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Anotace 

 Tichá, H. Školení požární ochrany vedoucích zaměstnanců ve stavebnictví. Praha, 

2014. 57 s. Bakalářská práce. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava,  

Katedra požární ochrany. Vedoucí bakalářské práce Ing. Květoslava Skalská. 

 Tématem bakalářské práce je školení o požární ochraně pro vedoucí zaměstnance  

v oboru stavebnictví v návaznosti na platné předpisy. Jsou zde popsány pracovní 

povinnosti vedoucích zaměstnanců na staveništích, pracovní prostředí, ve kterém se tito 

zaměstnanci pohybují a s tím související nebezpečí při vybraných pracovních činnostech. 

Důležitým bodem školení je použití věcných prostředků požární ochrany a požárně 

bezpečnostních zařízení jako jedna z možností plnění požadavků na požární bezpečnost 

staveb. Vypracovaný krátký dotazník pro ověření znalostí vedoucích zaměstnanců v oblasti 

požární ochrany slouží jako podklad pro sestavení tematického plánu školení. Práce je 

doplněna krátkým přehledem nejpoužívanějších forem školení vhodných pro  použití ve 

stavebnictví s vysvětlením principu získávání vědomostí jako základ účinného vzdělávání. 

V závěru práce je navržen tematický a podrobný časový plán daného školení pro vedoucí 

zaměstnance ve stavebnictví. 

 

Klíčová slova: požární ochrana, stavebnictví, školení, tematický a časový plán. 

Annotation: 

 Tichá, H. Fire protection training of managers in the building industry. Praha, 

2014. 57 pp. Bachelor Thesis on Faculty of Safety Engineering VŠB – Technical 

University of Ostrava on Department of Fire Protection. Supervisor is Ing. Květoslava 

Skalská. 

The theme of this bachelor's thesis is the fire protection training for managers in the 

building industry in response to valid regulations. There are described duties of managers 

on building sites, their work environment and hazards related to the selected work 

activities in this document. An important point of the training is the use of fire safety 

equipment and fire safety equipment as one of the possibilities of meeting the requirements 

for fire safety of buildings. Developed short questionnaire to test the knowledge of senior 

employees in fire protection serves as a basis for creating a thematic training plan. The part 

of the document is a brief overview of the most common forms of training suitable for use 



 

 

in building industry with explaining the principle of the acquisition of knowledge as a basis 

for effective education. In conclusion of this document is designed thematic plan including 

detailed timetable of training for managers in building industry. 

 

Keywords: Fire protective, construction, training, thematic and  time plane. 
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Úvod  

Dnešní doba s sebou přináší intenzivní rozvoj ve všech oblastech našeho života 

s celou řadou pozitivních vymožeností, ale současně i negativních následků. Zvyšování 

životní úrovně, a s tím související nové technologie, nová zařízení, nové stavby a stavební 

hmoty jsou důsledkem zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a výbuchů. 

I když je za stavební činností vidět hmatatelný výsledek v podobě krásných 

průmyslových či občanských staveb, provází ji stále se měnící pracovní prostředí.  

To s sebou nese možná nebezpečí nejen v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci, ale rovněž v oblasti požární ochrany, která v sobě zahrnuje zejména bezpečnostní 

opatření k ochraně zdraví, života a majetku osob, nebo k záchraně zvířat, a je nedílnou 

součástí našeho každodenního života. Hlavní vliv na vznik požárů, výbuchů a jiných 

havárií má neznalost, povrchnost, laxnost a nezodpovědný přístup některých zaměstnanců 

k požadavkům a potřebám požární ochrany. 

Je tedy bezpochyby nutné, aby každý zaměstnanec byl na svém pracovišti důsledný 

v dodržování předpisů požární ochrany. Odpovědnost za plnění úkolů požární ochrany 

nespadá pouze na vedoucí zaměstnance, nýbrž na všechny zaměstnance bez rozdílů. 

Vedoucí zaměstnanci komplexně odpovídají za své svěřené pracovní i požární úseky tak, 

aby byla zaručena potřebná míra požární bezpečnosti normativně i společensky. 

Cílem mé bakalářské práce je navrhnout vhodný tematický a časový plán pro 

školení vedoucích zaměstnanců ve stavebnictví. Podkladem pro splnění tohoto cíle bude 

popis pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na staveništích, charakteristika 

pracovního prostředí, ve kterém se tito zaměstnanci pohybují, a s tím spojené nebezpečné 

pracovní činnosti z hlediska požární ochrany. Dalším podkladovým materiálem je výstup 

z provedeného dotazování na znalosti vedoucích zaměstnanců v oblasti požární ochrany. 

Dotazník je vypracován přes internetové stránky a jeho report je přílohou této práce. 

Pro úplnost je třeba poskytnout základní přehled o požárních požadavcích na stavby 

a o možnostech plnění těchto požadavků užitím věcných prostředků požární ochrany  

a případně i požárně bezpečnostních zařízení.  

Doplňkem této práce je pochopení principu získávání vědomostí a stručná 

charakteristika některých současných didaktických metod vzdělávání, které by mohly 

pomoc při sestavování konkrétních školení. 
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Rešerše 

CÍLE:   

I. Provést vyhledávání dostupných publikací zaměřených na právní legislativu 

týkající se školení požární ochrany.    

II. Provést vyhledávání dostupných publikací týkajících se zabezpečení požární 

ochrany v oboru stavebnictví, pro identifikaci a co nejpřesnější popis pracovního 

prostředí a činností spadajících do výše uvedeného oboru. 

III. Provést vyhledávání dostupných publikací zaměřených na výuku, metody a formy 

školení upotřebitelných pro školení požární ochrany. 

 

ZDROJE: 

ANL – Články v českých novinách, časopisech a sbornících; České vysoké učení 

technické v Praze – online katalog; EBSCOhost; Masarykova univerzita – Souborný 

katalog; Národní knihovna ČR – online katalog; Národní technická knihovna – online 

katalog; Univerzita Karlova v Praze – Centrální katalog; Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava – online katalog; Vysoké učení technické v Brně – Souborný katalog; 

Západočeská univerzita v Plzni – online katalog. 

 

ČASOVÉ ROZMEZÍ:  1985 – 2014 

KLÍČOVÁ SLOVA:  

Česky: požární ochrana, stavebnictví, školení, tematický a časový plán. 

Anglicky: Fire protective, construction, training, thematic and  time plane. 

 

ZÁVĚRY:  

Cílem této rešerše bylo provést vyhledávání publikací zaměřených na právní legislativu 

požární ochrany pro potřeby školení vedoucích zaměstnanců požární ochrany  

ve stavebnictví. Kromě základních právních předpisů uvedených v použité literatuře 

bakalářské práce jsem se zaměřila na komentované či blíže vysvětlené předpisy. [1] [2] [3] 

[4] Podkladem pro splnění zadaného cíle bakalářské práce bylo důležité najít publikace 

týkající se stavebnictví jako celku s postupným dohledáváním informací pro identifikaci 

prostředí, ve kterém se ve stavebnictví pracuje. [6] [8] Pracovní činnosti vedoucích 

zaměstnanců a jejich podřízených jsou důležitým souhrnem úkolů k určení požárního 
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nebezpečí, které musí tito zaměstnanci během stavebních prací eliminovat nebo zcela 

vyloučit. [2] [6] [7] Pro potřeby nadhledu v oblasti školení bylo nutné najít zdroje 

informací z oblasti vzdělávání dospělých, nejrůznějších forem a metod školení. [5]  

Přesto, že jsem se v této bakalářské práci opírala především o právní předpisy požární 

ochrany, byla pro mě z výše uvedených publikací nejvíce užitečná kniha „Příprava  

a provoz stavby I: pro SPŠ a SOŠ stavební.“ [6] jako podklad pro fungování celého 

systému se začleněním dílčích úkolů PO a BOZP. Mým průvodcem požární prevencí byla 

kniha „Stavební konstrukce z požárního hlediska: pro SPŠ a SOŠ stavební.“ [7] od Václava 

Kupilíka. Základním výběrem vhodných didaktických metod školení mě vedla kniha 

„Didaktika profesního vzdělávání dospělých: praxe ve firmě“ [5] od autora Jaroslava 

Mužíka. A v neposlední řadě byla pro mě inspirující kniha „Aby nehořelo, aneb, 

Protipožární abeceda“ [1] od autora JUDr. Václav Šubrta, která obsahuje spoustu 

užitečných informací, rad a tipů z oblasti požární ochrany.  

BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY A OBSAH PUBLIKACÍ:  

[1] ŠUBRT, Václav. Aby nehořelo, aneb, Protipožární abeceda. 1. vyd. Praha: Rego, 

2004, 136 s. ISBN 80-866-4805-2.  

Obsah: 

JUDr. Václav Šubrt napsal do této knihy své vlastní znalostí a zkušeností z profese 

řadového hasiče. Najdeme zde různá témata, abecedně seřazená, zabývající  

se konkrétními příčinami vzniku požárů a jejich důsledků a také rady, jak na tyto 

situace správně reagovat. Kromě rizik práce hasičů kniha obsahuje i zmínky  

o právních předpisech na úseku požární ochrany, např. povinnosti a postihy 

právnických a fyzických osob. 

 

[2] JENERÁLOVÁ, Bohumila. Komentář k vyhlášce Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., 

kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic  

v tavných nádobách. 1. vyd. Praha: Rego, 2000, 56 s. Legislativa na úseku požární 

ochrany. ISBN 80-901-8725-0.  

Obsah:  

Jedná se o vyhlášku stanovující podmínky požární bezpečnosti pro svařování  

a nahřívání živic v tavných nádobách, kdy svařováním se rozumí tepelné dělní, 

spojování a drážkování materiálů ať už kovových nebo nekovových prováděných 
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elektrickým obloukem nebo odporem, otevřeným plamenem, svařováním 

aluminotermickým, třením nebo laserem, a dále používání benzinových pájecích lamp 

a pájedel elektrických tam, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru. 

 

[3] NEUMANN, Jan. Základní učební texty pro školení a odbornou přípravu v požární 

ochraně. Vyd. 2. Praha: Rego, 1990, 56 s. Legislativa na úseku požární ochrany. ISBN 

80-707-0031-9.  

Obsah: 

Jedná se o publikaci, která slouží jako rozsáhlý podklad pro školení a odbornou 

přípravu požární ochrany. Kniha obsahuje část teoretickou týkající se základních 

povinnosti požární ochrany a část technickou jako je skladování materiálů, revize  

a kontroly provozních zařízení, topná zařízení, věcné prostředky požární ochrany, 

požárně bezpečnostní zařízení, požární čerpadla. Zmíněno je zde i nasazení sil  

a prostředků. 

 

[4] KROUPA, Břetislav. Požární ochrana: praxe ve firmě. Vyd. 2. Praha: Ústav 

vzdělávání pracovníků ve stavebnictví, 1990, 159 s. Legislativa na úseku požární 

ochrany. ISBN 80-863-9585-5.  

Obsah: 

Na otázky postupů požárního zabezpečení firem, živností, výrobních závodů  

nebo dílen nabízejí autoři této publikace určité rady, návody a odpovědi. Otázky  

se týkají např. právních předpisů a dokumentace požární ochrany, práv a postihů  

za neplnění povinností, vybavení požárně bezpečnostními zařízeními a přenosnými 

hasicími přístroji, zajištěním evakuace osob anebo provádění prevence a školení 

požární ochrany. 

 

[5] MUŽÍK, Jaroslav. Didaktika profesního vzdělávání dospělých: praxe ve firmě. 1. vyd. 

Plzeň: Fraus, 2005, 202 s. Legislativa na úseku požární ochrany. ISBN 80-723-8220-9.  

Obsah:  

Kniha je zaměřena na školení a vzdělávání dospělých, jako pomůcka pro školitele 

nebo jen pro ty, kteří musí nějakým způsobem s dospělými pracovat. Vzdělávání  

a školení dospělých je poměrně nákladná a složitá práce, a tak najdeme v knize 

užitečné informace o stávajících i nových didaktických formách a metodách školení.  
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[6] MĚŠŤANOVÁ, Dana a Jaroslava TOMÁNKOVÁ. Příprava a provoz stavby I:  

pro SPŠ a SOŠ stavební. 3., dopl. vyd., v Sobotáles 2. Praha: Informatorium, 1998,  

80 s. ISBN 978-80-7333-090-3. 

Obsah:  

Učebnice seznání čtenáře s ekonomikou a technickým zázemím přípravy a realizace 

staveb. Najdeme zde podrobný zákon ohledně územního plánování a stavební řád, 

včetně souvisejících předpisů, problematiku veřejných zakázek, propočet nákladů  

a práci s rozpočty staveb na základě projektové dokumentace, a také kalkulaci nákladů 

a výkaz výměr. 

 

[7] KUPILÍK, Václav. Stavební konstrukce z požárního hlediska: pro SPŠ a SOŠ stavební. 

1. vyd. Praha: Grada, 2006, 262 s. Stavitel. ISBN 80-247-1329-2. 

Obsah:  

Kniha je určena pro projektanty, inženýry a technické pracovníky stavebního 

zaměření. Zabývá se otázkami požární prevence a požární represe. Obsahuje požární 

legislativu, rozbor procesu hoření, požárně bezpečnostního řešení, včetně reakce 

stavebních materiálů na oheň (ocel, beton, dřevo, betony, plasty).  Dále je vysvětlena 

funkce požárních stěn, požárních uzávěr a podhledů, obvodových stěn, dilatačních 

spár, prosklených konstrukcí, požárních přepážek, ucpávek a izolací. Protipožární 

zabezpečení staveb obsahuje praktické posudky s fotografiemi.  

 

[8] KUČERA, Václav a Jaroslava TOMÁNKOVÁ. Architektura inženýrských staveb:  

pro SPŠ a SOŠ stavební. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 262 s. Stavitel. ISBN 978-80-

247-2504-8. 

Obsah:  

Obsahem knihy je  pochopení technické podstaty staveb. Publikace se zaměřuje  

na silnice a dálnice, pozemní cesty a podzemní stavby, přehrady, vodní cesty, mosty, 

jezy a hráze. Uvedeny jsou zde i zajímavé informace o historii inženýrských staveb, 

které jsou svázány s životní úrovní nejrůznějších kultur. 
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1. Zákon 133/1985 Sb. a jeho prováděcí předpisy 

Podmínky pro účinnou ochranu v oblasti požární ochrany ve stavebnictví stanoví 

především zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen zákon), vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).    

Nedodržování těchto právních předpisů v oblasti PO může být patřičně sankciováno.  

Ze zákona vyplývají, mimo jiné, nejdůležitější povinnosti, které musí subjekty plnit  

a podle začlenění do kategorií provozovaných činností se odvíjejí pro vedoucí zaměstnance 

další povinnosti.  

1.1. Členění provozovaných činností 

Členění do kategorií je specifikováno podle druhu provozované činnosti a podle míry 

požárního nebezpečí na provozované činnosti s vysokým, se zvýšeným a bez zvýšeného 

požárního nebezpečí. Na staveništích jde zejména o činnosti bez požárního nebezpečí  

a činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Bude záležet na tom, zda se jedná  

o staveniště, zařízení staveniště (tzv. buňkoviště) anebo technický provoz, který může být 

podporou až několika stavenišť (tzv. stavební dvory). Začlenění do kategorie provozované 

činnosti obdrží vedoucí zaměstnanci již vypracované od osoby odborně způsobilé 

v požární ochraně.  

Nejběžnější provozované činnosti na staveništích jsou: 

a) Bez zvýšeného požárního nebezpečí, kde se jedná například o zařízení stavenišť, 

nebo administrativně provozní budovy přilehlých stavebních dvorů. 

b) Se zvýšeným požárním nebezpečím, kde lze jako příklad uvést sklady tlakových 

lahví, sklady provozních kapalin, sklady hořlavých materiálů, dočasně ustavené 

nádrže pohonných hmot pro velké kompresorovny na staveništích  

či dieselagregáty (sloužící jako zdroje náhradní dodávky elektrické energie).  

Na stavebních dvorech mohou být i základny pro servisní práce – dílny stavební 

mechanizace se sklady popsanými výše. 
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1.2. Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob 

Zákon stanoví povinnosti pro právnické a podnikající fyzické osoby. Mezi základní 

povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob, které provádějí stavební činnost: 

patří:  

dle § 5 zákona: 

 obstarávat a zabezpečovat požární techniku, věcné prostředky PO a požárně 

bezpečnostní zařízení (PBZ), 

 vytvářet podmínky pro záchranné práce a pro hašení požárů, 

 dodržovat technické podmínky a návody k výrobkům a činnosti v souvislosti 

s PO, 

 používat bezpečnostní tabulky a značení, 

 pravidelně kontrolovat dodržování předpisů PO a odstraňovat závady 

prostřednictvím osob s odbornou způsobilostí, 

 umožnit provedení kontrol orgánům státního požárního dozoru a poskytovat 

mu potřebnou součinnost, 

 bezúplatně poskytovat vzorky nebo výrobky orgánu státního požárního dozoru, 

 každý požár v prostorách daného provozu neodkladně nahlásit příslušnému 

operačnímu středisku hasičského záchranného systému (HZS) kraje, 

 nevypalovat porosty. [1] 

1.2.1. Požární preventivní hlídka 

Další z povinností vyplývající ze zákona je zřízení preventivní požární hlídky.  

Ty se zřizuji tam, kde jsou minimálně tři zaměstnanci a kde se provozují činnosti  

se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Na staveništi, popřípadě na stavebních 

dvorech jde převážně o činnosti bez zvýšeného nebo se zvýšeným požárním nebezpečím, 

tudíž se budou požární preventivní hlídky ustavovat pouze na vybraných pracovištích. 

Preventivní požární hlídky dohlížejí na dodržování předpisů o PO. Dále se očekává, 

že v případě požáru přivolají jednotku PO, provádějí likvidaci požáru a záchranu osob.[1] 

Preventivní požární hlídky se skládají z velitele a zpravidla dvou až tří členů, kteří pracují 

na daném pracovišti stabilně a jsou tak neustále k dispozici. Zaměstnanci zařazeni  
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do požární preventivní hlídky se účastní školení a výcviku, které absolvují při jejich 

ustavení do požární preventivní hlídky a poté opakovaně nejméně jednou za rok. 

1.2.2. Dokumentace PO  

Dokumentace se zpracovává dle vyhodnocení a posouzení provozovaných činností  

a prokazuje se jí, mimo jiné, i plnění povinností stanovených předpisy o PO. Dokumentaci 

požární ochrany zpracovává, popř. vede osoba odborně způsobilá v požární ochraně 

dle § 11 zákona o požární ochraně nebo technik požární ochrany.  

Příslušná dokumentace musí být známá a přístupná všem zaměstnancům staveniště, 

technického provozu, budovy či objektu. Jedná se zejména o tyto organizační směrnice: 

 Požární řád – zpracovává se pro pracoviště, kde se vykonávají činnosti  

se zvýšeným nebo popř. s vysokým požárním nebezpečím. 

 Požární poplachové směrnice – zpracovávají se pro všechna pracoviště,  

kde se vykonávají činnosti se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím. [5] 

Požární poplachové směrnice musí být zpracované i pro rozestavěné stavby  

(a to po celou dobu výstavby), pracovně se nazývá požárně bezpečnostní 

směrnice (§ 40 odst. 5 vyhl. o požární prevenci). Nejdůležitějším bodem  

této požárně bezpečnostní směrnice je místo shromaždiště, v případě vyhlášení 

požárního poplachu, a stavbyvedoucí musí mít přehled, kolik pracovníků  

se v dané chvíli na stavbě vyskytuje. Pokud je stavba složitějšího charakteru, 

např. stavba o třech podzemních podlažích, musí mít od začátku označené 

únikové cesty, a po celou dobu výstavby funkční. Tyto únikové cesty musí být 

zavedeny do výše uvedené požárně bezpečnostní směrnice. 

 Požární evakuační plán – zpracovává se pro objekty a prostory, ve kterých  

jsou složité podmínky pro hasební zásah (§ 18 vyhlášky o požární prevenci),  

anebo tam, kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím. 

 Řád ohlašovny požáru – zpracovává se pouze pro ohlašovny požárů, pokud  

jsou v objektu nebo na stavbě zřízeny. 

 Záznam o školení zaměstnanců o požární ochraně – záznam se vede na všech 

pracovištích. 

 Záznam o odborné přípravě zaměstnanců zařazených do preventivních požárních 

hlídek. 
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 Požární kniha – vede se tak, jak určí provozovatel, nejlépe na každém pracovišti 

či úseku stavby. [5] 

 

Součástí dokumentace může být také např. bezpečnostní list, který musí mít 

zaměstnanci pracující s daným látkou k dispozici. [2] Bezpečnostní list sděluje uživatelům 

informace o vlastnostech látek a přípravků a o opatřeních doporučovaných k omezování 

jejich rizika. Z hlediska požární ochrany jsou důležité zejména informace o hořlavosti 

a oxidačních vlastnostech, způsobu hašení apod. [18] 

1.2.3. Školení zaměstnanců o požární ochraně a jeho význam 

Právnická nebo podnikající fyzická osoba podnikající v oboru stavebnictví je povinna 

zajišťovat dle zákona a vyhlášky o požární prevenci školení svých vedoucích zaměstnanců, 

osob pověřených zabezpečováním PO v době sníženého provozu a mimopracovní době,  

ale i osob jen příležitostně pracujících u těchto subjektů. Zaměstnanci se seznamují 

se všemi informacemi týkajícími se požárně bezpečnostních opatření a znalostí 

souvisejících s vykonávanými stavebními pracemi a ostatními činnostmi na staveništích, 

jako jsou: 

 organizace a zajištění PO, 

 charakteristika činnosti zaměstnavatele, 

 požární řád, 

 požární poplachové směrnice (případně evakuační plán), 

 požadavky na provoz a obsluhu technických zařízení, 

 zajištění PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době, 

 rozmístění a používání věcných prostředků PO (přenosné hasicí přístroje, 

hydrantové systémy, atd.), 

 požadavky, funkce, obsluha PBZ daného pracoviště.  

 

Školení zaměstnanců se provádí zvlášť pro zaměstnance a zvlášť pro vedoucí 

zaměstnance. 

Školení vedoucích zaměstnanců provádí osoba odborně způsobilá (OZO) nebo technik 

požární ochrany (TPO) a to: 
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 při nástupu do funkce, 

 opakuje se nejméně jednou za 3 roky, 

 pro kategorie činností se zvýšeným i s vysokým požárním nebezpečím. 

 

Školení zaměstnanců, vč. osob pověřených zabezpečováním PO v době sníženého 

provozu a mimopracovní době (strážní, ostraha, hlídači, apod.), organizují, zajišťují  

a případně provádí v zákonných lhůtách příslušní vedoucí zaměstnanci pro své podřízené. 

 

Školení osob pověřených výkonem zabezpečování PO v době sníženého provozu 

a mimopracovní činnosti se provádí: 

 při zahájení činnosti provozovatele, 

 opakuje se nejméně jednou za rok.  

 

Školení osob příležitostně pracujících u subjektů, které provozují činnosti 

se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, nebo osoby přicházející s těmito 

činnostmi do styku se provádí v rozsahu a způsobem dle dokumentace PO provozovatele. 

[2] 

V případě, že ostrahu staveniště, objektu, pracoviště, vč. osob pověřených 

zabezpečováním PO v době sníženého provozu a mimopracovní době, zajišťuje formou 

subdodávky jiná právnická nebo podnikající fyzická osoba, dalo by se školení jejich 

zaměstnanců o požární ochraně zajistit tak, že odpovědný vedoucí zaměstnanec stavby, 

objektu či pracoviště, zajistí proškolení některého vedoucího zaměstnance subdodavatele 

(osobou odborně způsobilou v oblasti požární ochrany) a ten potom bude provádět školení 

svých podřízených zaměstnanců. [3] Přičemž musí být dodrženy formální požadavky  

na zpracování dokumentace o školení. 

 

Význam školení spočívá v promyšlené informovanosti zaměstnanců jak předcházet 

požáru a jeho případnému šíření, jak se zachovat při ohrožení svého života, života kolegů, 

při ohrožení přírody i svého pracoviště, jak pomoci při likvidaci požáru a jeho následků, 

jak se chránit při případném úniku nebezpečných látek a jak zabezpečit likvidaci, co řeší 

požární prevence a proč, jak správně použít prostředky PO, kdy a jak volat složky 

integrovaného záchranného systému (IZS) a jak jim být nápomocni. 
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Rozsah a obsah školení určuje právnická nebo podnikající fyzická osoba,  

a ten musí odpovídat vykonávaným činnostem a pracovnímu zařazení zaměstnanců. 

Podrobnosti jsou uvedeny: 

 v tematickém plánu, 

 v časovém plánu. 

Ověřování znalostí se provádí v rozsahu a způsobem určeným v dokumentaci PO. [2]  

O provedeném školení se sepisuje záznam, který obsahuje: 

 název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, 

 datum školení, 

 náplň školení, 

 způsob a doklad o ověření získaných znalostí,  

 dobu trvání školení, 

 seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob, 

 jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti  

k provedení daného školení. [4] 

 

1.3. Výkon státní správy 

Hasičský záchranný sbor (HZS) ČR má v souladu s § 31 zákona možnost provádět 

kontroly právnických a podnikajících fyzických osob ve stavebnictví.  

Těmito kontrolami se prověřuje celkový stav organizačního zabezpečení, plnění 

povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti (§ 31 odst. 1, písm. a) zákona 

133/1985 Sb. o požární ochraně v návaznosti na § 45 vyhlášky 246/2001 Sb. o požární 

prevenci). A dále dle § 45 odst. 2, písm. e) vyhlášky 246/2001 Sb. o požární prevenci  

se prověřuje způsob, úroveň a lhůty provádění školení zaměstnanců o PO, odborné 

přípravy požárních hlídek a preventistů PO, popřípadě odborné přípravy, školení a výcviku 

zaměstnanců zařazených do požárních hlídek. 

Na základě negativních výsledků kontrol mohou být právnické a podnikající fyzické 

osoby sankciovány. 
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1.4. Odborná způsobilost 

Výše uvedené povinnosti provádějí na staveništích osoby s odbornou způsobilostí. 

Jedná se o osoby, které mají odbornou kvalifikaci pro práci v oblasti PO. Jejich rozdělení 

je následující: 

 Odborně způsobilá osoba (OZO) – fyzické osoby, které vykonaly zkoušku před 

komisí ustanovenou Ministerstvem vnitra, nebo se jí mohou stát absolventi 

středních nebo vyšších škol PO nebo vysoké školy (VŠ) s ověřovacím 

programem. Stavební firmy mají OZO z řad svých zaměstnanců nebo mohou 

využívat služeb externí firmy. Takto fungující OZO provádí, mimo jiné úkoly  

a požadavky, školení vedoucích zaměstnanců, osob pověřených zabezpečováním 

PO v době sníženého provozu a mimopracovní době a osob příležitostně 

pracujících u těchto subjektů. 

 technik požární ochrany – se zkouškou vykonanou před komisí ustavenou 

Ministerstvem vnitra, 

 preventista požární ochrany – absolvent odborné přípravy. [1] 

 

2. Požární ochrana ve stavebnictví  

Stavebnictví je odvětví specializované na stavby nejrůznějšího charakteru. Snaha 

specifikovat stavební výrobu vedla ke vzniku stavebnictví jako celku, ze kterého se začaly 

odvíjet stavební obory. Stavebním oborem je dnes bytová a občanská výstavba, 

průmyslové, dopravní či inženýrské stavby atd. Je jím zajišťována výstavba, údržba, 

modernizace, rekonstrukce, ale také demolice objektů.  

 

Stavebnictví plní funkci sociální, průmyslovou, zemědělskou, dopravní a energetickou 

a dělí se na čtyři základní skupiny: 

 stavby pozemní (stavby, jejichž větší část je umístěna na povrchu – stavby  

pro bydlení, průmyslové stavby, občanské stavby, zemědělské stavby, komunikace, 

apod.), 

 stavby dopravní a podzemní (stavby mostů, dálnic, silnic, tunelů, železnic, plochy  

a úpravy letišť apod.), 
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 stavby vodohospodářské (jezy, přehrady, hydromeliorace
1
, úpravy a čištění vodních 

toků, doprava po vodě, využívání vodní energie, apod.), 

 stavby speciální (podzemní kolektory, stožáry apod.). [15] 

 

Stavebnictví je závislé především na průmyslu vyrábějícím stavební materiály, 

strojírenské výrobky (např. prefabrikáty a ocelové konstrukce), na službách (zajištění 

stavební mechanizace), a v neposlední řadě na dopravě materiálů a výrobků. 

Hlavním cílem stavebnictví jsou potřeby lidské společnost s ohledem na ekonomiku, 

ekologii, estetiku, funkčnost, bezpečnost a na veřejné zájmy. Z těchto hlavních cílů  

je pro potřeby požární ochrany nejdůležitější, již zmíněná, bezpečnost. Z hlediska požární 

bezpečnosti lze na stavby pohlížet ze tří hledisek. Za prvé je to projektování staveb,  

kde musí být dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb. Za druhé je to požární 

bezpečnost při provozované stavební činnosti, tj. při realizaci stavby na staveništi.  

A za třetí je to bezpečný provoz po předání díla do užívání.  

2.1. Popis pracovišť   

Staveniště je stále měnící se prostředí z hlediska měnícího se terénu (geodetického 

hlediska), probíhajících stavebních prací, změny velikosti a členitosti stavebního díla, 

počtu dodavatelských firem a spolupracujících zaměstnanců. Samozřejmě záleží na tom,  

ve které fázi stavby se zrovna nacházíme. Z tohoto pohledu je nutné nahlížet na stanovení 

podmínek požární bezpečnosti, jejich zajištění a kontrolu dodržování.  

Stavební dílo a jeho životní cyklus z hlediska časového období: 

 záměr, 

 projektování, 

 realizace, 

 užívání, 

 likvidace. 

                                                 
1
 Hydromeliorace je soubor vodohospodářských opatření vedoucích ke zlepšení přírodních podmínek pro 

technické (např. zemědělské) využití krajiny anebo pro zlepšení životního prostředí (závlaha, odvodňování 

mokřin, bažin, ochrana půdy proti erozi). Tyto opatření v sobě zahrnují také ochranu půdy před záplavami 

(úprava odtoku v krajině), výstavbou ochranných hrází a rovněž odvodnění zamokřené půdy. (VÁŠKA, 

Jiří. Hydromeliorace. 1. vyd. Praha, 2000, 220 s. Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. 

ISBN 80-86426-01-7.) 
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Stavba musí být umístěna a navržena tak, aby podle druhu splňovala technické 

podmínky požární ochrany dle § 2 vyhl.  23/2008 Sb. o technických podmínkách požární 

ochrany staveb. [17] 

 

Fáze životního cyklu stavebního díla: 

 

 předinvestiční  

o obchodní činnost – je to fáze získávání zakázky (nabídky, poptávky, 

veřejné soutěže, apod.), 

o předvýrobní příprava – průzkum, zda je stavba realizovatelná  

(např. nutnost použití jeřábu – zvažuje se, zda je vůbec možnost jeřáb  

na stavbě postavit, zda je okolí stavby vhodné ke stavbě jeřábu  

(jiné výškové budovy, lesní porosty, řeky, aj.), zda je pro to vhodná 

příjezdová komunikace, atd., 

o výrobní příprava – podrobné zpracování veškerých technologií  

a postupů výstavby (např. kde bude výše zmíněný jeřáb stát, jestli bude 

stabilní nebo s pojezdem po kolejích, jak bude vysoký apod.), 

 investiční 

o realizace stavby – vlastní provedení stavebního díla dle harmonogramu 

a určených technologií a postupů, 

o přejímka stavby – po ukončení díla se stavba předává investorovi 

k užívání, 

 provozní 

o uvedení stavby do užívání; ověření výchozích podmínek při dokončení 

stavebního díla. 

 likvidační  

o demolice, odstranění stavby – fáze, kdy stavba již postrádá svou 

funkčnost a bezpečnost, popřípadě lze uvažovat o jiné využitelnosti 

stavebního pozemku v zájmu společnosti. 

 

Na staveništích se setkáváme s činnostmi, které jsou nebezpečné z hlediska možnosti 

vzniku požáru. Jedná se zejména o skladování a používání svařovacích technologií, 
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skladování hořlavých a hoření podporujících plynů (např. propan-butan, acetylén, kyslík), 

skladování hořlavých pevných materiálů (např. dřevo měkké i tvrdé, celulózové materiály, 

tvrzený papír, retardovaný polystyren, korek, PVC, polyetylen), nebezpečných hořlavých  

a hoření podporujících chemických látek a přípravků (např. nafta, benzín, ředidla, oleje). 

Za nejrizikovější lze označit skutečnost, že staveniště se každým dnem mění, vyskytují 

se na něm pracovníci z několika různých firem a musí mezi sebou spolupracovat.  

Staveniště můžeme z hlediska řešených zájmů v oblasti PO charakterizovat jako: 

 stále se měnící prostředí,  

 pracoviště povrchová nebo podpovrchová, 

 pracuje zde až několik desítek zaměstnanců dodavatelských a subdodavatelských 

firem, 

 práce na volném prostranství, ve stávající zástavbě nebo v podzemí, 

 práce s hořlavými a hoření podporujícími látkami, přípravky a materiály, 

 práce s tepelnými stroji a zařízeními. 

 

S ohledem na výše uvedené a poznatků z praxe lze předběžně konstatovat, že realizace 

staveb bude v převážné většině případů činností začleněnou do kategorie činností  

se zvýšeným požárním nebezpečím nebo bez zvýšeného požárního nebezpečí. 

Staveniště můžeme rozdělit z hlediska: 

 velikosti zabírané a zastavované plochy, 

 finančního nákladu na provedení díla (zakázky malého nebo velkého finančního 

rozsahu), 

 počtu směn / zaměstnanců pracujících na staveništích. 

 

Velikost staveniště se z hlediska provozního posuzuje na základě velikosti stavební 

firmy, kdy pro velkou firmu může být jedna zakázka malá, pro druhou (malého 

živnostníka) může být tatáž zakázka velká.  Někdy i pro velkou firmu může být zakázka  

na základě všech výše uvedených dělení tak velká, že musí jít do tzv. sdružení,  

kdy se na jedné zakázce bude podílet více firem i dalších živnostníků. 
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Plocha staveniště by se dala rozčlenit na tyto části: 

 vlastní část výstavby (budovy, mosty, silnice, železniční tratě, portály podzemních 

staveb, apod.), 

 zařízení staveniště (tzv. buňkoviště – sestava stavebních buněk sloužících jako 

kanceláře, zasedací místnosti, sociální zařízení, kuchyňky, šatny, spojovací 

chodby, schodiště, popř. vrátnice), 

 oplocení a označení stavby (ploty, vjezdové brány, informační systém), 

 příjezdové komunikace pro dopravu materiálů, strojů a zařízení, 

 sklady trvalé nebo dočasné (materiál, tlakové lahve, provozní kapaliny, apod.) 

 stavební dvory – bývaly dříve součástí výstavby, např. Pražského metra. I nyní 

stále existují, ale jsou od staveb někdy značně vzdáleny. Nicméně se využívají 

dodnes pro základní potřeby stavenišť, jako zázemí nejrůznějších činností  

a skladování (servisy, dílny, sklady náhradních dílů, sklady provozních kapalin, 

sklady materiálů, sklady tlakových lahví atd.)  

2.2. Popis činností vedoucích zaměstnanců na staveništích 

Vedoucím zaměstnancem označujeme pracovníka, který má alespoň jednoho svého 

podřízeného. Jsou to zaměstnanci pracující na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele. 

Jsou oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, řídit, 

organizovat a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. [16]  

Na stavbách se nejvíce používá pracovní pozice stavbyvedoucí a mistr. Stavbyvedoucí 

nemusí být na stavbě pouze jeden, ale může jich být více s tím, že každý má svůj pracovní 

úsek. Více stavbyvedoucích se stanovuje v případech, kdy jde o rozsáhlé stavby,  

např. výstavba metra, obchodního centra. Takovýto stavbyvedoucí je potom označován 

jako tzv. úsekový stavbyvedoucí, který má ovšem stejné práva a povinnosti jako jeden 

stavbyvedoucí na malé stavbě.  

Stavbyvedoucí 

Odpovídá za řádné a kvalitní provedení stavby podle schválené dokumentace, technických 

podmínek a podmínek uzavřené smlouvy. Dále odpovídá za dodržování pracovních 

předpisů, za školení a seznámení zaměstnanců na staveništi s možnými riziky a předpisy 

v oblasti BOZP, ochrany životního prostředí (OŽP) a PO.  Koordinuje, řídí a kontroluje 
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práci subdodavatelů, práci podřízených mistrů, dodržování technologických a pracovních 

postupů. Školení zaměstnanců, včetně osob pověřených zabezpečováním PO v době 

sníženého provozu a v mimopracovní době (např. ostraha objektů), organizuje, zajišťuje, 

případně provádí v zákonných lhůtách vedoucí zaměstnanec pro své podřízené a odpovídá 

za vedení dokumentace o školení a další dokumentace PO dané stavby. Dále spolupracuje 

s koordinátorem stavby a s osobami s odbornou způsobilostí na úseku požární ochrany 

(technik požární ochrany, odborně způsobilá osoba nebo preventista), které na staveništi 

zajišťují úkoly PO.  

 

Mistr 

Odpovídá za to, že přidělená práce bude prováděna pouze pracovníky, kteří mají 

odpovídající kvalifikaci a platné oprávnění pro obsluhu strojních, elektrických  

a energetických zařízení, za kontrolu stavu pracoviště a mechanismů před zahájením  

a v průběhu prací (svařování), popř. i po jejich ukončení. Zajišťuje úkoly v oblasti BOZP, 

PO a OŽP  při vlastní realizaci stavby. Koordinuje a operativně řídí nasazení potřebné 

stavební mechanizace (s tím souvisí správné uložení pohonných hmot, maziv a olejů). 

Zajišťuje materiál a koordinuje jeho dodávky (hořlavé i nehořlavé materiály). Zabezpečuje 

koordinaci a řízení prací subdodavatelů ve spolupráci s koordinátorem stavby. Z hlediska 

PO organizuje a provádí školení PO pro dělnické pozice a vede dokumentaci o školení. 

Dále kontroluje plnění všech stanovených požárně bezpečnostních opatření podle pokynů 

svého nadřízeného, kterým je zpravidla příslušný stavbyvedoucí.  

 

Koordinátor stavby 

Zde je na místě zmínit koordinátora stavby. Jde o osobu odborně způsobilou dle zákona  

č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která 

je absolventem střední či vyšší odborné školy, nebo vysoké školy technického zaměření  

s odbornou praxí, popřípadě s absolvovaným specializovaným doplňkovým vzděláním. 

Dle tohoto zákona si koordinátora pro realizaci stavby i její přípravy (projektové práce) 

určuje sám investor, a to vždy tam, kde je současně více než jeden dodavatel.  

S přihlédnutím k rozsahu, složitosti a náročnosti díla může být na stavbě určeno 

koordinátorů více. Činnost koordinátora je preventivní a ekonomicky vyhodnotitelná  

až po delším časovém období, efekt z jeho práce nebude okamžitý a nebude bezprostřední. 

Koordinátor stavby musí znát vše o bezpečnosti práce na stavbě, je vtažený do dění  
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na stavbě, musí být o tomto dění velmi dobře informovaný, je odborníkem nejen 

bezpečnostním, ale i stavebním a koordinačním. Musí umět vyhodnotit veškerá nebezpečí 

a rizika na stavbě. Hlavně musí spolupracovat s ostatními lidmi na staveništi. Proto  

je nezbytné, aby byl nápomocen i při školení PO přímo na stavbě. Jako profesionál  

je schopen vyhledávat případné nebezpečí a odvracet hrozby. Vedoucí zaměstnanci 

kontrolují podmínky PO na stavbě ve spolupráci s preventivou PO a s koordinátorem 

stavby. Jejich spolupráce je velmi důležitá.  

2.3. Nebezpečné činnosti ve stavebnictví z hlediska požární ochrany 

Na staveništích je celá řada nebezpečí vyplývajících z pracovních činností,  

a to z pohledu: 

 selhání lidského faktoru (nedodržení schválených postupů), 

 elektrického původu (např. elektrický oblouk, jiskry), 

 chemického původu:  

o nebezpečné vlastnosti chemických látek a přípravků ve styku s vodou 

(chemické reakce, uvolňování toxických plynů), např. 2-složkové podlahy, 

louhy, ředidla, 

o toxicita a žíravost pro lidský organismus, např. nátěrové hmoty,  

již zmiňovaná ředidla a louhy, 

o nebezpečí explozí (sklady zkapalněných plynů a těkavé kapaliny, 

výbušniny, trhaviny apod.),  

 mechanického původu (sesuv, zhroucení, demolice, porucha, přehřátí strojů  

a zařízení, tření materiálů, aj.) 

 záření a tepelné zdroje (elektrické vařiče, rychlovarné konvice, přímotopy, topidla, 

odvlhčovače s topením), např. sušení pracovních oděvů v zařízeních staveniště, 

 nebezpečí vyplývajícího z okolního prostředí (silnice, letecká doprava, přehrady  

a toky, chemické závody, jaderná zařízení apod.) [18] 

 

Nebezpečné materiály, látky a přípravky běžně se vyskytující na staveništích – 

teploty vzplanutí a vznícení, toxické účinky, zplodiny hoření: 
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o materiály:  

Tabulka 1 Běžně se vyskytující materiály a látky - přehled zplodin hoření a jejich hlavní toxické účinky [6] [7] [8] 

 [9]  [11] [12] 

Vyskytující se 

materiály a 

chem. látky 

Teploty 

vzplanutí 

[°C]  

Teploty 

vznícení  

[°C]  

Hlavní toxické 

účinky 
Nejpravděpodobnější vznik zplodin hoření 

Dřevo 180 – 280 270 - 450 

bolesti hlavy, 
zvracení, 

podráždění kůže a 

očí, poškození jater, 

chronický-rakovina 

CO,nižší uhlovodíky,CH4, formaldehyd, 

glyoxal, kys. Glykolová, acetaldol, 

acetaldehyd, aceton, benzen, toluen, 

glykoladehyd, kys.mravenčí, kys.octová atd. 

Tkaniny z 

umělých vláken 
290 420 

dráždivé, narkotické 

CO, CO2,uhlíkaté zbytky, aldehydy, estery, 

HCN, akrylonitril, H2O, NH3,  

Benzín < 21 220 

dermatitida, napadá 

nervový systém, 
poškození 

krvetvorby CO, H2O, oxidy dusíku, SO2 

Nafta 21 – 55 220 

narkotické, 

karcinogenní, 

dráždivé CO, CO2, NOx 

Zemní plyn 152 537 poškození plic, 

rakovina 

CO2, vodní pára H2O, CO, NO, NO2, NOx, 

SO2 

 

 

o plasty: 

Tabulka 2 Běžně se vyskytující plasty - přehled zplodin hoření a jejich hlavní toxické účinky [9] [10] 

Vyskytující 

se plasty 

Teploty 

vzplanutí 

[°C] 

Teploty 

vzícení 

[°C] 

Elementární složení hmot 

% Hlavní 

látky  
Ostatní látky 

Hlavní 

toxické 

účinky 

Nej-

pravdě-

podobně

jší vznik 

zplodin 

hoření 
C H N O 

Poly-

propylén - 

PP  

320 370 85,7 14,3 - - 

2,4-

dimethyl-

1-hepten 

2-methyl 

kofigurace, 

3-methyl 
konfigurace, 

2,4-dimethyl 

konfigurace, 

aldehydy, 
ketony, 

aromatické 

uhlovodíky 

dráždivé, 

narko-

tické 

CO, 
CO2, 

methyket

on, 

uhlíkaté 
zbytky 

Polymetyl-

metakrylát 

-PMMA 

280 425 60,0 8,0 - 32,0 

isobuten, 

methylmeth

akrylát, 

methyl-

akrylát, 

methyl-

propionát, 

methyliso-

butyrát 

alifatické 
uhlovodíky, 

alkoholy, 

esterys 

dráždivé, 
narko-

tické, 

alergické 

aldehydy, 

estery 
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Pokračování - Tabulka 2 Běžně se vyskytující plasty - přehled zplodin hoření a jejich hlavní toxické účinky [9][10] 

Vyskytující 

se plasty 

Teploty 

vzplanutí 

[°C] 

Teploty 

vzícení 

[°C] 

Elementární složení hmot 

% Hlavní 

látky  
Ostatní látky 

Hlavní 

toxické 

účinky 

Nej-

pravdě-

podobně

jší vznik 

zplodin 

hoření 
C H N O 

Polyuretan 

- PU (PUR) 
255 380 55,8 8,5 11,0 24,8 

aromatické 

uhlovodíky, 

aminy, 

isokyanáty, 

kyanovodík, 

oxidy 

dusíku 

alifatické 

uhlovodíky, 

alkoholy, 

aldehydy, 
karboxylové 

kyseliny, 

PAH 

dráždivé, 

resp. 

potíže 
kyani-

dové, 

alergenní 

HCN, 
CO, izo-

kyanáty, 

aceto-

nitril, 
akrylo-

nitril, 

alkoholy, 

aldehydy, 
aromáty 

Polyetylen - 

PE 
340 350 85,7 14,3 - - 

alkany 

1-alkeny 

aldehydy 

ketony 

aromatické 
uhlovodíky, 

karboxylové 

kyseliny 

dráždivé, 

narko-

tické 

CO, 
aldehydy, 

cyklické 

slouče-

niny aj. 

 

 

Vybrané pracovní činnosti na staveništích 

Při práci na staveništích je zapotřebí pracovat s nejrůznější technikou (se stroji  

a zařízeními), stavebními materiály i s nebezpečnými chemickými látkami, na které  

je obzvláště kladen důraz na dohlížení z hlediska PO. Z nebezpečných prací se jedná  

o svařování či skladování tlakových lahví potřebných ke svařování nebo skladování 

nebezpečných hořlavých látek. V zázemí staveb, se může jednat například o používání 

tepelných či elektrických spotřebičů, na které je potřeba dbát z hlediska jejich obsluhy. 

Zázemím staveb může být označováno v souhrnu jako stavební dvůr, kde lze očekávat  

i uskladnění nejrůznějších hořlavých materiálů, např. dřevo. 

Vybrané následující činnost jsou zařazené podle druhu provozované činnosti a podle 

míry požárního nebezpečí do provozovaných činností se zvýšeným, popřípadě s vysokým 

nebo požárním nebezpečím. 

2.3.1. Skladování dřeva 

Charakteristika pracoviště  

Skladování dřeva různých druhů, rozměrů a původu na delší dobu (stavební dvory). 

Jedná se o zastřešený a uzamčený sklad. Manipulace se dřevem.  
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Nebezpečí při skladování dřeva 

1. Manipulace a práce s otevřeným ohněm, kouření.  

2. Vysychání dřeva, prach, piliny a zbytky dřevěného odpadu, vysoké teploty  

anebo naopak vlhkost. 

3. Zplodiny, případný únik hořlavých látek, odvod tepla ze strojů a zařízení používaných 

při manipulaci se dřevem. 

Požadavky na zabezpečení požární ochrany ve skladu 

1. Zákaz vstupu nepovolaným osobám, zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm  

ve skladu dřeva.  

2. Nutnost označení skladu dřeva bezpečnostními tabulkami: „ZÁKAZ KOUŘENÍ  

A MINIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM“, „NEPOVOLANÝM VSTUP 

ZAKÁZÁN.“ Bezpečnostní tabulky musí být nepoškozeny a udržovány v dobrém  

stavu. Musí být dobře čitelné. 

3. Případné používané hořlavé kapaliny musí být umístěny v příslušném skladu hořlavých 

kapalin odděleně od skladu dřeva. 

4. Udržovat neustále volné únikové cesty a východy, a také volný prostor pro přístup  

a manipulaci k PHP.  

5. Poloha a rozměry skládek dřeva musí být provedeny v návaznosti na odstupové 

vzdálenosti a požárně nebezpečné prostory stanovené projektovým řešením daného 

skladu.  

6. Pravidelně provádět kontrolu a čištění prostor, piliny a další dřevní odpad nutno  

dle potřeby odvážet.  

7. Vznikne-li ve skladu požár, řídí se zaměstnanci požárně poplachovými směrnicemi, 

požár nahlásí svému nadřízenému nebo přivolají jednotku HZS a dle svých možností  

se podílí na jeho likvidaci a lokalizaci. 

Doporučené hasivo: voda, pěna. 



22 

 

Voda je nejpoužívanější, nejdostupnější a poměrně k ostatním hasebním látkám 

levná. Voda má velký ochlazovací účinek, který lze využít i jako chladící látku pro okolní 

objekty ohrožené požárem. 

Tříštěná voda se smáčedlem:  

 Výhody – voda se dostává k hořící látce již rozptýlená, rychle se odpaří, 

dochází k rychlému poklesu teploty, malé škody způsobené vodou, menší 

spotřeba vody na hašení apod. 

 Nevýhody – malé pronikání do žhnoucích látek, menší dostřik než u plných 

proudů.  

Těžká, střední a lehká pěna: 

Pěna má nejlepší hasební účinky při hašení hořlavých kapalin. Vytvoří na hladině 

hořlavé kapaliny celistvou vrstvu, která zabrání přístupu vzduchu a znemožňuje vývinu 

hořlavých par. Pěnu lze rozdělit podle druhu výroby na dva druhy: 

a) Chemická pěna – vyrobená z určitých chemikálií (požití je jen pro speciální účely). 

b) Vzduchomechanická pěna – vyrobena mechanickou cestou z vody a pěnidla 

pomocí agregátu nebo pěnových proudnic. Pěna se dále dělí podle čísla napěnění, 

což je poměr objemu vyrobené pěny k objemu použitého roztoku pěnidla. Potom  

se jedná o: 

 Těžkou pěnu - číslo napěnění < 20 

 Střední pěnu - číslo napěnění 20 – 200 

Těžká a stření pěna působí částečně i chladícím efektem. 

 Lehká pěna – číslo napěnění > 200 

2.3.2. Skladování hořlavých kapalin 

Pro užívání prostoru s výskytem hořlavých látek se vztahuje vyhláška č. 23/2008 Sb.  

o technických podmínkách požární ochrany staveb a ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – 

Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. Výskyt hořlavých kapalin lze předpokládat 

především ve stavebních objektech, v jejich částech nebo v otevřených technologických 

zařízeních (ČSN 73 0804 - PBS - Výrobní objekty), dále ve volných skladech, u změn 
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staveb stávajících prostorů, ať už se jedná o prostory přímo s hořlavými kapalinami  

nebo podobného účelu s výskytem těchto hořlavých kapalin.  

Hořlavou kapalinou se rozumí, dle ČSN 65 0201, chemická látka (definovaná 

v zákoně č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů) nebo její směs v kapalném stavu (Vyhláška č. 402/2011 Sb.,  

o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení  

a označování nebezpečných chemických směsí), které mají definovaný bod vzplanutí,  

a které jsou při teplotách výskytu kapalné, lze u nich stanovit bod hoření, a které jsou  

za předvídatelných podmínek schopné hoření anebo jsou schopny vytvářet produkty 

schopné hoření. Kapalina se považuje za hořlavou i v tom případě, pokud u ní nebyla 

prověřena možnost stanovení bodu hoření.  

Dále se hořlavinou dle CLP
2
 rozumí kapalina s bodem varu vzplanutí nejvýše 60°C  

a je rozdělena do jedné ze tří kategorií: 

 Kategorie 1 – bod vzplanutí < 23°C a počáteční bod varu ≤ 35°C  

 Kategorie 2 - bod vzplanutí < 23°C a počáteční bod varu > 35°C 

 Kategorie 3 – bod vzplanutí ≥ 23°C a ≤ 60°C  

 

Dle normy
3
 dělíme sklady hořlavých kapalin podle stavebního řešení na sklady: 

 Uzavřené. 

 Částečně uzavřené. 

 Ohraničené volné. 

 Volné. 

 

Dále se sklady hořlavých kapalin dělí podle množství na sklady: 

 Příruční – do 7 m
2
 

 Provozní – do 100 m
2
 

 Hlavní – nad 100 m
2
 

                                                 
2
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí,  

o změně a zrušení směrnic 67/48/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení  (ES) č. 1907/2006, v platném znění 

(Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures – „CLP“) 
3
 ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. 
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Charakteristika pracoviště  

Sklad hořlavých kapalin je určen pouze pro skladování, přijímání a vydávání 

hořlavých kapalin. Hořlavé kapaliny jsou skladovány v přepravních obalech. Většinou  

se jedná o sklady příruční nebo provozní. Příruční mohou být přímo na staveništích, 

provozní spíše na stavebních dvorech. 

Benzín, nafta a olej jsou provozní kapaliny, které jsou na stavbě v běžném denním 

provozu součástí strojů a zařízení potřebných pro stavební práce. Ať už se jedná  

o nakladače, nákladní automobily, dieselagregáty, kompresory a kompresorovny  

až po střední a drobnou mechanizaci (vibrátory, vibrační pěchy, desky a válce, 

křovinořezy, řetězové pily, výdejní stojany PHM, agregáty teplovzdušné naftové apod.). 

Pro provozuschopnost strojů a zařízení je v určitých případech nezbytné,  

aby byly na stavbě zásoby PHM, olejů a maziv.  

V následující tabulce jsou uvedeny teploty pro vzplanutí a vznícení nejpoužívanějších 

provozních kapalin včetně jejich tříd nebezpečnosti. 

Tabulka 3 Teploty vznícení a vzplanutí nejpoužívanějších látek [8] 

Název hořlavé 

kapaliny 

specifikace Teplota 

vzplanutí 

(°C) 

Teplota 

vznícení 

(°C) 

Třída 

nebezpečnosti 

Benzín  < 21 220 I. 

Nafta  21 - 55 220 II. 

Olej motorový 190 – 210 340 – 390 IV. 

 převodový 160 – 195 340 IV. 

 hydraulický 160 – 185 350 – 370 IV. 

 

Nebezpečí při skladování hořlavých kapalin 

1. Manipulace a práce s otevřeným ohněm, kouření.  

2. Vypařováním hořlavých kapalin se zvyšuje nebezpečí vzniku výbušné směsi par  

se vzduchem. 

3. Působení tepla na nádoby s hořlavými kapalinami může vyvolat explozi. 
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Požadavky na zabezpečení požární ochrany ve skladu hořlavých kapalin 

1.  Zákaz vstupu nepovolaným osobám, zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. 

2. Nutnost označení skladu dřeva bezpečnostními tabulkami: „ZÁKAZ KOUŘENÍ  

A MINIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM“, „NEPOVOLANÝM VSTUP 

ZAKÁZÁN“, „NEBEZPEČÍ POŽÁRU“.   Bezpečnostní tabulky musí být nepoškozeny 

a udržovány v dobrém stavu. Musí být dobře čitelné. 

3. Pevná paliva ukládat odděleně od jiných druhů paliv, hořlavých anebo hoření 

podporujících látek.  

4. Ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin používat pouze obaly, nádrže  

nebo kontejnery k tomuto účelu určené. Prázdné, nevyčištěné obaly musí být 

skladovány odděleně od obalů plných. Prostor musí být označen tabulkou „prázdné 

obaly“. Přepravní obaly s jedním otvorem musí být uloženy tímto otvorem nahoru. 

Obaly, kontejnery a nádrže na hořlavé kapaliny smějí být plněny pouze na 95% 

jmenovitého objemu. [25]   

5. Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, 

nádrže) umísťujte na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím 

vlivům chráněných místech. [19] 

6. Ze záchytné jímky musí být pravidelně odstraňovány hořlavé kapaliny uniklé z obalů  

při jejich uskladňování a vyskladňování. 

6. Udržovat neustále volné únikové cesty a východy, a také volný prostor pro přístup  

a manipulaci k PHP.  

7. Vznikne-li ve skladu požár, řídí se zaměstnanci požárně poplachovými směrnicemi, 

požár nahlásí svému nadřízenému nebo přivolají jednotku HZS a dle svých možností  

se podílí na jeho likvidaci a lokalizaci. 

 

Doporučené hasivo: prášek, pěna, popř. CO
2
. 
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2.3.3. Skladování tlakových lahví 

Charakteristika pracoviště 

Požární nebezpečí skladu tlakových lahví je charakterizováno skladováním, přijímáním  

a vydáváním lahví s technickými plyny.  

Jedná se o vybrané skladované plyny používané na stavbách [20]: 

o ACETYLEN je hořlavý, bezbarvý a velmi reaktivní plyn v čistém stavu 

páchnoucí po etheru, ve znečištěném prostředí po česneku. Sám se výbušně 

rozkládá za normálního tlaku při teplotě 160°C. Je lehčí než vzduch  

a se vzduchem tvoří výbušnou směs. Teplota vznícení je 305°C, teplota vzplanutí 

je 36°C, jeho dolní mez výbušnosti je 1,5% obj. a horní mez výbušnosti je 82% 

obj. a výhřevnost je stanovena na 48,2 MJ/kg . Jedná se hořlavý technický plyn. 

 

o KYSLÍK je bezbarvý, nehořlavý plyn bez zápachu a podporuje hoření. Bod varu 

je  - 183,6°C. Čistý kyslík spolu s mastnými látkami reaguje výbušně. Kyslík  

je plynem technickým a současně hoření podporujícím. 

 

o PROPAN-BUTAN (PB) má v kapalném stavu podobné vlastnosti jako benzín 

(vysušuje a rozpouští těsnění z přírodního kaučuku, organická mazadla, fermež 

apod. Zkapalněný PB je jedovatý a ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou směs. 

PB je těžší než vzduch, při úniku klesá k zemi a zaplavuje prostory pod úrovní 

terénu. Jeho rozsah výbušnosti je 1,5 – 19,1 % obj., zápalný je od 490 – 510°C  

a jeho výhřevnost je 124 MJ/kg. PB je plynem hořlavým. 

 

Plyny se považují za hořlavé, pokud mají definovanou teplotu vznícení  

(dle ČSN 33 0371 – Výbušné směsi. Klasifikace a metody zkoušek), tedy vytvářejí  

se vzdušným kyslíkem v určitém rozmezí výbušné směsi. Dle nařízení CLP
4
 se hořlavým 

plynem rozumí plyn nebo plynná směs, který má se vzduchem rozmezí hořlavosti  

při teplotě 20°C a standardním tlaku 101,3 kPa. 

                                                 
4
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí,  

o změně a zrušení směrnic 67/48/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení  (ES) č. 1907/2006, v platném znění 

(Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures – „CLP“) 
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V těsných nádobách se skladují plyny, které nejsou spojeny s atmosférou.  

Pro skladování menších množství se používá tlakových lahví, sudů nebo nádob a taktéž 

cisteren. V plynojemech se skladují větší množství, která jsou určena především  

pro průmyslové účely. 

Pro plnění, vyprazdňování, skladování, dopravu a obsluhu je základní technickou 

normou ČSN 07 8304 – Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla. 

Nebezpečí při skladování tlakových lahví 

1. Manipulace a práce s otevřeným ohněm, kouření.  

2. Nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. 

 

Požadavky na zabezpečení požární ochrany ve skladu 

o Při zacházení s lahvemi je nutno zachovávat opatrnost, zejména zabránit možnosti 

nárazu a jejich poškození jakýmkoliv předmětem. Lahve nesmí ležet na svém 

plášti. 

o Lahve s patkami je nutné skladovat ve svislé poloze a musí být zajištěny proti pádu. 

o Lahve musí mít těsně uzavíratelné ventily a nasazeny ochranné kloboučky. 

o Skladované lahve musí být oddělené podle jednotlivých druhů plynů, označené  

a každý druh musí mít své označené místo. 

o Plné i prázdné lahve musí být skladovány odděleně a úložná místa musí být 

označeny bezpečnostními tabulkami. [21] 

o Prázdné lahve musí být skladovány stejně jako lahve plné. Jedná se o lahve  

pro hořlavé a hoření podporující plyny (acetylen, kyslík, PB). 

o U lahví obsahujících kyslík musí být zabráněno znečištění mastnými látkami - 

hrozí nebezpečí výbuchu. 

o Pouze v plnírnách a ve specializovaných zkušebnách může být prováděna údržba 

lahví. 



28 

 

o Přenášení lahví za klobouček je zakázáno (pro lahve s PB je klobouček k přenášení 

uzpůsoben a tudíž je ze zákazu vyjmut). 

o Nádoba se musí vrátit do plnírny, pokud je ventil lahve poničen nebo je-li na lahvi 

jiná technická závada, a to pouze za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost 

při přepravě. V opačném případě je nutné požádat plnírny, aby vyslali odborníka, 

který provede potřebná opatření k odvrácení nebezpečí. 

o Manipulaci s lahvemi mohou provádět pouze zaměstnanci prokazatelně poučeni  

o opatřeních PO a bezpečnosti práce. 

o Sklad plynových lahví musí být uzamčen, aby bylo zabráněno manipulaci 

s lahvemi neoprávněnými osobami. 

o Ve skladu nesmí být uloženy předměty ani materiály, které nesouvisejí přímo 

s provozem skladu. 

o Konat práce s otevřeným ohněm je zakázáno v okruhu 10m od skladu,  

taktéž je zakázáno v tomto okruhu ukládat jakékoliv hořlavé látky. [20] 

o Pro skladování tlakových lahví použijeme např.: „ZÁKAZ KOUŘENÍ A VSTUPU 

S OTEVŘENÝCH OHNĚM“, „ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU“, „ZÁKAZ VSTUPU 

NEPOVOLANÝM OSOBÁM“, tabulky s označením druhu skladovaných plynů  

a počty skladovaných lahví vč. počtu plných a prázdných. 

Ukázky bezpečnostních značek: 

 

 

 

  

 

 

Doporučené hasivo: prášek, pěna, CO
2
, čisté hasivo 
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2.3.4. Svařování 

Charakteristika pracoviště 

Jedná se o práce prováděné svářecí soupravou pro plamenné nebo bezplamenné 

svařování a řezání kovů, obráběcí a montážní práce při výstavbě, rekonstrukcích, výrobě,  

i údržbě. Technologicky se jedná o velmi produktivní a těžko nahraditelný proces. 

Nebezpečí při svařování 

Největším nebezpečím při svařování z hlediska požární ochrany, které mohou vést  

ke vzniku anebo šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem v důsledku účinků tepla 

vedením, sáláním nebo prouděním, jsou odstřikující částice roztaveného kovu a strusky, 

vytečení žhavé hmoty z řezané spáry, tepelné záření, vysoká teplota svařovaných 

materiálů, vysoká teplota plynných zplodin svařování a dále výskyt hořlavých a hoření 

podporujících plynů nebo proudových obvodů svařovacího proudu. V případě plamenného 

svařování je riziko zvýšeno použitím otevřeného ohně. 

Při nedbalosti a nedodržení platných předpisů vzniká při svařování velký počet požárů 

se značnými finančními škodami, a rovněž dochází ke zranění či usmrcení osob. Požáry 

mohou být zaviněné technickou závadou na svařovacím zařízení nebo selháním lidského 

faktoru, tzn. neznalostí bezpečnosti práce, neprovedením potřebných opatření,  

čili podceněním potřebné ochrany pro zabránění vzniku požáru. 

Nebezpečí úrazů při svařování: 

•  Úraz elektrickým proudem. 

•  Úraz popálením. 

•  Úraz rozstřikem kovu a úlomky strusky. 

•  Nebezpečné záření – infračervené, vysokofrekvenční, viditelné, ultrafialové 

a ionizující. 

 

Požadavky na zabezpečení požární ochrany při svařování 

Prováděcím právním předpisem k zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, který stanovuje podmínky požární bezpečnosti u činností, u kterých 

hrozí nebezpečí vzniku požárů, je vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky 
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požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. Z těchto právních 

předpisů vyplývají pro zaměstnance, provádějící tyto činnosti, jasná pravidla a opatření: 

 V prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu se nesmí práce svařování zahájit 

pokud: 

o pokud nejsou pracovníci prokazatelně seznámeni s podmínkami požární 

bezpečnosti anebo nejsou-li splněny, 

o nejsou-li stanoveny požárně bezpečností opatření s ohledem na místo a charakter 

práce, 

o pokud svářeč prokazatelně nedoloží svou odbornou způsobilost ke svařování. [22] 

 Musí být zajištěn požární dohled při svařování na pracovišti a v přilehlých prostorách 

v místech, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu a následného požáru. 

 Před samotným svařováním je nutné: 

o vyhodnotit podmínky požární bezpečnosti v prostorách, ve kterých se bude 

svařovat a také v prostorách přilehlých. Vyhodnotí se, zda nejedná o svařování 

vyžadující základní nebo zvláštní požárně bezpečnostní opatření  

§ 2 písm. e), f) a g) vyhlášky č. 87/2000 Sb. Současně se hodnotí i požární 

nebezpečí, které představují hořlavé látky obsažené ve stavebních konstrukcích 

(stěnách, stropech, podlahách apod.). Změní-li se podmínky požární bezpečnosti 

v průběhu svařování, lze v něm pokračovat až po novém vyhodnocení a zajištění 

odpovídajících základních nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření. 

o Vyžaduje-li svařování základní nebo zvláštní požárně bezpečnostní opatření, 

vydává se písemný příkaz ke svařování. Příkaz vydávají vedoucí pracovníci nebo 

písemně jimi pověření zástupci. Příkaz je ve dvou vyhotoveních: 

 Originál obdrží zaměstnanec, který je určen ke svařování. Kromě příkazu  

ke svařování musí mít u sebe, zaměstnanec pověřený svařováním, také platný 

doklad o odborné způsobilosti (dle ČSN 05 0705 - Zaškolení pracovníků  

a základní kurzy svářečů), a to po celou dobu provádění svářečských prací. 

V případě nutnosti se jím musí prokázat kontrolnímu orgánu.)  

Po ukončení prací si zaměstnanec nechá v příkazu ke svařování potvrdit,  

že ukončení svařování oznámil zaměstnanci, který byl pověřený provádět 

požární dohled místa svařování a jeho přilehlých prostorů. Po ukončení 
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svářečských prací musí být zajištěn dohled na místě po dobu minimálně  

8 hodin. [20] 

 Kopie se ukládá u zaměstnance, který příkaz vydal a uchovává se po dobu 

nejméně tří měsíců.  

 Příkaz platí jak pro zaměstnance firmy, tak pro cizí dodavatelské organizace. 

Vedoucí zaměstnance cizích dodavatelských organizací je nutno s tímto 

pracovním postupem prokazatelně seznámit při sepisování zápisu o předání 

pracoviště. 

o Cizí dodavatelské organizace vydávají příkaz ke svařování pro své zaměstnance  

a zajišťují všechna potřebná požárně bezpečnostní opatření v souladu s vyhláškou 

č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování  

a nahřívání živic v tavných nádobách, a v souladu s ostatními předpisy o požární 

ochraně, zejména vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Příkaz  

před zahájením svářečských prací předloží ke kontrole vedoucímu zaměstnanci  

nebo jím písemně pověřenému zástupci, který posoudí stanovená požárně 

bezpečnostní opatření a podpisem na příkazu vydá souhlas s přikázanou prací. 

Doporučené hasivo: prášek, CO
2
, čisté hasivo. 

Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů 

Dle ČSN 05 0705 je prováděno zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů: 

 Zaškolený pracovník je specifikován pro kovy nebo pro plasty, kdy může obsluhovat 

určené mechanické nebo automatizované svařovací zařízení nebo konat určené 

svářečské práce pro konkrétní organizaci. Zaškolení mohou provádět svářečské školy 

nebo firmy. Výstupem o zaškolení pracovníka je osvědčení a průkaz zaškoleného 

pracovníka.  

 Základní kurzy svářečů mohou školit svářečské školy – ATB
5
. Rozsah svářečské školy 

je daný druhem oprávněním. Zkoušky provádějí zkušební organizace,  

což je autorizovaná právnická osoba pověřená prováděním zkušební činnosti. 

Pracovník nejdříve absolvuje svářečský kurz a poté je písemným oznámením 

vyrozuměn o místě, času a termínu konání zkoušky, která se skládá z teorie a praxe. 

                                                 
5
 ATB je autorizované výukové místo (svářečská škola). 
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Na základě výsledků je vyhotoven protokol a vydáno osvědčení a svářečský průkaz. 

Jeho platnost jsou 2 roky ode dne vykonání zkoušky s hodnocením „vyhověl“.  

Po dalších 2 letech musí svářeč absolvovat doškolení a přezkoušení z bezpečnostních 

předpisů pověřeným technikem. Pokud svářeč neabsolvuje doškolení a přezkoušení  

po 2 letech, musí vykonat novou zkoušku. Po 6 letech bez absolvování doškolení, 

přezkoušení nebo nové zkoušky pozbývá svářečský průkaz platnosti. 

 

2.4. Požadavky na požární bezpečnost staveb  

Řešení požární bezpečnosti staveb (PBS) vychází z požadavků národních předpisů 

(např. vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby) a evropských 

dokumentů (např. směrnice Rady 89/106/EHS, Interpretační dokument č. 2 k této 

směrnici). 

Požadavky na stavby, uvedené níže, jsou v podrobnostech rozpracovány ve vyhlášce  

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby), a to konkrétně nebo odkazem  

na normové hodnoty. Tuto problematiku řeší především řada norem ČSN 73 08. 

Stavební objekty musí být navrženy tak, aby: 

 nebyly ohroženy životy lidí, kteří se v objektu pohybují, 

 nedošlo k rozšíření požáru uvnitř objektu, 

 nedošlo k rozšíření požáru na okolní objekty, 

 nebyli ohroženi hasiči provádějící zásah a záchranné složky IZS, 

 nebyly narušeny nosné a požárně dělící konstrukce, 

a současně musí vyhovět celé řadě požadavků, kterými jsou: 

 mechanická odolnost a stabilita,  

 požární bezpečnost, 

 ochrana zdraví a životního prostředí, 

 ochrana proti hluku, 

 bezpečnost používání, 

 úspora energie a ochrana tepla. 

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) je nedílnou součástí dokumentace pro vydání 

stavebního povolení. Při jeho zpracování se vychází z požadavků zvláštních právních 
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předpisů, normativních požadavků a z podmínek vydaného územního rozhodnutí  

(v souladu s § 18 vyhlášky č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  

– stavební zákon). Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení je uveden  

v § 41 vyhlášky o požární prevenci. PBŘ má část textovou, popř. i výkresovou. Výkresová 

část se zpracovává tehdy, vyžaduje-li to rozsah stavby. Většinou se sestává ze situace  

a půdorysů užitných podlaží. V situaci je vyznačena stavba a její okolí, přístupové 

komunikace a nástupní plochy, zdroje vody a požárně nebezpečné prostory. V půdorysech 

užitných podlaží je zakresleno dělení na požární úseky, dále požadavky na stavební 

konstrukce a únikové cesty, vnitřní odběrní místa požární vody, vybavení prostorů požárně 

bezpečnostními zařízeními a další případné podrobnosti. 

PBŘ řeší také požárně nebezpečný prostor a odstupovou vzdálenost, požární úseky, 

požárně dělící konstrukce a jejich požární odolnost, únikové cesty atd. 

2.5. Věcné prostředky požární ochrany 

 Věcnými prostředky požární ochrany se dle vyhlášky o požární prevenci rozumí: 

cit.: „prostředky používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k hašení požáru  

a prostředky používané při činnosti jednotky požární ochrany při záchranných  

a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při plnění úkolů civilní ochrany, popřípadě 

při činnosti požární hlídky“. [2]  

Pro potřeby školení PO by bylo vhodné zmínit nejdůležitější věcné prostředky,  

se kterými se mohou vedoucí zaměstnanci na stavbách setkat, a tím jsou přenosné hasicí 

přístroje. 

 

 Nejjednodušší dělení přenosných hasicích přístrojů (PHP) je podle hasiva:  

 

o Pěnový – plněn vodním roztokem pěnidla. Používá se pro hašení požárů 

pevných organických látek a hořlavých kapalin nemísících se s vodou 

(benzín, motorová nafta, minerální oleje, tuky apod.), s výjimkou éteru, lihu 

apod. Nesmí se používat pro hašení elektrických zařízení pod napětím  

a lehkých kovů. 
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o Vodní – plněn vodou s přísadami chemikálií pro zajištění mrazuvzdornosti. 

Používá se pro hašení požárů pevných látek (dřevo, papír, sláma, uhlí, textil 

apod.), nesmí být použit na elektrické zařízení pod napětím a lehké kovy. 

o Práškový – plněn hasicím práškem. Používá se pro hašení požárů pevných, 

kapalných a plynných látek a pro hašení požárů elektrických zařízení  

pod napětím. Nesmí se používat pro hašení hořlavých prachů a volně 

ložených sypkých materiálů. 

o Sněhový – CO2 – plněn oxidem uhličitým. Používá se pro hašení požárů 

pevných, kapalných a plynných látek a pro hašení požárů elektrických 

zařízení pod napětím. Pro hašení tuhých žhnoucích látek, lehkých kovů  

a prachových materiálů se použít nesmí. [13] 

o Halonový – plněn halogenovými uhlovodíky (tetrafluorbromethanem, 

chlorbrommethanem). Používají se k hašení hořlavých kapalin, olejů, tuků, 

vosků, karbidů, dehtu, elektrických zařízení pod napětím, kabelů, rozvoden, 

elektromotorů a motorových vozidel. Také je vhodný pro hašení jemných 

elektrických a elektronických zařízení (telefonní centrály, výpočetní 

střediska, velíny). Výroba a používání halonů jsou již zakázány. Dnes  

je najdeme ještě tam, kde jsou součástí již stávajících hasicích zařízení  

a nebyly dosud bezpečně zlikvidovány. Halony jsou chemicky velmi stálé  

a podílejí se na rozkladu stratosférické ozonové vrstvy.  

o Plynový s čistým hasivem -  jedná se nejnovější halonovou alternativu  

s chemickým názvem hexafluoropropan. Hasicí přístroje s označení Fe 36  

je doporučeno používat v oblastech vyžadujících tzv. čisté hašení. Mohou  

to být především archivy, výpočetní a sdělovací technika, digitální ústředny 

počítačové servery, elektrické rozvody, atd. 

 

Každý přenosný hasicí přístroj (PHP) musí mít doklad o provedené kontrole 

provozuschopnosti, vyplněný kontrolní štítek na plášti přístroje a musí být vybaven 

plombou spouště. Periodická zkouška a plnění PHP (kontrola povrchu a vnitřku přístroje, 

kontrola značení, zkouška těsnosti a pevnosti nádoby, armatury a ventilu) je součástí  

jeho údržby, která se provádí se:  

o po třech letech u vodních a pěnových  
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o po pěti letech u ostatních PHP.  

o Z provozu se vyřazují PHP starší 20-ti let (vyjma CO2, který se vyřazuje  

až po 40-ti letech), ty, u kterých nelze dohledat rok výroby nebo výrobní 

číslo, nebo ty, které nelze opravit. 

Umísťování PHP:  

o na viditelném a snadno přístupném místě (místo všem zaměstnancům 

přístupné – chodby, vstupy do objektů, sklady, výrobní haly, zařízení 

staveniště, apod.), 

o na místě s největší pravděpodobností vzniku požáru a jeho dosahu, 

o v rozlehlých, skrytých nebo na nepřehledných místech (řádně označeny 

požárními značkami na místech viditelných),  

o v maximální výšce 1,5 m nad podlahou (rukojeť přístroje), 

o na podlaze, kde jsou dostatečně zajištěny proti pádu – jen CO2, 

o ve strojích a dopravních prostředcích (nesmí ohrozit bezpečnost osob), 

o musí být snadno a rychle použitelné. 

2.6. Požárně bezpečnostní zařízení – zařízení pro zásobování požární vodou 

Požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) se do stavby postupně včleňují tak, jak postupují 

stavební práce. Jejich praktické použití ovšem přichází v úvahu až v posledních dnech  

či týdnech před kolaudací, tzn. po přejímce stavby investorem. Přesto by bylo vhodné znát, 

kde se tato zařízení v budovách nacházejí a kdy a jak je možné s nimi přijít do styku, 

protože i rekonstrukce je součástí stavební činnosti a zde jsou PBZ již plně funkční. 

Zařízení pro zásobování požární vodou je charakterizováno jako trvalý zdroj požární 

vody, kterou musí být toto zařízeno schopno dodávat po dobu nejméně 30 minut  

a v předepsaném množství. Trvalými zdroji požární vody jsou vnitřní odběrná místa 

(vnitřní požární vodovod - nástěnné hydranty, hadicové a hydrantové systémy, 

nezavodněné potrubí) a vnější odběrná místa (vnější požární vodovod k zásobování 

mobilní požární techniky -  vnější nadzemní a podzemní hydranty, plnící místa a požární 

výtokové stojany). [14] 
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3. Ověření znalostí vedoucích zaměstnanců z oblasti PO  

Vedoucí zaměstnanci se při práci na stavbě musí zabývat spoustou nejrůznějších 

pracovních úkolů, které vyžadují široký okruh vědomostí a znalostí, musí si umět vytyčit 

priority, zvládnout efektivní koordinaci svých podřízených zaměstnanců  

a subdodavatelských firem, a při tom všem dbát na dílčí úkoly z oblasti BOZP, ŽP a PO. 

Proto jsem se chtěla ověřit, jak při takovém pracovním nasazení zvládají základní principy 

PO, které by měli znát z pravidelných školení vedoucích zaměstnanců, protože právě oni 

budou dále školit své podřízené na staveništích.  

 

Pro zjištění znalostí vedoucích zaměstnanců z oblasti požární ochrany jsem si 

připravila krátký dotazník ve formě testových otázek. Aby to zaměstnance příliš časově 

nezatěžovalo, volila jsem jednoduché a stručné dotazy doplněné možností jednoho výběru 

ze tří předem nabídnutých odpovědí. Dotazník jsem si vybrala proto, že je časově méně 

náročný nežli oslovovat konkrétní osoby sjednáním návštěvy na určitý termín. Takto 

vypracovaný dotazník ušetřil čas nejenom mě, ale i velké části dotázaných osob. Dotazník 

byl anonymní.  

Přes internetový nástroj „Survio“ 
6
 [23] jsem vložila svůj předem připravený dotazník. 

Po vygenerování tohoto dotazníku jsem oslovila, cestou e-mailové zprávy a internetových 

stránek, zaměstnance různých pracovních pozic a profesí s žádostí o spolupráci. Jednalo  

se především o zaměstnance čtyř nejznámějších stavebních firem na českém trhu.  

 

V zadaném časovém rozmezí zhlédlo můj dotazník 103 dotázaných, z toho mi byl  

v 62 případech dotazník vyplněn a odeslán na stránky, ze kterých jsem poté čerpala 

výsledky. Ve 41 případech mi dotazník zodpovězen nebyl. Příčinou by mohl být časový 

důvod, mohly být osloveny osoby, které nepracovaly v oboru stavebnictví nebo nebyly 

vedoucími zaměstnanci. 

 

 Náhled jedné stránky získaných výsledků je uveden na str. 37 (obrázek 1). 

 

                                                 
6
 Survio – aplikace na internetových stránkách pomocí které je možné vytvořit jakýkoli dotazník pro studijní 

či pracovní záležitosti.  
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Zhodnocení odpovědí, dle údajů z přílohy č. 1, pro potřeby zjištění základních znalostí 

vedoucích zaměstnanců v oblasti školení požární ochrany je následující: 

 

Tabulka 4 Zhodnocení dotazníku znalostí zaměstnanců v oblasti PO [23], údaje z Přílohy č. 1 

Procento dotázaných / 

správných odpovědí. 
Předmětný dotaz / správná odpověď. 

53, 23 % Pracuje na pozici vedoucího zaměstnance. 

69,35 % Pracuje ve stavebnictví. 

35,48 % 
Ví přesné datum, kdy naposledy absolvoval školení 

požární ochrany. 

46,77% 
Uvádí, že jeho školení požární ochrany trvá v rozmezí 

1-2 hodin. 

54,84 % 
Má nejnutnější - částečné znalosti v oblasti požární 

ochrany. 

77,42 % 
Zná dobře své pracoviště (místa, kolegy, technologie, 

sklady) 

88,71 % Ví, kde má na pracovišti nejbližší únikovou cestu. 

97,10 % Ví, kde má na pracovišti nejbližší hasicí přístroj. 

Obrázek 1 Statistika respondentů [23] 
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Procento dotázaných / 

správných odpovědí. 
Předmětný dotaz / správná odpověď. 

77,42% 
Ví, kde je na pracovišti umístěn nejbližší nástěnný 

hydrant. 

69,35% 
By dokázalo v případě požáru použít přenosný hasicí 

přístroj. 

88,71% 
By přivolalo jednotku požární ochrany na číslo 112 

nebo 150. 

70,97 % Zná číslo zákona o požární ochraně. 

96,77% 
Ví, že všichni musí dodržovat předpisy o PO na 

pracovišti. 

85,48% 
By pro hašení požáru elektrického zařízení použilo 

práškový přenosný hasicí přístroj. 

64,52% 
Ví, že pěnové přenosné hasicí přístroje jsou plněny 

vodním roztokem pěnidla. 

Závěr – hodnocení dotazníku: 

Z Tabulky 5 vyplývá, že neznalost není nijak dramaticky vysoká. Znalost se pohybuje 

se okolo 70% vědomostí vedoucích zaměstnanců v oblasti požární ochrany. Téměř všichni 

dotázaní dobře vědí, kdo musí dodržovat předpisy o požární ochraně. Příjemným zjištěním 

je fakt, že cca 97% dotázaných zaměstnanců přesně ví, kde najde na pracovišti hasicí 

přístroj, ale už jen asi 77% ví, kde je umístěn nástěnný hydrant. Z toho 69% by je v případě 

nutnosti dokázalo použít. Přesto, že byl dotazník určen pro zaměstnance pracující  

ve stavebnictví, stalo se, že na daný dotazník odpovědí i ti, kteří ve stavebnictví nepracují. 

Je to způsobeno vstřícností oslovených osob, které dotazník přeposílají svým nejbližším  

a známým za účelem pomoci tomu, kdo to po nich žádá. Ovšem nic se nemění na tom,  

že i tito lidé procházejí ve své práci školením požární ochrany a tudíž nejsou jejich 

odpovědi nepřínosné. 

Podrobnosti, na základě kterých jsem provedla zhodnocení dotazníku, jsou uvedeny 

v Příloze č. 1 této bakalářské práce, kde je náhled celého mnou připraveného dotazníku, 

včetně rozboru všech odpovědí uvedených v procentech i znázorněných graficky. Každá 
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otázka má svůj vlastní rozbor, kde je i vidět, v kolika případech byly uvedeny chybné 

odpovědi.  

Náhled rozboru jedné z otázek: 

 

Obrázek 2 Náhled rozboru jedné z otázek [23], viz Příloha č. 1  

4. Výuka a vzdělávání vedoucích zaměstnanců ve stavebnictví 

Z řeckého „didaskó“, což znamená učení, se rozvinul vědní obor zvaný „didaktika“, 

která se zabývá otázkami vyučování, učení a vzdělávání všeobecně. Ve většině případů 

bývá didaktika řazena do pedagogiky, vědy o vzdělávání a výchově, což spolu úzce 

souvisí. 

Tendence oddělit vzdělávání dětí a mládeže od vzdělávání dospělých vedla k teorii 

vzdělávání dospělých nazvané andragogika. Didaktika dospělých je součástí andragogiky 

[24].  

Základem je vyučování na straně školitele (OZO) a učení na straně školeného (vedoucí 

zaměstnanec pracující ve stavebnictví). Ze strany školitele jde o přípravu, realizaci  

a zhodnocení výuky. Aby byla didaktika dospělých aplikovatelná do praxe současnosti, 

musí se opírat o poznatky z oblasti informačních zdrojů, informatiky, softwarových 

možností, radiokomunikačních technologií apod. 

Bylo by přínosné, kdyby měl školitel, kromě odborných znalostí v oblasti požární 

ochrany, nějaké pedagogické znalosti a dovednosti, a dále povědomí o tzv. didaktickém 
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know-how, což jsou metody vyučování, didaktické postupy, organizace výuky a zajištění 

podkladů pro výuku – materiály. [24] 

4.1. Motivační faktor vedoucích zaměstnanců a jejich schopnost se něco naučit 

Vedoucí zaměstnanec, který pracuje na staveništi je zodpovědný, mimo jiné, za své 

podřízené zaměstnance i za plnění úkolů PO, a tak musí být dostatečně motivován k tomu, 

aby se na školení něco dozvěděl. Je tedy potřeba, aby se školitel snažil pochopit školeného 

v jeho myšlenkových pochodech, jeho pocitech, potřebách a apod. Každý zaměstnanec 

může mít svou osobní motivaci položenou na jiném hodnotovém žebříčku.  

Motivaci k získávání vědomostí lze interpretovat i takto: 

 

 

 
Obrázek 3                   Obrázek 4  

Motivace získávání vědomostí z pohledu pedagogiky [24]  X      Motivace získávání vědomostí ve stavebnictví 

 

Velmi důležitá je pro získávání vědomostí rovněž koncentrace školeného vedoucího 

zaměstnance. Koncentrace je určitá míra schopnosti vnímat – soustředit se na něco. 

V tomto případě soustředit se na přijímání informací nějakého druhu. Po motivaci  

je to druhý nejdůležitější bod. Motivací se navodí příjemná atmosféra a zájem školeného  

o přijímání informací za nějakým účelem (školení PO). Vzbuzením zájmu dochází 

k navození schopnosti se soustředit na dané vědomosti. 

 

Individuální požitek 

Sociální jistoty 

Zvýšená výkonnost 

Informace, odborné vědomosti, 
dovednosti, pracovní návyky 

Zabezpečení rodiny, zahraniční 
dovolená, koupě auta 

Lepší platové ohodnocení, bonusy, 
prémie 

Zvýšená pracovní výkonnost, ochota 
pracovat přečas 

školení - Informace, odborné 
vědomosti, dovednosti, pracovní 

návyky 
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Koncentraci školeného ovlivňuje mnoho faktorů, které jsou uvedeny na následujícím 

obrázku: 

 

 

                                    Obrázek 5 Koncentrace získávání vědomostí vedoucích zaměstnanců [24] 

  

Jak se vedoucí zaměstnanci učí – princip fungování:  

Úspěch učení školených vedoucích zaměstnanců je dán tím, kolik smyslových vjemů 

je do procesu zapojeno.  

Takto funguje školený dle osvědčeného principu: 

 slyším – zapomenu, 

 vidím – vzpomenu, 

 jednám – osvojím. 

 

Koncentrace 
získávání 
vědomostí 

Kvalita výuky 

• metody 

• formy 

• jedoduchost  látky 

• organizace 

• prostředí 

Schopnost učení 

• vůle 

• uvědomělost 

• trvanlivost 

• lehkost učení 

• mozková kapacita 

Pracovní faktory 

• charakter práce  

• mezilidské vztahy 

• stres 

Fyziologické 
faktory 

• vnitřní 

• vnější 

Rodinné faktory 

• bytové poměry 

• volný čas 

• rodinné povinnosti 

• konflikty 
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    Z výzkumů vyplývá, že pokud je do procesu učení zapojen pouze poslech, 

zachová se 20% předaného vědění, u vidění je to 30% vědění, u poslechu a pozorování  

je to 50%, u vysvětlování a popisování reálné činnost je to již 70% a při předvádění  

a vlastní činnosti je to až 90% vědění.  Z toho vyplývá, že čím víc je zapojeno více 

smyslových vjemů do procesu učení, tím je větší procento zachovaného předaného vědění 

(osvojení informací (legislativa PO), návyků (kontrola podřízených zaměstnanců  

při provádění nebezpečných pracovních činností), dovedností (umět podřízeným ukázat  

na problém a vyřešit ho) a vědomostí (umět poradit). [24] 

 

Shrnutí učení vedoucích zaměstnanců - příklad: 

 

            _________________________________________________________________________________________                                

                                            Obrázek 6 Učení vedoucích zaměstnanců podle D. A. Kolba[24] 
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4.2. Výběr ze současných didaktických metod pro potřeby školení vedoucích 

zaměstnanců v PO 

V tomto bodě se pokusím začlenit pracovní pozice z oboru stavebnictví do dané 

problematiky. Začlenění těchto pracovních pozic mi dále poslouží k výběru nejvhodnějších 

didaktických metod pro potřeby školení vedoucích zaměstnanců v PO.  

Přednáška 

Účelem této didaktické metody je prezentování ucelených myšlenek většímu počtu 

vedoucích zaměstnanců (stavbyvedoucí, mistr, vedoucí zaměstnanec subdodavatelské 

firmy). Z hlediska ekonomického je nejúčinnějším způsobem předávání informací.  

Nevýhodná je pasivita vedoucích zaměstnanců, kteří jen naslouchají a nezapojují  

se do problémů daného tématu. Častým problémem je vytíženost těchto vedoucích 

pracovníků a vyřizování nezbytných pracovních úkolů i během školení pomocí mobilních 

telefonů. Aby se udržela pozornost, a zájem školených zaměstnanců, je vhodné udělat  

ze strany školitele (OZO) přednášku zajímavou, např. volit vhodné argumenty a stylizace, 

používat názorné pomůcky a příklady z praxe nebo vtáhnutí účastníků přímo do děje. [26] 

Metoda může posloužit nejen pro školení vedoucích zaměstnanců, ale také pro školení 

dělnického personálu a pracovníků administrativy. Tato metoda je poměrně všestranná  

a aplikovatelná na školení jakéhokoliv druhu. 

 

Seminář 

Je to druhá nejpoužívanější didaktická forma vzdělávání. Seminář je tematický (PO),  

je vhodné využít předem zadání referátů účastníkům (Stavbyvedoucím, mistrům) a pak nad 

nimi diskutovat. Z hlediska vyšší úrovně přípravy a realizace může představovat větší 

efektivitu, ovšem bude vyžadovat větší časovou náročnost mimo své pracovní povinnosti 

jak z pohledu školitele (OZO), tak z pohledu školeného. Možná aplikovatelnost by byla 

také u dělnického personálu (svářeči, natěrači, tesaři a klempíři, skladníci PHM  

a tlakových lahví), kteří by mohli touto formou řešit své problémy při práci na staveništích. 
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E-learning 

Jednoduše lze e-learning definovat jako účelový a velmi účinný proces využívání 

komunikačních a informačních technologií vzdělávání. Vedoucí zaměstnanci 

(stavbyvedoucí, mistři a vedoucí pracovníci subdodavatelských firem) si sami organizují 

svůj čas, sami si zvolí vhodné prostředí pro získávání nových informací a jsou neustále 

propojeni se školitelem (OZO). Jde o elektronické kurzy multimediálního efektu 

(kombinace audia, videa a animačních prvků). Metoda nebude vhodná pro školení dělníků 

pracujících na staveništích z důvodu nedosažitelnosti počítačových technologií a malé 

počítačové gramotnosti. 

 

Instruktáž 

Tato metoda se nejvíce používá pro praktický výcvik dělnického a provozně 

obchodního personálu se zaměřením na motorické a senzomotorické dovednosti.  

Ve vzdělávacím procesu je instruktáž součástí odborného výcviku (vhodné  

např. pro odborný výcvik požárních preventivních hlídek) a slouží také pro zaškolování  

a zaučování zaměstnanců podniků a firem (svářeči, obsluhy strojů a zařízení).  

Dle časových možností lze instruktáž vložit do jiných forem školení – např. do přednášky.  

Metoda ověřování znalostí  

Cílem této didaktické metody je dosažení cíle výukového procesu zpětnou vazbou,  

a to, ověřením výsledků. Ověřování znalostí je v pedagogice chápáno jako jedna 

z didaktických metod a pro potřeby požární ochrany jde o požadavek právního předpisu.  

Metody ověřování je nutné kvalitně propracovat z důvodu celkového objektivního 

hodnocení výuky a učení. [26] 

Ověřování znalostí může být složeno z několika ověřovacích metod. Z praktické 

ukázky, z popisu a z krátkého dotazníku. Nebo z nějakého řešeného příkladu a diskuze  

o něm. Klasickým ověřováním znalostí zůstává písemný test, který je pro školení 

vedoucích zaměstnanců nejvíce využívaný. 

V této části práce se pokusím na základě výše rozebraných didaktických metod a dle tří 

stejně stanovených kritérií vybrat ty nejvhodnější, které by mohly být použity pro potřeby 

školení PO vedoucích zaměstnanců ve stavebnictví. 
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Tabulka 5 Výběr nejvhodnějších didaktických metod pro potřeby školení vedoucích zaměstnanců v PO 

Didaktická 

metoda Hlavní výhoda Hlavní nevýhoda 

Snadná dostupnost 

prostředků 

Přednáška použitelná kdekoliv pasivita účastníků ano 

Seminář 
hlouběji probírané 

téma 
časová náročnost ano 

E-learning časová flexibilita 

náročnost na 

vybavení 

informačními 

technologiemi 
ne 

Instruktáž 
spojení teorie a 

praxe 
vhodné prostory ne 

Ověřování znalostí efektivita práce časová náročnost ano 

 

Dle mého názoru je z tabulky pro potřeby školení vedoucích zaměstnanců v PO nejvíce 

vhodná metoda přednášky pro její univerzální použitelnost kdekoliv na stavbách, případně 

instruktáž pro spojení teorie s praxí. 

 

 

5. Návrh tematického a časového plánu školení PO vedoucích zaměstnanců 

V této části se pokusím navrhnout tematický a časový plán školení pro využití  

ve stavebnictví.  

 

5.1. Tematický plán 

1) Seznámení s organizací a zajišťováním požární ochrany v České republice,  

se souvisejícími vnitrofiremními normami a předpisy. Základní povinnosti 

zaměstnanců vyplývající z předpisů o požární ochraně, zejména zákona  

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,  

a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. [27] 

o Základní povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně – počínat  

si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů (tepelné, elektrické a plynové 

spotřebiče, skladování stavebních a jiných materiálů, používání hořlavých, 

hoření podporujících nebo požárně nebezpečných látek, manipulace 

s otevřeným ohněm), plnit příkazy a dodržovat zákazy – bezpečnostní 

tabulky. Povinnosti při zdolávání požárů - záchrana osob, zvířat a majetku, 
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prvotní hasební práce při vzniku požáru, případné zamezení šíření požáru, 

ohlášení požáru na příslušné místo (viz požární poplachové směrnice), 

poskytování osobní pomoci jednotce požární ochrany, na výzvu velitele 

zásahu nebo velitele JPO poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, 

spojovou techniku a jiné věcné prostředky. Nerozdělávat otevřený oheň  

a nespalovat hořlavé látky na volném prostranství zaměstnavatele. Kouřit 

jen na místech k tomu určeným. [21] 

 

2) Seznámení s vnitrofiremní organizací zajištění požární ochrany. 

o Požární specialisté ve firmě, na stavbě, kontakty, pokyny, nařízení. 

 

3) Seznámení s požárním nebezpečím vznikajícím při provozovaných činnostech. 

o Seznámení se začleněním pracoviště do kategorie provozované činnosti 

(podle druhu provozované činnosti a podle míry požárního nebezpečí - 

provozované činnosti se zvýšeným a bez zvýšeného požárního nebezpečí). 

o Požární nebezpečí na staveništích (hořlavé a hoření podporující kapaliny  

a plyny, hořlavé materiály, tepelné zdroje – otevřený plamen, žhnutí, 

vysoké teploty prostorů).  

o Nebezpečná místa se zvýšeným požárním nebezpečím (sklady hořlavých  

a hoření podporujících kapalin a technických plynů, sklady řeziva, apod.). 

Zaměření se na konkrétní staveniště. 

o Nebezpečné provozované činnosti na stavbách (svařování, skladování 

hořlavých stavebních materiálů, hořlavých a hoření podporujících kapalin  

a plynů, skladování tlakových lahví, nahřívání živic. Práce s natavovacím 

zařízením na PB, provádění podlah ze syntetických pryskyřic, lepení krytin 

na podlahy, stěny a jiné konstrukce atd.). V neposlední řadě se bude jednat 

o používání teplených strojů a zařízení nebo používání tepelných spotřebičů 

v zařízení staveniště. 

 

4) Seznámení s požárním řádem pracoviště a s požárními poplachovými 

směrnicemi, s požárním evakuačním plánem, pokud je pro objekt vypracován  
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a popřípadě s další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární 

bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti.  

o Jak dokumenty vypadají, kde je zaměstnanci najdou, kde jsou z hlediska 

požární ochrany nebezpečná místa, kde se skladují hořlavé a hoření 

podporující kapaliny, plyny a stavební materiály, kde a jakým způsobem  

se ohlašuje případný požár, kde jsou hlavní uzávěry vody, plynu, elektřiny, 

kde jsou vybudovány a kam ústí únikové cesty.  

o Seznámení se základními technickými normami a vyhláškou týkající  

se nebezpečných pracovních činností na staveništích: 

 ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování  

a manipulaci. 

 ČSN 07 8304 – Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla. 

 Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 

bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. 

 

5) Seznámení se zajištěním požární ochrany pracoviště (objektu) v době sníženého 

provozu a v mimopracovní době. 

o Střežení osobami určenými k zabezpečování požární ochrany v době 

sníženého provozu a mimopracovní činnosti. 

o Zajištění objektů proti vniknutí nepovolaných osob na staveniště, do areálu 

nebo dílčího objektu. 

o Zanechání objektu po odchodu zaměstnanců v požárně nezávadném stavu. 

[5] 

 

6) Požadavky na PBS. 

o Význam PBS při výstavbě a po předání stavby do užívání. 

o Význam PBŘ – prováděcí právní předpisy, obsah PBŘ (textová a výkresová 

část), požárně nebezpečný prostor a odstupové vzdálenosti, požárně dělící 

konstrukce, požární úseky a únikové cesty.  
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7) Zajištění podmínek pro protipožární zásah. 

o Seznámení s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků 

požární ochrany na pracovišti.  

 Rozdělení přenosných hasicích přístrojů a jejich použití (vodní, 

práškové, pěnové, CO2, čisté hasivo). 

o Seznámení zaměstnanců s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně 

bezpečnostních zařízení na pracovišti.  

 

8) Informace o cvičném požárním poplachu.  

o Ve všech objektech, prostorách a provozech, kde jsou složité podmínky  

pro hasební zásah (§ 18 vyhlášky) se nejméně jednou za rok vyhlašuje 

cvičný požární poplach, aby se ověřila správná připravenost zaměstnanců  

v případě požáru, pro ověření účinnosti opatření uvedených v požárních 

poplachových směrnicích, popřípadě v požárním evakuačním plánu  

nebo v další dokumentaci požární ochrany. 

o Upozornění na opatrnost zaměstnanců při opouštění prostor při cvičném 

požárním poplachu z hlediska BOZP. 

 

5.2. Časový plán 

Mohlo by se jednat o kombinaci klasické přednášky a instruktáže: 

 Časový harmonogram celodenního školení v případě cca 4 pracovních hodin: 

o 5 min.: zahájit úvodem + motivace, 

o 20 min.: právní předpisy požární ochrany, základní povinnosti zaměstnanců 

v PO,  

o 20 min: vnitrofiremní předpisy zajištění PO, požární nebezpečí  

při provozovaných činnostech, 20 minut, 

o 10 min. přestávka, 

o 45 min.: Video + názorná instruktáž s učební pomůckou (např. PHP), 

ukázka požární techniky a fungování věcných prostředků a PBZ, 

o 5 min.: přestávka,  
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o 30 min.: zajišťování požární ochrany v mimopracovní době a v době 

sníženého provozu, vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky 

požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách),  

o 5 min.: přestávka 

o 45min.: požární řád, požární poplachové směrnice, evakuační plán, ostatní 

potřebná dokumentace + krátká pracovní videa – pro zvláštní požadavky  

na provoz a obsluhu technologických zařízení v případě požáru, a ostatní 

varovné videa či spoty), 

o 15 min. přestávka, 

o 45 min.: ověřování znalostí formou testu a diskuze o různých problémech  

+ vyhodnocení aktivity účastníků během školení. 

 

Konkrétní výběr formy školení by bylo vhodné zvážit dle druhu a charakteru práce 

účastníků, včetně konkrétního pracoviště – do klasické formy přednášky lze zapojit 

exkurzi, instruktáž, názornou učební pomůcku, informační technologie. Pro formu 

propojenou s VT, např. e-learningu nebo video přednášky zajistit počítačovou učebnu,  

a dále dostatečný počet informací, materiálů, návodů apod. 

5.3. Tipy pro zpestření výuky  

 Zajímavé tipy a rady: 

 http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci 

 Správné použití přenosných hasicích přístrojů a vše o nich: 

 www.hasici-pristroje-eshop.cz/spravne-pouziti-hasicich-pristroju.html 

 Letáky, příručky materiály, stolní hry, prezentační tiskoviny a filmové šoty „hasiči 

varují“: 

 http://www.hzscr.cz/clanek/letaky-a-prirucky.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d 

 http://www.zachranny-kruh.cz/ 

 http://www.hzscr.cz/clanek/prirucky-analyzy-a-metodiky-prevence-v-pozarni-

ochrane.aspx 

  

http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci
http://www.hasici-pristroje-eshop.cz/spravne-pouziti-hasicich-pristroju.html
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Závěr 

 V bakalářské práci jsem analyzovala povinnosti vyplývající z právních předpisů 

požární ochrany zaměřené na vedoucí zaměstnance v oboru stavebnictví jako podklad  

pro jejich pravidelné školení. 

 Důležitým bodem jsou požadavky na požární bezpečnost staveb a zajištění 

podmínek pro protipožární zásah.  Aby bylo zřejmé, co lze považovat za možné nebezpečí, 

bylo nutné popsat prostředí staveniště, pracovní povinnosti vedoucích zaměstnanců  

a nebezpečné činnosti, kterými se stavebnictví zabývá v návaznosti na úkoly požární 

ochrany.  

Dotazníkem jsem ověřovala kvalitu znalostí vedoucích zaměstnanců v oblasti 

požární ochrany a možnost těchto znalostí pro uplatnění v praxi. Vypracovala jsem několik 

krátkých otázek s třemi možnostmi odpovědí a umístila dotazník na webové stránky. 

Odkaz na tento dotazník jsem rozeslala vedoucím zaměstnancům největších stavebních 

firem v České republice s žádostí o jeho vyplnění, a to pouze pro statistické účely. 

Dotazník byl anonymní. 

 

Další částí mé práce je oblast vzdělávání vedoucích zaměstnanců, kde jsem 

popsala, jakož to podpůrnou záležitost, základní principy získávání vědomostí při školení. 

Poté jsem vybrala a stručně charakterizovala nejpoužívanější stávající formy školení 

v návaznosti na stavebnictví.  

Cílem mé práce bylo navržení tematického a časového plánu školení pro vedoucí 

zaměstnance pracující ve stavebnictví, což bylo splněno v kapitole 5.  
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