,,Backdraft“ či ,,Smoke Explosion“. [8, 34] 

Velmi důležitým faktorem ovlivňující rozklad či hoření plastů je součinitel tepelné 

vodivosti λ. Čím je hodnota tohoto součinitele menší, tím více se koncentruje tepelná energie 

v jednom místě. Hmota je pak v tomto místě silně zahřívána zároveň se vytváří velké 
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množství plynů a par, které rychle dosáhnou zápalné teploty a hmota tak může začít hořet. 

Naproti tomu plasty s vyšším součinitelem tepelné vodivosti jsou daleko hůře zapalitelné, 

jako je tomu například u silikonů. Dalším nebezpečím u plastů je jejich velice nízká požární 

odolnost. Při požáru může docházet k tání či odkapávání. Jiné plasty při odkapávání nehoří, 

avšak teplota kapek může být až kolem 200 °C. Všechny tyto skutečnosti urychlují zborcení 

hořících konstrukcí či rozšíření požáru na další plochy. [8] 

Podle fyzikálních vlastností a jejich změn účinkem tepla rozeznáváme plasty: 

a) termoplasty (plastomery) – makromolekulární látky, které se při zahřátí stávají 

plastickými a dají se zároveň libovolně tvarovat (PE, PP, PS, PA, PVC, PMMA a 

další); 

b) reaktoplasty (termosety, duromery) – jedná se o makromolekulární látky, které 

jsou teplem tvrditelné, a vlivem tepla při tvarování se mění jejich struktura, 

takzvaně dochází k vytvrzování (PF, UF); 

c) elastomery (elasty) – jedná se o makromolekulární elastickou látku, která nelze 

zahřátím plasticky tvarovat (přírodní nebo butadienový kaučuk). [8] 

 

5.4.2 Porovnání jednotlivých plastů 

Nejdůležitější vlastnosti polymerů z protipožárního hlediska jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

5.4.3 Zpomalování procesu hoření plastů 

Plasty můžeme libovolně upravovat pro jakoukoliv fázi procesu hoření, při dodávce tepla, 

degradaci nebo při vlastním hoření. Plasty můžeme upravovat, jak je uvedeno v publikaci 

pana Kupilíka, těmito způsoby: 

1. stabilizace polymeru zabráněním jeho rozkladu na nestálé látky; 

2. pokrytí polymeru ohnivzdorným a nesnadno hořlavým nátěrem; 

3. přidáním aditiv, které se účinkem tepla taví a tvoří tuhé sklovité nehořlavé povlaky 

(kyselina boritá, boritany); 

4. přidáním aditiv (halogenové sloučeniny) kterými je možné vytvořit antioxidační 

efekt, který má za následek vytvoření ochranného obalu zhašující plamen; 

5. přidáním aditiv, vázajících volné radikály a způsobujících přerušení mechanismu 

řetězové reakce při hoření; 
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6. podpora vzniku pevného uhlíkatého zbytku, působícího jako bariéra proti šíření 

hoření. 

Při retardaci je však třeba zvážit omezené možnosti účinku retardérů. [8] 

 

5.5 Papír 

Využití papíru ve stavebnictví představuje obrovské spektrum výrobků. Papír může být 

součástí různorodých materiálů, například u hydroizolací či vlnitých lepenek, kde tvoří 

nosnou vrstvu, nebo u konstrukčních prvků. Nejrozšířenější je však u přepravních, obalových 

a ochranných prostředků. Nejznámější výrobky z papíru, které se objevují během výstavby, 

jsou: balicí papír, sáčky, pytle, papírové trubice ve formě vinuté kartonáže atd. [9] 

Existuje řada dalších výrobků používaných ve stavebnictví, které využívají celulózu 

jako hlavní surovinu. Celulózová vlákna vyráběná systémem suchého rozvlákňování jsou 

hojně využívána pro výrobu tepelných a akustických izolací. Takto vyrobená izolace se pak 

aplikuje buď zafoukáním do dutin, nebo nástřikem. Při dodržení technologických postupů lze 

touto izolací dosáhnout vynikající tepelně izolační vlastnosti. Součinitel tepelné vodivosti λ se 

pohybuje v rozsahu 0,039–0,043 W/(mK). [9] 

 

5.6 Hořlavé kapaliny – pohonné hmoty 

Nejčastěji používané hořlavé kapaliny během výstavby jsou bezpochyby pohonné hmoty. 

Tyto látky se využívají jako palivo pro pracovní stroje na staveništi, dieselové agregáty a další 

mechanismy poháněné vznětovým či zážehovým motorem.  

 

5.6.1 Motorová nafta 

Motorovou naftu můžeme jednoduše charakterizovat jako směs ropných kapalných 

uhlovodíků, které mají teplotu varu v rozmezí od 150 do 360 °C. Motorová nafta se využívá 

jako palivo pro vznětové motory, popřípadě pro některé typy plynových turbín. Ke zlepšení 

užitných vlastností může obsahovat přísady. Nafta musí splňovat všechny náležité požadavky 

normy ČSN EN 590. 
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5.6.2 Bezolovnatý benzín 

Bezolovnatý benzín je palivo určené převážně ke spalování v zážehových motorech. Jedná se 

především o směs kapalných uhlovodíků vroucích v rozmezí od 30 do 360 °C. Využití 

benzínu je velmi široké, nejčastěji však jako palivo pro vybrané pracovní stroje např. 

elektrocentrály, dusadla, vibrační desky apod. Benzín musí splňovat všechny požadavky dané 

normou ČSN EN 228. [42] 
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6 Práce na staveništi, které mohou být příčinou vzniku požáru 

Proces výstavby zahrnuje práce, které mohou být příčinou vzniku požáru. Jedná se především 

o svařování, natavování asfaltových pásů, řezání, broušení nebo používání teplovzdušných 

agregátů. Účelem kapitoly je tyto jednotlivé práce popsat včetně způsobu jejich správného a 

bezpečného provádění. 

 

6.1 Svařování 

Dle vyhlášky č. 87/2000 Sb. svařování představuje: „tepelné spojování, drážkování a tepelné 

dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, 

elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, 

laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a 

benzinových pájecích lamp a nahřívání živic v tavných nádobách“. [10] 

 

6.1.1 Podmínky před zahájením svařování 

Před zahájením svařování se v prostorách, ve kterých se bude svařovat, vyhodnotí podmínky 

požární bezpečnosti. Je nutno přihlížet k hořlavým látkám ve stavebních konstrukcích a v 

okolí místa, kde se tyto práce budou provádět. [10] 

Před zahájením samotného úkonu je povinností odpovědné osoby, která nařizuje tyto 

práce (stavbyvedoucí, mistr), vyhodnotit požární nebezpečí, vymezit oprávnění a povinnosti 

osob a zajistit požární bezpečnost před zahájením svařování, v jeho průběhu, při přerušení a 

po jeho ukončení. K tomuto účelu slouží dokumentace ,,Příkaz k práci s otevřeným ohněm“, 

která je přílohou č. 2, a ,,Zápis o vyhodnocení podmínek pracoviště z hlediska požární 

bezpečnosti a stanovení preventivních opatření při provádění svářečských prací dle vyhlášky 

č. 87/2000 Sb.“, která je přílohou č. 3. Dále se stanoví požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb 

osob včetně příkazů a zákazů. Dále se zabezpečí volnost únikových cest včetně přístupu 

k nim. Určí se provozní podmínky, technické zařízení a technologický proces včetně omezení 

provozu. Pokud je to nutné, stanoví se další opatření s ohledem na specifické riziko. Proti 

vzniku a šíření požáru nebo vzniku výbuchu s následným požárem na pracovišti a v přilehlých 

prostorách se provedou opatření podle konkrétních nebezpečí. [10] 
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6.1.2 Příklady opatření před a v průběhu svařování 

 Odstranění hořlavých nebo hoření podporujících či výbušných látek. 

 Překrytí nebo utěsnění hořlavých látek nesnadno hořlavým materiálem nebo 

nehořlavým materiálem způsobem, který bezpečně ochrání hořlavý materiál před 

možnou iniciací z odlétávajících žhavých částic.  

 Úprava dopadové plochy. 

 Vybavení hasebními prostředky podle charakteru pracoviště a použité technologie. 

 Ochlazování konstrukce.  

 Provětrávání pro odstranění nebezpečné koncentrace plynů, par a prachů. 

 Rozmístění technického vybavení proti rozstřiku žhavých částí tak, aby spolehlivě 

zabraňovali působení jisker částic kovů nebo strusky. 

 Při svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření je nutná účast 

nejméně dvou osob včetně svářeče. 

 Obsadit pracoviště jednou osobou lze pouze tehdy, jedná-li se o svařování, kdy 

svářeč je schopen všechny úkony spojené s vlastním svařováním i požárně 

bezpečnostními opatřeními sám obsáhnout. 

 Svařování se nesmí zahájit, pokud nejsou stanovena požárně bezpečnostní 

opatření. Dále také pokud svářeč či osoby spojené s touto činností nejsou 

prokazatelně seznámeny s podmínkami požární bezpečnosti či pokud nejsou 

splněny podmínky požární bezpečnosti, popřípadě pokud svářeč nemůže prokázat 

svoje oprávnění k požadované činnosti. [10] 

 

6.1.3 Podmínky pro skončení svařování 

Po skončení svařování se v rámci požárního dohledu zkontroluje pracoviště a přilehlé 

prostory, zajistí se požární dohled ve stanovených intervalech. Nejkratší doba požárního 

dohledu je 8 hodin s tím, že je přihlédnuto k možnosti vniku požáru i po 8 hodinách. [10] 

Požární dohled vykonává osoba předem určená pověřenou osobou, která zabezpečí 

příkaz ke svařování a všechny potřebné dokumentace. Požární dohled je vykonáván i během 

svařování, a to nepřetržitě. Při přerušení svařování nebo jeho ukončení se požární dohled 

vykonává, vzhledem k charakteru prací a prostoru, ve kterém svařování probíhá, po určenou 

dobu, v intervalech určených v bezpečnostní dokumentaci. Požární dohled po ukončení 

svařování není nutné provádět, pokud jsou svářečské pracoviště vybaveny systémem EPS a 
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stabilním hasicím zařízením. Další možností jsou stálé svářečské pracoviště, kde před 

skončením svářečských prací nemohlo dojít ke kontaktu žhavých látek se zdrojem zapálení. 

[10] 

 

6.2 Natavování asfaltových pásů 

Natavování asfaltových pásů tvoří samostatnou kapitolu, která spadá pod práci s otevřeným 

ohněm. Tyto práce tvoří pokrývačské či hydroizolační práce, kde dochází k manipulaci 

s hořlavými látkami, lepenkami. Jako hydroizolace se na stavbách používají také roztavené 

živice. Práce s těmito materiály upravuje vyhláška č. 87/2000 Sb. 

Před samotným úkonem je zapotřebí, vyhodnotit všechny možné požární nebezpečí. 

Osoby, které natavování provádějí, musí být řádně proškoleny a seznámeny s možnými riziky, 

s okolím a podkladem povrchu, na který se budou lepenky natavovat. Všechny tyto činnosti 

musí být v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Rovněž je zapotřebí 

způsobilou osobou na staveništi vydat příkaz k práci otevřeným ohněm či dokumentaci 

posouzení požárního nebezpečí. Vzor příkazu k práci s otevřeným ohněm je součástí přílohy 

č. 2. [11,12] 

 

6.2.1 Způsob provádění pokládky z asfaltových pásů 

Natavování asfaltových pásů se zpravidla provádí dvěma různými způsoby a to natavováním 

celoplošně a bodovém natavování. Způsob natavování pásu je většinou udán projektantem a 

závisí na skladbě hydroizolace či střešního pláště. [13] 

Natavování se provádí propan-butanovými hořáky nebo horkým vzduchem. Mnohem 

častěji se na staveništi provádí natavování za pomocí hořáku. Při používání těchto zařízení 

musí být obsluha řádně proškolena a musí prokazovat odbornou způsobilost k vykonávání 

těchto prací. Při manipulaci nesmí docházet k nárazům lahví, jejich převrhnutí či snad nahřátí. 

Pokládání lahví do ležaté polohy a jakékoliv urychlování vypařování propan-butanu je 

zakázáno. Netěsné či poškozené láhve se při těchto prací nesmí používat stejně tak nesmí 

obsluha provádět jakékoliv opravy na tlakových lahvích či snad dokonce vypouštět zbytek 

obsahu láhve do ovzduší. [13]  

Při natavování musí obsluha dodržovat bezpečnou vzdálenost od nezajištěného konce 

pracoviště. Tento způsob natavování je mnohem rychlejší než za pomocí horkého vzduchu, 
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avšak na sebe váže značné rizika. Teplota plamene hořáku je velmi vysoká a při neodborném 

provádění může dojít ke znehodnocení samotného materiálu či zapříčinění vzniku možného 

požáru. Je nutno podotknout, že asfaltové pásy se velmi snadno roztavují a mají snahu 

odkapávat. Tím se jednoduše může šířit požár do dalších nezasažených částí. Při natavování 

celoplošně se nahřívá hořákem spodní strana pásu, která je zpravidla kryta ochrannou fólií. 

Tato fólie se po kontaktu s plamenem rozteče společně s malou vrstvou asfaltu. Pás se pak 

postupně odvíjí a přitlačuje na připravený podklad. [13] 

Bodové natavování se provádí zpravidla při rekonstrukcích střech, kde se pás nataví 

tak, aby na ploše 1 m
2
 vznikly 3 až 4 body (talířové plochy), nebo je pás nataven v pruzích. 

Zároveň je nutno provést pro dokonalou soudružnost zatavení pásu v přesazích. Natavování 

za pomocí horkého vzduchu je oproti hořáku daleko bezpečnější, ale je velmi pomalé a 

v dnešní uspěchané době při výstavbě používané jen sporadicky. Většinou se používá jen na 

opracování jednotlivých detailů nebo na podélné či příčné spoje. Pásy, které se touto metodou 

natavují, je nutno rozvinout takzvaně na sucho a položit do správné polohy s minimálním 

přesahem 8 cm. Poté se vyrovnané a připravené pásy opět navinou do poloviny na pevné 

jádro. [13] 

 

6.2.2 Lepení asfaltových pásů za horka 

Způsob pokládky asfaltových pásů, to jest lepením za horka za pomocí roztavené živice, se 

používá především tam, kde není možné pracovat s otevřeným ohněm nebo v místech 

přímého nebezpečí požáru či výbuchu. Nahříváním živice se zabývá vyhláška č. 87/2000 Sb., 

která stanovuje podmínky a zásady při nahřívání živice. [10, 13]  

Dle této vyhlášky lze živice nahřívat jen v tavných nádobách určenými k tomuto 

úkonu buď výrobcem či dodavatelem. Při nahřívání živice, se nesmí dostat obsah nádoby 

k přímému kontaktu plamene, popřípadě jinému možnému zdroji zapálení. Obsluha, která 

vykonává tuto činnost, se nesmí vzdálit od tavné nádoby, popřípadě jen na takovou 

vzdálenost, aby neztratila kontakt s tavnou nádobou a mohla rychle a účinně zasáhnout 

v případě potřeby. Do tekutého stavu se živice dostává pozvolným zahříváním, přitom obsah 

nádoby může být zaplněn jen do tří čtvrtin obsahu. Bezpečná vzdálenost hořlavých materiálů 

od tavné nádoby je 4 m. To platí i pro tlakové láhve, které jsou používané jako součást 

zařízení pro nahřívání a tavení živice. V blízkosti tavné nádoby se umístí nejméně dva hasící 

práškové přístroje s hmotností látky nejméně 5 kg. Popřípadě mohou být nahrazeny jinými 

prostředky pro zdolávání ohně. [10, 13]  
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Samotná pokládka asfaltových pásů za pomocí živice probíhá následovně. Jednotlivé 

pásy se rozbalí a položí se s minimálním překrytím, nejméně však 8 cm. Položené a srovnané 

pásy se navinou do poloviny na pevné jádro, kterým může být kupříkladu ocelová trubka. 

Poté se rolují do předem připravené horké živice. Horká hmota se rozlévá z konve před 

rolující pás v potřebné konzistenci. [10, 13] 

 

6.3 Řezání a broušení za vzniku odlétávajících žhavých částí 

Řezání a broušení kovů patří k běžným činnostem při výstavbě. Osoby, které tyto práce 

vykonávají, musí být seznámeny s možnými riziky, které mohou nastat v průběhu provádění 

prací. K provozování těchto činností musí mít všechna potřebná oprávnění a schválenou 

dokumentaci, podle vnitřních nařízení. Zákon o požární ochraně č. 133/1988 Sb. nám říká, že 

fyzická osoba si musí počínat tak, aby nezadala vzniku požáru. [11, 14] 

Při řezání či broušení je důležité zohlednit možnost odlétnutí žhavých částic. Proto 

v prostoru, kde se tyto práce vykonávají, by se neměly nacházet žádné hořlavé látky. Pokud 

odstranění hořlavých látek není možné, musí se tyto materiály přikrýt nehořlavými přehozy. 

[11, 14] 

 

6.4 Používání teplovzdušných agregátů 

Tyto zařízení se na staveništi používají především v zimním období pro vytápění staveniště a 

docílení přijatelných teplot pro samotnou realizaci zednických prací. Dále jsou používána 

k bodovému ohřevu venkovních pracovišť, k vysoušení staveb, k odmrazování strojů, 

dopravních prostředků a nehořlavých materiálů. Tato zařízení jsou mobilní a většinou jsou 

opatřeny olejovým hořákem, tepelným výměníkem a ventilátorem, který odvádí zahřátý 

vzduch do nejbližšího okolí. Agregáty se pohání buď spalováním oleje, nafty, popřípadě jsou 

kombinací spalováním propan-butanu za pomocí iniciace elektrickou jiskrou. [15] 

Tyto přístroje smí obsluhovat jen osoby, které byly prokazatelně seznámeny a poučeny 

o obsluze. Přístroje musí být nastaveny tak, aby svými spalinami či proudem horkého 

vzduchu neohrozili pracovníky a nezavdali příčinu vzniku požáru. Teplovzdušná zařízení lze 

provozovat jen v dobře odvětrávaných prostorech. Dlouhodobý pobyt ve stejných 

místnostech, jako je agregát, není dovolen. Mobilní zásobník, který je součástí 

teplovzdušného agregátu, musí být ustaven v dostatečné vzdálenosti, nejméně však 1,5 m od 

samotného agregátu. To platí i pro hořlavé látky. Samovolné provozování agregátu není 

dovoleno, jedinou výjimku tvoří agregáty, které jsou opatřeny termostatem. [15] 
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7 Skladování hořlavých látek a materiálů 

Základní definice skladu a samotného skladování popisuje norma ČSN 26 9015. Dle této 

normy je sklad místo, objekt či prostor, který je využívaný ke skladování a je popřípadě 

vybaven vhodnými technickými prostředky. Samotné skladování můžeme popsat jako soubor 

činností, které naplňují funkci skladu. [18] 

Základní dělení skladů popisuje norma ČSN 65 0201. Ta uvádí, že pro každý sklad je 

povolen maximální objem uskladněných látek v m
3
. Sklady jsou tedy rozděleny následovně: 

 příruční sklady - s maximálním objemem uskladněných látek do 7 m
3
; 

 provozní sklady - s maximálním objemem uskladněných látek do 100 m
3
; 

 hlavní sklady - s objemem uskladněných látek nad 100 m
3
. [16] 

 

7.1 Hořlavé kapaliny 

Za hořlavou kapalinu se považují chemické sloučeniny, jejich směsi a roztoky, které jsou 

kapalné za běžných teplot, mají definovanou teplotu vzplanutí a lze u nich stanovit teplotu 

hoření. Skladování hořlavých kapalin řeší ČSN 65 0201, kde se popisuje skladování 

hořlavých látek v kontejnerech, nádržích, technologických zařízeních a přepravních obalech. 

Všechny tyto zařízení pro skladování hořlavých kapalin musí být vyrobeny z materiálů, které 

odolávají chemickým účinkům za předpokladu daného provozního zatížení. U těchto nádob 

musí být zaručena těsnost uzávěrů a ostatních armatur, a to i během manipulace či přepravy. 

[16, 37] 

 

7.1.1 Nadzemní nádrže a kontejnery 

Nadzemní nádrže pro hořlavé kapaliny I. a II. třídy nebezpečnosti musí být vyrobeny tak, aby 

bez problémů, odolávaly slunečnímu záření, a to buď za pomocí nátěrů či izolací, nebo musí 

být uskladněny v částečně uzavřených skladech. Nádrže vyrobené ze dřeva či plastů 

odolávající slunečnímu záření se považují za konstrukčně chráněné. [16]  

Skladovací nádrže musí být ochráněny proti korozi vhodným nátěrem a musí mít 

zařízení pro měření výšky hladiny hořlavé kapaliny. Nádrže dále obsahují: zařízení 

zabezpečující přeplnění či nejvyšší dovolenou hladinu kapaliny a větrací potrubí s pojistkou 

proti vyšlehnutí plamene. Nádrže by měli být upraveny pro odběr vody a kalu. Mobilní 

skladovací nádrže musí být opatřeny zabezpečujícími prvky proti úniku kapalin popřípadě 
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záchytnými nádržemi, které by svým objemem měli odpovídat 10 % objemu nádrže. Takto 

upravenou nádrž se záchytnou nádrží zobrazuje obrázek 5. [16] 

 

Obr. 5.: Nádrže pro hořlavé kapaliny se záchytnou nádrží [17] 

 

 

Kontejnery musí obsahovat specifické zařízení pro bezpečné užívání. Mezi tyto 

zařízení patří odvzdušňovací otvor, který se zřizuje u kontejnerů s předpokladem skladování 

hořlavých kapalin I. a II. třídy nebezpečnosti.  Součástí tohoto otvoru u těchto tříd kapalin je 

zařízení zabraňující prošlehnutí plamene do prostor kontejneru. Kontejner rovněž musí 

obsahovat zabezpečující prvky proti úniku kapalin při převrácení. Kontejner pro ukládání 

hořlavých kapalin zobrazuje obrázek 6. [16]  

 

Obr. 6.: Kontejner pro skladování hořlavých kapalin [17] 
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7.1.2 Navrhování skladů pro hořlavé kapaliny 

Sklady hořlavých kapalin, musí tvořit vždy samostatně požární úsek. Stejná pravidla platí i 

pro uložení nízkovroucích kapalin ve skladovacích nádržích. Norma ČSN 65 0201 nám říká, 

že v jednom požárním úseku nemohou být uloženy hořlavé kapaliny, které by převyšovaly 

množství 100 m
3
. Pro hořlavé kapaliny I. třídy je tato hodnota ponížena na 50 m

3
. Stejně je 

tomu tak u kapalin uložených v přepravních nádobách a nízkovroucích kapalin. Množství 

hořlavých kapalin, které mohou být uloženy v jednom požárním úseku, detailně popisuje 

tabulka 6. Je velice pravděpodobné, že se s takovým množstvím hořlavých kapalných látek na 

staveništi běžně nesetkáváme. Tento případ může kupříkladu nastat tehdy, pokud se investor 

či zhotovitel rozhodne na staveništi zřídit mobilní čerpací zařízení pro stavební stroje. [16] 

 

Tabulka 6.: Množství uložení hořlavých kapalin v jednom požárním úseku [16] 

Hlavní sklad hořlavých kapalin 
Třída nebezpečnosti Nízkovroucí 

kapaliny I. II. III. a IV. 

a) v přepravních obalech 50 m
3
 200 m

3
 2000 m

3
 1 m

3
 

b) v kontejnerech nebo mobilních  

    zařízeních 
500 m

3
 2000 m

3
 20000 m

3
 1 m

3
 

c) ve skladovacích zařízeních 5000 m
3
 20000 m

3
 neomezeno 50 m

3
 

 

Hlavní sklady hořlavých kapalin nesmí být umístěny vně nevýrobních objektů. 

Výjimku při skladování těchto látek tvoří provozní a příruční sklady, které musí splňovat 

požadovaná kritéria dané normou ČSN 65 0201. Mezi hlavní požadavky patří ukládání 

hořlavých kapalin v přepravních obalech, jejichž objem nesmí překročit hranici 1 m
3
. Obaly 

musí být dostatečně zabezpečeny proti převrhnutí a rozlití kapalin. Příruční a provozní sklady 

smí být umístěny jen v prvním nadzemním či podzemním podlaží za předpokladu, že celková 

výška budovy nepřesáhne 22,5 m. [16] 

Provozní sklady mají přesně definované množství uložení hořlavých kapalin II. až IV. 

třídy nebezpečnosti, a to podle výšky budovy. 

a) objekty s výškou h = 0 nanejvýš 100 m
3
; 

b) objekty s výškou h ≤ 9,0 m nanejvýš 50 m
3
; 

c) objekty s výškou h ≤ 22,5 m nanejvýš 10 m
3
. [16] 
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Pokud se skladují hořlavé kapaliny I. třídy, nebo se jedná o nízkovroucí kapaliny, 

nesmí uskladněný objem překročit hranici 5 m
3
. Pokud se hořlavé látky skladují v prostorech, 

které jsou vedeny jako dílny či opravny apod., smí se ukládat ve stavebně odděleném prostoru 

nejvýše 250 litrů hořlavých kapalin, z toho nanejvýš 50 litrů hořlavých kapalin I. třídy. Jedná-

li se výhradně o kapaliny IV. třídy nebezpečnosti, lze je ukládat na pracovišti do objemu 1000 

litrů. Všechny sklady s hořlavými kapalinami musí disponovat podlahou, která bude 

chemicky odolná proti působení uskladněných kapalin. Měla by být vyrobena z nehořlavého 

materiálu, kromě první vrstvy, která zajišťuje chemickou odolnost. Tato vrstva však musí 

vykazovat odolnost proti šíření plamene. Pokud se jedná o podlahu z kovových materiálů, 

musí se tato podlaha uzemnit. [16] 

 

7.2 Tlakové nádoby 

Tlakovou nádobou se dle normy ČSN 07 8304 a ČSN 69 0010-1.1 rozumí uzavíratelná 

kovová nádoba, na jejíž stěny trvale působí tlak pracovní látky. V této kapitole budou 

především probírány tlakové láhve určené pro uskladnění a přepravu plynů. Tyto nádoby musí 

být dle požadavků normy řádně označeny. Tlakové láhve na plyny detailně popisuje norma 

ČSN EN ISO 10286. [19,20] 

 

7.2.1 Požadavky na uskladnění tlakových nádob 

Tlakové nádoby na plyny smí být uskladněny v otevřených nebo uzavřených skladech, kde 

každý jednotlivý sklad musí tvořit samostatný požární úsek. Sklady pro uskladnění tlakových 

nádob rozdělujeme na malé a velké sklady. Malý sklad musí obsahovat maximálně 75 nádob 

bez ohledu na to, zda jsou nádoby naplněné či nikoliv. Z toho nejvýše 50 nádob může 

obsahovat toxický, žíravý, hořící či hoření podporující plyn. Od 76 lahví se jedná o sklad 

velký. [19] 

Při navrhování skladů s plyny je nutné přihlédnout k okolnímu terénu. V bezprostřední 

blízkosti skladu se nesmí nacházet prohlubně, šachty, okna a vstupy do sklepů. U plynů 

těžších jak vzduch by mohlo hrozit takzvané zatečení nehledě k tomu, že následné odvětrání 

těchto prostor by bylo velice komplikované a obtížné. Podzemní sklady plynu je dovoleno 

zřizovat jen ve výjimečných situacích, například při stavbě metra. Takto vedené sklady musí 

být vybaveny bezpečnostními zařízeními, jako je detekce a identifikace hořlavých plynů. Tyto 

zařízení by měly včasně opticky a akusticky upozornit na únik plynu. [19] 
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Při uskladnění nejméně čtyř nádob, které by spolu mohly vytvářet výbušnou směs, 

musí být tyto nádoby uskladněny odděleně. V případě otevřeného skladu musí být pro nádoby 

vyčleněna samostatná plocha. Tyto plochy pak dodržují mezi sebou vzdálenost alespoň 1 m. 

U skladů se zajišťuje jak větrání přirozené, tak nucené. Vytápění je povoleno za předpokladu, 

že teplota ve skladu za žádných okolností nemůže překročit hodnotu, při které by mohlo 

nastat poškození některé z lahví. Sklady by měli disponovat hasicími látkami vhodného typu 

podle charakteru plynu, potřebné množství ochranných osobních prostředků a prostředků 

první pomoci. Tyto prostředky se většinou nachází v bezprostřední blízkosti skladu 

v místnostech nebo skříních, které jsou k tomuto účelu určeny. [19] 

Skladování jednotlivých nádob se provádí ve svislé poloze. Nádoby musí být 

zabezpečeny proti samovolnému posuvu a proti pádu. Samostatně stojící nádoby se skladují 

v takzvaných oddílech, kdy počet nádob v jednom oddíle nemůže být větší jak 100 kusů. Při 

vstupu do skladu musí být zajištěno vyvěšení všech bezpečnostních značek včetně zákazu 

vstupu s otevřeným ohněm a cigaretou. Uskladnění nádob na plyn je znázorněno obrázkem 7. 

Pokud se skladují prázdné lahve společně s plnými, musí být od sebe vzájemně odděleny a 

jednotlivá místa pro uskladnění popsány, zda se jedná o láhve plné či prázdné. Nádoby se 

nesmí skladovat společně s žíravými či radioaktivními látkami. [19] 

 

Obr. 7.: Skladování nádob s plyny [21] 
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7.3 Pevný hořlavý materiál 

Ukládáním materiálů v pevném skupenství se zaobírá nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dále je 

upravován dle pokynů výrobců materiálu a v neposlední řadě se musí materiál skladovat 

v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Nařízení vlády nám říká, že materiál se 

musí ukládat tak, aby nebyla ohrožena jeho stabilita, a nehrozilo tak nebezpečí zborcení či 

samotné poškození materiálu. [2, 22] 

Materiály, které jsou lehké, kupříkladu polystyren či papír, by měl být uložen tak, aby 

se zabránilo volnému poletování a svévolnému pohybu. Tento materiál by tak snáze mohl 

přijít do styku se zápalným zdrojem nebo se dostat do blízkosti nebezpečných látek. Při 

ukládání materiálu se musí zohlednit postup jednotlivých prací, pokyny výrobců a přednostně 

ukládat v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Hořlavý materiál nesmí být 

skladován v prostorech, kde se budou provádět či provádí některé s prací, při nichž může dojít 

k iniciaci tohoto materiálu. Musí být dodrženy odstupové vzdálenosti od technických zařízení 

dle pokynů výrobce, např. od tepelných agregátů. Skladovací plochy materiálů byly řešeny 

v předchozí kapitole. [2, 22] 

 

7.4 Odstupové vzdálenosti při skladování hořlavých materiálů 

Odstupové vzdálenosti mezi jednotlivými skladovanými látkami se zavádějí z důvodu 

možného přenosu požáru z jednoho požárního úseku do druhého, nebo z jednoho objektu na 

druhý. Objektem se rozumí nechráněné skládky a sklady hořlavých látek nebo volně ložené 

kabelové rozvody, skrz které se může požár šířit. Odstupové vzdálenosti podrobně řeší ČSN 

73 0804. [23] 

 

7.4.1 Požárně nebezpečný prostor 

Dle normy je požárně nebezpečný prostor volných skladů vymezen svislou plochou, která je 

rovnoběžná s hranicí skladu v odstupové vzdálenosti d, v rozích plochou válcovou o 

poloměru d s osou volného skladu vedenou rohem. Dále pak vodorovnou rovinou, která leží v 

1,5 d nad úrovní volného skladu. Odstupovou vzdáleností se rozumí kolmá vzdálenost od 

požárně otevřené plochy k hranici požárně nebezpečného prostoru. Detailně požárně 

nebezpečný prostor popisuje obrázek 8. [23] 
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Obr. 8.: Požárně nebezpečný prostor [23] 

 

 

Pro každý požární úsek se odstupová vzdálenost určuje samostatně. Disponuje-li 

požární úsek členitým půdorysem, stanoví se odstupová vzdálenost pro všechny požárně 

otevřené plochy. Pro určení odstupové vzdálenosti od objektu je rozhodují hustota tepelného 

toku z posuzovaného požárního úseku a velikost požárně otevřených ploch. Při stanovení 

hustoty tepelného toku se přihlíží na ekvivalentní dobu trvání požárů τe, podle které se tato 

hodnota určuje. [23] 

 

7.4.2 Stanovení odstupové vzdálenosti pro sklady 

Odstupové vzdálenosti se pro sklady s hořlavým materiálem určují jako celek. Pro stanovení 

je rozhodující výška skladovaného materiálu, hustota tepelného toku skladovaného materiálu 

a půdorysné rozměry samotného skladu. Nejmenší odstupová vzdálenost je 6,5 m, pokud jiné 

předpisy nestanoví jinak. [23] 
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Odstupové vzdálenosti se stanovují dle tabulky 1, která je přílohou č. 4. Při tomto 

stanovení je l délkou strany posuzované části a hu je průměrnou výškou skladovaného 

materiálu, která je navýšena o předpokládanou výšku plamene, nejméně však: 

1) 3 m pro materiály s nízkou hustotou tepelného toku. 

2) 4,5 m pro materiály se střední hodnotou tepelného toku. 

3) 6 m pro materiály s vysokou hodnotou tepelného toku. [23] 

Hustota tepelného toku se určí dle charakteru volně skladovaného hořlavého materiálu. 

Jednotlivé látky a jejich hustotu vyjádřenou ekvivalentní dobou trvání požáru řeší přílohy, 

které jsou součástí normy ČSN 73 0804. [23] 

 

7.4.3 Odstupové vzdálenosti pro hořlavé kapaliny a plyny 

Odstupové vzdálenosti pro sklady s hořlavými kapalinami a hořlavými plyny řeší normy ČSN 

07 8304 (pro hořlavé plyny) a ČSN 65 0201 (hořlavé kapaliny). Norma pro hořlavé kapaliny 

se však zaobírá pouze odstupovými vzdálenostmi podzemních nádrží. Pokud se o podzemní 

nádrž nejedná, stanovuje se odstupová vzdálenost dle normy ČSN 73 0804 a považuje se za 

samostatný požární úsek pro uzavřené sklady. Popřípadě se stanoví odstupová vzdálenost jako 

u skladu volného. Požadavky pro odstupové vzdálenosti při skladování plynů zobrazuje 

tabulka 7. [19,23] 

 

Tabulka 7.: Odstupové vzdálenosti při skladování plynů [19] 

Množství nádob ve skladu 
Minimální vzdálenost od: 

(přepočteno na nádoby s objemem 50 l) 

 
skladů, provozních objektů, podzemních 

prostorů 

do 75 nádob (malý sklad) nestanovuje se 

od 76 nádob (velký sklad) 6 m 

 
obytných domů 

do 75 nádob (malý sklad) 12 m 

od 76 nádob (velký sklad) 25 m 

 
veřejných budov a hromadných stálých úkrytů 

civilní ochrany 

bez ohledu na kapacitu 30 m 
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8 Statistika požáru ve stavebnictví 

Požár můžeme popsat několika různými způsoby. Pan docent Šenovský ve své publikaci 

Základy požární taktiky popisuje požár jako: ,,každé nežádoucí hoření, při kterém dochází 

k usmrcení či zranění osob nebo zvířat, anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za 

požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo 

životní prostředí bezprostředně ohroženy.“ Takto je popisován požár i v konspektech odborné 

přípravy jednotek požární ochrany. Jiný zdroj popisuje požár jako nekontrolované hoření, při 

kterém není předem určen prostor, který požár zaujímá. [3, 24] 

Pro účely této bakalářská práce a dle konspektů odporné přípravy požární ochrany 

můžeme rozdělit požáry podle hořících látek, a to následovně: 

1) požáry pevných látek; 

2) požáry hořlavých kapalin; 

3) požáry plynů. [3, 25] 

Všechny tyto typy požárů se vyskytují i ve stavebnictví. Ve srovnání s celkovým 

počtem požárů ve všech odvětvích tvoří požáry ve stavebnictví každoročně okolo 1 % 

celkového počtu. Požáry ve stavebnictví se nevyznačují ani tak četností, nýbrž škodou 

vzniklou následky požárů, která je každý rok velmi vysoká a v řádech několika desítek 

milionů korun. V roce 2012 došlo na území České republiky k 81 požárům. Počet požárů ve 

stavebnictví za posledních pět let zobrazuje obrázek 9. [3, 25] 

 

Obr. 9.: Počet požárů za posledních pět let [25, 26, 27, 28, 29] 
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Z grafu, který znázorňuje počet požárů ve stavebnictví za posledních pět let, lze 

jednoduše vyčíst, že počet požárů rozhodně nemá klesající charakter. Od roku 2010 je patrný 

pozvolný nárůst. Nejvíce zaznamenaných požárů bylo v roce 2008, kdy se počet zastavil na 

116. Tato čísla jsou důkazem, že ač jsou kladeny stále větší nároky na bezpečnost při práci a 

požární ochranu, požárů ve stavebnictví a na staveništích neubývá. Vyčíslené škody vzniklé 

v důsledku požárů ve stavebnictví za posledních pět let zobrazuje obrázek 10. 

Nárůst v roce 2008 a 2012 je způsoben velkými požáry, kde byla škoda vyčíslena na 

několik milionů korun. V roce 2012 to byl například požár stavebních buněk, kde se celková 

škoda způsobená požárem vyšplhala na částku 2 500 000 Kč.  [25, 26, 27, 28, 29, 42] 

 

 

Obr. 10.: Škody v milionech Kč vzniklé působením požárů [25, 26, 27, 28, 29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při vzniku mimořádné události, kterou je i požár na stavbě, dochází často ke zranění či 

dokonce usmrcení osob. Počet těchto událostí během pěti let zobrazuje tabulka 8. 

 

Tabulka 8.: Počet zraněných a usmrcených osob během let 2008-2012 [25, 26, 27, 28, 29] 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Zraněno osob 10 8 5 6 17 

Usmrceno osob 0 1 1 1 1 

 

 

43,287 

16,025 
12,155 13,665 

46,896 

2008 2009 2010 2011 2012

Škody v mil. Kč
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8.1 Jednotlivé případy požárů ve stavebnictví 

Před více než 30 lety tvořily požáry vzniklé v důsledku svářečských a izolatérských prací 

téměř 3 % z celkového počtu požárů v České republice. Na tento popud byly realizovány 

preventivní akce a byly stanoveny a přehodnoceny požární předpisy. Vlivem těchto opatření 

se v dalších letech podařilo celkový počet požárů snížit až na 0,25 % z celkového součtu 

požárů. V současné době lze opět pozorovat pozvolný nárůst. 

 

8.1.1 Požár rekonstruované výrobní haly v Praze 

Dne 24. června 2001 byla nahlášena na operační středisko HZS hl. m. Prahy mimořádná 

událost. Jednalo se o rozsáhlý požár střešní konstrukce, který zachvátil výrobní halu v Praze-

Úhřivněvsi. Střecha na výrobní hale byla zhotovena převážně z pozinkovaného plechu, který 

byl doplněn litou izolační stěrkou překrytou asfaltovými pásy. Vertikální nosné konstrukce 

byly zděné, popřípadě v některých částech skladu z litého betonu. Nenosné konstrukce byly 

dřevěné. U požáru zasahovalo sedm profesionálních jednotek HZS hl. m. Prahy, tři jednotky 

profesionálních hasičů podniku a čtyři jednotky dobrovolných hasičů. Při požáru vznikla 

škoda ve výši 2,6 milionu korun. [30] 

V rámci rekonstrukce, která v hale probíhala, byla demontována větší část 

vzduchotechnického zařízení, které se nacházelo pod dřevěným stropem haly. Pod stropem 

zůstaly části filtru s ventilátorem a hrdla, které byly spojeny šrouby. Tyto části postupem času 

natolik zrezivěly, že už nebyla možnost demontování běžným způsobem, ale musela být 

použita autogenní souprava pro nahřívání šroubů. V den požáru pracovali na staveništi tři 

zahraniční dělníci. Od svého nadřízeného dostali jasné pokyny pro práci, bohužel těchto 

pokynů nedbali. Zaměstnanci se pustili do nahřívání šroubů pod dřevěnou konstrukcí střechy. 

Osoby se jednoznačně dopustili hned několika fatálních chyb a nedostatků, které vedly ke 

vzniku rozsáhlého požáru, který zobrazuje obrázek 11. [30] 

1) Nedbali pokynů zaměstnance. 

2) Nadřízeným nebyly vydány potřebné dokumentace opravňující provádět práci 

s otevřeným ohněm. 

3) Nebyly vyhodnoceny podmínky pracoviště z hlediska požární bezpečnosti a 

stanovení preventivních opatření při provádění svářečských prací dle vyhlášky 

č.a87/2000 Sb. 
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4) Nebyly provedeny nezbytné opatření dle vyhlášky č. 87/2000 Sb. dle §3, odstavce 

5, písmene b, kde je psáno, že hořlavé materiály musí být překryty nebo utěsněny 

nehořlavým nebo nesnadno hořlavým materiálem. 

5) Pracoviště nebyly dle vyhlášky vybaveny potřebnými hasebními prostředky dle 

druhu činnosti. [10, 30] 

 

Obr. 11.: Požární zásah ve výrobní hale [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2 Požár rozestavěného nízkoenergetického domu v Jičíně – Žilině 

Tři jednotky hasičů byly dne 5. 3. 2009 vyslány k požáru rozestavěného nízkoenergetického 

domu v Novém Jičíně – Žilině. Jednala se o dvoupodlažní budovu se sedlovou střechou, kde 

bylo obvodové zdivo tvořeno z velké části polystyrenem. Na hrubé stavbě se v den ohlášení 

požáru nacházeli dva zaměstnanci stavební firmy, kteří prováděli izolační práce na podlahách 

stavby. Za požár na staveništi může natavování asfaltové lepenky za pomocí propan-butanové 

lahve a hořáku. Stavba byla iniciována přeskočením plamene z nahřívané části asfaltové 

lepenky na části obvodové zdi z polystyrenu. Oheň se pak rychle šířil a zachvátil celý objekt 

stavby. Na místě zasahovaly profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje ze stanice v Novém Jičíně a dvě jednotky dobrovolných hasičů ze 

Starého Jičína a Hodslavic. Škoda způsobená účinky požáru byla stanovena na 1 milion Kč. 

Zničený objekt je na obrázku 12. [32] 
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Je patrné, že při práci byly porušeny tyto požadavky a nařízení: 

1)  Nebyly vyhodnoceny podmínky pracoviště z hlediska požární bezpečnosti a 

stanovení preventivních opatření při provádění prací s otevřeným ohněm. 

2) Nebyly provedeny nezbytné opatření dle vyhlášky č. 87/2000 Sb. dle §3, odstavce 

5, písmene b, kde je psáno, že hořlavé materiály musí být překryty nebo utěsněny 

nehořlavým nebo nesnadno hořlavým materiálem. 

3) Pracoviště nebyly dle vyhlášky vybaveny potřebnými hasebními prostředky dle 

druhu činnosti. [10, 31]  

 

Obr. 11.: Následky požáru domu v Jičíně [31] 

 

 

8.1.3 Požár při rekonstrukci školy v Praze 

Po pražských povodních procházela škola, nacházející se v pražské části Karlín, rozsáhlou 

rekonstrukcí. V rámci rekonstrukce bylo zapotřebí vyměnit topení a potrubní rozvody, které 

se během povodní poškodily. K těmto pracím muselo být použito otevřeného plamene hořáku 

autogenní soupravy. Dne 2. února 2003 prováděli pracovníci stavební firmy odřezání starých 

rozvodů topení za pomocí otevřeného plamene autogenní soupravy. Při této pracovní činnosti 
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docházelo odlétávání žhavých částic kovu na dřevěnou podlahu. Po uplynutí pracovní doby 

dělníci opustili místo staveniště. O několik hodin později ohlásil náhodný kolemjdoucí na 

operační středisko hlavního města Prahy vycházející kouř z budovy. Na místo vyjelo několik 

profesionálních jednotek z pražských stanic. Škoda způsobená požárem přesáhla hodnotu 

700 tisíc Kč. [30] 

 Následky požáru jsou patrné z obrázku 12. Vznik požáru v budově školy způsobený 

zaměstnanci stavební firmy, která prováděla rekonstrukci, nastal z následujících příčin:  

1) Nebyl stanoven požární dohled po skončení svařování, jak nařizuje vyhláška 

č.a87/2000 Sb. Nejkratší stanovená doba požárního dohledu je 8 hodin.  

2) Nadřízeným nebyly vydány jakékoliv potřebné dokumentace opravňující provádět 

práci s otevřeným ohněm.  

3) Nebyly provedeny nezbytné opatření dle vyhlášky č. 87/2000 Sb. dle §3, odstavce 

5, písmene b, kde je psáno, že hořlavé materiály musí být překryty nebo utěsněny 

nehořlavým nebo nesnadno hořlavým materiálem. 

4) Nebyly vyhodnoceny žádné požární nebezpečí vzhledem ke stavu okolí pracoviště. 

[10, 30] 

 

Obr. 12.: Následky požáru školy [30] 
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8.2 Statistika příčin požárů 

V předešlé kapitole byly popsány jednotlivé příčiny vzniku požárů. Následující tabulka 9 a 

obrázky s grafy 13, 14 a 15 poukazují na jednotlivé příčiny požárů a na jejich četnost během 

posledních 5 let. Data zobrazují příčiny požárů ve všech odvětvích, včetně požárů ve 

stavebnictví.  

Dle zobrazených dat na obrázku 13 lze jednoznačně vydedukovat, že největší podíl na 

vzniku požáru má nedbalost. Druhou největší příčinou je pak zanedbání bezpečnostních 

předpisů. Na obrázku 15 je vykreslen graf, který jasně dokazuje, že vznik požáru v důsledku 

zanedbání bezpečnostních předpisů každoročně roste a stává se tak čím dál tím větším 

problémem. Naopak počty požárů vzniklých nesprávnou manipulací otevřeného ohně 

v posledních dvou letech klesají. Ostatní příčiny mají data každoročně velmi podobná, jak 

dokazuje graf na obrázku 14. [25, 26, 27, 28, 29] 

 

Tabulka 9.: Příčiny vzniku požáru s počtem způsobených požárů během 5 let [25, 26, 27, 28, 29] 

Příčiny požáru 
Rok 

Celkem 
2008 2009 2010 2011 2012 

Nedbalost, nesprávná obsluha 545 561 484 483 503 2576 

Zanedbání bezpečnostních předpisů 409 419 437 450 489 2204 

Používání otevřeného ohně 316 298 309 251 254 1428 

Nesprávná obsluha topidla 146 142 160 115 144 707 

Svařování, řezání 134 105 95 117 98 549 

Používání zápalných kapalin a plynů 44 32 35 39 48 198 

Hořlaviny u topidla 77 64 45 44 40 270 

Výbuchy tlakových nádob 1 1 0 3 4 9 

Výbuchy hořlavých kapalin 3 3 2 3 4 15 
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Obr. 13.: Počet vzniklých požárů dle jednotlivých příčin [25, 26, 27, 28, 29] 

 

 

Obr. 14.: Počet požárů dle jednotlivých příčin v letech 2008-2012 [25, 26, 27, 28, 29] 
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Obr. 15.: Zanedbání bezpečnostních předpisů [25, 26, 27, 28, 29] 
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9 Souhrn pravidel pro skladování, manipulaci a užití hořlavých hmot na 

staveništi 

Pro stanovení pravidel a zásad pro skladování, manipulaci a užití hořlavých hmot na staveništi 

bude použito platných zákonů, vyhlášek a norem. Pravidla musí být stanovena s ohledem na 

všechny zjištěné statistiky vykazující jednotlivé příčiny vzniku požárů. V úvahu jsou brány i 

vyhodnocené případy požárů uváděné v této bakalářské práci.  

1) Dle zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., §1, odstavce 2, si musí každá 

fyzická či právnická osoba počínat tak, aby nezavdala příčinu vzniku požáru. 

2) Dle zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., §2, odstavce 2, musí každá 

právnická či fyzická osoba plnit povinnosti týkající se úseku požární ochrany ve 

všech prostorách užívaných k provozované činnosti. 

3) Vyhláška č. 246/2001 Sb., §15, odstavce 1-5, nařizují podmínky požární 

bezpečnosti k zabránění vzniku požáru při činnostech se zvýšeným požárním 

nebezpečím. Dále se stanovuje zajištění požární ochrany v době přerušení pracovní 

činnosti. Důležité je dodržení všech podmínek popsaných v odstavcích 1-5. 

4) Dle ČSN 65 0201 kap. 1, lze na pracovišti, pokud se přímo nejedná o sklad 

hořlavin, skladovat maximálně 250 l hořlavin. Z toho maximálně 50 l hořlavin 

I.atřídy. Pokud jsou hořlaviny skladovány v rozbitných obalech, objem obalu 

nesmí přesáhnout 5 l. Tyto obaly musí být na pracovišti uskladněny v uzavíratelné 

nehořlavé skříni. Viz obrázek 16. 

 

Obr. 16.: Uzavíratelná nehořlavá skříň [21] 
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5) Při skladování nízkovroucích kapalin, pokud se nejedná přímo o sklad hořlavin, je 

povoleno maximální množství uskladněné látky v nerozbitných obalech 20 l. 

V případě rozbitného obalu je skladování povoleno v litrových obalech, přičemž 

celkový součet objemu obalů nesmí být více jak 10 l.   

6) Všechny vstupy do příslušných prostor s hořlavými kapalinami musí být označeny 

bezpečnostními značkami. Příklady těchto značek jsou uvedeny na obrázku 17. 

Obr. 17.: Bezpečnostní zákazové značky [32] 

 

 

7) Ukládání a manipulace pevných látek na staveništi se musí řídit nařízením vlády 

č.a591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích.  

8) Pro sklady s hořlavými plyny stanovuje ČSN 07 8304 odstupové vzdálenosti pro 

malé a velké sklady. Tyto vzdálenosti jsou popsány v tabulce 6 a musí se 

dodržovat. 

9) Před začátkem svařování musí být dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., §3, odstavce 1, 

vyhodnoceny podmínky požární bezpečnosti pracoviště a stanovení preventivních 

opatření při provádění prací s otevřeným ohněm. 

10) Před začátkem svařování se musí provést nezbytné opatření dle vyhlášky 

č.a87/2000 Sb., §3, odstavce 5, písmene b, kde je psáno, že hořlavé materiály musí 

být překryty nebo utěsněny nehořlavým nebo nesnadno hořlavým materiálem. 

11) Tlakové nádoby na plyny smí být uskladněny v otevřených nebo uzavřených 

skladech, kde každý jednotlivý sklad musí tvořit samostatný požární úsek. Malý 

sklad musí obsahovat maximálně 75 nádob bez ohledu na to, zda jsou nádoby 

naplněné či nikoliv. Z toho nejvýše 50 nádob může obsahovat toxický, žíravý, 

hořící či hoření podporující plyn. [2, 10, 11, 14, 16, 19, 23] 
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10 Doporučení pro vybrané staveniště 

Všechny zjištěné poznatky v této bakalářské práci lze jednoduše aplikovat v praxi pro vybrané 

staveniště. Pro účely této práce byl zvolen projekt výstavby bytového domu, kde je využívána 

technologie provedení výstavby pomocí železobetonového skeletu, viz příloha č. 5. [40] 

 V projektu zařízení staveniště se vyskytují zpevněná a nezpevněná místa 

vyhrazená pro skladovací plochy. Tato místa pro skladování musí být upravena 

v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Dle tohoto nařízení musí být 

skladovací plochy rovné, odvodněné a zpevněné. Materiál musí být uložen tak, aby 

po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho 

poškození. [2] 

 Všechny uskladněné materiály musí být uloženy tak, aby byl zaručen jejich 

pravidelný odsun související se stavební technologií. Zároveň musí být dostatečně 

zajištěny proti samovolnému pohybu. [2] 

 Projekt zařízení staveniště počítá se skladem pro tlakové lahve. Navržený sklad je 

určen pro 66 lahví a splňuje všechny požadavky pro jejich skladování. S ohledem 

na počet uskladněných tlakových lahví se jedná o sklad malý. Dle platné normy 

ČSN 07 8304 a vzhledem k poloze skladu se odstupová vzdálenost nestanovuje. 

Pokud by byl sklad navržen pro 76 lahví a více, bylo by nutné stanovit odstupovou 

vzdálenost od ostatních budov a skladů. [19] 

 V projektu je rovněž navržen uzamykatelný příruční protipožární sklad o 

rozměrech 2500 x 6000 mm. Zde se budou skladovat hořlavé kapaliny. Protože je 

tento sklad navržen jako příruční, lze zde skladovat až 7000 litrů hořlavých látek. 

[16] V tomto konkrétním případu je plánováno uskladnění pouze 200 litrů hořlavé 

kapaliny III. třídy, kterou je nafta. Ta bude využívána jako rezervní palivo pro 

stavební stroje a pro centrálu na výrobu elektrické energie v případě výpadku 

proudu. Vzhledem k uskladněnému objemu hořlavých kapalin není nutno počítat 

odstupovou vzdálenost, která úzce souvisí s požárním zatížením. [16] 

 Nafta bude uskladněna ve dvou 100 litrových nádobách. Ve skladě budou nádoby 

zabezpečeny proti převrhnutí, aby se zabránilo nekontrolovatelnému rozlití. 

V případě rozlití kapaliny ji zachytí jímka a kapalina se tak nebude šířit mimo 

požární úsek. Pokud jsou tyto podmínky stanoveny, taktéž není třeba navrhovat 

odstupové vzdálenosti. [16] 
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 Kontejner pro skladování hořlavých kapalin (příruční sklad) je posuzován jako 

samostatný požární úsek. Tento objekt disponuje výše zmíněnou záchytnou 

jímkou. Ta musí svým objemem odpovídat nejméně 10 % celkového objemu všech 

skladovaných hořlavých kapalin. V okolí 5 m od tohoto kontejneru se 

z pochopitelných důvodů nesmí kouřit nebo pracovat s otevřeným ohněm. [16] 

 Všechny ostatní hořlavé materiály musí být uskladněny v dostatečné vzdálenosti 

od možných zdrojů iniciace. Pokud dosažení tohoto stavu není možné, musí být 

hořlavé materiály překryty materiály nehořlavými. [10] 

 Technologie výstavby železobetonového skeletu zahrnuje velké množství 

svářečských prací. Tyto práce je třeba posuzovat dle vyhlášky č. 87/2000 Sb. Před 

zahájením samotných svářečských prací je nutno vyhodnotit podmínky požární 

bezpečnosti pracoviště a stanovit preventivní opatření, jako např. posouzení 

možnosti odlétání žhavých částic do uskladněného hořlavého materiálu. [10] 

 Při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím, jako jsou např. práce 

s otevřeným ohněm, řezání a broušení kovového materiálu, atd., se musí dodržovat 

podmínky pro zabránění vzniku požáru dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. [11] 
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11 Závěr 

Tato bakalářská práce se věnovala tématu bezpečného nakládání s hořlavými hmotami na 

staveništi. Vzhledem k tomu, že tato problematika není na staveništích dostatečně řešena, což 

dokládají i výsledky statistik, bylo cílem této práce formulovat podmínky a stanovit zásady 

pro bezpečné skladování, manipulaci a užití hořlavých hmot na staveništi.  

Práce sestává z části teoretické a praktické. Teoretická část se věnuje rešerši 

vybraných platných norem, vyhlášek a jiných zdrojů nezbytných k pochopení dané 

problematiky. V první fázi je popsáno staveniště a požadavky na jeho zajištění. Další kapitola 

se zabývá výčtem a popisem hořlavých látek, které se na staveništích vyskytují nejčastěji. 

Teoretická část se věnuje i pracím na staveništi, které by mohly zapříčinit vznik požáru. 

Důležitou součástí je i kapitola o skladování hořlavých látek a materiálů. 

V praktické části byla věnována pozornost vzniklým požárům, kde byly popsány jejich 

příčiny. Zároveň byla také vyhodnocena statistická data o vzniklých požárech za posledních 

5alet, a to včetně zjištění nejčastější příčiny vzniku požárů. Cílem praktické části bylo potom 

zformulovat pravidla pro efektivní skladování, manipulaci a užití hořlavých hmot na 

staveništi. Závěr této části práce je pak již tvořen praktickými doporučeními pro konkrétní 

staveniště. 

Důležitým přínosem této práce je zejména zjištění, že nejčastější příčinou vzniku 

požárů na staveništích je čistá nedbalost, což potvrzují statistická data. Opomenuta nemůže 

být i skutečnost, že počet požárů z důvodu nedodržování bezpečnostních předpisů, každým 

rokem narůstá. Vzhledem k tomu, že této problematice není věnována dostatečná pozornost, 

formulace pravidel pro efektivní skladování, manipulaci a užití hořlavých hmot na staveništi 

je rovněž důležitá a prakticky využitelná. Práce může být velkým přínosem rovněž pro 

koordinátory BOZP, kteří se této oblasti věnují. Přínosem může být také pro stanovování 

efektivního řízení požární ochrany na stavbě a také pro vyhodnocování příčin vzniku požárů 

na staveništích. 
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Příloha: č. 1 

 

Tabulka: Vlastnosti nejdůležitějších polymerů bez úprav proti ohni [8] 

Materiál 
Stupeň hořlavosti 

při 20 °C 

Max. použitelnost 

teplot [°C] 
Charakter hoření 

Polyetylén - PE F 60 

Snadno zápalný, 

hoří rychle 

namodralým 

čadivým 

plamenem, za 

vývinu nažloutlého 

dýmu, okapává. 

Polypropylén - PP F 80 

Snadno zápalný, 

hoří namodralým 

plamenem za 

vývinu bílého 

dýmu, odkapává. 

Polymetylmetakrylát - 

PMMA  
F 70–75  

Snadno zápalný, 

hoří modrožlutým 

plamenem bez 

vývinu dýmu, 

ojediněle 

odkapává. 

Polyvinylchlorid – PVC 

- tuhý 

- měkčený 

- houževnatý 

B 

F 

B 

60 

50 

80 

 

Neměkčený PVC 

je samozhášivý, 

měkčený PVC 

vykazuje vyšší 

hořlavost a hoří i 

po oddálení 

plamene. 
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Silikony – SI 

 

 

B – A1 150–250   

Hoří žlutým 

plamenem, až při 

cca 500 °C. 

Polyester - PET 
 

F 

 

60–70 

 

Hoří jasně žlutým 

plamenem za 

vývinu 

neprůhledného 

dýmu a sazí, 

odkapává. 

Polyesterové skelné lamináty 

– PESL  
E – F  50–60  

Hoří žlutým 

plamenem po 

dosažení 

300–400 °C. 

Epoxidy – EP  F 110–130  

Hoří žlutým 

čadivým 

plamenem za 

vývinu hustého 

černého dýmu. 

Fenoplasty – PF  B 110–130  

Samozhášivé, při 

tepelném 

namáhání uhelnatí. 

Umakart – tvrzený laminát C 100–200  

Samozhášivé, při 

tepelném 

namáhání uhelnatí. 
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Příloha č. 2 [39] 

 

Společnost: 

Sídlo: 
 

 

Příkaz k práci s otevřeným ohněm 

 

1. Datum vystavení: Poř. č. příkazu: 

2. Stanovený úkol – co se bude provádět: 

3. Pracoviště (přesně určit): 

4. Osoby, které budou práci provádět: 

Jméno a příjmení:…………………………….…………....… 

Jméno a příjmení:…………………………….………..…..… 

Jméno a příjmení:…………………………….………..…..… 

 

Podpis:………..………………..… 

Podpis:………..………………..… 

Podpis:………..………………..… 
5. Práce bude prováděna: 

Datum: ……………………….…………….. od: …………….……. do …………...……….. hodin 

Datum: ……………………….…………….. od: …………….……. do …………...……….. hodin 
6. Podrobná specifikace požárně bezpečnostních opatření: 

 

 

 

V přilehlých prostorech:  

Vybavení hasebními prostředky:  

Jiná možnost hašení (druh hasebního prostředku, místo umístění):  

 

7. Požární dohled po dobu provádění práce: 

Jméno a příjmení:…………………………….…………....… 

Jméno a příjmení:…………………………….…………....… 

 

Podpis:………..………………..… 

Podpis:………..………………..… 

8. Ukončení práce se ohlásí: 

Jméno a příjmení:…………………………….…………....… 

 

Podpis:………..………………..… 

9. Doba požárního dohledu po ukončení práce: 

Místo, na kterém byla práce prováděna a přilehlé prostory 

budou kontrolovány po dobu …………………….….. hodin. 

Osoba provádějící dohled: 

Jméno a příjmení:…………………………….…………....… 

 

 

 

Podpis:………..………………..… 

10. Osoba, která příkaz vydala:  
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Jméno a příjmení:…………………………….…………....… 

Funkce: ……………………………...………………….…… 

 

Podpis:………..………………..… 

Poznámka: 

Jestliže se změní podmínky pro stanovené práce anebo určené osoby, musí být vystaven nový příkaz. Poučení osob 

určených pro požární dohled musí být provedeno včas, před zahájením práce. Pokud bude nutné sledovat koncentraci 

hořlavých látek, určí se osoba, způsob, intervaly a přístroj pro provádění měření. Výsledky měření se zapisují 

samostatně a přikládají se k tomuto příkazu. 

 
 

Seznámení požárního dohledu s povinnostmi a právy, které má po dobu výkonu 

požárního dohledu: 

 

1. Požární dohled se zajišťuje nepřetržitě po celou dobu provádění práce. Pokud dojde 

ke krátkému přerušení práce (např. svačina), ve výkonu požárního dohledu se pokračuje. 

Po skončení práce, nebo pokud má dojít k přerušení práce na dobu delší než 2 hodiny, 

ohlásí se ukončení práce a musí být zajištěn požární dohled další určenou osobou po 

stanovenou dobu (8 hodin). 

2. Seznámení s požárně bezpečnostními opatřeními uvedenými v příkazu ke svařování na 

první straně. 

3. Seznámení s organizací požární ochrany – se způsobem vyhlášení požárního poplachu, 

místem ohlášení požáru. 

4. Seznámení s umístěním hlavních vypínačů a hlavních uzávěrů energií (voda, el. proud). 

5. Před zahájením práce zkontrolovat, zda bezpečnostní opatření uvedená v příkazu jsou 

provedena a pracoviště včetně přilehlých prostor je podle toho vybaveno a připraveno. 

6. Seznámení se způsobem použití hasebních prostředků. 

7. Po dobu výkonu požárního dohledu určená osoba neplní žádné jiné úkoly kromě úkolů, 

které souvisejí s výkonem požárního dohledu, zejména sledování pracoviště, zda 

nedochází k požáru, zda jsou určené hasební prostředky stále v dosahu. Dbá na to, aby 

v průběhu prací zůstaly únikové cesty z místa pracoviště průchodné. 

8. Provést nutná opatření v případě vzniku požáru, zejména záchranu ohrožených osob, 

přivolání pomoci a zdolávání požáru. 

9. Požární dohled má právo nařídit okamžité přerušení práce, pokud zjistí, že došlo 

k porušení nebo nerespektování požárně bezpečnostních opatření, anebo pokud má 

důvodně za to, že další pokračování může vést k bezprostřednímu a vážnému ohrožení 
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života a zdraví osob na pracovišti nebo jeho okolí. Přerušení práce neprodleně oznámí 

určené osobě, které se ohlašuje ukončení práce (pol. 8 příkazu). 

10. ………………………………………………………………………………………… 

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

 

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl poučen podle výše uvedené osnovy. 

Osoby určené k provádění požárního dohledu: 

Jméno a příjmení:…………………………….…………....… 

Jméno a příjmení:…………………………….…………....… 

 

Podpis:………..………………..… 

Podpis:………..………………..… 

Osoby, která určila požární dohled a provedla seznámení 

podle osnovy: 

Jméno a příjmení:…………………………….…………....… 

 

 

Podpis:………..………………..… 

 

 

V ………………….. dne ………………….. 
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Příloha č. 3 [39] 

 

Společnost: 

Sídlo: 
 

 
 

 

ZÁPIS O VYHODNOCENÍ PODMÍNEK 

pracoviště z hlediska požární bezpečnosti a stanovení preventivních opatření  

při provádění svářečských prací dle vyhlášky č.87/2000 Sb. 

 

 

(provádí zástupce dodavatele společně s objednatelem  

při předání pracoviště nebo před zahájením svářečských prací) 

 

 

Dodavatel: 

 

 

 

 

 

Pracoviště (místo sváření): 

 

 

 

Pracoviště bylo předáno 

dodavatelské firmě: 
dne: v                                hodin 

Před zahájením svařování byly vyhodnoceny podmínky požární bezpečnosti:     

                   ANO                     NE     

Jedná se o pracoviště – práce vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření: 

ANO                     NE    
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Svářečské práce budou provádět: 

Jméno svářeče:  

 

Č. sv. průkazu:  

Jméno svářeče:  

 

Č. sv. průkazu:  

Jméno svářeče:  

 

Č. sv. průkazu:  

 

 

Proti vzniku a šíření požáru se na svářečském pracovišti a v přilehlých prostorách se 

provedou následující požárně bezpečnostní opatření (§ 3, odst. 4 a-g, odst. 5 a-h vyhlášky 

o svařování): 

 

Odstranění hořlavých nebo hoření podporujících látek. 

Odpovídá: 
 

 

 

Rozmístění technického vybavení proti rozstřiku žhavých částic tak, aby nedošlo 

k poškození zařízení či vybavení místnosti, provětrávání pracoviště pro odstranění 

nebezpečné koncentrace hořlavých plynů, par, prachů. 

Odpovídá: 
 

 

 

 

Pracoviště bude vybaveno následujícími hasebními prostředky. 

Hasební 

prostředky: 

 

Odpovídá: 
 

 

 

V případě, že se jedná o pracoviště (práce) vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní 

opatření, stanoví odpovědný zástupce dodavatelské firmy jejich rozsah dle přílohy 

k vyhlášce č. 87/2000 Sb. a jejich písemná forma bude tvořit součást tohoto zápisu! 
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Na předaném pracovišti za plnění povinností na úseku požární ochrany (dle zákona 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) a bezpečnosti práce 

na stavbě odpovídá zhotovitel – odpovědný zástupce.  

 

Odpovědný zástupce dodavatelské firmy za plnění těchto povinností:  

 

Jméno a příjmení: ……………………………………….., tel.: ………………….……  

 

Podpis: ……………………………….. 

  

 

 

Odpovědný zástupce odběratelské firmy za plnění těchto povinností:  

 

Jméno a příjmení: ……………………………………….., tel.: ………………….……  

 

Podpis: ……………………………….. 

  

 

V ……………………, dne …………………………. 
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ROZSAH ZVLÁŠTNÍCH POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ 

 

a)  
Přesné označení místa, kde se svařování provádí. 

   

b)  

Přesné stanovení pracovního úkolu. 

   

 

c)  
Určení technologie, která se použije. 

   

d) 
Jmenovité určení svářečů s uvedením dokladu o odborné způsobilosti. 

   

e)  
Datum a čas zahájení svařování. 

   

f)  
Datum a čas ukončení svařování. 

   

g)  

Podrobná specifikace potřebných požárně bezpečnostních opatření, kontrola jejich plnění, způsob 

prokazování plnění opatření včetně měření koncentrace hořlavých látek, prokázání jejich splnění, 

uvedení jmen odpovědných osob a jmen osob určených k jejich provedení. 

   

 

h)  

Určení formy požárního dohledu, počet osob, vymezení povinností, způsob seznámení s povinnostmi, 

uvedení jmen osob určených k výkonu požárního dohledu v průběhu svařování, při přerušení práce 

i po skončení svařování a jeho dokladování. 

    

i)  

Potvrzení toho, že účastníci svařování byli před jeho započetím seznámeni s požárně bezpečnostními 

opatřeními a osoby provádějící požární dohled s vymezenými povinnostmi. Doklad obsahuje jména osob 

a jejich podpisy stvrzující seznámení. 

    

j)  

Určení druhu a počtu hasebních prostředků. 
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k)  

Uvedení jiných možností hašení v místě (např. existence stabilního hasicího zařízení, zařízení 

pro technologické hašení, přítomnost jednotky požární ochrany s příslušným technickým vybavením). 

    

 

l)  
Jméno osoby, které se ohlásí skončení svařování. 

   

m)  

Místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení svařování a při předávání svář. 

pracoviště. 

    

n)  
Jméno, funkce a podpis osoby, která příkaz vydala a datum, kdy byl vydán. 

  

o) 

Osoba, které byla uložena nějaká činnost, potvrdí splnění úkonu podpisem a uvede vždy čas a datum; 

předávání nebo ohlašování činnosti (např. požární dohled, ohlášení skončení svařování) potvrdí podpisem 

předávající a přebírající, případně osoba ohlašující a osoba, které je činnost ohlášena.  

U záznamů se uvede čas a datum. 
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Příloha č. 4 [23] 
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Příloha č. 5 [40] 

 

 Projekt zařízení staveniště  

- viz externí příloha 

 

 


