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Úvod 

V naší republice se vyskytuje mnoho provozů, ve kterých probíhá výroba, skladování nebo 

manipulace s hořlavými kapalinami. Jednotlivé hořlavé kapaliny jsou rozděleny do tříd 

nebezpečnosti. Do těchto tříd jsou hořlavé kapaliny řazeny dle jejich teploty vzplanutí. Čím je 

jejich teplota vzplanutí nižší, tím vyšší je jejich riziko vzplanutí či výbuchu jejich par, proto je 

u objektů s výskytem hořlavých kapalin kladen důraz na požární bezpečnost.  

Požární bezpečnost slouží k tomu, aby se předešlo riziku vzniku požáru v objektech. Pokud 

však k samotnému požáru dojde, je jejím úkolem snížit důsledky požáru. Při stanovování 

požární bezpečnosti v objektech nelze použít pouze jeden právní předpis, ale je třeba znát 

velké množství norem a jiných předpisů a umět je aplikovat do praxe. Odborná osoba 

zabývající se požární bezpečností vytvoří pro posuzovaný objekt dokument nazývající se 

požárně bezpečnostní řešení, ten je součástí projektové dokumentace. V PBŘ jsou uvedeny 

veškeré požadavky, které musí objekt z hlediska požární bezpečnosti splňovat. V případě 

nedodržení těchto požadavků nelze řešený objekt zkolaudovat.  

Řešení požární bezpečnosti v objektech pro výrobu, skladování nebo manipulaci s hořlavými 

kapalinami, konkrétně tedy výrobny barev a laků, jsem si vybral z důvodu blízké vzdálenosti 

objektu od mého bydliště. Dalším důvodem byla také skutečnost, že jsem členem jednotky 

požární ochrany, která by byla v případě požáru této výrobny první na místě zásahu. Chtěl 

jsem tedy zjistit, jaké je zabezpečení této výrobny a případně navrhnout nějaká opatření, která 

by bezpečnost ještě zvýšila. Veškeré zjištěné informace následně mohou sloužit jednotkám 

požární ochrany k seznámení s riziky této výrobny. Mohou být také podkladem pro realizaci 

cvičení jednotek požární ochrany v této výrobně. 

Moje práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části probíhá 

seznámení s hořlavými kapalinami. Jsou tu uvedeny jejich fyzikálně chemické vlastnosti, 

technicko-bezpečnostní parametry, požadavky na jejich přepravu a v neposlední řadě také 

klasifikace, označování a balení těchto kapalin. Následuje rozdělení provozů na jednotlivé 

části, ze kterých se skládají a jejich obecný popis. Dále se v této části nachází statistika požárů 

v objektech pro výrobu a skladování hořlavých kapalin. Posledním bodem teoretické části je 

souhrn předpisů (legislativy) řešící problematiku objektů s výskytem hořlavých kapalin, 

zejména je zde podrobněji rozebrána norma, zabývající se požární bezpečností objektů pro 

výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami. 
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V praktické části je popsán areál společnosti Barvy a laky Teluria s.r.o., který jsem si vybral 

z výše zmíněných důvodů pro posouzení požární bezpečnosti. Hlavní část tvoří samotné 

zhodnocení požární bezpečnosti dvou nejnebezpečnějších budov tohoto areálu. Jedna z budov 

slouží k výrobě syntetických barev a druhá k jejich skladování. Součástí této části je také 

samotný popis technologie sloužící k výrobě nátěrových hmot a obecné zásady pro řešení 

požární bezpečnosti výroben barev a laků. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit požární bezpečnost výrobny barev a laků a navrhnout 

případná opatření pro zvýšení požární bezpečnosti tohoto objektu.   
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Rešerše 

Problematika staveb pro výrobu, skladování a manipulaci hořlavých kapalin se řeší z hlediska 

stavební legislativy a dále z pohledu požární ochrany. Jak ze stavebního, tak z požárního 

hlediska se s ní zabývá více právních předpisů. 

Výstavba těchto budov probíhá dle  zákona č. 183/2006 Sb., o stavebním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů [6]. 

Stavby pro výrobu, skladování a manipulaci hořlavých kapalin spadají dle vyhlášky 

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích, ve znění pozdějších předpisů [9] do staveb pro 

výrobu a skladování, staveb určených pro průmyslovou, řemeslnou nebo jinou výrobu, 

popřípadě služeb mající charakter výroby a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů, 

kromě staveb určených ke skladování zemědělských potřeb. 

Požadavky z pohledu požární ochrany jsou pro tyto stavby uvedeny v české technické normě 

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – prostory pro skladování výrobu a manipulaci [15]. Tato 

norma platí pro projektování nových a pro projektování změn stávajících stavebních objektů, 

které se navrhují podle ČSN 73 0804 [18], popř. ČSN 73 0802 [17], a souvisejících norem 

z oblasti požární bezpečnosti staveb, pokud se v nich vyskytují hořlavé kapaliny ve 

specifikovaném rozsahu, vyjádřeném zpravidla množstvím a třídou nebezpečnosti. Další 

požadavky jsou uvedeny v české technické normě ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny – Plnění a 

stáčení, výdejní čerpací stanice [16]. Platí pro projektování nových plnících a stáčecích 

stanovišť hořlavých kapalin. 

Mezi základní legislativní předpisy řešící problematiku z hlediska požární ochrany patří tyto 

základní právní předpisy: zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů [4], vyhláška č. 246/2001Sb., o stanovení požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru [8] a vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 

bezpečnosti staveb, ve znění pozdějších předpisů [7]. 
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1. Hořlavé kapaliny  

Za hořlavé kapaliny se podle normy ČSN 65 0201 [15] považují chemické sloučeniny, jejich 

směsi a roztoky, které splňují následující podmínky: 

 jsou kapalné při teplotách, ve kterých se vyskytují ve výrobních a skladových 

prostorech, 

 je definována jejich teplota vzplanutí (teplota vzplanutí je stanovena dle normou 

určených zkušebních metod), 

 lze u nich stanovit teplotu hoření. 

Ve smyslu ADR [12] a RID [13] jsou hořlavé kapaliny považovány za kapaliny mající teplotu 

vzplanutí maximálně 61 °C a jsou rozděleny na dvě skupiny: 

 kapaliny s teplotou vzplanutí nižší než 23 °C (vysoce hořlavé), 

 kapaliny s teplotou vzplanutí od 23 °C do 61 °C (hořlavé) [1]. 

1.1. Fyzikálně chemické vlastnosti 

Tlak nasycených par 

Páry vytvářejí nad svým povrchem všechny kapaliny. Množství vytvořených par je závislé na 

době odpařování, teplotě i vzdálenosti od povrchu. Tlak nasycených par je tedy maximální 

množství par, vyjádřené parciálním tlakem příslušné látky v daném systému, které se může 

při daných podmínkách vytvořit nad povrchem látky [2]. 

Teplota varu 

Teplota varu je taková teplota, při které látka dosahuje tlaku nasycených par, jenž je roven 

tlaku okolního prostředí. Snižováním tlaku dochází ke snížení teploty varu. Z obecného 

hlediska platí, že čím má hořlavá kapalina nižší teplotu varu, tím je větší pravděpodobnost 

tvorby výbušné směsi [2]. 
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Rozpustnost ve vodě 

Ve vodě je částečně rozpustná každá látka. Z pohledu ochrany proti výbuchu a požáru je 

ovšem rozhodující, zda-li je ve vodě rozpustná dokonale. S vodou dokonale mísitelná hořlavá 

kapalina vytváří nad roztokem nižší koncentraci hořlavé složky než čistá látka při shodné 

teplotě, která je nedokonale mísitelná. U kapalin dokonale mísitelných lze jejich zředěním 

zabránit v tvorbě hořlavých směsí, čímž dojde ke snížení tlaku nasycených par hořlavé 

kapaliny nad roztokem [2]. 

1.2. Technicko-bezpečnostní parametry 

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

podmínek vytvoří nad hladinou kapaliny takové množství par, že ve směsi se vzduchem 

přiblížením plamene vzplane a ihned uhasne. Teplota vzplanutí slouží k zařazení hořlavých 

kapalin do jednotlivých tříd nebezpečnosti dle ČSN 65 0201. Pro každou třídu nebezpečnosti 

vyplývají různé preventivní opatření. V tabulce 1 jsou uvedeny teploty vzplanutí a k nim 

příslušné třídy nebezpečnosti [2]. 

 

Tabulka 1: Třídění hořlavých kapalin [2] 

Třída nebezpečnosti 
Teplota vzplanutí 

[°C] 

I do 21 

II nad 21 do 55 

III nad 55 do 100 

IV nad 100 do 250 

 

Teplota hoření je nejnižší teplota, při které kapalina zahřívaná v předepsaném přístroji za 

předepsaných podmínek uvolní takové množství par, že jejich směs se vzduchem při 

přiblížení iniciačního zdroje vzplane a hoří bez přerušení nejméně 5 sekund. Stanovení této 

teploty je důležité pro charakterizování hořlavé kapaliny ve smyslu normy ČSN 65 0201, pro 

roztoky a směsi hořlavých kapalin [2]. 

 

Teplota vznícení je nejnižší teplota horkého povrchu, při kterém se optimální směs par nebo 

plynů dané látky se vzduchem na předepsaném přístroji a při předepsaném pracovním postupu 

vznítí. Teplota vznícení slouží jako kritérium pro zatřídění látky do teplotních tříd 
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podle ČSN 330371, za účelem správného provedení elektrických rozvodů v prostředí, ve 

kterém hrozí nebezpečí výbuchu. V tabulce 2 jsou uvedeny teploty vznícení a k nim příslušné 

teplotní třídy [2]. 

Tabulka 2: Teplotní třídy [2] 

Teplotní třída  Teplota vznícení [°C] 

T1 nad 450  

T2 nad 300 do 450 

T3 nad 200 do 300 

T4 nad 135 do 200 

T5 nad 100 do 135 

T6 nad 85 do 100 

 

Koncentrační hranice výbušnosti určují rozmezí koncentrace hořlavé látky nejčastěji ve 

směsi se vzduchem, v tomto rozmezí dochází po iniciaci k hoření nebo k výbuchu 

a ohraničuje výbušnou oblast. Máme dvě koncentrační hranice: dolní koncentrační hranici 

výbušnosti (DHVk) a horní koncentrační hranici výbušnosti (HHVk). Za nebezpečnou 

koncentraci se považuje již 50 % DHVk [2]. 

Teplotní hranice výbušnosti slouží k názornějšímu vyjádření nebezpečí hořlavých kapalin 

v uzavřených technologických zařízení. Tato teplotní hranice výbušnosti má dolní teplotní 

hranici výbušnosti a horní teplotní hranici výbušnosti. Teplotní hranice výbušnosti se 

stanovuje tehdy, není-li koncentrační hranice výbušnosti postačující [2]. 

Výbuchové charakteristiky představují hodnoty výbuchového tlaku, brizance 

a výbuchového času, kterých se dosáhne při výbuchu zkoušené látky ve směsi se vzduchem 

[2]. 

Rychlost odhořívání kapalin závisí na chemických vlastnostech látek. Může být ale také 

ovlivňována celou řadou jiných okolností, např. druhem a způsobem uskladnění, množstvím 

kyslíku při hoření nebo poměrem povrchové plochy k povrchu [2]. 

Lineární rychlost odhořívání se určuje u hořlavých kapalin, které jsou většinou skladovány 

v nádržích nebo obalech pravidelného tvaru a u nichž probíhá odhořívání po celém povrchu 

téměř rovnoměrně [2]. 
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Rychlost šíření plamene je vyšší než rychlost odhořívání, jelikož při spalování uvolněné 

teplo značně zvýší objem spalných produktů, dojde ke snížení jejich hustoty a tím se zvýší 

rychlost produktů odcházejících z hořící vrstvy, které jsou iniciací dalšího hoření [2]. 

Toxicita hořlavých kapalin je potřeba brát v úvahu při posuzování jejich nebezpečí. Hořlavé 

kapaliny mají totiž ve většině případů nepříznivý vliv na zdraví člověka. Při jejich působení 

na organizmus člověka záleží nejenom na druhu hořlavé kapaliny, ale i na způsobu 

a množství, ve kterém do organizmu vstupuje [2]. 

1.3. Skladování hořlavých kapalin 

Hořlavé kapaliny se skladují v nádržích, kontejnerech nebo přepravních obalech, které musí 

být zhotoveny z materiálů chemicky odolných vůči účinkům hořlavým kapalin, pro něž jsou 

určeny. Požadavky na nádrže, kontejnery a přepravní obaly jsou uvedeny v normě 

ČSN 650201 [15]. 

1.4. Přeprava hořlavých kapalin 

Jak pro mezinárodní přepravu nebezpečných látek, tak i pro přepravu těchto látek na našem 

území platí Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dohoda 

ADR) a Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (řád RID). V těchto 

předpisech jsou stanoveny požadavky na balení, značení, přepravu a přepravní prostředky [1]. 

V předpisech ADR [12] a RID [13] jsou předměty a nebezpečné látky rozděleny do tříd 

nebezpečnosti. Třídy uvádějí nebezpečí látky, které vychází z jejich fyzikálně chemických 

vlastností a technicko-bezpečnostních parametrů. V tabulce 3 je uvedeno pojmenování tříd dle 

ADR, v závorce jsou uvedeny názvy podle RID. Podle tabulky jsou hořlavé kapaliny 

zařazeny do třídy nebezpečnosti číslo 3. 
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Tabulka 3: Třídy nebezpečnosti [1] 

Třída  Pojmenování 

1 Výbušné látky a předměty 

2 Plyny  

3 Hořlavé kapaliny (zápalné kapalné látky) 

4.1 Hořlavé tuhé látky (zápalné pevné látky) 

4.2 Samozápalné látky 

4.3 Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé (zápalné) plyny  

5.1 Látky podporující hoření (působící oxidačně) 

5.2 Organické peroxidy 

6.1 Jedovaté látky 

6.2 Infekční látky (látky způsobilé vyvolat nákazu) 

7 Radioaktivní látky 

8 Žíravé látky 

9 Jiné (různé) nebezpečné látky a předměty 

 

1.5. Klasifikace, balení a označování  

Klasifikace, balení a označení chemických látek a chemických směsí probíhá dle zákona 

č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 

(chemický zákon) [5]. 

Klasifikace  

Výrobce, dovozce nebo následný uživatel, který uvádí na trh směs nebo látku, ji zařazuje do 

jedné nebo více skupin nebezpečnosti v závislosti na intenzitě jejich nebezpečných vlastností 

při klasifikaci. Těmito skupinami nebezpečnosti jsou: 

a) výbušné látky nebo směsi, 

b) oxidující látky nebo směsi, 

c) extrémně hořlavé látky nebo směsi, 

d) vysoce hořlavé látky nebo směsi, 

e) hořlavé látky nebo směsi, 

f) vysoce toxické látky nebo směsi, 

g) toxické látky nebo směsi, 

h) zdraví škodlivé látky nebo směsi, 

i) žíravé látky nebo směsi, 
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j) dráždivé látky nebo směsi, 

k) senzibilující látky nebo směsi, 

l) karcinogenní látky nebo směsi, 

m) mutagenní látky nebo směsi, 

n) látky nebo směsi toxické pro reprodukci, 

o) látky nebo směsi nebezpečné pro životní prostředí. 

Balení 

Uvádí-li dodavatel na trh nebezpečnou směs zařazenou do jedné nebo více tříd nebezpečnosti 

(uvedeny výše) nebo směs stanovenou prováděcím právním předpisem (specifické nebezpečí 

pro zdraví nebo životní prostředí), zajistí, aby byla opatřena obalem nebo uzávěrem, které 

jsou: 

a) navrženy a konstruovány tak, aby nemohl obsah uniknout (neplatí tam, kde jsou 

předepsána zvláštní bezpečnostní opatření), 

b) vyrobeny z materiálů, u kterých nedojde k narušení obsahem a nevytvářejí s ním ani 

žádné nebezpečné sloučeniny, 

c) zhotoveny tak, aby odolávaly tlakům a deformacím vznikajícím při běžném zacházení 

a nedošlo k jejich uvolnění, 

d) navrženy a konstruovány tak, aby nedošlo k úniku obsahu při jejich opakovaném 

používání (jsou-li k tomu určeny). 

Označování 

Dodavatel zajistí, aby označení obalu nebezpečné směsi, kterou uvádí na trh, splňovalo 

požadavky stanovené prováděcím právním předpisem a aby byly na tomto obalu jasně, čitelně 

a nesmazatelně uvedeny v českém jazyce tyto údaje: 

a) obchodní název směsi, 

b) obchodní firma nebo název, sídlo a telefonní číslo, je-li dodavatelem právnická osoba, 

nebo obchodní firma, jméno (popřípadě jména), příjmení, bydliště, popřípadě místo 

podnikání, je-li odlišné od bydliště, a telefonní číslo, je-li dodavatelem podnikající 

fyzická osoba, 
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c) chemický název látky nebo látek přítomných ve směsi ve tvaru názvů uvedených 

v seznamu [14] a v souladu s prováděcím právním předpisem [11], 

d) výstražné symboly stanovené prováděcím právním předpisem [11], 

e) standardní věty označující specifickou rizikovost směsi stanovené prováděcím 

právním předpisem (R-věty) [11], 

f) standardní pokyny pro bezpečné zacházení se směsí stanovené prováděcím právním 

předpisem (S-věty) [11], 

g) hmotnost nebo objem, jde-li o směs určenou spotřebiteli, 

h) náležitosti označování stanovené pro nebezpečnou směs a směs, která může 

představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí, stanovené 

prováděcím právním předpisem [11]. 



 

11 
 

2. Rozdělení provozů pro výrobu, skladování 

a manipulaci hořlavých kapalin a jejich popis 

Rozdělení provozů na výrobu, skladování a manipulaci hořlavých kapalin na jednotlivé části 

je velmi složité. Vycházel jsem z požadavků normy ČSN 65 0201 [15] a také provozů, které 

jsem měl možnost vidět, jejich rozdělení jsem znázornil na schématu 1.  

Provozy pro výrobu, 

skladování a 

manipulaci HK 

Výrobní 

prostor 

Sklad 

Nevýrobní 

prostor 

Jímka 

Výrobní 

technologie 

Sběrná 

Záchytná 

Havarijní 

Surovin 

Hotových 

výrobků 

Stáčecí 

stanoviště 

Laboratoř 

Schéma 1: Rozdělení provozů pro výrobu, skladování a manipulaci hořlavých kapalin 
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Popis jednotlivých částí provozu 

Výrobní prostor – prostor, ve kterém probíhá samotná výroba hořlavých kapalin. Výroba 

probíhá pomocí technologického zařízení. 

Nevýrobní prostor – prostor, ve kterém jsou umístěny kanceláře, šatny, laboratoře, apod.  

Stáčecí stanoviště – probíhá tu manipulace s hořlavými kapalinami. Toto stanoviště slouží 

k přečerpávání hořlavých kapalin z automobilových cisteren. 

Sklad – prostor, určený pro uskladnění surovin nebo hotových výrobků. 

Jímka – slouží k zachycení hořlavých kapalin vlivem netěsností technologických zařízení, 

nádrží, kontejnerů nebo obalů. Existují sběrné, záchytné a havarijní jímky. Každá je určená 

pro zachycení různého množství hořlavých kapalin. 

Podrobný popis termínu a definic týkajících se jednotlivých částí provozů je uveden 

v příloze A. 
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3. Statistika požárů v provozech spojených 

s výrobou a skladováním hořlavých kapalin 

3.1. Počet požárů 

Dle údajů poskytnutých generálním ředitelstvím HZS ČR [24], se budovy pro výrobu 

a skladování hořlavých kapalin řadí do odvětví výroby chemických látek, přípravků, léčiv 

a chemických vláken. Počet požárů pro tohle odvětví je uveden pro rok 2008 – 2012. Celkem 

došlo v těchto letech k 92 požárům. V tabulce 4 si můžeme povšimnout, že k nejméně 

požárům došlo v roce 2010, ale naopak uchráněné hodnoty byly v tomto roce nejvyšší. 

 

Tabulka 4: Přehled požárů, škod a uchráněných hodnot v letech 2008 - 2012 

Rok Počet požárů 
Škoda 

[mil. Kč] 

Uchráněné hodnoty 

[mil. Kč] 

2008 21 3,26 88,65 

2009 23 6,87 252,61 

2010 12 21,45 374,77 

2011 16 71,81 242,26 

2012 20 47,02 97,6 

  

V tabulce 5 jsou uvedeny požáry v letech 2008 – 2012 pro jednotlivé kraje. Z tabulky 

vyplývá, že nejvíce k nim dochází ve Středočeském kraji, následně pak v Pardubickém 

a Moravskoslezském kraji. Tento počet je zřejmě vyšší z důvodu velkého množství podniků, 

zabývajících se chemickou výrobou. V grafu 1 jsou znázorněny požáry v krajích za rok 2012, 

kromě krajů ve kterých nedošlo k požáru. V grafu 2 je uveden průběh požárů v letech 2008 - 

2012 pouze u krajů s nejvíce požáry. 
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Tabulka 5: Přehled požárů v jednotlivých krajích v letech 2008 - 2012 

Kraj 
Počet požárů 

2008 2009 2010 2011 2012 

Jihomoravský 2 1 0 1 0 

Olomoucký 2 0 0 0 1 

Zlínský 1 4 2 1 1 

Moravskoslezský 4 3 3 1 3 

Vysočina 1 0 0 0 0 

Královéhradecký 0 0 0 0 1 

Jihočeský 0 0 0 0 0 

Plzeňský 0 0 0 0 0 

Středočeský 7 9 4 4 8 

Karlovarský 0 0 0 1 0 

Praha 0 0 2 1 0 

Ústecký 3 2 0 0 3 

Liberecký 0 0 0 2 0 

Pardubický 1 4 1 5 3 

 

 

Graf 1: Požáry v krajích v roce 2012 (kromě krajů ve kterých nedošlo k požáru) 
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Graf 2: Průběh počtu požárů v letech 2008 - 2012 ve vybraných krajích 

V další statistice, která je rovněž uvedená pro roky 2008 – 2012 jsou znázorněny pouze 

hodnoty vztažené pro budovy chemické a farmaceutické výroby a skladiště hořlavin 

a výbušnin. Právě do těchto budov se zahrnují i budovy pro výrobu a skladování hořlavých 

kapalin. Počet požárů uvedených v tabulce 6 je oproti předchozím údajům nižší, jelikož se 

jedná již o konkrétní druh staveb z tohoto odvětví. 

 

Tabulka 6: Přehled požárů, škod a uchráněných hodnot u budov chemické a farmaceutické výroby  

v letech 2008 - 2012 

Rok 
Počet 

požárů 

Škoda 

[mil. Kč] 

Uchráněné hodnoty 

[mil. Kč] 

2008 17 2,26 63,25 

2009 10 6,37 237,25 

2010 6 0,05 304,06 

2011 6 66,37 20,85 

2012 10 24,72 80 

 

Porovnání počtu požárů v odvětví výroby chemických látek, přípravků, léčiv a chemických 

vláken s požáry v budovách chemické a farmaceutické výroby a skladištích hořlavin 

a výbušnin je znázorněno v grafu 3. Je tu patrné, že budovy chemické a farmaceutické výroby 

a skladiště hořlavin a výbušnin tvoří značné množství požárů tohoto odvětví. 
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Graf 3: Srovnání požárů v odvětví s požáry v budovách chemické a farmaceutické výroby 

3.2. Příčiny vzniku požáru 

Příčiny vzniku požáru jsou rozděleny do jednotlivých kategorií a jsou evidovány generálním 

ředitelstvím HZS ČR [24]. Podle jimi poskytnutých údajů došlo v letech 2008 – 2012 

v odvětví výroby chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken k nejvíce požárům 

vlivem technických závad. Těchto požárů bylo celkem 48, z toho 29 bylo způsobeno 

technickou závadou (vada materiálu, konstrukce, opotřebení), 14 ostatními změnami 

provozních parametrů, 2 výbojem statické elektřiny, 1 žhavými materiály a výrobky, 1 třením 

a přehřátím a 1 cizím předmětem ve stroji. 

Druhou nejčastější příčinou je nedbalost. Vlivem nedbalosti došlo k 21 požárům, z toho bylo 

8 způsobeno zanedbáním bezpečnostních předpisů, 7 svařováním, řezáním a rozmrazováním, 

3 neopatrným kouřením a u 3 nelze specifikovat nedbalost (nelze jednoznačně určit). 

V 10-ti případech došlo k požárům vlivem samovznícení. Z toho v 7 případech došlo 

k samovznícení chemických látek, ve 2 k samovznícení chemických výrobků (barvy, fermeže) 

a v 1 k samovznícení olejů a tuků. 
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Ve třech případech byla jako příčina stanovena manipulace s hořlavými látkami, ve dvou 

mimořádné příčiny (blesk) a v jednom úmyslné zapálení. 

Za zmínění také stojí, že 9 případů bylo neobjasněno nebo stále probíhá jejich šetření. 

Podíl jednotlivých příčin požárů v odvětví výroby chemických látek, přípravků, léčiv 

a chemických vláken za léta 2008 – 2012 je zobrazen v grafu 4. 

 

 

Graf 4: Podíl jednotlivých příčin požárů v letech 2008 - 2012 
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4. Legislativa řešící problematiku objektů pro 

výrobu, skladování a manipulaci hořlavých 

kapalin 

4.1. Stavební zákon  

Stavební zákon č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů [6], k jehož poslední novelizaci došlo v roce 2012, upravuje podmínky pro 

projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu a dále ve věcech 

stavebního řádu povolování staveb a jejich změn. Stavby pro výrobu, manipulaci a skladování 

hořlavých kapalin nespadají do staveb, které nepotřebují stavební povolení ani nemusí být 

ohlášeny stavebnímu úřadu, proto spadají do staveb podléhajících stavebnímu povolení. 

Všechny druhy staveb musí mít zpracovány projektovou dokumentaci od oprávněné osoby. 

Součástí projektové dokumentace je požárně bezpečnostní řešení, jehož rozsah je stanoven ve 

vyhlášce č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů [10]. 

4.2. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

Ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů [9] jsou uvedeny požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb, na konstrukce, na 

technická zařízení staveb a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb. Tato vyhláška 

neobsahuje požadavky na požární bezpečnost, ty jsou součástí vyhlášky č. 23/2008 Sb., 

o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů [7]. 

4.3. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 

pozdějších předpisů [7] stanovuje technické podmínky požární ochrany pro navrhování, 

provádění a užívání staveb. Příloha 7 této vyhlášky, je věnovaná požadavkům pro užívání 

staveb nebo jejich částí s výskytem hořlavých kapalin. Za výskyt hořlavých kapalin se 

považuje přítomnost hořlavých kapalin bez ohledu na jejich třídu nebezpečnosti, a to 



 

19 
 

v podmínkách a množství, ve kterých jsou schopny uvolňovat teplo. V této příloze se nachází 

podmínky pro stavby provedené podle normy ČSN 65 0201 [15] vydané roku 2003, pro 

stavby provedené podle normy ČSN 65 0201 platné do roku 2003 a dále obecné podmínky 

pro užívání staveb.  

4.4. Zákon o požární ochraně 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [4] slouží k tomu, 

aby vytvořil podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry 

a pro poskytování pomoci, jak při živelných pohromách, tak i při jiných mimořádných 

událostech. Uvádí povinnosti právnických a fyzických osob a dále ministerstev a jiných 

státních orgánů. Část těchto povinností se tedy vztahuje i na majitele vlastnící provozy na 

výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami.  

Důležitou součástí tohoto zákona je i výkon státního požárního dozoru. Je tu stanoveno, jak se 

dozor vykonává a orgány, které mohou tento dozor provádět. Cílem státního požárního 

dozoru je zajištění odpovídající míry požární bezpečnosti občanů. 

4.5. Vyhláška o požární prevenci 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (o požární prevenci) [8], stanovuje podmínky požární bezpečnosti 

u právnických a fyzických osob. Jedná se například o všeobecné požadavky na věcné 

prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení nebo způsob posuzování 

požárního nebezpečí. Pro posouzení požárního nebezpečí je důležitá hodnota nahodilého 

požárního zatížení pn, ta je uvedena v příloze 2 této vyhlášky. Ve vyhlášce je dále uveden 

způsob výkonu státního požárního dozoru. 

4.6. Norma ČSN 65 0202 

Norma ČSN 65 0202 [16] řeší problematiku plnění a stáčení hořlavých kapalin a dále výdejní 

čerpací stanice. Stanovuje požadavky na plnící a stáčecí stanoviště, například na jejich 

stavební konstrukce, umístění, nutnost havarijních a záchytných jímek apod.  Jsou tu uvedeny 

i požadavky, které musí být dodrženy při samotném plnění a stáčení. 
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4.7. Norma ČSN 65 0201 

4.7.1. Výrobní prostory 

Stavební řešení výrobních prostorů 

U výrobních prostorů posuzovaných normou ČSN 65 0201 [15] se podle tříd nebezpečnosti 

určí nejnižší možná skupina výrob a provozů dle ČSN 73 0804 [18]. Třídy nebezpečnosti 

a jim přiřazené skupiny výrob a provozů jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

Tabulka 7: Přiřazení skupiny výrob a provozů pro jednotlivé třídy nebezpečnosti [15] 

Třída nebezpečnosti Skupina výrob a provozů p2 

I. 7. 0,12 (0,14) 

II. 6. 0,1 

III. a IV. 5. 0,08 

 

Článek 6.1 normy ČSN 65 0201[15] určuje požadavky na výrobní prostory s hořlavými 

kapalinami ve výrobních a nevýrobních objektech, ty se týkají požárně bezpečnostních 

zařízení, velikosti požárních úseků, konstrukcí podlah, únikových cest apod.  

Specifické požadavky 

Jsou stanoveny v článku 6.2 normy ČSN 65 0201 [15]. Tento článek řeší požadavky na 

požární odolnost stavebních konstrukcí podporujících technologická zařízení s hořlavými 

kapalinami nacházející se uvnitř a vně stavebních objektů. Dále tu jsou uvedeny způsoby 

dimenzování havarijních jímek a navrhování jejich velikostí, případy kdy havarijní jímky 

mohou být nahrazeny záchytnými jímkami a podmínky, při kterých musí být vytvořeny 

bezpečnostní pásma. 

Potrubní rozvody a armatury  

Pro potrubní rozvody a armatury je důležitý článek 6.4 normy ČSN 65 0201 [15], určuje kudy 

a za jakých podmínek mohou být vedeny potrubní rozvody a dále materiál, z kterého je lze 

vyrobit. Týká se i potrubních kanálů a požadavků na ně. 
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Provozní větrání výrobních prostorů a ochrana proti výbuchům 

Požadavky na větrání výrobních prostorů a ochranu proti výbuchu jsou uvedeny v článku 6.3 

normy ČSN 65 0201 [15]. Je tu uvedeno, v jakých prostorech je požadováno provozní větrání 

a havarijní větrání. Dále tu zjistíme, kdy je potřeba prostor vybavit detektory úniku par 

a koncentraci při které dojde k aktivaci těchto detektorů. Ve výrobních prostorech, v nichž je 

stanovena zóna 1 nebo zóna 0 prostředí s nebezpečím výbuchu ve více než 30% objemu 

prostoru, musí být zřízeny výfukové plochy, kromě prostorů, které jsou v této normě 

zmíněny. Najdeme zde také požadavky na výfukové plochy, prostory s nebezpečím výbuchu, 

prostory ohrožené výbuchem a dále rovnici pro výpočet minimální velikosti výfukové plochy. 

4.7.2. Skladovací prostory 

Stavební řešení  

Požární bezpečnost požárních úseků skladů se řeší dle normy: 

a) ČSN 73 0845 [19], jestliže velikost půdorysné plochy skladu přesahuje limity uvedené 

v článku 4.1 ČSN 73 0845 [19], 

b) ČSN 73 0804 [18], jestliže je sklad ve výrobním objektu a nepřekračuje limity 

uvedené v článku 4.1 ČSN 73 0845 [19], 

c) ČSN 73 0802 [17], jestliže je sklad v nevýrobním objektu a nepřekračuje limity 

uvedené v článku 4.1 ČSN 73 0845 [19], 

d) ČSN 73 0804 [18] jako volný sklad, jestliže je umístěn na volném prostranství mimo 

objekt jakéhokoliv charakteru. 

Článek 7.1 normy ČSN 65 0201 [15] řeší maximální množství hořlavých kapalin 

v jednotlivých skladech, dovolená umístění skladů, požadavky na podlahy a požární úseky 

skladů HK. Dále uvádí pravidla pro stanovení požárně nebezpečných prostorů a odstupových 

vzdáleností skladů HK.   

Specifické požadavky 

Tyto požadavky se nacházejí v článku 7.2 normy ČSN 65 0201 [15], týkají se převážně 

nádrží, skladů a umístění havarijních jímek. Jsou tu uvedeny nejmenší vzdálenosti od pláště 
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podzemní nádrže k posuzovaným prostorům (např. hranici pozemku, teplárenským zařízením, 

jiným podzemním nádržím), požadavky na podzemní prostory a vstupní šachty, dále nádrže, 

u kterých musí být zřízeny havarijní jímky a dimenzování, umístění a řešení těchto jímek.  

Provozní větrání a ochrana proti výbuchům 

Provozní větrání a ochrana proti výbuchu je obsaženo v článku 7.3 normy ČSN 65 0201 [15]. 

Tento článek uvádí požadavky na větrání ve skladech hořlavých kapalin, mezi které patří 

např. nutnost přirozeného (nuceného) větrání, velikost a umístění otvorů pro přívod vzduchu 

(větrací otvory) apod. 

4.7.3. Havarijní zabezpečení a hašení požárů 

Hašení požárů hořlavých kapalin 

Tímto problémem se zabývá článek 8.1 normy ČSN 65 0201 [15], uvádí se tu, za jakých 

podmínek se musí v objektech s uzavřenými výrobními a skladovacími prostory zhodnotit 

možnost požárního zásahu (např. stanovení časových a prostorových parametrů 

předpokládaných variant požáru, počet SaP, množství a druh hasební látky), množství zásoby 

hasiva u objektů nezabezpečených SSHZ a požadavky, při kterých musí být výrobní prostory 

a sklady vybaveny detekční technikou a ukazatelem směru větru. 

Prostředky a zařízení k hašení hořlavých kapalin 

Pro prvotní zásah se ve výrobních prostorech a skladech s výskytem HK navrhují hadicové 

systémy pro hašení pěnou. Systémy mají v sobě zabudovaný přiměšovač a zálohu pěnidla 

nejméně na 7 minut. V článku 8.2 normy ČSN 65 0201 [15] máme uvedeny požadavky na 

polostabilní hasicí zařízení, včetně podmínky při které se může použít. Druh hasiva v tomto 

zařízení závisí na vlastnostech a charakteru hořlavé kapaliny. Vhodným hasivem na hašení 

hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti je pěna. 

Požadavky na instalaci požárně bezpečnostních zařízení 

Jsou uvedeny v článku 8.3 normy ČSN 65 0201 [15], tento článek řeší, kdy musí být požárně 

bezpečnostní zařízení instalovány, čím musí být prostory s hořlavými kapalinami vybaveny 

a co musí být chráněno proti sálavému tepelnému toku. 
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4.7.4. Prostory a zařízení pro nanášení hořlavých kapalných nátěrových 

hmot 

V příloze D normy ČSN 65 0201 [15] jsou uvedeny požadavky na výrobní prostory pro 

nanášení nátěrových hmot. Tyhle prostory jsou určené pro povrchovou úpravu výrobku 

nátěrovými hmotami, včetně prostorů technologicky souvisejících (nezahrnují se sem 

skladovací prostory).  

Požadavky dle normy ČSN 65 0201 [15] platí pro výrobní prostory ve stavebních objektech, 

ve kterých se z kapalných hořlavých hmot zhotovují nátěry pomocí libovolných technologií, 

a které slouží výhradně pro tento účel a pro prostory sloužící k přípravě hořlavých nátěrových 

hmot, např. mícháním a ředěním (úpravny nátěrových hmot). Dále tyto požadavky platí pro 

nátěrové hmoty, které jsou ředěny hořlavými ředidly a pro vodou ředitelné nátěrové hmoty, 

které jsou klasifikovány jako hořlavé kapaliny. 

Navrhování výrobních prostorů 

Ve výrobním objektu může prostor pro nanášení nátěrových hmot tvořit jeden společný 

požární úsek s navazujícím či souvisejícím provozem (včetně strojovny vzduchotechniky). Je- 

li ovšem tento prostor umístěn v nevýrobním objektu musí být vždy samostatným požárním 

úsekem. 

Navrhování skladových prostorů 

Úpravny nátěrových hmot, ve kterých se připravuje najednou nejvýše 100 litrů nátěrových 

hmot, nemusí tvořit samostatný požární úsek. V případě, že se připravuje najednou vyšší 

množství nátěrových hmot, musí být úpravna stavebně oddělena od výrobního prostoru či 

příručního skladu konstrukcí s odolností E 15 DP2, přičemž dveře mohou být z konstrukce 

DP3. 
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5. Situování posuzovaného podniku, jeho historie a 

současnost 

5.1. Situování areálu podniku 

Barvy a laky Teluria s.r.o. (Obrázek 2) se nachází v malé obci Skrchov (Obrázek 1) vzdálené 

asi 4 km od města Letovice, které se nachází 45 km severně od Brna. Obec Skrchov má asi 

100 obyvatel a leží na hranici okresu Blansko a také Jihomoravského kraje. První historická 

zmíňka o této obci je z let 1406 až 1407 [22]. 

 

 

Obrázek 1: Situační schéma obce Skrchov [20] 
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Obrázek 2: Situační schéma výrobny barev a laků [21] 

5.2. Historie podniku 

Historie této firmy sahá do roku 1910, kdy koupil inženýr chemie Bohumír Jeřábek mlýn na 

řece Svitavě v obci Skrchov a založil společnost TELURIA – LETOVICE, Továrna barev 

a laků. Předmětem činnosti bylo dolování surovin, jejich zpracování do zemitých a krášlených 

barev. V meziválečném období sortiment tvořili: práškové barvy FIX FASADIN, omítkové 

barvy STABILIT, krycí běloba POLAR BLANC, cementové a zemité barvy, oxidy železa, 

barvy pro klíh, vápno a olej. V roce 1948 byla společnost zestátněna a později se stala 

součástí národního podniku BARVY A LAKY. Po téhle změně se zásadně změnil v 70. letech 

výrobní program podniku, začaly se totiž vyrábět malířské barvy REMAL. Krátce poté 

dochází k výrobě podlahového lepidla UNIFLEX a na přelomu 90. let byly uvedeny na trh 

fasádní barvy. V roce 1993 byla společnost privatizována a vrátila se ke svému původnímu 

názvu Teluria. Došlo k budování intenzivní prodejní sítě a rozšíření výrobního programu. 

Klíčová změna však přišla v roce 2003, kdy společnost získaly BARVY A LAKY 

HOSTIVAŘ. Tímto krokem došlo k ideálnímu propojení výrobkových řad a tím 

i k podstatnému posílení pozice firmy na trhu [23]. 
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5.3. Podnik v současné době 

Teluria Skrchov (Obrázek 3) je v současnosti moderní společností působící v Asociaci 

výrobců nátěrových hmot. Vyrábí nátěrové hmoty podle nejnovějších technických 

a technologických standardů [23]. Hlavní činností je výroba syntetických nátěrových hmot 

v množství cca 3000 tun za rok a výroba vodou ředitelných barev, laků, disperzí a stavebních 

hmot (omítkoviny) klasifikovaných jako nehořlavé v množství cca 1500 tun za rok. 

V podniku pracuje 150 zaměstnanců [3]. 

Obrázek 3: Areál výrobny barev a laků [23] 
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6. Zhodnocení požární bezpečnosti vybraných 

objektů podniku 

Pro posouzení požární bezpečnosti jsem si vybral areál společnosti Barvy a laky Teluria s.r.o. 

V tomto areálu se nachází velké množství budov. Rozdělení těchto budov je následující: 

 Budova A – hlavní budova areálu, jsou tu umístěny kanceláře, šatny a zázemí, sklady 

a také diskontní prodejna 

 Budova B – vrátnice a kanceláře 

 Budova C – balírna + expedice 

 Budova D – výroba past a úložiště kapalných surovin 

 Budova E – sklad surovina pro výrobu syntetických nátěrových hmot 

 Budova F – sklady surovin a obalů 

 Budova G – sklady surovin 

 Budova H – výroba syntetických nátěrových hmot 

 Budova K -  výroba olejovoalkydových nátěrových hmot 

 Budova M – výroby ekologických barev + sklady 

 Budova N – údržba 

 Budova P – sklady  

 Budova L – čistírna odpadních vod 

 Budova O – administrativa 

 

Požární bezpečnost budu posuzovat u dvou z výše uvedených budov, ve kterých jsou ztížené 

podmínky pro zásah JPO a provádí se v nich činnost se zvýšeným požárním nebezpečím. 

První z budov slouží k výrobě syntetických nátěrových hmot (budova H) a druhá k jejich 

skladování (budova E). Rozmístění jednotlivých budov je znázorněno na obrázku 4.  
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Obrázek 4: Nákres areálu výrobny barev a laků [3] 

6.1. Budova E 

Budova E znázorněná na obrázku 5 je jednopodlažní objekt, ve kterém je umístěn sklad 

syntetických nátěrových hmot [25]. Jedná se o hlavní sklad hořlavých kapalin, který slouží 

budově H, kde se syntetické nátěrové hmoty vyrábí. Je tu umístěno nejvýše 200 m
3
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syntetických barev II. a III. třídy nebezpečnosti. Výrobky a suroviny jsou umístěny 

v přenosných plechových obalech o objemu 1-50 litrů nebo v plastových kontejnerech. Tyto 

nátěrové hmoty jsou uloženy v obalech na paletách nebo v regálech. Ve skladu není 

prováděna manipulace s HK, to znamená, že zde obaly nejsou otevírány a  nejsou zde 

přelévány ani stáčeny nátěrové hmoty. 

 

Obrázek 5: Sklad syntetických nátěrových hmot (foto vlastní) 

Nosnou konstrukci budovy tvoří ocelový skelet s nosnými sloupy a příhradovými vazníky. 

Svislé nosné konstrukce tvoří obvodové stěny z cihelného zdiva a obezděné ocelové nosné 

sloupy. Ocelové příhradové nosníky tvoří nosnou konstrukci střechy a je na nich zavěšen 

podhled z KOB plechů s tepelnou izolací z minerální vaty.  Z KOB plechů se skládá i střešní 

plášť střechy. Vrata a dveře umístěné v tomto objektu jsou z ocelového plechu. Podlaha ve 

skladu HK je betonová, na ní je položena izolace s chemickou odolností skladovaných 

výrobků a surovin. Jako nášlapná vrstva slouží teracová dlažba. V podlaze je rovněž 

svařovaná Kari síť propojená na uzemňovací soustavu tak, aby byl zajištěn výsledný svodný 

odpor 10
6
 ohm. 

Zhodnocení požární bezpečnosti 

Konstrukční systém objektu je DP1, je tedy z nehořlavých stavebních hmot. Budova E má 

pouze jeden požární úsek a to sklad hořlavých kapalin, který je přiřazen do III. SPB. 



 

30 
 

Na nosné prvky ve skladu hořlavých kapalin je stanoven požadavek na požární odolnost 

30 minut. Tato odolnost nepředstavuje pro zděné prvky vyskytující se v tomto objektu žádný 

problém. Ocelové prvky jsou natřeny protipožárním nátěrem, a tedy požadovanou odolnost 

také splňují.  

 

Obrázek 6: Větrání ve skladu syntetických nátěrových hmot (foto vlastní) 

Požární úsek skladu hořlavých kapalin nemusí být řešen dle normy ČSN 73 0845 [19], jelikož 

je jeho plocha 345 m
2
, řeší se dle článku 7.1.1 písmene b) normy ČSN 65 0201 [15]. Dle 

článku 7.1.7 normy ČSN 65 0201 [15] je splněna podmínka umístění hlavního skladu v 1.NP 

a dle článku 7.1.3 téže normy je splněno maximální množství hořlavých kapalin II. třídy 

nebezpečnosti uložených v přepravních obalech - to může být nejvýše 200 m
3
. Na objem 

200 m
3
 je také dimenzována záchytná jímka, kterou tvoří podlaha skladu HK. Sklad je 

vybaven elektrickou požární signalizací a splňuje tak požadavky článku 8.3.2 písmene f) 

normy ČSN 65 0201 [15], ústředna EPS je umístěna na vrátnici se stálou službou. Přirozené 

větrání je zabezpečeno pomocí otvorů pro přívod a odvod vzduchu (Obrázek 6), jelikož jsou 

páry hořlavých kapalin těžší než vzduch, jsou přívodní otvory pro vzduch umístěny pod 

stropem místnosti a odtok par hořlavých kapalin u podlahy místnosti. Velikost otvorů splňuje 

požadavky dané článkem 7.3.2 normy ČSN 65 0201 [15]. Pro prvotní zásah slouží dva vnitřní 

pěnové hydranty, které mají v sobě zabudovaný přiměšovač a nádobu se zálohou pěnidla 

nejméně na dobu 7 minut. 
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6.2. Budova H 

Budova H [25] znázorněná na obrázku 7 je částečně dvoupodlažní objekt o půdorysných 

rozměrech 43,3 x 49,3 m. V 1. patře této budovy je umístěna výrobna syntetických barev II. 

a III. třídy nebezpečnosti, sklad s nádržemi na hořlavé kapaliny, rozvodna nízkého napětí, 

plynová kotelna a strojovna. V 2. patře se nachází strojovna vzduchotechniky, šatny pro 

zaměstnance, kanceláře a laboratoře. Bezprostředně na tuto budovou navazuje stáčecí 

stanoviště a venkovní sklad, ve kterém jsou umístěny nádrže s rozpouštědly II. třídy 

nebezpečnosti. 

 

Nosnou konstrukcí budovy je prefabrikovaný železobetonový skelet, který se skládá 

z nosných sloupů a vazníků T-průřezu. Na ně jsou osazeny ocelové sendvičové panely tvořící 

zastřešení. Na obvodový plášť je použito také ocelového sendvičového opláštění. Požární 

stěny v objektu jsou z cihlového zdiva tloušťky 200 mm a vestavba je ze zděných příček 

tloušťky 150 mm. Dveře jsou ocelové nebo dřevěné, vrata ocelová. Podlaha je řešena jako 

havarijní jímka vyspádovaná do sběrných jímek. Stáčecí stanoviště je zastřešeno ocelovým 

přístřeškem.  

Obrázek 7: Budova určená k výrobě syntetických nátěrových hmot (foto vlastní) 
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Zhodnocení požární bezpečnosti 

Celý objekt je z konstrukčního systému DP1, tedy z nehořlavých stavebních hmot. Tvoří ho 

sedm požárních úseků, jejichž rozdělení je následující: 

 Hlavní výrobní objekt (výrobna, sklad pryskyřic, čistící stroj,  

sociální zázemí, úklidová místnost, sklad, strojovna VZT)   III. SPB 

 Hlavní výrobní objekt (elektrorozvodna)     I. SPB 

 Hlavní výrobní objekt (kotelna)      I. SPB 

 Hlavní výrobní objekt (kompresorovna a chladící agregát)   I. SPB 

 Stáčecí stanoviště a sklad surovin        

 Hlavní výrobní objekt (kancelář, zasedací místnost, denní místnost, 

šatny, sociální zázemí, server)      I. SPB 

 Hlavní výrobní objekt (technologické laboratoře, chodba, sušárna, 

sklady materiálů a surovin, klimakomora, chodba, stříkací box)  II. SPB 

Nosné konstrukce zajišťující stabilitu musí splňovat požadavky na požární odolnost 45 minut 

pro 1.NP a 30 minut pro 2.NP, tuto odolnost železobetonové prvky bez problému splňují.  

Dle normy ČSN 65 0201 [15] tvoří požární úsek výrobny nátěrových hmot provozovnu 

s hořlavými kapalinami 7. skupiny výrob a provozů, je tedy zařazena do nejvyšší skupiny.  

Havarijní jímku výrobny tvoří podlaha, která je snížená a nepropustná pro hořlavé kapaliny. 

Tato jímka je dimenzována na 20 % objemu maximálního množství skladovaných látek a je 

vybavena sběrnými jímkami. Provozní větrání provozovny je zajištěno nucené s 6 násobnou 

výměnou vzduchu za hodinu pomocí strojovny vzduchotechniky. Dle článku 6.3.2 normy 

ČSN 65 0201 [15] nemusí být v provozovně zajištěno havarijní větrání, jelikož je vybaveno 

detektory na únik plynu (Obrázek 8). Nemusí tu být také zajištěna výfuková plocha, jelikož je 

splněn požadavek uvedený v článku 6.3.5 písm. b) normy  ČSN 65 0201 [15]. Provozovna je 

vybavena elektrickou požární signalizací a splňuje tak požadavky článku 8.3.2 písmene f) 

normy ČSN 65 0201 [15], ústředna EPS je umístěna na vrátnici se stálou službou. Pro prvotní 

zásah je ve výrobně nátěrových hmot umístěno pět pěnových hydrantů, které mají v sobě 

zabudovaný přiměšovač a zálohu pěnidla nejméně na dobu 7 minut. Objekt je také vybaven 

tlačítky CENTRAL STOP a TOTAL STOP (Obrázek 9). 
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Venkovní sklad HK je dle článku 7.1.3 písm. d) normy ČSN 65 0201 [15] řešen jako volný 

sklad normou ČSN 73 0804 [18]. Maximální množství skladovaných HK nepřevyšuje 

množství, které je uvedeno v článku 7.1.3 normy ČSN 65 0201 [15]. V požárním úseku 

skladu může být maximálně skladováno 5000 m
3
 hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti, ve 

skutečnosti se v tomto úseku vyskytují 3 dvouplášťové skladovací nádrže (Obrázek 10), každá 

o objemu 30 m
3
, celkové množství skladovaných hořlavých kapalin je tedy 90 m

3
. Tyto 

nádrže jsou umístěny na vybetonované ploše s obrubou 0,15 m, tato plocha tvoří havarijní 

jímku a je vyspádovaná do sběrné jímky. Bezpečnostní pásmo nemusí být dle článku 7.2.2 

normy ČSN 65 0201 [15] u venkovního skladu stanoveno. 

 

Obrázek 8: Detektory na únik plynu (foto vlastní) Obrázek 9: Tlačítka CENTRAL STOP a 

TOTAL STOP (foto vlastní) 

Obrázek 11: Stáčecí stanoviště (foto vlastní) Obrázek 10: Dvouplášťové skladovací nádrže (foto vlastní) 
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Stáčecí stanoviště (Obrázek 11) dle článku 6.1.8 normy ČSN 65 0202 [16] a venkovní sklad 

HK jsou od výrobní budovy odděleny zcela požárně uzavřenou obvodovou stěnou s požární 

odolností 120 minut. Stáčecí stanoviště je vybaveno záchytnou jímkou, která je vyspádovaná 

do podzemní havarijní jímky o objemu 5 m
3
. Mezi venkovním skladem HK a stáčecím 

místem nemusí být dle článku 6.4.4 normy ČSN 65 0202 [16] stanovena odstupová 

vzdálenost. 

Popis technologického provozu a zařízení 

Samotná výroba nátěrových hmot [25] začíná výrobou bází, základních a tónovacích past pro 

tónovací automat. Při přípravě bází a past se do výrobní nádoby předsadí pojivo (alkyd) 

umístěné v nádržích ve skladu pryskyřic a rozpouštědlo, které se nachází ve venkovním 

skladu taktéž v nádržích. Po přivedení těchto složek se spustí míchadlo a postupně se 

přidávají tekutá aditiva sloužící pro zlepšení vlastností nátěrové hmoty a práškové suroviny 

(plniva, pigmenty). Chceme-li změnit viskozitu, přidáme do výrobní nádoby rozpouštědlo. 

Takto připravený meziprodukt se dále disperguje na perlovém mlýnu (Obrázek 12). 

Dispergace probíhající v perlovém mlýnu je proces, při kterém dochází k rozbití větších částic 

obsažených v meziproduktu na částice menší.  

 

Obrázek 12: Perlový mlýn (foto vlastní) 

Příprava bází a past probíhá dvěma způsoby a to v nádržových nebo nádobových 

dissolverech. Veškeré tekuté složky jsou přiváděny z nádrží potrubím do dissolveru pomocí 
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čerpadel, ty zajišťují požadované množství dané složky. Práškové suroviny jsou dávkovány 

přes násypky ručně nebo pomocí šnekových dopravníků. 

Z nádržových dissolverů je pasta vedena do perlových mlýnů, kde proběhne dispergace 

a následně je tento meziprodukt přečerpán do sjednocovacích nádrží odtud dále putuje do 

dokončovacích nádrží tónovacího automatu. 

U nádobových dissolverů se převeze pasta pomocí mobilní nádoby k perlovému mlýnu. 

Dokončení zdispergovaného materiálu probíhá pomocí stojanového míchadla (Obrázek 14) 

a po prověření kvality je podle druhu převezen buď k filtraci a plnění, přečerpán do 

dokončovací nádrže (Obrázek 13) nebo do sjednocovací nádrže.  

Sjednocovací nádrže slouží ke krátkodobému uskladnění meziproduktů nebo k jejich 

homogenizaci. Homogenizace je proces, kterým se díky promíchání směsi dosáhne stejnorodé 

látky. Jakmile dojde k dokonalé homogenizaci a je prověřená kvalita je materiál přečerpán do 

nádrží tónovacího automatu (Obrázek 15) nebo je přefiltrován a naplněn do předepsaných 

obalů. 

Obrázek 13: Dokončovací nádrže (foto vlastní) Obrázek 14: Stojanové míchadlo (foto vlastní) 
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Obrázek 15: Tónovací automat (foto vlastní) 

Mobilní nádoby jsou čištěny ve zvláštní místnosti pomocí čistícího zařízení (Obrázek 16). 

Čistění probíhá tak, že stěny nádoby jsou postřikovány rozpouštědlem, mechanicky očištěny, 

opláchnuty čistící směsí a na závěr ještě čistým rozpouštědlem. Rozpouštědlo, které je při 

tomto procesu použito je možně regenerovat a znovu použít. Celý proces probíhá pod inertní 

atmosférou, ta je zajištěna pomocí N2 případně CO2. 

 

Obrázek 16: Čistící zařízení (foto vlastní) 

Termíny a definice související s výrobou barev jsou uvedeny v příloze B. 
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7. Návrh na zlepšení požární bezpečnosti v objektech 

podniku 

Posuzované objekty E a H jsou z hlediska požární bezpečnosti na požadované úrovni. Jelikož 

se ovšem většina hořlavých kapalin hasí pomocí pěny a jediné pěnidlo je umístěno ve 

vnitřních pěnových hydrantech, které slouží pro prvotní zásah, navrhl bych umístit v areálu 

podniku sklad se zásobou pěnidla pro případ požáru hořlavých kapalin. Toto opatření bych 

provedl z důvodu nedostatečné zásoby pěnidla u jednotek HZS ČR předurčených pro zásah 

v areálu této společnosti. Jednotka, která by zajistila dostatečné množství pěnidla, má velkou 

dojezdovou dobu a požár by již v této době byl značně rozsáhlý. Jako konkrétní návrh na 

umístění skladu bych doporučil budovu G, ta se nachází v bezprostřední blízkosti všech 

budov, ve kterých by bylo v případě vzniku požáru nutno použít k hašení právě pěnu.  

V případě nedostatku prostoru pro umístění zásoby pěnidla v budově G, bych jako druhou 

alternativu navrhoval budovu M. Tato budova je situována ještě v relativní blízkosti budov, 

ve kterých by bylo zapotřebí hasit pěnou. Podle mého názoru není vhodná pro umístění zásob 

pěnidla přední část areálu, jelikož se v této části nenachází budovy, pro jejichž hašení by bylo 

potřebné větší množství pěny. 

Dále bych navrhl v budově H pěnové SSHZ. V této budově jsou totiž umístěny nejdražší 

technologie, které se v podniku nacházejí a právě instalace SSHZ by byla vhodnou volbou, 

jak zabránit šíření požáru a způsobit relativně malé škody. Navíc tato budova jako jediná 

slouží pro výrobu syntetických barev a v případě ztráty této budovy a veškerých technologií 

v ní umístěných, by došlo k obrovským ztrátám nejen na majetku, ale i z ušlého zisku, o který 

by podnik přišel, kdyby syntetické barvy nevyráběl. 

Z technologických opatření bych doporučil pro zvýšení bezpečnosti použít pro výrobu barev 

rozpouštědel s vyšším bodem vzplanutí, tím by se dosáhlo zatřídění těchto rozpouštědel do 

nižší třídy nebezpečnosti. Kromě toho bych do uzavřených míchacích nádob při jejich 

vyprazdňování místo přisávání vzduchu napouštěl dusík, což by zabránilo vzniku výbušných 

koncentrací, a tím i vzniku případného požáru. 

Dalším dílčím návrhem by byla častější kontrola dodržování bezpečnosti ze strany pracovníků 

podniku. Doporučil bych tedy pověřit některého z pracovníků podniku dohledem nad 
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dodržováním správného pracovního oděvu (zejména antistatické obuvi), ochranných 

pracovních pomůcek (brýle) a manipulací s hořlavými kapalinami. V případě nedodržování 

těchto pokynů je upozornit a při dalším opakování je postihnout srážkou ze mzdy. 

V neposlední řadě je nutné podnikem dodržovat pravidelné revize výrobních zařízení 

a požárně bezpečnostních zařízení. Tento krok je důležitou a nezbytnou součástí prevence 

před vznikem požáru. 
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8. Zásady pro řešení požární bezpečnosti výroben 

barev a laků 

Při řešení požární bezpečnosti výroben barev a laků je nejprve nutné vyhodnotit veškeré 

náležitosti PBŘ dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů [9] a dle vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 

bezpečnosti staveb, ve znění pozdějších předpisů [7]. Tyto náležitosti se týkají obsahu 

a rozsahu PBŘ. 

Po vyhodnocení těchto náležitostí je třeba provést rozbor bezpečnostních listů hořlavých 

kapalin, které se budou vyskytovat v objektu výrobny. V těchto listech jsou uvedeny veškeré 

informace o hořlavých kapalinách (např. teplota vzplanutí). Následně je zapotřebí zjistit 

množství jednotlivých hořlavých kapalin a jejich třídu nebezpečnosti. 

Jakmile provedeme tyto kroky, je nutné posoudit, zda bude výrobna řešena 

normou ČSN 65 0201 [15] nebo jako klasické výrobní objekty normou ČSN 73 0804 [18]. 

Normou ČSN 73 0804 [18] bude výrobna barev a laků řešit, pokud bude splňovat jednu 

z podmínek uvedených v článku 1.1 písm. a) – f) normy ČSN 65 0201 [15], pokud ovšem ani 

jednu z podmínek splňovat nebude, bude se řešit dle ČSN 65 0201 [15]. Mezi podmínky, 

které jsou v článku 1.1 písm. a) – f) normy ČSN 65 0201 [15] uvedeny například patří: 

 v požárním úseku je méně než 250 litrů HK, z toho není více než 20 litrů 

nízkovroucích kapalin a 50 litrů HK I. třídy nebezpečnosti; 

 nahodilé požární zatížení od hořlavých kapalin (pk) je nejvýše 30 kg/m
2
, přičemž se 

v PÚ nevyskytují nízkovroucí kapaliny o objemu vyšším než 20 litrů a HK se 

nemohou nekontrolovatelně rozlít a šířit požár případně i mimo PÚ; 

 hořlavé kapaliny klasifikované současně jako výbušniny. 

 

V případě postupu podle normy ČSN 65 0201 [15] bude výrobna muset splňovat zpřísněné 

a specifické projektové požadavky, a také bude nutné dodržovat provozní náležitosti. 
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Mezi zpřísněné požadavky patří:  

 jiné dělení do PÚ (stanoveno při jaké velikosti musí výrobní prostor tvořit samostatný 

požární úsek), 

 vybavení požárně bezpečnostními zařízeními (přesně stanoveno, kdy musí být objekt 

PBZ vybaven), 

 uspořádaní konstrukce, atd. 

Specifické požadavky jsou kladeny na větrání (provozní, havarijní). Havarijní větrání je nutné 

zajistit u výrobních prostorů, ve kterých se vyskytují hořlavé kapalinami I. a II. třídy 

nebezpečnosti. Provozní větrání je třeba zabezpečit u výrobních prostorů s hořlavými 

kapalinami ostatních tříd nebezpečnosti nebo u I. a II. třídy nebezpečnosti v případě, že jsou 

ve výrobních prostorech instalovány detektory na únik plynu. Dále mezi tyto požadavky patří 

nutnost zhotovení jímek (záchytné, havarijní, sběrné). Tyto jímky se musí ve výrobních 

prostorech řešit tak, aby při poruše těsnosti technologického zařízení nedošlo k rozstřiku 

hořlavých kapalin mimo jímku. V prostorech výroben barev a laků je vhodné vytvořit 

havarijní jímku z podlahy daného prostoru. Je zde třeba ovšem zohlednit, zdali barvy 

vyráběné v jednom výrobním objektu, v případě úniku nevytvářely nevhodné chemické 

reakce. Bude-li hrozit vznik nebezpečné chemické reakce, je nezbytné navrhnout havarijní 

jímky pro jednotlivé části výroby zvlášť (například pro část výroby syntetických barev a pro 

část výroby vodouředitelných barev). 

Provozní náležitosti jsou uvedeny v příloze F normy ČSN 65 0201 [15], mezi tyto náležitosti 

kupříkladu patří: 

 nutnost označit prostory s výskytem HK příslušnými bezpečnostními tabulkami např. 

dle ČSN ISO 3864 nebo ČSN 01 8013; 

 postupovat při skladování HK dle platných předpisů (např. ČSN 26 9030), pokud není 

stanoveno jinak;   

 vhodnost skladovat HK a další látky; 

 splňovat požadavky ČSN EN 1755 na vysokozdvižné vozíky v prostorech 

s nebezpečím výbuchu. 

Zjednodušený postup pro řešení požární bezpečnosti výroben barev a laků je znázorněn na 

schématu 2. 
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Schéma 2: Shrnutí obecných zásad pro řešení požární bezpečnosti výroben barev a laků 
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Závěr 

Při řešení požární bezpečnosti výroben barev a laků, ale i provozů pro výrobu, skladování 

a manipulaci hořlavých kapalin by měl být kladen na bezpečnost velký zřetel. V případě 

zanedbání bezpečnosti by totiž mohlo dojít k nedozírným následkům nejen na samotném 

provozu, ale i na lidských životech.  

Pro zhodnocení požární bezpečnosti jsem si vybral podnik Barvy a laky Teluria s.r.o. V tomto 

podniku, který slouží k výrobě barev a laků, jsem zhodnotil dva objekty. Prvním hodnoceným 

objektem byla budova E, používaná ke skladování syntetických barev, a druhým budova H, 

sloužící k jejich výrobě.  

Došel jsem k názoru, že podnik má bezpečnost na přijatelné úrovni. Přesto bych ale doporučil 

některá opatření, která by bezpečnost ještě zvýšila. Mezi tyto opatření patří: 

 zřízení skladu se zásobou pěnidla v budově G, případně M; 

 instalace pěnového SSHZ v budově H; 

 použití rozpouštědel s vyšší teplotou vzplanutí; 

 nahrazení vzduchu dusíkem při vyprazdňování uzavřených míchacích nádob; 

 pověření pracovníka podniku, dozorem nad dodržováním bezpečnosti ostatních 

zaměstnanců; 

 dodržování pravidelných revizí. 

V případě realizace navržených opatření by došlo ke zvýšení bezpečnosti podniku, což je 

samozřejmě žádoucí. Podnik by však při uskutečňování těchto opatření zvažoval také finanční 

stránku. Je totiž zřejmé, že všechna navržená doporučení nelze z hlediska finanční náročnosti 

uskutečnit. Záleží tedy na finančních možnostech podniku, která z těchto doporučení je 

schopen realizovat. Dle mého názoru by se ovšem při investování do bezpečnosti nemělo 

šetřit. Je přece zřejmé, že se nejen chrání samotný podnik, ale především zaměstnanci, kteří 

v tomto podniku pracují. Bezpečnost by tedy měla stát na prvním místě. 
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Příloha A 

Přehled důležitých definic a termínů z normy ČSN 65 0201 a ČSN 65 0202 

 

Výroba, zpracování a manipulace hořlavých kapalin 

Výroba hořlavých kapalin – technologický postup, při které jednou nebo více operacemi 

vzniká hořlavá kapalina na základě chemické reakce, biologického nebo fyzikálního procesu 

apod.  

Zpracování hořlavých kapalin – integrovaný sled operací, zahrnující jak fyzikální tak 

chemické operace vedoucí ke změně energetického obsahu nebo změně složení, např. 

destilace, míchání, rozpouštění, usazování, kvašení, filtrace, separace, čištění, ničení, 

zneškodňování apod.  

Manipulace s hořlavými kapalinami – každá činnost, při které je s hořlavou kapalinou 

v průběhu zpracování a při dalším využívání nějak nakládáno (např. plnění, vyprazdňování, 

přečerpávají, přelévají, vytlačování, stáčení apod.). 

Technologické zařízení – soubor zařízení, který slouží k výrobě, zpracování, manipulaci, 

dopravě, popř. skladování hořlavých kapalin (za součást technologického zařízení jsou 

považovány rovněž provozní nádrže na hořlavé kapaliny).  

 

Prostory pro výrobu  

Výrobní stavební prostor s hořlavými kapalinami – stavební objekt, ve kterém se vyskytují 

prostory s hořlavými kapalinami, určený pro výrobu, opravárenství nebo služby s charakterem 

průmyslové výroby, popř. objekt s výrobou technologicky nebo funkčně souvisící (např. 

elektrocentra) nebo objekt technologický obdobný, i když neslouží průmyslové výrobě (např. 

kotelny). 

Výrobní prostor s hořlavými kapalinami – prostor nebo skupina prostorů (místností), 

v němž se vyskytují hořlavé kapaliny nebo technologická zařízení určené pro jejich výrobu, 

zpracování, opravárenství nebo služby, včetně prostorů s výrobou technologicky nebo 

funkčně souvisících, i když samy nemají charakter výrobního zařízení. 
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Nevýrobní objekty s hořlavými kapalinami – stavební objekt, ve kterém se vyskytuje jeden 

nebo více požárních úseků (popř. prostorů) s hořlavými kapalinami ve větším množství než 

stanoví článek 1a) normy ČSN 65 0201 [15]. 

Otevřený objekt s hořlavými kapalinami – volně stojící stavební objekt, v němž se 

vyskytují hořlavé kapaliny, částečně nebo zcela bez obvodových stěn, popř. střešních 

konstrukcí, nebo s trvale otevřenými otvory v obvodových stěnách, popř. střešních 

konstrukcích. 

 

Skladování hořlavých kapalin 

Skladovací prostor – prostor nebo skupina prostorů v požárním úseku, ve kterém se hořlavé 

kapaliny uskladňují v nádržích, nádobách, kontejnerech, přepravních obalech apod., aniž by 

v těchto prostorech probíhaly technologické procesy s hořlavými kapalinami (např. přelévaly 

se, míchaly se, zrály nebo se jinak během určité doby měnily). 

 

Sklady 

Dle množství uskladněných hořlavých kapalin: 

Příruční sklad – slouží pro uskladnění maximálně 7 m
3
 hořlavých kapalin všech tříd 

nebezpečnosti 

Provozní sklad – slouží pro uskladnění maximálně 100 m
3
 hořlavých kapalin všech tříd 

nebezpečnosti 

Hlavní sklad – slouží pro uskladnění více než 100 m
3
 hořlavých kapalin všech tříd 

nebezpečnosti 

 

Dle způsobu ohraničení stavebními konstrukcemi: 

Uzavřený sklad – sklad, který je zastřešený a má všechny obvodové stěny, přičemž plocha 

trvale otevřených otvorů v obvodových stěnách nepřesahuje 25 % celkové plochy všech 

obvodových stěn 
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Částečně uzavřený sklad – zastřešený sklad, je zcela nebo zčásti ohraničen obvodovými 

stěnami (plocha trvale otevřených otvorů je větší než u uzavřených skladů) 

Ohraničený volný sklad – sklad, který není zastřešený, ale má ve vztahu k sousedním 

objektům plnou (požárně odolnou) stěnu, jenž brání sdílení tepelného toku vně skladu na 

okolní objekt (minimální odolnost stěny je EW 30 DP1) 

Volný sklad – nezastřešený sklad, není ohraničen ani jednou obvodovou stěnou 

 

Nádrže 

Stabilní nádrž – skladovací nádrž, kterou není možné během užívání přemístit. 

Mobilní nádrž – trvale pojízdná nadzemní skladovací nádrž, kterou je možné během užívání 

přemístit 

Podzemní nádrž – skladovací nádrž, která je kromě horních manipulačních otvorů kryta 

vrstvou zeminy o tloušťce nejméně 0,5 m, nebo stavební konstrukcí s požární odolností EI 

120 DP1 podle ČSN 73 0804. 

Nadzemní nádrž – skladovací nádrž, jejíž krytí zeminou nebo stavební konstrukcí 

neodpovídá popisu podzemní nádrže. 

 

Jímky 

Havarijní jímka – jímka nebo nádrž určená k zadržení hořlavých kapalin, uniklých nebo 

vypuštěných při havarijních stavech z nádrží, kontejnerů, obalů, technologických zařízení, 

popř. ze záchytných jímek. 

Záchytná jímka – jímka zachycující hořlavé kapaliny uniklé z nádrží, kontejnerů, obalů nebo 

technologického zařízení, které jsou z ní zpravidla sváděny do havarijní jímky. 

Sběrná jímka – stavební úprava (např. prohlubeň) ve dnu nebo podlaze havarijní jímky, 

popř. záchytné jímky nebo potrubní kanály, umožňující přečerpání zachycených hořlavých 

kapalin nebo znečištěných dešťových vod. 
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Plnění a stáčení 

Plnění – pracovní postup, při kterém se cisternové vozidlo nebo kontejner plní 

Stáčení – pracovní postup, při kterém se cisternové vozidlo nebo kontejner vyprazdňuje 

Plnicí nebo stáčecí stanoviště – manipulační plocha s jedním nebo více plnícími nebo 

stáčecími místy, včetně zařízení a staveb souvisejících s provozem stanoviště 

Plnící nebo stáčecí místo – místo, na kterém se provádí plnění nebo stáčení hořlavých 

kapalin a topných olejů do cisternového vozidla nebo cisternového kontejneru 

Manipulace – činnost, která souvisí se stáčením a plněním cisternových vozidel 

a cisternových kontejnerů 

Manipulační plocha – plocha, na které se provádí manipulace s hořlavými kapalinami nebo 

topným olejem 

Plnící zařízení – zařízení, kterým se provádí plnění cisternových vozidel a cisternových 

kontejnerů hořlavými kapalinami nebo topnými oleji 

Stáčecí zařízení – zařízení, kterým se provádí vyprazdňování cisternových vozidel 

a cisternových kontejnerů 
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Příloha B 

Termíny a definice související s výrobou barev 

 

Aditiva – přísady pro zlepšení vlastností barvy, do nátěrové hmoty se přidávají v malém 

množství. 

Pojivo – látka spojující částice jiné tuhé hmoty v celek. 

Plnivo – slouží k tomu, aby barva lépe kryla a nanášela se ve větší vrstvě. 

Báze – základ pro výrobu nátěrové hmoty. 

Dissolver – zařízení, ve kterém probíhá výroba báze.  

Dispergace – proces, při kterém dochází ke zmenšování větších tuhých části na menší. 

Pigment – barvivo umožňující změnu zbarvení. 

Tónovací pasta – pasta dávající barvě odstín. 

Stojanová míchadla – zařízení sloužící k promíchávání barvy. 

 


