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Vévoda, L. Požární bezpečnost prostor výroby a skladování sypkých hmot. Bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014. 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou požární bezpečnosti staveb výrobních a 

skladovacích prostor sypkých hmot. Jsou zde zhodnocena rizika vzniku požáru a výbuchu. 

Jednotlivé kapitoly řeší požární bezpečnost staveb a způsoby zvýšení této bezpečnosti, jako 

jsou detekce a lokalizace požáru, jeho likvidace, základy protivýbuchové ochrany, vyhrazená 

technická zařízení. Jako příklad v této práci slouží objekt výroby korundu v Sokolově. Cílem 

práce je vytvoření kompletního náhledu provedení požární ochrany výrobních a skladovacích 

objektů, ze kterého jsou dále odvozena specifika spojená s výrobou a se skladováním sypkých 

materiálů.  

Klíčová slova: Požární bezpečnost staveb, sypké hmoty, výrobní a skladovací objekty, 
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Annotation 

Vévoda, L. The Fire Safety of the Production and Storage Building of Bulk Material. 

Bachelor work. Ostrava: VSB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2014. 

 

This bachelor’s thesis deals with issues of the fire safety of buildings, production and storage 

space of powdery materials. There are evaluated the risks of the formation of fire and 

explosion. Each chapters discuss the fire safety of buildings and ways how to increase this 

safety, as well as the detection and also localization of fire, the liquidation, the basics of the 

explosion protection, reserved technical equipment.   

As an example in this work is given the object in production of Corundum in Sokolov. 

The aim of this thesis is to create a complete view of version fire protection of the production 

and storage spaces, from which are derived further specifics associated with the production 

and storage of powdery materials. 

Keywords : fire safety of buildings, powdery materials, production and storage spaces, 

detection, liquidation, explosion protection, reserved technical equipment, Corundum  
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1 Úvod 

 Požár v různých objektech, ať už se jedná např. o lidská obydlí nebo o průmyslové 

objekty, je stále jednou z nejčastějších mimořádných událostí, ke kterým vyjíždějí jednotky 

požární ochrany. Je příčinou ohrožení životů, zdraví a v neposlední řadě také majetku. Proto 

byla postupem času vytvořena určitá pravidla, technické podmínky a požadavky k zajištění 

a zvýšení požární bezpečnosti. 

 Požární bezpečnost chápeme jako soubor opatření, která slouží ke zmírnění následků 

při vzniku mimořádné události. Zabraňují ohrožení zdraví, snižují ztráty na životech a škody 

na majetku.  

 Požární bezpečnost staveb patří v dnešní době mezi základní vlastnosti staveb. 

Veškeré technické podmínky pro účely požární ochrany jsou ošetřeny zákony, vyhláškami 

a především normami. 

 Již od počátku samotného projektování staveb je nutné přemýšlet o náležitých 

opatřeních a volit taková, která jsou vhodná pro řešení požární ochrany. Mnohdy existuje více 

možností. Výběr toho nejlepšího a nejjednoduššího způsobu může ušetřit značné množství 

finančních prostředků. Někdy je samozřejmě třeba sáhnout po nákladnějším řešení a mnohdy 

je právě tato volba to nejlepší v dosažení úplné dokonalosti. 

 Požadavky na bezpečnost jsou logicky vyšší u objektů průmyslových. V tomto případě 

by byly potenciální následky požáru daleko vyšší než u nevýrobních staveb. Jedná se o různé 

budovy používané k výrobě čí skladování, otevřené technologie, výrobní kolony atd. 

Nebezpečí je umocněno látkami, s nimiž je zde nakládáno a velkým počtem lidí, kteří se 

v takovýchto objektech pohybují. Případný požár či výbuch a jejich další šíření mohou mít 

ničivé následky, neboť tyto objekty mohou být součástí větší továrny. 

 Ve své práci se zaměřuji na požární bezpečnost prostor výroby a skladování sypkých 

hmot, kde se nebezpečí zvyšuje vzhledem k látkám, které se zde používají. Jde o široké 

spektrum látek, počínaje různými obilovinami a konče daleko nebezpečnějšími látkami 

chemické povahy. Ve všech případech je, samozřejmě mimo specifika přímo dané láky, 

hlavním problémem sypkost materiálů. Jejich rozvířením dochází velmi snadno k vytvoření 

výbušného prostředí a působením iniciačního zdroje k výbuchu a následnému požáru. Při 

skladování se objevuje další neobvyklý problém možnosti vzniku požáru, který je u některých 



9 

 

látek spojen s probíhajícím chemickým procesem spuštěným např. pouhým vniknutím 

vlhkosti do skladovacího zařízení. 

 Cílem práce je zhodnotit rizika vzniku požáru a výbuchu v těchto prostorách, zvolit 

vhodný způsob detekce požáru, při kterém jsou vzhledem k prašnému prostředí kladeny vyšší 

nároky na zařízení. Mezi další cíle patří přiblížení specifik instalace systému pro lokalizaci 

a případnou likvidaci požáru. Jako příklad a náhled do problematiky poslouží výrobní 

a skladovací objekty korundu ve společnosti Momentive specialty chemicals a.s. v Sokolově. 
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2 Rešerše 

 Hlavním zdrojem informací pro rešerši mi byly publikace Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, které jsem využíval jako jakési vodítko k dalším informacím.  

 Při tvorbě své bakalářské práce jsem se seznámil především s touto odbornou 

literaturou:  

BRADÁČOVÁ I.: Požární bezpečnost staveb II. Výrobní objekty. EDICE SPBI SPEKTRUM.  

Ostrava 2008, s. 167. ISBN: 978-80-7385-45-6. 

 Publikace se zabývá požární bezpečností staveb výrobních objektů. Jednoduchým 

a srozumitelným způsobem vysvětluje celou problematiku. Publikace vychází převážně 

z norem ČSN.[2] 

 

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty. 

 Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních objektů, 

jejich částí a prostorů určených pro výrobu a pro projektování změn staveb stávajících 

výrobních objektů.[1] 

 

BEBČÁK P.: Požárně bezpečnostní zařízení. EDICE SPBI SPEKTRUM. Ostrava 2004, s. 

130. ISBN: 80-86634-34-5. 

 Publikace seznamuje odbornou veřejnost s filozofií vybavování objektů požárně 

bezpečnostními zařízeními a jejich logickými návaznostmi. Cílem této publikace je podat 

základní informace o požárně bezpečnostních zařízeních a metodách při vybavování objektů 

těmito zařízeními.[3] 

 

DAMEC J.: Protivýbuchová ochrana. EDICE SPBI SPEKTRUM. Ostrava 2005, s. 188. 

ISBN: 80-86111-21-0. 

 Publikace je rozdělena do dvou částí. První se zaměřuje na vysvětlení pojmu výbuch, 

možnosti jeho vzniku, způsob vyjádření chování výbušných směsí, faktory ovlivňující toto 

chování, různosti projevu a působení na okolí, možnosti předpovědi hrozícího nebezpečí 

výbuchu, příklady vytváření výbušných směsí. Druhá část shrnuje současné možnosti 

zabránění vzniku podmínek výbuchu resp. případy, kde to není možné, nebo by to nebylo 
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vhodné, možnosti konstrukční protivýbuchové ochrany, která počítá s možným výbuchem 

a umožňuje upravit konstrukci zařízení, potrubí nebo budov tak, aby výbuch neohrozil okolí 

ani zařízení, tj. snižuje účinky výbuchu na „nejmenší možnou míru“.[5] 

 

DAMEC J. a kolektiv.: Protivýbuchová prevence. V potravinářství a zemědělství. EDICE 

SPBI SPEKTRUM. Ostrava 1999, s. 167. ISBN: 978-80-7385-45-6. 

 Publikace obsahuje rozbor nebezpečí požáru a výbuchu, uvádí statistiky významných 

nehod a jejich příčiny, možná opatření požární a protivýbuchové prevence se zaměřením 

na skladování a samovznětlivé vlastnosti zemědělských a potravinářských produktů. Zabývá 

se možností odlehčení a potlačení výbuchu v silech a v jejich podzemních chodbách.[11] 

 

 Publikací, které řeší problematiku požární bezpečnosti staveb, je nepřeberné množství. 

Některé charakterizují celou problematiku spíše z obecného hlediska, jiné částečně řeší 

i objekty, ve kterých probíhá výroba či skladování sypkých hmot. Při vyhledávání informací 

jsem došel k závěru, že se v mnoha případech autoři navzájem inspirovali.  
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3 Rizika vzniku požáru a výbuchu 

 Výroba a skladování sypkých hmot a činnosti s tím spojené mohou za určitých 

předpokladů vést ke vzniku požáru či výbuchu. Pravděpodobnější je situace, ve které dojde 

ke vzniku požáru a následně po splnění dalších podmínek k výbuchu. Samotný výbuch však 

také není vyloučen, uvážíme-li všechna rizika a možné scénáře mimořádných událostí. 

3. 1 Výrobní objekty sypkých hmot 

 Výroba probíhá ve většině případů v uzavřených prostorách. Může se jednat o objekty 

s menšími rozměry, ale i o velké výrobní haly. Celý provoz může být jako samostatný celek 

nebo součást rozlehlé továrny.    

3. 1. 1 Riziko vzniku požáru a výbuchu 

 I přes všechna sebelepší opatření vždy existují možnosti výskytu mimořádné události. 

Právě ona bezpečnostní opatření, která jsou pracovníkům velmi dobře známá, vedou někdy 

k podcenění některých činností, jež mohou následně vyústit v závažný problém.  

 V objektech jsou složité elektroinstalace a zařízení využívající elektrickou energii. 

Objevuje se nebezpečí spojené se závadou na těchto zařízeních a s poruchou v elektrické síti.  

 Látky, jež se v těchto objektech vyskytují, mohou být dalším zdrojem nebezpečí. 

Povaha látek je různá. Velké množství z nich je snadno zápalné a lehce hořlavé. V případě 

rozvíření sypkých hořlavých látek může dojít k vytvoření výbušné směsi. Poté stačí např. 

pouhá jiskra jako iniciační zdroj a dochází k výbuchu a následnému požáru. Čím je sypký 

hořlavý materiál jemnější a sušší, tím je nebezpečnější. Souvislá vrstva i nižší než 1 mm 

prachu či sypkého materiálu je dostačující pro šíření ohně. Při jejím rozvíření může dojít 

k vytvoření výbušného prostředí[5]. 

3. 1. 1 Požární zásah  

 Jednotky požární ochrany postupují vždy podle stanovených postupů daných vnitřními 

předpisy organizace. Na určité typové události byly vypracovány metodické listy, podle 

kterých je práce na místě zásahu organizována.  
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 U výrobních provozů bývá využíváno dokumentace zdolávání požáru, kde velitelé 

jednotek najdou v počátku veškeré potřebné informace o daném objektu. Obsahuje plán 

budovy s vyznačenými důležitými body, jako jsou hlavní a vedlejší uzávěry energií, druh a 

umístění stabilního hasicího zařízení, povaha a množství vyskytující se látky a další podstatné 

informace.  Dokument dále obsahuje doporučené postupy, které by měly ulehčit rozhodování 

velitele zásahu. Součástí je i popis způsobu zajištění požární bezpečnosti stavby.  

 Pokud mají profesionální jednotky požární ochrany ve své zásahové oblasti různé 

výrobní a skladovací objekty tohoto typu, obvykle dobře znají celý objekt, neboť provádějí 

v rámci odborné připravenosti exkurze, aby měly alespoň základní znalosti o členitosti 

a orientaci v objektu.  

 Velitel využívá jako zdroj informací i zaměstnance, kteří mohou lépe přiblížit aktuální 

situaci v místě zásahu. U budovy, ve které se nachází složitá elektroinstalace, je téměř vždy 

potřeba určeného elektrikáře nebo pověřené osoby, jež zajistí vypnutí elektrického proudu.  

 Počítá se s nedýchatelným prostředím, proto je nutné používat izolační dýchací 

přístroje. 

 Při nasazování sil a prostředků k zásahu je třeba si počínat obezřetně, musíme 

předpokládat výskyt výbušného prostředí. To ověřujeme neustálým monitorováním ovzduší. 

Po vniknutí do objektu musíme učinit kroky potřebné k zabránění možnosti vzniku výbušné 

koncentrace.  

 Dále musíme předpokládat, že k výbuchu, ke kterému zatím nedošlo, stále může dojít. 

Proto musí být vymezena nebezpečná zóna, do které mají přístup pouze zasahující jednotky. 

Veškerá používaná technika by měla být postavena tak, aby byla co nejméně ohrožena 

případným rozšířením události.  

 Musíme brát zřetel na povahu látky. Sypkost je pro hasební zásah komplikací. 

Použitím plného proudu vody dochází k dalšímu rozvíření prachu a k možnosti vytvoření 

výbušné koncentrace. V takovém případě dochází k výbuchu ihned, neboť v tomto okamžiku 

probíhá proces hoření. Stejný problém může nastat i v případě použití práškových 

a plynových hasicích přístrojů. Je třeba používat roztříštěný vodní proud, pokud možno 

s příměsí smáčedla, které zmenší povrchové napětí vody a tím zefektivní použitý způsob 

hašení. Další volbou je použití hasební pěny. Ta pokryje materiál a zabrání další možnosti 

rozvíření. Při hašení by se mělo postupovat tak, aby prostřednictvím roztříštěné vody 
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docházelo ke skrápění již vytvořeného oblaku ze sypké látky. Kvůli možnému zvíření 

usazenin není možné použít ani přetlakovou ventilaci. 

 Rozvířený prach, který doposud výbušnou směs nevytvořil, může tuto koncentraci 

vytvořit později. Je nutné si uvědomit, že prachové částice větší než 0,4 mm není možné 

běžnou energií iniciovat. Turbulencí těchto částic se mění díky vzájemnému působení i jejich 

velikost. Ta se zmenšuje a postupem času se z nevýbušné směsi stane opět směs výbušná. 

Toto ovlivňují také uvolňující se hořlavé zplodiny hoření, které se smíchávají se stávající 

směsí a možnost výskytu výbušného prostředí podporují a urychlují.     

 Situaci komplikuje i to, že oheň může kvůli povaze hořícího materiálu nečekaně 

změnit rychlost a směr šíření. Hoří i prach, který je usazený např. ve strojích nebo odsávacím 

potrubí. Hrozí tedy, že se oheň bude šířit skrytými cestami.  

 Dopravními trasami materiálu přepravovaného z výroby do sila může být zapříčiněn 

přenos mimořádné události až do zásobníku. Je nutné zastavit veškerý pohyb dopravníků 

a dalších zařízení. Pokud je to možné, je třeba zajistit uzavření sil, aby nedošlo k přenosu 

požáru a situaci neustále sledovat, popř. učinit další kroky vedoucí k zabránění rozšíření 

události. 

 Na základě všech těchto poznatků je veškeré rozhodnutí o postupu jednotek na veliteli 

zásahu, který je plně zodpovědný za svá rozhodnutí. Záchrana osob je za každých podmítek 

na prvním místě. Až poté následují další opatření ke zdolání požáru. V případě výjezdu 

k takové události je naštěstí v místě nasazení většinou dost sil a prostředků k provádění jak 

záchrany, tak hašení současně. 

3. 2 Skladovací objekty sypkých hmot 

 Opět se může jednat o různé skladovací haly či menší prostory. Velmi používaný 

způsob skladování, zejména v zemědělství, je pomocí sil a senážních věží, což jsou v podstatě 

velkokapacitní zásobníky. Sklady bývají často propojeny s výrobním provozem. 

3. 2. 1 Riziko vzniku požáru a výbuchu 

 Rizika jsou zde samozřejmě stejná jako ve výrobním objektu. Dalším a podstatným 

nebezpečím je možnost vzniku požáru uvnitř zásobníku samovznícením, a to vlivem 

probíhající chemické reakce, ke které může dojít například vniknutím vlhkosti do zásobníku, 
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popř. vlhkostí již ukládaného materiálu. Probíhající chemickou reakcí dochází k uvolňování 

tepla, které se, akumuluje až k teplotní hranici vznícení uskladněného materiálu, pokud není 

dostatečně odváděno pryč. Takový požár je charakteristický spíše žhnutím.  

 Při žhnutí a nezaregistrování probíhajícího hoření dochází delší dobu k uvolňování 

zplodin hoření. Po jejich nahromadění ve volném prostoru zásobníku dojde postupně 

k vytvoření výbušné koncentrace. V této situaci nám samotné žhnutí slouží jako iniciátor 

a dochází k výbuchu.  

 Největší riziko vzniku výbuchu představuje najíždění a odstavování neboli plnění 

a vyprazdňování, kdy je jisté, že v průběhu procesu dojde k vytvoření výbušné koncentrace.  

3. 2. 2 Požární zásah 

 Zásady a postupy jsou opět stejné jako u výrobních objektů. Jsou zde však další 

zvláštnosti, především u zásobníků.  

 Vzhledem k výšce celého sila je velmi obtížné přesně určit místo neboli výšku, ve 

které hoření probíhá. Za orientační způsob zjištění přibližného místa požáru se považuje 

využití termokamery nebo infrateploměru. To však v případě velkých zděných staveb apod. 

není možné. Jedná-li se o větší objekty, které bývají vybaveny detekcí požáru a jsou uvnitř 

zásobníku umístěna teplotní čidla, pomocí kterých je teplota sledována, můžeme tato data 

využít a stanovit místo probíhajícího hoření. 

 Před zahájením zásahu je třeba zajistit přerušení vyprazdňování zásobníku a odpojení 

sila od dalších technologií. Touto technologií je myšleno plnění, vyprazdňování a např. 

inertizace. Jde o to, aby se zabránilo jakémukoliv pohybu uskladněné látky v silu.  

 V případě nutného vstupu zasahujících osob do zásobníku je třeba neustále 

kontrolovat ovzduší kvůli nebezpečí výbuchu. Všechny osoby je logicky nutné jistit pomocí 

prostředků pro práci ve výškách. Všichni musí mít možnost rychlého úniku z ohroženého 

místa, zajištěnou např. rychlým vytažením.[9] 

 Ovzduší je zapotřebí kontrolovat po celou dobu zásahu, a to i v případě, že hasiči 

nejsou nasazeni uvnitř sila. Pokud dojde ke zjištění zvyšující se výbušné koncentrace, což je 

u běžných detekčních přístrojů používaných u hasičského záchranného sboru signalizováno 
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již při dosažení 10 % spodní meze výbušnosti, je třeba provést opatření vedoucí k zabránění 

dosažení této spodní hranice.  

 Jestliže je ohnisko požáru blíže k povrchu, provádí se hašení dodávkou roztříštěných 

proudů na povrch skladovaného materiálu. V případě ohniska nacházejícího se spíše ve středu 

zásobníku je vhodnější použít plné proudy. Někdy je jednodušší a vhodnější silo vyskladnit. 

Je to rychlejší způsob zdolání požáru než dlouhodobá dodávka velkého množství vody do sila. 

To je nevýhodné i vzhledem k značnému hmotnostnímu zatížení celé stavby.[9]  

 Dalším způsobem je položení hasební pěny na povrch, čímž dojde k izolaci materiálu 

od vzduchu, tedy kyslíku, kterým dále nebude podporováno hoření. Tato metoda je využívána 

i v kombinaci s vyskladňováním, aby se co nejvíce omezilo rozšíření požáru a zabránilo se 

možnosti dosažení spodní hranice výbušnosti. Navíc má použití střední pěny i určitý chladicí 

efekt. 

 Dále se jako hasební látka používá oxid uhličitý, dusík nebo další nehořlavé plyny. 

Pokud je v silu zabudované stabilní hasicí zařízení, jedná se vždy o plynové. V případě, že je 

funkční a nepoškozené mimořádnou událostí, jeho uvedení do činnosti patří 

k nejjednoduššímu způsobu zdolání požáru. Samozřejmě musíme brát v úvahu i možné 

poškození sila a tím i jeho těsnosti, což by možnost použití tohoto způsobu hašení zabránilo. 

 Použití pro represivní zásah jednotek je závislé na dostupnosti hasiv či agregátu 

na výrobu nehořlavých spalin a také na uzpůsobení celé stavby k tomuto způsobu zdolávání 

požáru. Dodávka tohoto hasebního média se prování na rozdíl od předchozích způsobů 

zespodu objektu. Uzpůsobením je myšlena těsnost celého zásobníku. Ideální by bylo, kdyby 

byl v horní části zásobníku otevřený otvor a zespodu se vháněl inertní plyn. Tím by byl 

horním otvorem vytěsňován kyslík až do úplného vytěsnění, poté by se otvor uzavřel a tím by 

došlo k postupnému uhašení požáru. Větší netěsností skladu by docházelo k vniknutí 

vzduchu, který by opět podporoval hoření. Drobné netěsnosti by až takový problém 

neznamenaly. V tomto případě by byla spotřeba plynu však daleko větší a přísun média by se 

nesměl zcela ukončit. Tato metoda je oproti předchozím způsobům nákladnější.  

 Využití plynu jako hasiva je pro případy požárů v silech nejefektivnější. Pokaždé, 

když byl použit agregát na výrobu nehořlavých plynů, došlo ke snížení doby zásahu ze dnů na 

hodiny. Další velkou výhodou je, že se uskladněný materiál neznehodnotí. Agregát vyrábí 

plyn o složení 86 % dusíku, 13 % oxidu uhličitého a 1% kyslíku. Toto složení zajišťuje to, že 
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při stejné teplotě, jaká je v senážní věži, je plyn asi o 5 % těžší než atmosféra uvnitř věže. 

Díky této vlastnosti nemá plyn tendenci „vytékat“ z prostoru zásobníku, jak je tomu u oxidu 

uhličitého, a neuniká ani horem jako v případě dusíku. Pro zajištění těsnosti celého objektu 

tak pouze stačí zabránit proudění vzduchu z vnějšku do atmosféry věže.[11]     

 Ve všech případech je možné vedle hasebních prací používat vodní proudy 

k ochlazování stěn sila zvenku, abychom napomohli k rychlejšímu snížení teploty uvnitř. To 

je však v případě použití izolace stěn nemožné. 

 Obvykle probíhají hasební práce až do poklesu okolní teploty. To je jediný průkazný 

způsob ke zjištění ukončení probíhajícího hoření. 
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4 Požární bezpečnost staveb výrobních objektů – všeobecně 

 Pod pojmem požární bezpečnost staveb rozumíme soubor opatření, která vedou ke 

zmírnění následků při vzniku mimořádné události. Snížení nebezpečí ohrožení zdraví a 

snížení ztrát na životech a škod na majetku. 

 Požární bezpečnost klade několik základních požadavků na stavby, které jsou řešeny 

vhodným typem konstrukce, dispozičním rozvržením, zvolením vhodných stavebních 

materiálů a použitím dalších doplňkových aktivních zařízení. 

 Požární ochrana výrobních objektů se od ochrany nevýrobních objektů moc neliší, co 

se týče základních kritérií a požadavků. Rozdíly jsou především ve složitosti uspořádání 

objektů a technologií. Je zde pravděpodobnost výskytu velkého množství složitých 

technologických rozvodů. Dochází k nebezpečí, která jsou spojena s nakládáním a 

skladováním látek různého materiálu a jejich velkého množství. To vše se podílí na průběhu 

potenciálního požáru a velikosti škody, kterou může způsobit.[2]  

4.1 Základní požadavky požární bezpečnosti staveb  

 Existuje několik základních požadavků, kterými by se dala shrnout požární bezpečnost 

staveb. 

 Rozšíření požáru je jedním z nežádoucích jevů, proto musí být tato možnost ohrožení 

co nejvíce eliminována. Objekt se rozděluje na několik menších částí, jež jsou od sebe 

odděleny tak, aby po určitou dobu bránily přenosu požáru z jedné menší části do jiné. Tyto 

menší celky nazýváme požárními úseky. Dalším řešením může být využití doplňkových 

aktivních zařízení[2]. 

 Co nejbezpečnější únik osob, evakuace zvířat a majetku je dalším požadovaným cílem. 

Toho dosáhneme vhodnou volbou a řešením únikových cest v objektu. 

 Určitá únosnost a stabilita všech nosných prvků konstrukce stavby je jedním ze 

sledovaných požadavků[2]. 

 Aby se mimořádná událost nemohla přenést na sousední objekt, volíme mezi stavbami 

dostatečné odstupové vzdálenosti. To jsou požárně nebezpečné prostory, ve kterých hrozí 

nebezpečí přenosu požáru na jiný objekt nebo požární úsek sáláním či padajícími hořícími 

částmi konstrukcí objektu[1]. 



19 

 

 Jednotky požární ochrany potřebují pro provedení účinného a bezpečného represivního 

zásahu zajistit vhodné podmínky pro tuto činnost. Opatření spočívají ve vytvoření 

přístupových komunikací, nástupních ploch, vnitřních a vnějších zásahových cest a v zajištění 

dostatečného množství hasební látky. 

4.2 Způsoby zabezpečení požadavků 

 Způsob zajištění požární bezpečnosti stavby můžeme rozdělit na pasivní a aktivní 

zabezpečení. 

 Pasivní ochrana označuje samotnou stavbu, její konstrukci a stabilitu, materiály, 

ze kterých je postavena, dispoziční řešení, tedy rozdělení na jednotlivé požární úseky, 

vytvoření cest pro únik osob, připravení podmínek pro zásahovou činnost a omezení šíření 

mimořádné události.[2] 

 Aktivní ochranou jsou myšlena především požárně bezpečnostní zařízení, detekce 

a vyhlášení poplachu neboli elektrická požární signalizace. Včasné zjištění požáru vede 

k dřívějšímu a bezpečnějšímu úniku osob z ohrožených míst a k včasnému protipožárnímu 

zásahu, potažmo i ke snížení možných škod. Využitím aktivní ochrany podstatně zvyšujeme 

požární bezpečnost objektu[1]. 

 K provedení hasebního zásahu bez potřeby lidské činnosti v co nejkratší době 

od vzniku požáru slouží samočinné hasicí zařízení[3].   

Pro odvod zplodin procesu hoření a tepla z místa požáru mimo objekt a následnému 

zpomalení či zabránění rozšíření požáru, se používá zařízení pro odvod tepla a kouře. 

Vlivem odvodu tepla a kouře se vytváří i lepší podmínky pro evakuaci lidí a pro činnost 

jednotek požární ochrany.[3] 

Prostřednictvím elektrické požární signalizace mohou být ovládány i další doplňková 

zařízení např. zařízení dálkového přenosu, prostřednictvím kterého je informace o vzniku 

události automaticky přenesena na určené místo, většinou na ohlašovnu požáru.[3] 

4. 3 Prokázání splnění požadavků  

 Splnění požadavků se prokazuje projektovým řešením, které zahrnuje podle ČSN [1] 

zejména tyto body: 
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 Určení požárních úseků v objektu. 

 Stanovení požárního a ekonomického rizika. 

 Určení požárně bezpečnostního zařízení a opatření a posouzení velikosti požárních 

úseků. 

 Posouzení požární odolnosti konstrukcí a druhu konstrukcí podle zjištěného rizika. 

 Určení počtu evakuovaných osob a jemu odpovídající kapacity a vybavení únikových 

cest. 

 Stanovení odstupových vzdáleností. 

 Vymezení zásahových cest a technického vybavení pro zásah jednotek požární 

ochrany, popř. upozornění na rizika při hašení. 
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5 Detekce, lokalizace a likvidace požáru v prostorách výroby a 

skladování sypkých hmot 

Průběh požáru a množství způsobených škod závisí mimo jiné na čase, který uplyne 

od vzniku mimořádné události do doby jejího zjištění a ohlášení.  Jde o zásadní faktor, který 

ovlivňuje další vývoj na ohroženém místě.  

Pokud by vše záviselo pouze na lidech, docházelo by vlivem jejich rozdílností 

a způsobem a rychlostí jejich reakcí ke značným odlišnostem těchto časů. Nedokážeme 

zaručit, že několik určených lidí se bude chovat přesně tak, jak je předpokládáno, i kdyby 

prošli sebelepším proškolením. Nedokážeme ani zajistit, že jedna a tatáž osoba se bude chovat 

a reagovat pokaždé stejně. 

 Čas, o kterém mluvíme, je složený z několika dílčích úseků. Prvním je doba 

zpozorování. To je doba, než člověk vůbec zjistí, že se něco děje. Každý máme jiné smyslové 

vnímání, tudíž to, co jeden ucítí ihned, druhému může trvat mnohem déle. Dalším úsekem je 

vyhodnocení a rozhodování člověka. Naučené postupy lehce nabourá i sebemenší stres. 

Pokaždé jsme v jiném psychickém rozpoložení a tomu odpovídá i naše chování. Následuje 

úsek reakce a činnost vedoucí k ohlášení požáru na příslušná místa, varování ostatních osob 

a provedení prvotního zásahu, pokud je to v našich silách. 

Na tento čas navazují další intervaly, které moc ovlivnit nedokážeme. Zde podstatnou 

roli stále hrají a vždy hrát budou lidé. To ovlivňuje dobu zpracování informací při ohlašování, 

čas předání informace a vyhlášení výjezdu příslušným jednotkám a čas, který uplyne 

do samotného výjezdu. Ovlivnit nemůžeme samozřejmě ani interval cesty na místo zásahu 

a další čas potřebný před započetím represivní činnosti. 

Výše zmíněné faktory ovlivňují začátek činnosti vedoucí ke zdolávání požáru. Proto se 

v dnešní době spoléhá na detekci a signalizaci požáru pomocí elektrických zařízení 

a počítačů, které negativa spojená s lidskou činností odbourávají. 

Včasná detekce a signalizace mimořádné události je velmi zásadní i z hlediska 

záchrany osob. Lidé dokážou z ohrožených prostor uniknout, a to mnohdy ještě za relativně 

bezpečné situace. Tím se eliminuje nebezpečí většího ohrožení těchto osob na zdraví či životě 

na minimum. Zasahujícím hasičům to také velmi ulehčí práci se záchranou osob. 
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Důležitou roli hraje i samotný prvotní zásah provedený ještě před příjezdem jednotky. 

Ne každý je však schopen riskovat a provést vhodná opatření k provedení této činnosti a ne 

vždy je to možné. Proto se využívají vedle detekčních systémů i stabilní hasicí systémy. 

Pokud jsou tato zařízení uvedena do provozu včas, zajistí prvotní zásah místo nás a mnohdy 

se jim podaří zastavit proces hoření ještě v raném stádiu požáru. 

Vzhledem k závažnosti a velikosti ohrožení, k němuž může dojít v objektech, 

ve kterých se vyskytují sypké hořlavé materiály, je využití detekce a dalších požárně 

bezpečnostních zařízení v těchto prostorách ještě důležitější než v jiných stavbách. Každá 

vteřina je vzhledem k povaze látek důležitá pro bezpečné opuštění ohrožených míst. Pozdní 

zjištění a následné delší působení požáru by vedlo k mnohem větším škodám na majetku 

a možnost přenosu mimořádné události na sousední stavby by se tím podstatně zvýšila. 

U prostor, jako jsou zásobníky sypkých hmot, kde probíhá hoření formou žhnutí, je 

elektronická detekce požáru jediným spolehlivým prostředkem k rychlému zjištění 

probíhajícího procesu hoření. Hlavní ukazatel požáru v silu je vnitřní teplota, člověk by proto 

musel být přímo v zásobníku, aby zjistil, že se něco děje.  

U různých dopravních či kabelových tras, které mohou být poměrně dlouhé a hůře 

přístupné a ve kterých se člověk vyskytuje jen zřídka, je elektrická signalizace velmi důležitá. 

5.1 Detekce a lokalizace požáru  

 Abychom nemuseli spoléhat na lidskou činnost a vyhnuli se případnému selhání 

či zbytečnému prodloužení času do ohlášení požáru a tím i delší době probíhajícího hoření, 

využíváme ke zjištění vzniku požáru v počátečním stádiu elektrické požární signalizace.  

 Pomocí tohoto systému je v krátké době po vzniku mimořádné události požár 

detekován a ohlášen na určená místa. Předávanou informací je samozřejmě i lokalizace místa 

události. 

 Systém může v závislosti na způsobu jeho nastavení ovládat po splnění daných 

podmínek další požárně bezpečnostní zařízení, jako jsou např. stabilní hasicí zařízení, a to 

buď automaticky, nebo pomocí ruční obsluhy. 
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5.1.1 Požadavky na systémy detekce požáru 

 Základním požadavkem je, aby byl mimořádný stav detekován a signalizován v co 

nejkratším čase od vzniku požáru jak akusticky, tak opticky a aby byla informace o stavu  

přeposlána dál na stanovená místa. 

 Systém se skládá z hlásičů, ve kterých dochází k měření parametrů sledované veličiny. 

Hlásič podle typu situace buď hned vyhodnocuje a informaci o stavu přeposílá ústředně, nebo 

jí pouze předává hodnoty měřené veličiny a ústředna dané hodnoty teprve zpracovává. 

Součástí systému jsou také různá doplňující zařízení, která plní funkce, jako je např. ovládání 

dalších zařízení, předávání informace o nebezpečném stavu na další určená místa, 

zabezpečování ovládání technologických zařízení např. pro případy nouzového odstavení. 

 O nutnosti instalace systému detekce požáru rozhodují dle normy ČSN[8]: 

 Požadavky právních předpisů (např. Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů). 

 Požadavky technických norem pro příslušné objekty (např. ČSN 73 0802, ČSN 73 

0804, ČSN 73 0833, ČSN 73 0835, ČSN 73 0842, ČSN 73 0843, ČSN 73 0831, ČSN 

73 0845, ČSN 73 0845 a dalších norem řady ČSN 08xx). 

 Požadavky normy ČSN[8]. 

 Požadavky vlastníka objektu, provozovatele činnosti, pojišťoven apod. 

 Podle požadavků požárně bezpečnostního řešení, aniž by elektrická požární 

signalizace byla požadována jiným předpisem. 

 

 Při zpracování projektu elektrické požární signalizace by měly být v zásadě splněny 

tyto podmínky dle normy ČSN[8]: 

 Snížení možnosti planých poplachů na minimum. 

 Celý systém a jednotlivé prvky musí umožňovat jejich kontrolu, údržbu, opravu, 

výměnu apod. podle právních předpisů, normativních požadavků a průvodní 

dokumentace výrobce. 

 Zařízení je nutné navrhovat v souladu se stanovenými vnějšími vlivy prostředí. 

Hlavním požadavkem je použití co nejspolehlivějšího a nejlevnějšího systému, který 

bude splňovat veškeré podmínky kladené na tento systém. 
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5.1.2 Hlásiče požáru  

 Při určování druhu použitého hlásiče je nutné posoudit všechna specifika daného 

prostoru. Každý hlásič nelze použít na libovolném místě. Při výběru bychom měli brát 

v úvahu předpokládaný průběh požáru vztažený k druhu a množství různých materiálů v místě 

návrhu, velikost chráněného prostoru, klimatické podmínky a další faktory, které by mohly 

být zásadní při výběru druhu hlásiče. Zhodnocením možného průběhu požáru zjistíme, která 

veličina bude při vzniku procesu hoření v daném místě jako první působit na detektor, tedy 

který typ detektoru bude použit.  

 Vyhodnocením všech zmíněných specifik a určením správného druhu zařízení 

docílíme snížení možného výskytu planých poplachů na minimum, a naopak zajistíme 

detekování probíhajícího hoření v co nejkratší možné době od vzniku.  

 Z počátku musíme rozlišit tlačítkové a samočinné hlásiče. U tlačítkových je nutná 

lidská činnost, tedy stisknutí tlačítka v případě zjištění požáru. Samočinné hlásiče pracují 

automaticky bez potřeby lidského činitele. U skladovacích zařízení, jako jsou zásobníky, je 

použití tlačítkových hlásičů naprosto vyloučeno. Doba, kdy by byl požár u sila zpozorován, je 

mnohonásobně vyšší než u výrobních objektů. Ve skladovacím zařízení by mohlo docházet 

ke žhnutí až několik dní, než by si toho někdo vizuálně všiml a tlačítko stiskl. 

 Hlásiče rozdělujeme v zásadě podle několika kritérií podle normy ČSN [7]. 

 Hlásiče mohou sledovat několik druhů fyzikálních veličin a podle toho, o jakou 

veličinu se jedná, je můžeme rozdělit na detektory kouřové, tepelné, vyzařování plamene 

a speciální. Nejméně vhodné pro sypké materiály jsou logicky detektory kouřové, u kterých 

může docházet k záměně sledovaného kouře za rozvířený sypký materiál. 

 V případě, že hlásič sleduje a vyhodnocuje hodnoty požáru jen v určitém místě, se 

jedná o typ bodový. Pokud sleduje větší prostor, hovoříme o lineárním typu. Ten je používán 

především na dopravních a kabelových trasách. 

 Jestliže hlásič reaguje po dosažení vyšší hodnoty, než je určená a nastavená hodnota 

sledované veličiny, jde o tzv. maximální způsob vyhodnocení. Jestliže sledujeme rychlost 

změny určeného parametru a při překročení nastavené rychlosti změny dochází k reakci 

hlásiče, mluvíme o diferenciálním způsobu vyhodnocení. Další formou může být kombinace 
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obou předchozích způsobů nebo použití způsobu inteligentního zpracování, při kterém je 

hlásič vybaven zabudovanou „inteligencí“. 

 Podle toho, kdy detektor na danou změnu parametru reaguje, rozlišujeme hlásiče bez 

časového zpoždění a s časovým zpožděním. V prvním případě dochází k reakci ihned 

po překročení nastavené mezní hodnoty. Tuto metodu používáme především u teplotních 

hlásičů, ať už ve výrobních či skladovacích zařízeních, kdy dochází po dosažení určité teploty 

k signalizaci ihned. V druhém případě reaguje detektor až poté, co překročení mezního bodu 

trvá po určitou stanovenou dobu. Tento druh používáme v případě využití kouřových hlásičů, 

abychom se vyhnuli planým poplachům kvůli působení sypkých látek. Kdyby došlo 

k náhodnému překročení limitní hodnoty způsobené např. vlivem působení prostředí, muselo 

by překročení trvat onu určitou dobu do reakce.   

5.1.3 Způsoby lokalizace místa požáru  

 Hlásiče jsou mezi sebou navzájem propojeny a dále spojeny s ústřednou. Propojením 

hlásičů vzniká tzv. hlásicí linka. 

 

Obr. 1 – Blokové schéma elektrické požární signalizace[10] 

 V současnosti jsou používány dva druhy elektrické požární signalizace. Jsou to 

systémy s kolektivní a individuální adresací.[3] 

 U kolektivní adresace je systém schopen lokalizovat pouze hlásicí linku, ze které 

signál přišel, nikoli konkrétní hlásič. To je výhodné u výrobních hal, které jsou brány jako 

jeden celek a jsou pokryty větším množstvím hlásičů. Pokud je v silu umístěno více hlásičů, je 

vhodný opět tento systém. 



26 

 

 Pokud potřebujeme přesně stanovit místo a zjistit, od kterého konkrétního hlásiče 

signál přišel, využíváme individuální adresace. 

 Pokud se jedná o složitější objekt, který obsahuje jak velké prostory, tak menší části, 

jež je nutné odlišit, používá se systém individuální adresace, u kterého je využito podružných 

hlásicích linek. To jsou hlásicí linky s kolektivní adresací vystupující pod adresou hlásiče 

s individuální adresací, na který je tato podružná linka napojena. Může se jednat o několik sil 

umístěných vedle sebe, každé může mít několik hlásičů v kolektivní adresaci, které jsou 

zastoupeny jednou individuální adresou v hlásicí lince. 

 

1 -  hlásič požáru, 2 - adresovací jednotka, 3 - ovládací jednotka, 4 - hlásič podružné hlásicí 

linky, 6 - ovládané zařízení 

Obr. 2 - Standartní hlásicí linka[10]  

5.1.4 Možnost použití jednotlivých typů hlásičů 

 Velmi rozšířenými, a dá se říct nejvíce používanými hlásiči, vzhledem k jejich 

značnému rozsahu reakce na kouř, jsou hlásiče kouřové. Jejich reakce jsou o dost rychlejší 

než u hlásičů teplotních.   

 Kouřové hlásiče dělíme na několik základních typů, z nichž každý má určitá specifika, 

výhody a nevýhody.  

 Principem měření ionizačního kouřového hlásiče je sledování změny vodivosti 

ionizační komory[3]. Vodivosti je docíleno využitím alfa zářiče, kterým je nejčastěji 

Americium 241. Zjednodušeně řečeno, pokud do hlásiče vnikne kouř, dojde k poklesu 

vodivosti a senzor vyhodnotí tuto situaci jako požár. Velkou nevýhodou je, a pro nás 

nejpodstatnější, že se nedá použít v prašném prostředí, kdy by na rozvířený prach 
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ve sledovaném prostoru reagoval stejně, jako při výskytu aerosolů, a docházelo by zde často 

k planým poplachům. Jeho použití ve skladech, nikoli v zásobnících, kde nedochází k většímu 

rozvíření materiálu, se nevylučuje. Záleží však na individuálním zvážení těchto rizik. 

U výrobních prostor, ve kterých dochází ke značnému pohybu prachových částic, se použití 

naopak nedoporučuje.   

 Dalším typem je optický kouřový hlásič. Tyto detektory pracují buďto na principu 

rozptylu, nebo absorpce vysílaného paprsku, nejčastěji LED diodou. U prvního zmíněného 

dochází vniknutím částeček aerosolu do prostoru senzoru k rozptýlení vysílaného paprsku, 

který částečně dopadá na snímací část zařízení, jež je umístěna mimo osu LED diody. 

Fotodioda tedy snímá paprsek jen v případě jeho rozptylu vniknutím kouře. Použití v prašném 

prostředí je stejné jako u ionizačního hlásiče. Princip absorpce je pro použití v mírně prašném 

prostředí o něco lepší. U předchozích hlásičů se jednalo, co se týče hlídaného prostoru, 

o senzory bodové. U optického kouřového hlásiče jde o typ lineární. To znamená, že střežený 

prostor může, konkrétně u těchto hlásičů, být až 100 metrů[3]. Zde jsou obě diody umístěny 

v ose. Je sledováno zeslabení paprsku po průchodu prostředím. K nastavené hodnotě 

zeslabení, která bude vyhodnocena jako požár, musí docházet po určitou dobu, aby se 

zamezilo planým poplachům. Pokud by v prašném prostoru docházelo pouze k chvilkovým 

a slabším rozvířením, mohlo by se o použití tohoto hlásiče uvažovat. Další možností je 

nastavení limitní hodnoty snímaného paprsku na hodnotu, které by bylo dosaženo až při 

požáru, a běžný výskyt prachu v daném místě by nevadil. Při vhodném nastavení může být 

hlásič využit ve výrobních halách a dalších prostorách. Instalace v zásobnících je opět 

vyloučena, neboť by důsledkem  značného a pravidelného víření materiálů neustále docházelo 

k planým poplachům. 

 Toto jsou nejznámější a nejpoužívanější druhy kouřových detektorů. Principy jejich 

měření a vyhodnocování jsem zmínil, aby bylo patrné, v čem je nevýhoda jejich použití 

v prašném prostředí.  

Jestliže je využití kouřových detektorů vyloučeno, rozlišujeme další typy hlásičů, jako 

jsou teplotní, detektory vyzařování plamene, popř. jiné speciální druhy. Žádný z těchto 

hlásičů již nemá omezení, které by se vztahovalo k prašnému prostředí, což je pro nás 

podstatné.  
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Co se týče teplotních senzorů, jejich největší nevýhodou je o poznání nižší citlivost, 

tedy delší časový úsek od počátku hoření do jeho zaregistrování.  

Pokud se jedná o prostory, které jsou poměrně dlouhé, ale naopak nízké a úzké, jako 

jsou kabelové prostory či různé dopravníkové trasy zajišťující dopravu sypkého materiálu 

na daná místa, je vhodné využití teplotních hlásičů, a to liniových. Obecně se jedná o vodič 

složený ze dvou žil, který reaguje po dosažení maximální přípustné teploty tak, že ztratí 

izolační schopnost mezi žilami[3]. Celým dlouhým prostorem dopravníkové trasy je veden 

hlásič, tedy teplotní kabel, na který působí okolní teplota. V místě dopravy, v němž dochází 

k požáru, vzniká teplo, které působí na kabely. Vznik mimořádné situace bude signalizován 

po překročení určité teploty. 

Existují další podobné systémy např. různé kabely či hadice, ve kterých je veden plyn 

o určitém objemu, jenž se díky teplotní roztažnosti vlivem zvyšující se teploty zvětšuje. 

Sledován je objem plynu, který je při zvýšení na určitou hodnotu signalizován ústřednou jako 

požár.     

U zásobníků sypkých hmot, kde je zvíření materiálu běžné, je teplotní detektor 

jediným použitelným detekčním prostředkem. Teplota je nejdůležitější sledovaná veličina 

v silech. Pomocí teplotních čidel dokážeme včas odhalit proces samovznícení, což je 

nejčastější příčina vzniku požáru v zásobnících. Každý druh skladovaného sypkého 

zemědělského materiálu má jinou celkovou dobu v daném zařízení, po kterou se dá skladovat, 

aby nedocházelo po určité době ke vzniku nežádoucích chemických reakcí vedoucích 

ke zmíněnému samovznícení. K určitým chemickým reakcím dochází neustále u většiny 

sypkých materiálů. To způsobuje vznik tepla, které bude v zásobníku akumulováno až 

do chvíle, kdy se dostane teplota na hodnotu vznícení uložených látek a dojde k procesu 

hoření. Proto je nutné zajistit dostatečný odvod tepla, které se zde vytváří, aby nemohlo dojít 

k dosažení kritické teploty. Pokud se stane odvod tepla nedostatečným a probíhající 

chemickou reakcí se začne vytvářet větší množství tepla, než je zařízení schopno odvádět, 

předpoklad pro vznik budoucího požáru je veliký.[11] Řešením je sledování teploty pomocí 

teplotních čidel a po dosažení teploty, která už je nežádoucí, ale při které ještě nedošlo ke 

vzniku mimořádné události, zabránění vhodným postupem vzniku této události např. 

zvýšením odvodu tepla. Pokud už ale k vzniku požáru dojde, ústředna, které senzory odesílají 

data o aktuálních teplotách, situaci vyhodnotí a začne signalizovat požár.  
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Hlásiče vyzařování plamene se využívají hlavně tam, kde očekáváme rychlý nástup 

plamenného hoření a rychle se šířící požár[7]. Detekují záření plamene obvykle 

v infračervené oblasti spektra. Nejčastěji se používají za současného použití s jiným typem 

hlásiče, většinou v kombinaci s kouřovým[3]. Tyto detektory mohou být rušeny slunečním 

zářením, při kterém dochází k planým poplachům. Měly by být proto instalovány na místech, 

kam nedopadá sluneční záření. Podobné rušení by mohlo nastat, pokud by při výrobě či jiných 

činnostech docházelo k různým zábleskům nebo světelným odrazům. Hlásiče vyzařování 

plamene se využívají u některých výrobních prostor sypkých materiálů chemického původu. 

Všechny typy hlásičů používané v prostorách s výskytem sypkých hmot jsou více či 

méně vystavovány působení prachových částic. Usazený prach nepříznivě ovlivňuje 

spolehlivost většiny detektorů. Proto jsou nároky na údržbu a čištění obzvláště vysoké.  

Na závěr můžeme říci, že nejvhodnějším typem hlásiče pro výrobní objekty je hlásič 

optický kouřový pracující na principu absorpce. V prostorách dopravníků a dalších 

podobných místech jsou nejvhodnější teplotní hlásiče liniové. V zásobnících jsou to také 

hlásiče teplotní.   

5.1.5 Specifika instalace systému 

 Instalace celého systému elektrické požární signalizace musí být v souladu se 

schválenou projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem. Jestliže je během montáže 

nutné provádět změny, které neodpovídají ověřené dokumentaci, je třeba, aby s těmito 

změnami souhlasil projektant elektrické požární signalizace. Změny musí být doplněny 

do projektové dokumentace a v případě závažnějšího zásahu do projektu opět projednány se 

stavebním úřadem[7].  

5.2 Likvidace požáru 

 Likvidací se rozumí úplné přerušení procesu hoření, tedy uhašení probíhajícího 

požáru. Činnost vedoucí k likvidaci neboli zdolávání požáru je jedním ze základních úkolů 

jednotek požární ochrany. U některých výrobních a skladovacích objektů by však i navzdory 

včasné detekci požáru mohl být průběh hoření a šíření mimořádné události tak rychlý, že by 

následky způsobené požárem, i přes rychlý zásah jednotek, byly katastrofální.  

 Proto je obzvláště u těchto objektů důležité použít stabilní hasicí zařízení, které je 

uváděno do provozu ještě před příjezdem jednotek požární ochrany a zajišťuje tzv. prvotní 



30 

 

zásah, zpomaluje proces hoření. V mnoha případech dokonce tento proces úplně zastaví 

a vytváří tedy i lepší podmínky pro represivní zásah jednotek. 

5.2.1 Samočinné stabilní hasicí zařízení 

 Jde o pevně zabudovaný systém, prostřednictvím kterého je na místo ohrožení 

přiváděno a aplikováno hasicí médium.  

 Stabilní hasicí systém je ovládán několika způsoby. Může se jednat o autonomní 

zařízení, které je uvedeno do činnosti samočinným prvkem např. tavným článkem. V tomto 

případě je impulsem ke spuštění systému okolní teplota. Systém může být ovládán signálem 

od elektrické požární signalizace. Při detekci požáru a při splnění nastavených podmínek 

vyšle elektrická požární signalizace signál ke spuštění hašení. Existuje samozřejmě i možnost 

ručního ovládání. 

V závislosti na tom, jaké hasicí médium je v zařízení využíváno, jej rozdělujeme 

následně:  

 Vodní 

 Pěnové 

 Práškové 

 Plynové 

 Aerosolové 

 

Blíže se jednotlivým druhům systémů budeme věnovat v další části. 

Zařízení se bez rozlišení druhu použitého hasiva, s výjimkou drobných specifik 

konkrétních typů, obecně skládá ze stejných částí, jako je např. zdroj potřebného druhu 

hasiva, potrubní rozvody k dopravě média na stanovená místa, ovládací prvky, různé hasicí 

hubice umístěné v chráněném prostoru a ústředna stabilního hasicího zařízení.[3] 

5.2.2 Požadavky na stabilní hasicí zařízení 

O tom, jaký typ zařízení bude využit, rozhoduje několik kritérií. Záleží hlavně 

na materiálech, které se v místě vyskytují, tedy na hořlavých látkách, které budou hašeny. Ne 

každý materiál může být hašen kterýmkoliv médiem. Důležité jsou i následky použití 

stabilního zařízení. Velikost způsobené škody se liší podle použitého druhu hasiva.  
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Při ovládání zařízení elektrickou požární signalizací může v případě planého poplachu 

dojít ke zbytečnému spuštění hasicího zařízení a tím ke způsobení nemalých škod. Proto je 

důležité vhodně stanovit, kdy bude zařízení uvedeno do činnosti. Je záhodno využít logické 

závislosti více hlásicích linek[3]. Jednoduše řečeno, zařízení bude spuštěno až po detekci 

několika určenými hlásiči.  

5.2.3 Hasicí médium 

 Jak už bylo řečeno, stabilní hasicí zařízení se rozděluje podle použitého druhu média. 

Každé hasivo má jiný hasební efekt a existují látky, na které se některá hasiva nesmí používat 

nebo jsou z různých důvodů nevhodná k použití na tyto látky.  

VODA 

 Hasební účinek vody je hlavně chladicí. Voda působí na hořící látku. Tu ochladí pod 

teplotu vzplanutí a hoření se přeruší. Voda má částečně i dusivý efekt. Při odpaření zvětší svůj 

objem 1700krát a dojde k vytěsnění vzdušného kyslíku z požářiště. U žhnoucích látek, jako je 

dřevo či textilie, je dusivý efekt nevýznamný, protože tyto látky mají ve svých molekulách 

dostatek kyslíku pro udržování žhnutí. Voda se výborně mísí s mnoha hořlavými kapalinami. 

V tomto případě hovoříme o ředícím efektu. Poslední důležitý efekt je dělící. Vytvořené vodní 

clony výborně oddělují možné hořlavé materiály od zdroje hoření.[4]  

 Mezi hlavní nevýhody vody patří z hlediska represivního zásahu elektrická vodivost. 

Nemůžeme ji používat na hašení zařízení pod proudem. Při styku vody s alkalickými kovy 

a kovy jinými, jako je vápník, hořčík, hliník a jejich slitiny, rozžhavené železo či uhlík, 

dochází k uvolňování vodíku a vytváření případného výbušného prostředí. Karbid vápenatý 

při reakci s vodou vytváří acetylen[4]. Toto jsou jen některé příklady. Mnoho dalších látek 

také nějakým způsobem negativně reaguje při styku s vodou. 

 Voda je doposud díky její dostupnosti, různorodosti hasebních efektů a také ceně 

nejpoužívanější hasební látkou. V případě použití na sypké materiály je výhodou 

roztříštěných proudů. Jejich schopnost působí na srážení rozvířených látek k zemi a následně 

zamezuje vzniku výbušné koncentrace. Mohou být vytvořeny vodní clony u únikových cest, 

které zajistí delší dobu možné evakuace a lepší podmínky pro případný pohyb zasahujících 

jednotek požární ochrany. 
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 U zásobníků je výhodné použít vodu na chlazení vnějších plášťů, pokud je to 

vzhledem ke konstrukci možné. Některé sklady mohou mít i pevně nainstalované zařízení 

na chlazení. Pokud uvnitř zásobníků provádíme hašení, je doprovodné chlazení výborným 

pomocníkem, kterým docílíme rychlejšího snížení teploty materiálu uvnitř sila a zkrátíme 

dobu zásahu.   

PĚNA 

 Pěnu vytvoříme za pomocí tří složek, a to vody, pěnotvorné látky a plynné složky, 

nejčastěji vzduchu[4]. Hasivo se připravuje až při samotném zásahu. Pěnotvorná složka 

smíchaná s vodou v nastaveném poměru je přiváděna na koncový prvek, který většinou 

pracuje jako proudové čerpadlo, jímž se do roztoku přisává vzduch. Celá směs pak prochází 

přes přítomné síto a vytváří se požadovaná pěna. 

 Hlavní hasební účinek je izolační. Dochází k oddělení hořlavého souboru 

od oxidačního prvku a k postupnému přerušení procesu hoření. Podle množství vody 

obsažené ve vytvořené pěně, má částečně i chladicí efekt.  

 Nevýhody použití jsou podobné předchozím díky obsahu vody. 

Stabilní zařízení využívající pěnu se obvykle nejčastěji využívá při požárech 

hořlavých kapalin uložených v zásobnících. Pokud by byla použita na sypké materiály, její 

výhodou by bylo pokrytí usazených sypkých materiálů a zabránění dalšímu rozvíření. 

U zásobníků bychom pokrytím horní vrstvy zamezili přístupu kyslíku do hořlavého souboru. 

I přes určité výhody použití tohoto hasiva na prachové částice, se tento druh stabilního 

zařízení v této oblasti příliš nepoužívá. Velkou nevýhodou je při použití v zásobníku 

znehodnocení uskladněného materiálu. 

PRÁŠEK 

 Vzhledem k pouhé představě o možném použití k hašení sypkých materiálů je zcela 

jasné, že tento druh média je naprosto nepoužitelný v této oblasti. Prášek je pod tlakem 

dopravován na místo požáru, kde by logicky způsobil další rozvíření materiálu. 

 Stejné je to i v případě použití aerosolů jako hasiva. 
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PLYN 

U plynu je nejpodstatnější ředící efekt, při kterém dochází k ředění vzduchu inertním plynem 

a k vytěsňování oxidačního prvku a tím k postupnému zamezení přístupu kyslíku a přerušení 

požáru[4]. 

 Nejpoužívanějšími inertními plyny jsou oxid uhličitý, dusík či argon. 

 Výhodné je použití tohoto média u zásobníků se sypkými látkami. Při probíhajícím 

požáru vyplní prostor sila, tím vytěsní kyslík a zamezí dalšímu hoření. Při aplikaci 

v prostorách výroby je to horší. Vháněný plyn je v tomto případě pod tlakem a způsobí další 

rozvíření materiálů, proto je na těchto místech použití nevhodné. 

 Při požáru skladů je možné využít k vytvoření dostatku nehořlavého plynu agregát. 

Jedná se o zařízení, které spaluje propan-butan a vytváří dusík a oxid uhličitý v určitém 

poměru. Použití tohoto zařízení pro represivní zásah se již několikrát osvědčilo a doba zásahu 

se výrazně zkrátila. 

 Největší výhoda tohoto druhu hasiva spočívá v tom, že uskladněný materiál není 

znehodnocen tímto médiem.   

 Při činnosti takového typu zařízení je třeba myslet na to, že v místě nasazení dojde 

k postupnému odstranění kyslíku. Pokud by se někdo v těchto prostorách nacházel, nemohl by 

po dosažení nízké koncentrace kyslíku dýchat a došlo by k udušení. Je proto nutné nastavit 

zařízení tak, aby přítomní lidé měli dostatek času na evakuaci. V tomto případě je vhodné 

i ruční ovládání, kdy systém uvádí do činnosti osoba, která má přehled o ohroženém místě 

a o tom, zda se v zasažených prostorách někdo nachází.  

5.2.4 Sprinklerová hasicí zařízení 

 Jedná se o nejpoužívanější stabilní hasicí systém využívající vodu jako hasební 

médium. Dodává vodu na ohrožená místa ve formě roztříštěných proudů. 

 Mimo chladicí efekt je toto zařízení při požáru výhodné ke skrápění sypkých materiálů 

a zabránění vzniku výbušného prostředí.   

 Využití tohoto druhu zařízení je podle mého názoru výhodné i u dopravníků, kde 

rychle ochladíme prostředí a zabráníme dalšímu rozšíření požáru. 
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 Sprinklerové zařízení je navrhováno pro detekci a uhašení požáru vodou v jeho 

počátečních fázích nebo pro udržení požáru pod kontrolou, aby jeho uhašení mohlo být 

dokončeno jinými prostředky[6]. 

 Celý systém tvoří potřebné množství sprchových hlavic neboli sprinklerů, umístěných 

u stropu. Jsou od sebe rozmisťovány tak, aby byla pokryta celá plocha chráněného prostoru. 

Hlavice jsou propojeny potrubím, kterým je dodávána hasební látka ze zdroje vody pomocí 

řídícího ventilu.[3] 

 

1- sprinkler, 2 - stoupací potrubí, 3 - návrhový bod, 4 - vedlejší rozdělovací potrubí, 5 - rameno, 6 - 

hlavní rozdělovací potrubí, 7 - ventilová stanice, 8 - stoupací potrubí, 9 - rozváděcí potrubí, 10 - 

klesací potrubí 

Obr. 3 - Hlavní komponenty sprinklerové soustavy[6] 

Při požáru a při dosažení odpovídající teploty se sprinklerová hlavice otevře díky 

tepelné pojistce, což způsobí pokles tlaku v potrubí. Tlak v potrubí je za normálních 

podmínek udržován na konstantní hodnotě. Na pokles tlaku reaguje řídící ventil ventilové 

stanice svým otevřením a spuštěním systému. K otevření dochází pouze u sprinklerů 

v blízkosti požáru.[3] 

 Obdobou sprinklerového zařízení je zařízení drenčerové. Jedná se o systém 

s otevřenými hubicemi, který je ovládán ručně, nebo prostřednictvím požárních hlásičů. 

V případě spuštění dochází na rozdíl od sprinkleru k výstřiku ze všech instalovaných 

hubic.[3] 



35 

 

5.2.5 Specifika instalace systému 

 Při projektování existuje pro každý jednotlivý systém samostatný předpis v závislosti 

na použitém médiu. Pro Sprinklerová zařízení je to např. ČSN[6] a pro zařízení s použitím 

oxidu uhličitého platí ČSN 389230.  
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6 Protivýbuchová ochrana 

 Riziko výbuchu je u objektů s výskytem sypkých hmot poměrně vysoké. Velkou roli 

tu hraje povaha materiálu, který se dá lehce rozvířit a díky tomu vytváří snadno výbušnou 

koncentraci s přítomným kyslíkem, a v případě výskytu iniciačního zdroje dochází k výbuchu. 

V tomto případě hovoříme o primárním výbuchu. Další možný výbuch může nastat jako 

důsledek probíhajícího požáru, kdy hořlavé zplodiny procesu hoření v kombinaci 

s rozvířeným materiálem dosáhnou hranice dolní meze výbušnosti. Poté dochází k výbuchu 

ihned, neboť je zdroj iniciace přítomný v podobě plamene. 

 Možnost rizika výbuchu je bezesporu nežádoucí, proto musí být provedeny takové 

kroky, které toto riziko sníží na minimum. Pokud dojde k výbuchu, i přes veškerá opatření, 

existují možnosti zabezpečení, jež dokážou případný dopad mimořádné události alespoň 

snížit.  

6.1 Požadavky a zajištění protivýbuchové ochrany 

6.1.1 Primární ochrana 

 Aby k výbuchu mohlo dojít, je nutné, aby byly splněny určité podmínky. V prostoru se 

musí vyskytovat hořlavé látky, v našem případě sypké materiály a oxidační prostředek, 

nejčastěji vzdušný kyslík. Hořlavé materiály a oxidační prostředek musí být v takovém 

množství, aby mohly tvořit výbušnou koncentraci. Jednou z možností, jak výbuchu zabránit, 

je vyloučit jednu z výše zmíněných podmínek.[5] 

 Ideální by bylo, kdyby se dal při výrobě použít nevýbušný sypký prvek místo 

výbušného. Taková náhrada je bohužel možná pouze v ojedinělých případech. U výroby je 

rovněž možné prach vytvořený pracovním procesem odsávat a prostřednictvím ventilace 

odvádět pryč. Určitou možností je i skrápění vodou. To však není možné na všech místech. 

Provádění mokření by muselo probíhat v pravidelných intervalech, jelikož se voda dříve či 

později odpaří a prach bude opět schopen se zvířit. Je nutné provádět pravidelnou údržbu 

a odstraňovat usazeniny ze všech míst, ve kterých se mohou tvořit. Počínaje 0,4 mm velikostí 

prachových částic není možné většinu prachů standardní iniciační energií iniciovat[5]. Pokud 

by se tedy povedlo ovlivnit velikost vyskytujících se prachových částic, dokázali bychom 
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zamezit vytváření nebezpečných koncentrací. Je však nutné myslet na to, že po přimíšení 

pouhých 5 – 10 hmot. % jemných podílů prachu, se směs stává znovu výbušnou[5]. 

 Dalším řešením je inertizace neboli snížení či úplné odstranění oxidačního prvku. 

Principem tohoto způsobu prevence vzniku výbuchu je přivedení inertních, tedy nehořlavých 

látek do chráněného místa, kde dojde k ředění a snížení množství kyslíku na úroveň, při které 

již výbuch nehrozí. Může dojít až k úplnému vytěsnění oxidačního prostředku. Inertizace se 

může provádět vodní parou, inertními pevnými látkami v prachovém stavu nebo plynnými 

látkami, jako je např. dusík.[5]. Tato metoda má uplatnění spíše u skladování, hlavně 

u zásobníků. V případě výroby se totiž přímo v inertním prostředí mohou nacházet lidé. Pro 

uplatnění na sypké produkty je použitelná hlavně metoda pomocí plynných látek. Ty nemají 

žádné nepříznivé působení na skladovaný materiál. U pevných inertních látek by mohlo dojít 

k nežádoucímu přimísení do sypkého uskladněného produktu a pára by mohla vytvořit 

vlhkost, která by vlivem možného vzniku chemické reakce u některých látek časem vedla až 

k samovznícení. 

6.1.2 Sekundární ochrana 

 Dalším způsobem vyloučení možnosti výbuchu je zabránění či omezení iniciace 

nebezpečného výbušného prostředí.  

 Za nejdůležitější iniciační zdroje považujeme podle[5] tyto:  

 plamen a horké produkty procesu hoření 

 teplo vzniklé mechanickou energií 

 samovznícení 

 elektrotechnická zařízení 

 elektrické vyrovnávací proudy a katodová protikorozní ochrana 

 statická elektřina 

 vysokofrekvenční elektromagnetické vlny 

 blesk 

 ionizační záření 

 ultrazvuk 

 Ohrožené prostory se člení do zón podle toho, jak často a po jakou dobu se v určeném 

místě může vyskytovat výbušná koncentrace. Pro hořlavé prachy existují zvlášť vytvořené 
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zóny. Pokud je výbušné prostředí tvořeno oblakem rozvířeného prachu, který se zde vyskytuje 

neustále, delší dobu nebo často, označuje se zóna číslem 20. Za takový prostor se nejčastěji 

považují vnitřky zásobníků, nádob a také potrubí.[5] Jestliže je výskyt nebezpečné 

koncentrace přítomen při běžném provozu či příležitostně, zónu značíme číslem 21. Jedná se 

například o místa plnění a vyprazdňování sypkých látek. Jako zóna 22 je označováno místo, 

kde se do oblastí mezí výbušnosti dostáváme při běžném provozu, pouze však na velice 

krátký okamžik. 

 Veškerá použitá zařízení musí podle druhu určené zóny splňovat jisté požadavky 

bezpečnosti, jež jsou stanoveny kategoriemi, do kterých tyto zařízení spadají. Požadavky 

na bezpečnost jsou opatření zamezující výskytu iniciačního zdroje vzniklého provozem 

daného systému. 

 Všechna elektrická zařízení musí být provedena v takové úpravě, aby nemohlo dojít 

k iniciaci. Nezbytná jsou opatření, kterými eliminujeme výskyt mechanických jisker. Je tedy 

třeba zhodnotit možný výskyt všech iniciačních zdrojů a poté zajistit ochranu, aby nemohly 

tyto zdroje způsobit výbuch. 

6.1.3 Konstrukční ochrana 

 Pokud nelze ani přes všechna provedená opatření zcela zabránit možnosti výbuchu, 

existují postupy, kterými lze výbuch a jeho další účinky aspoň částečně zmírnit. Takováto 

ochrana se používá především u skladovacích nádob.  

 Jednou z možností je konstrukce ohroženého objektu. Jde o naddimenzování daného 

zařízení, aby stavby v případě výbuchu o předpokládaných parametrech, této mimořádné 

události odolaly.  

 Prostřednictvím odlehčovacího zařízení můžeme zajistit uvolnění tlaku, který vznikl 

v důsledku výbuchu, a to mimo chráněné místo, čímž stavbu ochráníme. Systém funguje tak, 

že po vzniku mimořádné události a po dosažení nastaveného reakčního tlaku, dojde za pomoci 

odlehčovacího zařízení k otevření otvoru uzavřené nádoby, kterým unikne nežádoucí tlak. 

Používají se různé odlehčovací prvky, jež zajistí zpřístupnění daného otvoru. Může jít 

například o pojistné membrány, ventily, klapky, okna nebo dveře. Zpřístupnění otvoru může 

být buď krátkodobé, po dobu překročení nastaveného tlaku, nebo trvalé. 



39 

 

 Použitím systému pro automatické zabránění výbuchu, dokážeme snížit maximální 

výbuchový tlak z hodnot MPa na pouhé kPa. Princip spočívá v monitoringu ohroženého 

prostředí snímači. Po sepnutí snímače se spustí hasicí systém, který do zařízení či potrubí 

přivede hasicí médium a tím zamezí dalšímu šíření plamene[5]. Snímače reagují velmi citlivě, 

díky tomu je mimořádná událost zjištěna ve svém počátku a celý použitý systém je velmi 

efektivní. Nejčastěji se jako hasivo používá prášek, který je pod tlakem přiváděn na střežené 

místo.   

 Abychom zabránili rozšíření plamenů a výbuchu, využíváme další prvky, které tomuto 

jevu dokážou zabránit. Tento způsob je určen k tomu, aby zabránil přenosu plamene z dané 

nádoby do různých spojovacích potrubí a tím přenesl výbuch do dalších prostorů a nádob. 

Mezi nejznámější používané prvky patří suché a mokré neprůbojné pojistky. 

 Všechny tyto způsoby konstrukční ochrany bychom mohli aplikovat na skladovací 

nádoby sypkých hmot. Především však první dvě metody, které jsou vhledem k provedení 

a náročnosti údržby nejjednodušší.  

6.2 Dokumentace a legislativa 

 Problematiku protivýbuchové prevence a povinnosti s tím spojené řeší nařízení vlády 

č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu.[19] 

 Toto nařízení určuje způsob organizace práce, pracovních a technologických postupů a 

bližší nároky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních 

prostředků, přístrojů a nářadí na pracovištích s nebezpečím výbuchu.[19] 

 Provozovatel je povinen dle nařízení vlády[19]: 

 V první řadě provést analýzu rizik, která je zaměřena na pravděpodobnost výskytu 

výbušné koncentrace a délky trvání této koncentrace. Analýza dále směřuje k zjištění 

možnosti výskytu iniciačního zdroje, samozřejmě i statické elektřiny, k posouzení 

používaných zařízení a jejich instalaci, k určení používaných látek, technologických 

procesů, pracovních postupů a jejich vzájemných působení. Riziko musí být 

posuzováno komplexně při všech možných okolnostech práce. 
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 V závislosti na analýze musí zajistit ochranu před výbuchem přijetím technických či 

organizačních opatření. Technická opatření byla popsána výše. Mezi organizační 

opatření patří školení zaměstnanců, např. o bezpečnosti a ochraně zdraví v tomto 

prostředí, o ochraně před výbuchem, proškolení obsluhování zařízení a ochranných 

systémů určených zaměstnanců a v neposlední řadě školení zaměřené na 

prostudování dokumentace. Můžeme sem zařadit i písemné pokyny a příkazy 

k provedení prací, kde je mimo jiné jasně uvedeno, kdo a kdy bude provádět tu či onu 

činnost v daném prostoru.  

 Klasifikovat po provedení uvedených opatření prostory na ty s nebezpečím možnosti 

výbuchu a na ty, kde taková situace nehrozí. Podle přílohy č. 2 tohoto nařízení je 

povinen zajistit školení o příkazech pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, 

o kterém jsem se již zmiňoval. Musí také označit prostory vstupu do míst s rizikem 

výbuchu značkou „EX“. Mezi jeho povinnosti patří i vypracování písemné 

dokumentace o ochraně před výbuchem dané tímto nařízením.  

 

Co se týká celkové dokumentace, její zpracování prování nebo zajišťuje provozovatel. 

 

Jedná se o tyto dokumenty:  

 Projekt, samozřejmě i s požárně bezpečnostním řešením. Ten zpracovává autorizovaný 

architekt či autorizovaný technik. 

 Protokol o určení vnějších vlivů – prostory jsou podrobeny prohlídce za účasti 

zástupců daného podniku. Jedná se nejčastěji o vedoucí provozu, požární nebo 

bezpečnostní techniky, elektrikáře, energetiky, popřípadě další zástupce externích 

firem v oblasti bezpečnosti práce, protipožární a protivýbuchové prevence, revizní 

techniky plynových a elektrických zařízení a další. Posuzují vnější vlivy, jako je např. 

teplota a její střídání, vlhkost či prach a zkoumají jejich nepříznivé působení 

na pracovníky. Mezi vnější vlivy můžeme zařadit i riziko požáru nebo výbuchu 

hořlavých prachů. 

 Dokumentace o ochraně před výbuchem. Součástí je již zmíněná analýza rizik, 

iniciačních zdrojů a návrh technických a organizačních opatření.  

 Prohlášení o shodě používaných zařízení, které budou v prostoru s výbušnou 

koncentrací. 
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 Výchozí revize vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení. 

 Revizní zprávy vyhrazených technických zařízení používaných v prostorách. 

 Dokumenty musí být vypracovány před uvedením objektu do provozu a v případě 

různých změn musí být přepracovány.  
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7 Požadavky pro vybraná vyhrazená technická zařízení 

 Vyhrazená technická zařízení jsou zařízení, která musí být posouzena Technickou 

inspekcí ČR před předáním zařízení odběrateli. Zařízení, která musí být posouzena, jsou 

uvedena v prováděcích vyhláškách k zákonu o státním odborném dozoru nad bezpečností 

práce. O posouzení musí být zpracován dokument „Odborné a závazné stanovisko“. Bez 

tohoto dokumentu nesmí být zařízení uvedeno do provozu.[20] 

 U těchto zařízení tedy nestačí, k prokázání o technické způsobilosti, revizní zprávy 

zpracované revizními techniky. 

 Mezi vyhrazená technická zařízení patří dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. o vyhrazených 

elektrických zařízeních, výrobní prostory s technologií, která vytváří výbušnou atmosféru, což 

jsou např. sila či mlýny na obilí.[20]  

 Sila jsou např. dle této vyhlášky zařazena do první třídy a skupiny A, což jsou 

zařízení, která jsou určena pro použití v místech s nebezpečím výbuchu. 

 Podle nařízení vlády č. 23/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na zařízení 

a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, jsou stanoveny tyto 

tři základní požadavky na zařízení, které výrobce musí zabezpečit[21]:  

 Zabránění vzniku výbušné koncentrace. 

 Zabránění iniciaci při zohlednění vlastností všech elektrických a neelektrických 

zdrojů iniciace. 

 Pokud i přesto je možný vznik výbušné koncentrace, který by mohl přímo či 

nepřímo ohrozit osoby popřípadě též domácí a hospodářská zvířata nebo 

majetek, musí být zajištěné okamžité potlačení výbuchu nebo omezení rozsahu 

účinku plamenů výbuchu a výbuchového tlaku na dostatečnou bezpečnou 

úroveň. 

 Veškerá používaná elektrická zařízení v prostorách s možností výskytu výbušného 

prostředí musí být v provedení EX, což je označení, kterým se deklaruje bezpečné používání 

zařízení ve výbušném prostředí, tedy že používané zařízení nemůže být iniciačním zdrojem. 

Značení je ve skutečnosti složitější, toto označení je ale dostačující pro názornost. 

 Dále veškerá elektrická zařízení musí mít IP krytí, odpovídající výbušnému prostředí. 

Dle mého názoru pro maximální ochranu IP 67, IP 68. 
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8 Výroba Korundu v Sokolově 

 Korund je minerální látka, která se používá hlavně při výrobě různých brusných 

nástrojů, jako jsou např. brusné kotouče. Každý brusný nástroj se skládá z brusných zrn, 

pojiva a pórů, tedy z fáze pevné a plynné. Korundem označujeme ona brusná zrna. 

 Vyrábí se zde syntetický bílý korund za pomoci diskontinuelní slivové technologie. Ta 

je založena na přeměně oxidu hlinitého v amorfní modifikaci vysoké čistoty. Oxid hlinitý je 

elektrotermicky zpracován v elektrické obloukové peci. Sliv taveniny a její zchlazení vede ke 

vzniku krystalické modifikace oxidu hlinitého (korund).[15] 

 Dále zde probíhá konečné mechanické zpracování vyrobeného korundu drcením, 

tříděním, částečnou separací či další úpravou do požadované granulometrie finálního 

výrobku.[15] 

 Provoz této výroby byl v období ekonomické krize v nedávné době přerušen. Vyráběl 

se ve společnosti Hexion Specialty Chemicals, a. s. v Sokolově, která se dnes nazývá 

Momentive Specialty Chemicals, a. s. I přes přerušenou výrobu tento provoz poslouží jako 

příklad zajištění požární bezpečnosti objektů výroby a skladování sypkých hmot. 

8.1 Popis objektu a provedení požární bezpečnosti stavby 

 Objekt se skládá ze tří úseků. Z výrobny bílého korundu, skladu hotového výrobku a 

skladu surovin. Tyto tři úseky jsou stavebně a technologicky propojeny a navzájem tvoří 

jeden celek. 

8.1.1 Výrobní objekt[16] 

 Úsek výroby bílého korundu je jednopodlažní zděný objekt o rozměrech 60,3 × 25,6 m 

o výšce 19,5 m. V objektu je třípodlažní vestavba šaten a kanceláří o rozměrech 27 × 5,9 m a 

vestavěná plošina na úrovni 5,2 m o rozměrech 12,6 × 6,7 m, kde je rozvodna a místní trafa. 

Ta jsou spolu s rozvodnou chráněna stabilním hasicím zařízením na oxid uhličitý. 24 lahví o 

obsahu láhve 30 l je umístěno přímo v rozvodně. Nosnou konstrukci objektu tvoří obvodové 

zdivo, střešní plášť je dřevěný pokrytý živičnou krytinou. 

 V objektu probíhá tavení oxidu hlinitého v elektrické peci při teplotě 2000 ºC. Pod ní 

je v hydraulickém systému 400 l oleje. Další olej, o objemu 200 l, je uložen ve strojovně. 
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Objekt je členěn do tří požárních úseků:  

 PÚ č. 1 - 1. - 3. NP 

 PÚ č. 2 - rozvodna 

 PÚ č. 3 - výrobní hala, sklad výrobku, sklad surovin 

 

 Podle současné platné normy[22] musí tvořit sklad výrobků a sklad surovin 

samostatný požární úsek. Tedy požární úsek číslo 3. by měl být rozdělen na tři samostatné 

požární úseky.  

8.1.2 Sklad hotového výrobku[16] 

 Jednopodlažní objekt má rozměry 71,4 × 21,3 m a výšku 13,6 m. Svislá nosná 

konstrukce je z klasického zdiva s oboustrannou omítkou. Stropní (střešní) konstrukce je 

nehořlavá z betonových překladů s omítkou podhledu. Střešní krytina je nehořlavá. Objekt je 

začleněn do PÚ č. 3. 

8.1.3 Sklad surovin a dílna[16] 

 Dvoupodlažní objekt o rozměrech 39,7 × 20,9 m a výšce 7,35 m. Svislá nosná 

konstrukce je z klasického zdiva s oboustrannou omítkou. Stropní (střešní) konstrukce je 

nehořlavá z betonových překladů s omítkou podhledu. Střešní krytina je nehořlavá. Objekt je 

začleněn do PÚ č. 3. 

8.1.4 Požární odolnost stavebních konstrukcí[16] 

Požární stěny a stropy: 

 v nadzemních podlažích 30 minut 

 v posledním nadzemním podlaží 15 minut 

Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech: 

 v nadzemních podlažích 15 minut 

 v posledním nadzemním podlaží 15 minut 

Obvodové stěny: 

 v nadzemních podlažích 30 minut 

 v posledním nadzemním podlaží 15 minut 
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Nosné konstrukce střech 15 minut 

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku: 

 v nadzemních podlažích 30 minut 

 v posledním nadzemním podlaží 15 minut 

 Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu 15 minut 

 Nosné konstrukce z oceli by vystavení 30 minutovému působení požáru nevydržely. 

Hodnoty jsou zde nepřesné a nedostačující. Vhodným řešením by bylo použití např. 

protipožárních obkladů, které by požadovanou odolnost zajistily. 

8.1.5 Požárně bezpečnostní zařízení a detekce požáru[16] 

 Stabilní hasicí zařízení spouští obsluha z velína. 

 Je zde suchovod na ochlazování tavící pece. Napojení je zvenčí. 

 Je zde venkovní hydrantová síť s vydatností 8700 l/min. 

 Ve výrobním objektu je pět práškových a sedm sněhových hasicích přístrojů.  

 Ve skladu hotového výrobku se nachází jeden práškový přístroj.  

 Sklad surovin je vybaven třemi práškovými a jedním sněhovým hasicím přístrojem. 

 Je zde požární žebřík se suchovodem.  
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8.1.6 Únikové cesty[16] 

 Jedna chráněná úniková cesta ve výrobním objektu vede na volné prostranství a je 

zajištěna schodištěm z 3. NP. Dále je zde šest únikových východů na volné prostranství. 

 

    

Obr. 3 – Plán objektu[16] 

 Dle současné platné normy[1] je počet nechráněných únikových cest nedostatečný. 

Pokud bychom uvažovali již požadované rozdělení na tři samostatné požární úseky, ve 

skladu hotového výrobku není žádná úniková cesta, což jednoznačně nevyhovuje. Sklad 
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surovin má únikové cesty dvě, což je vzhledem k mezní délce únikové cesty vyhovující. 

Výrobní část má únikové cesty 4, což je také dostačující. Řešením v tomto případě by bylo, 

vytvoření dostatečného množství únikových cest ve skladu hotového výrobku. 

8.1.7 Závěr a zhodnocení 

 V podniku je umístěna jednotka hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, 

která má podle zkušeností a ověřovacích cvičení dojezdový čas 1 minutu. Pokud přičteme 2 

minuty od vyhlášení poplachu do výjezdu jednotky a 3 minuty přípravy na místě, dostaneme 

se na 6 minut od signalizace požáru systémem elektrické požární signalizace do zahájení 

represivního zásahu. To je podle mého názoru dostatečně efektivní. 

 V objektu není žádná elektrická požární signalizace. Podle současných platných 

norem je nutné, aby v každém požárním úseku tato signalizace byla. Řešením je tedy 

vypracování projektu elektrické požární signalizace. 

 V objektu je pouze jedno stabilní hasicí zařízení a to plynové, které je umístěno ve 

výrobním objektu v prostoru rozvodny. To je dle platných norem dostačující. 

 Co se týče protivýbuchových opatření, nejsou v objektu vůbec řešena. Je nutné 

provést analýzu objektu z hlediska nebezpečí výbuchu a v závislosti na to navrhnout vhodná 

opatření. 

 Požární bezpečnost staveb je zde vzhledem k výše uvedeným nedostatkům, dle 

současných platných norem nevyhovující. Pokud by měla být výroba opět zahájena, což je 

vzhledem k současné situaci nepravděpodobné, muselo by zde dojít ke stavebním úpravám, 

pomocí kterých by se vytvořily požadované požární úseky a únikové cesty. U ocelových 

konstrukcí, aby splnily požadovanou požární odolnost, je potřeba využít např. protipožárních 

obkladů, které tuto odolnost zajistí. Dále by musel být vypracován projekt elektrické požární 

signalizace. Objekt by musel být také řešen z hlediska možnosti výbuchu. 
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9 Závěr 

 Cílem práce bylo vypracovat ucelený přehled požární bezpečnosti staveb objektů 

výroby a skladování sypkých hmot. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny obecné 

informace, které jsou dále konkretizovány pro dané typy objektů.  

 Jsou zde shrnuta rizika vzniku požáru a výbuchu. V závislosti na nich jsou určeny 

nejvhodnější způsoby hasebního zásahu. Pro výrobní objekty je to za použití roztříštěných 

vodních proudů, kdy je prostor ochlazován a zároveň dochází ke srážení doposud rozvířeného 

materiálu, který by jinak mohl vytvořit výbušnou koncentraci. U zásobníků je tím 

nejúčinnějším způsobem vytvoření inertního prostředí uvnitř sila s využitím nehořlavých 

plynů, které jsou vháněny do vnitřních prostor. 

 Porovnáním různých možností detekce požáru se ukázalo, že pro výrobní objekty je 

jako hlásič nejvhodnější optický kouřový, pracující na principu absorbce. U zásobníků, 

dopravníkových cest a kabelových kanálů je ideální teplotní hlásič. 

 Stabilní hasicí zařízení má největší využití u zásobníků, kde bývá používáno plynové, 

tedy opět princip inertizace. Na dopravníkové cesty je výhodné použít sprinklerové hasicí 

zařízení, dochází k ochlazování prostor a omezení či zabránění dalšího rozvoje požáru. 

 Součástí práce je i analýza objektu výroby a skladování korundu. Podle v současnosti 

platných norem je požární bezpečnost staveb u tohoto objektu nedostačující. Pokud by byl 

objekt znovu uveden do provozu, musely by zde být provedeny stavební úpravy potřebné 

k vytvoření požadovaných požárních úseků a únikových cest. Ocelové konstrukce by musely 

být opatřeny protipožárními obklady z důvodu zvýšení požární odolnosti na požadovanou 

mez. Musel by být vytvořen projekt elektrické požární signalizace. Objekt by také musel být 

posouzen z hlediska nebezpečí možnosti výbuchu. 

 Tato bakalářská práce má informativní charakter a může sloužit veřejnosti pro získání 

uceleného přehledu požární bezpečnosti staveb objektů výroby a skladování sypkých hmot. 

    

 



49 

 

10 Literatura 

[1]  ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty. 

[2] BRADÁČOVÁ I.: Požární bezpečnost staveb II. Výrobní objekty. EDICE SPBI 

SPEKTRUM. Ostrava 2008, s. 167. ISBN: 978-80-7385-45-6 

[3]  BEBČÁK P.: Požárně bezpečnostní zařízení. EDICE SPBI SPEKTRUM. Ostrava 

2004, s. 130. ISBN: 80-86634-34-5 

[4] ORLÍKOVÁ K., ŠTROCH P.: Hasiva klasická a moderní. EDICE SPBI SPEKTRUM. 

Ostrava 2002, s 91. ISBN: 80-86111-93-8 

[5] DAMEC J.: Protivýbuchová ochrana. EDICE SPBI SPEKTRUM. Ostrava 2005, s. 

188. ISBN: 80-86111-21-0 

[6] ČSN EN 12845+A2 Stabilní hasicí zařízení – Sprinklerová zařízení – Navrhování, 

instalace a údržba 

[7] ČSN 342710 Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 

[8] ČSN 730875 Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování 

elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení 

[9] Kolektiv autorů.: Bojový řád jednotek požární ochrany. SPBI. Ostrava 2007, ISBN: 

978-80-7385-026-5 

[10] DUDÁČEK A.: Automatická detekce požáru. EDICE SPBI SPEKTRUM. Ostrava 

2000, s. 94. ISBN: 80-86111-62-8 

[11]  DAMEC J. a kolektiv.: Protivýbuchová prevence. V potravinářství a zemědělství. 

EDICE SPBI SPEKTRUM. Ostrava 1999, s. 167. ISBN: 978-80-7385-45-6 

[12] ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

[13] ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

[14] ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 

[15] Krajský úřad Karlovarského kraje a kolektiv.: Informace určená veřejnosti v zóně 

 havarijního plánování v okolí objektu Hexion Specialty Chemicals, a.s. v Tovární ulici 

 v Sokolově. Krajský úřad Karlovarského kraje. Karlovy Vary 2006. s. 18. 

[16] Dokumentace zdolávání požáru Hexion specialty chemicals, Operativní karta objektů 

 výroby a skladování Korundu. DZ 22-24-PSIS-50-06   

[17] Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru 

[18] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 



50 

 

[19] Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

[20] Vyhlášky č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních 

[21]  Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a 

ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 

[22] ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb - Sklady 

 

 

 


