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Anotace 

Šrittr, R.:  Požární bezpečnost staveb v automobilovém průmyslu: Diplomová práce. Ostrava: 

VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2008. 

Klíčová slova: požární bezpečnost, automobilový průmysl, požár, výrobní hala, technologie, 

požárně bezpečnostní zařízení. 

Diplomová práce řeší problematiku požární bezpečnosti staveb v automobilovém průmyslu. 

V úvodních částech je zdůrazněn vývoj tohoto průmyslového odvětví v Česku a je proveden 

rozbor statistických údajů za období 1997 – 2006. Následuje stručný popis chování 

nejpoužívanějších stavebních konstrukcí používaných na výstavbu výrobních hal v podmínkách 

požáru. Další kapitoly práce popisují vyskytující se hořlavé materiály v tomto průmyslu. V rámci 

této části je věnována pozornost také požární bezpečnosti kabelových rozvodů. Dále se autor 

věnuje popisu a rozboru využívaných systémů požárně bezpečnostních zařízení. Poslední 

kapitoly se zabývají přehledem problematiky zřizování hasičského záchranného sboru podniku, 

zajištěním požární ochrany v mimopracovní době a základními problémy v oblasti požární 

bezpečnosti staveb souvisejícími se zvyšováním výroby.  

 

Annotation 

Srittr, R.:  The Building Fire Safety in Automotive Industry: Diploma work. Ostrava: VSB-TU 

Ostrava, Faculty of safety engineering, 2008. 
 

Key words: fire safety, automotive industry, fire, factory building, technology, fire safety 

equipment. 
 

This diploma work tries to solve problems of building fire safety in automotive industry. In the 

introduction  development of the mentioned industrial branch in the Czech Republic is accented 

and analysis of statistical datas within period 1997–2006 is made. A short description of 

behaviour of the most widely used building materials in condition of fire follows. The next 

chapters are describing common flammable material. In terms of this part the attention is devoted 

to fire safety of cable conduit. The author describes and analyses exploited systems of fire safety 

arrangement. The last chapter´s topics are conspectus problems of establishing of a company fire 

brigade, providing fire protection in spare-time and basic problems in the area of fire safety 

constructions related to increasing  production. 
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1 Úvod 
 

Automobilový průmysl zažívá v současné době v Česku nebývalý růst. Česká republika 

patří mezi nejvýznamnější automobilové trhy ve střední Evropě a úspěšnost naší ekonomiky 

dnes nemalou měrou závisí právě na automobilovém průmyslu. Česko vykazuje jednu 

z nejstabilnějších a nejvíce prosperujících ekonomik ze všech postkomunistických zemí. Jejím 

základem je průmysl strojírenský, elektrotechnický, chemický, potravinářský, hutnický 

a automobilový [4]. Některé automobilové závody jako Škoda Auto a. s., Tatra a. s.,  Karosa a. s. 

u nás mají dlouhou tradici. K rozmachu automobilového průmyslu v ČR došlo kolem roku 2000 

vstupem zahraničních firem na český trh. Některé z nich zakoupily většinové podíly v českých 

firmách (Volkswagen, Iveco Czech Republic, a.s.), jiné si v Čechách vystavěly pobočné závody 

(TPCA Czech, s.r.o., Hyundai Motor Manufacturing Czech). Růst tohoto průmyslového odvětví 

má za následek výstavbu nových či rozšiřování a rekonstrukce stávajících výrobních prostor. 

Tato práce se zabývá požární bezpečností výrobních objektů v automobilovém průmyslu. 

Tedy schopností stavebních objektů bránit v případě požáru zdraví a životy osob a ztrátám 

na majetku. Výrobní automobilové objekty zaujímají obrovské plochy, což má významný vliv 

na jejich požární bezpečnost. A tak, jak se vše kolem nás vyvíjí, dochází také k modernizaci 

výrobních technologií a postupů. S tím souvisí i nutný rozvoj požární ochrany, která toto musí 

reflektovat. Požární bezpečnost staveb na toto reaguje preventivními i represivními opatřeními, 

která mají za cíl především umožnit účinný zásah JPO, bránit šíření požáru mimo objekt a mezi 

jednotlivými požárními úseky uvnitř objektu a umožnit bezpečnou a rychlou evakuaci osob 

z požárem ohroženého objektu na volné prostranství nebo do požárem neohrožených prostorů. 

Práce je rozdělena na několik částí. Jedním z cílů je zdůraznit dynamický rozvoj tohoto 

průmyslového odvětví, statisticky zhodnotit požárovost v automobilových závodech v Česku 

a na Slovensku. Rovněž stručně popsat výrobu automobilů, charakterizovat nejčastěji používané 

stavební materiály a zhodnotit vyskytující se hořlavé látky, učinit rozbor některých vyhrazených 

požárně bezpečnostních zařízení (PBZ) a stručně se pozastavit nad působností HZS podniků 

a základními problémy spojenými se zajištěním PBS. V závěru této práce shrnuji současný stav 

požární ochrany v automobilových závodech v Česku a navrhuji nová opatření, která mohou vést 

ke zvýšení zabezpečení požární ochrany v těchto závodech. 
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2 Rešerše 
 

Požárně bezpečnostní zařízení 
Bebčák  P. 
SPBI Spektrum, 1. vyd., Ostrava 2004, 130 s. 
ISBN: 80-86634-34-5 

Publikace se zabývá vybavováním objektů požárně bezpečnostními zařízeními a jejich 
logickými návaznostmi. Hlavním cílem práce je předložit nejen základní informace o PBZ, 
ale i popsat základní zjednodušené postupy projektování těchto zařízení. 

 

Požární bezpečnost průmyslových staveb  

Kmoch  V.,  Karlovská  I. 

Institut pro výchovu vedoucích pracovníků ministerstva průmyslu, Praha 1988, 142 s. 

ISBN: 14533-88-0 

Tato kniha se zabývá obecnými požadavky požární bezpečnosti aplikovanými 
na průmyslové budovy. Řeší požární odolnost stavebních konstrukcí, využití požárně 
bezpečnostních zařízení v průmyslu a požární bezpečnost otevřených technologických zařízení. 
 

Konstrukce pozemních staveb IV 

Kupilík  V. 

Vysoké učení technické v Praze, 2. vyd., Praha 1994, 107 s. 

ISBN: 80-01-01057-0 

Učební text řeší základní zásady PBS podle požárního kodexu ČSN 73 08 xx. Podrobněji 
se zabývá chováním stavebních materiálů za vysokých teplot či požáru, především dřeva, oceli, 
betonu a také stavebních sendvičových konstrukcí. Pozornost je věnována požárním stěnám 
a požárním uzávěrům otvorů. 

 

http://www.plastics-car.org/s_plasticscar/sec.asp?CID=402&DID=1306 

Tato internetová stránka se podrobně zabývá hořlavými materiály vyskytujícími se nejen 
v interiérech dnešních moderních automobilů, a to hlavně plasty. Řeší jejich požárně technické 
charakteristiky a zvyšování požárních odolností. 

 

Požární ochrana v automobilovém opravárenství 

Hejtman  O. 

Knižnice požární ochrany, 2. vyd., Praha 1985, 228 s. 

Kniha podává informace o zajištění požární ochrany v malých podnicích, speciálně 
v autoservisech. Hledá nejrizikovější prostory ve vztahu k možnému požáru a dává řešení, 
jak tato rizika minimalizovat. I po tolika letech poskytuje tato kniha odborné veřejnosti mnoho 
užitečných informací. 
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3 Rozvoj automobilového pr ůmyslu v Česku 
 

Česká republika po svém vzniku zdědila skladbu průmyslu z bývalé Československé 

socialistické republiky. Na výrobě se v celé zemi podílela sedmdesáti procenty, kde hlavním 

odvětvím byl vojenský průmysl. Tento stav se změnil během 90. let minulého století, kdy došlo 

ke změnám ve vlastnických vztazích, a byl umožněn vznik soukromého podnikání. Přispěla 

k tomu zejména kupónová privatizace, kdy se významná část obyvatelstva stala akcionáři. 

Pro srovnání před sametovou revolucí v roce 1989 vlastnil stát 97 % kapitálu, proti roku 1998, 

kdy bylo 80% všech společností v soukromých rukou. Dále se uskutečnily restituce 

a technologické modernizace, umožněné především přílivem zahraničních investic. 

V letech 2000/2001 došlo k ekonomickému růstu zapříčiněnému hlavně vývozem 

do Evropské unie, přílivem zahraničních investic a oživující domácí poptávkou. Po vstupu země 

do Evropské unie nabral růst v ČR relativně velké tempo. Dosáhl až sedmi procent. Namísto 

hutnictví dominantní pozici přebral automobilový průmysl, jehož zásluhou má země od roku 

2004 aktivní saldo obchodní bilance [4]. 

 

 

3.1 ČR - evropská automobilová velmoc 
 

Česká republika patří k evropským velmocím, co se automobilového průmyslu týká. 

Je zemí s mimořádně vysokým podílem automobilového průmyslu na tvorbě HDP. Každoročně 

se ukazuje, že český automobilový průmysl je v současné době zřejmě nejvýznamnějším 

výrobním oborem nejen v rámci domácího průmyslu, ale celé české ekonomiky. Lze říci, 

že stejně jako v několika uplynulých letech je pozice automobilového průmyslu v ČR 

národohospodářsky důležitá. I tento fakt zřejmě přispěl ke vstupu dalších zahraničních investorů 

do České republiky [4]. Dokazují to čísla o prodejích a vývozech nových vozů. Jak uvádí svaz 

automobilového průmyslu, za rok 2004 bylo v České republice domácími výrobci a oficiálními 

dovozci prodáno 132 973 nových osobních automobilů. Výroba silničních vozidel u nás nadále 

rostla. Za 1. pololetí  roku 2007 již bylo vyrobeno téměř 480 823 tisíc osobních automobilů, 

což je o 6,48 % více (o 29 494 ks) než za stejné období roku 2006, jak je vidět v tabulce 1. 
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Tabulka 1: Výroba osobních vozů v Česku v letech 2006 až 2007 

  Výroba za 1. pol. 2007 Výroba za 1. pol. 2006 Nárůst výroby [%] 

Celkový po čet vozidel 484 823 455329 6,48 

 

Za období leden až září 2007 bylo už vyrobeno celkem 687 506 ks vozidel, což je o 8,02 % 

více než v roce 2006. Nárůst výroby byl zaznamenán ve všech kategoriích, tedy osobních 

a malých užitkových automobilů, autobusů i nákladních automobilů. Převážná většina nárůstu 

produkce byla směrována na export [3].  

 
Tabulka 2: Výroba osobních vozů v Česku v daných automobilkách 

Značka (výrobce) Výroba za 1. pol. 2007 Výroba za 1.pol. 2006 Nárůst výroby [%] 

Škoda Auto a.s. 318 588 292 315 8,99 

TPCA Czech s.r.o. 161 164 159 282 1,18 

 

V koncentraci automobilek patříme v přepočtu na obyvatele k absolutní světové špičce. 

Zhruba na stejné úrovni je i Slovenská republika. U nás je pět závodů s velkou výrobní produkcí. 

Jsou to Škoda Auto, a.s., TPCA Czech, s.r.o., Hyundai Motor Manufacturing Czech , Tatra, a.s., 

a Iveco Czech Republic [5]. Produkci dvou z nich ukazuje tabulka 2. Na Slovensku 

jsou to Peugeot, VW a Kia. Celková instalovaná výrobní kapacita je nyní více než 2 miliony 

automobilů ročně. Přiložená tabulka 3 ukazuje množství osobních a nákladních automobilů 

vyrobených v zemích střední a východní Evropy v letech 1990 a 2002. 

 

Tabulka 3: Nárůsty výroby vozů v Evropě 

  Osobní 
vozy 1990  

Nákladní 
vozy 1990 CELKEM Osobní 

vozy 2002 
Nákladní 
vozy 2002 CELKEM Změna 

[%] 

Česko 187 773 28 587 216 360 454 400 5 800 460 200 112,7 
Maďarsko   9 003 9 003 134 600 3 300 137 900 1431,71 
Polsko 283 890 51 604 335 494 309 900 39 400 349 300 4,12 
Rumunsko  90 000 11 400 101 400 70 300 14 100 84 400 -16,77 
Slovensko       235 700 200 235 900   
Slovinsko       106 000   106 000   
Turecko 175 561 33 489 209 050 197 750 142 367 340 117 62,7 
Celkem 737 224 134 083 871 307 1 508 650 205 167 1 713 817 96,69 
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Zde je jasně patrný téměř 140% nárůst výroby v Česku během 12 let. Za povšimnutí stojí 

také vývoj automobilového průmyslu na Slovensku, kde v roce 1990 nebylo vyrobeno jediné 

vozidlo. O 12 let později to bylo již necelých 236 tisíc osobních vozů. 

Na obr. 1 jsou znázorněny významné automobilové továrny v Evropě v roce 2003. Aktuální 

stav k roku 2008 tomuto obrázku již zcela neodpovídá, ovšem pro názornost a představu 

svůj účel splňuje. Lze z něho vyčíst, že i když mají velké státy v západní Evropě mnoho velkých 

automobilek, můžeme se s nimi v počtech vyrobených automobilů na občana rovnat. 

 

 

Obrázek 1: Rozmístění automobilových závodů v Evropě k roku 2003 [16] 
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4 Statistické zhodnocení požár ů v automobilovém pr ůmyslu 
 

Ještě před tím, než se započnu zabývat požární bezpečností v automobilovém průmyslu, 

dokáži pomocí statistických údajů, že požáry v tomto průmyslovém odvětví vznikají, způsobují 

hmotné škody a je proti nim třeba účinně bojovat. A to nejen za pomoci represivních zásahů, 

ale především jim předcházet preventivními opatřeními. 

Potřebné údaje pro statistické zhodnocení mi poskytlo MV Generální ředitelství HZS ČR. 

Týkají se období od roku 1997 do roku 2006. Pro lepší porovnání pracuji i s daty ze Slovenska, 

které mi zaslal Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky. Jsou z let 1999 až 2007. 

Je nutno poznamenat, že statistiky našich východních sousedů jsou vedeny rozdílným způsobem. 

Samostatně nesledují množství požárů v automobilovém průmyslu, pouze položku: výroba 

dopravních prostředků v rámci odvětví ekonomických činností. I přesto je srovnání v množství 

požárů i způsobených škodách možné, jelikož převážná většina požárů nastala právě 

v automobilových továrnách. Následující grafy 1-2 znázorňují počty požárů v jednotlivých 

letech. 
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Graf 1-2: Počet požárů v automobilkách v Česku a na Slovensku 

  

Jak je z grafů vidět, nelze říci, že by  množství požárů nějak dlouhodobě a zásadně klesalo. 

A to ani jak u nás, tak také na Slovensku. Po klesající tendenci mezi lety 1998 až 2002 došlo 

k opětovnému nárůstu. Možnými příčinami by mohl být velký nárůst výstavby nových 

výrobních objektů a rozšiřování stávajících výrob spojený s požárně rizikovými činnostmi, 

jako je svařování, práce s otevřeným ohněm, horkovzdušným nářadím a podobně. Na druhou 
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stranu je nutno podotknout, že s čím dál větším množstvím výrobních závodů se počet požárů 

drží zhruba na desetiletém průměru kolem 20 za rok. U východních sousedů je situace odlišná. 

Z grafu č. 2 je patrno, že množství situací je mnohem menší nežli u nás. Dle mého názoru 

je to způsobeno mnohem menším počtem objektů, ve kterých by mohlo potenciálně docházet 

k požárům. Graf č. 2 s takto malým množstvím vstupních dat nepovažuji za objektivně 

vypovídající o skutečné situaci. 

V následujících grafech 3-4 zobrazuji přehled způsobených škod a uchráněných hodnot.  
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Za povšimnutí stojí výše uchráněných hodnot. Dle [5] se uchráněnými hodnotami u požárů 

hasebním zásahem rozumí rozdíl mezi hodnotou objektu a majetku napadeného požárem 

a vzniklou přímou škodou. Přímé škody způsobené požáry jsou hmotné újmy na majetku vzniklé 

působením ohně, vysoké teploty požáru, kouře, vody nebo jiných hasiv [5]. Především uchráněné 

hodnoty je nutno brát s rezervou, vzhledem k jejich ne zcela objektivnímu stanovování. 

Ale i přesto mnohé napovídají o hodnotách, které se vyskytují ve stavbách samotných 

a především v jejich technologiích. Toto ještě více přidává na významnosti právě tyto objekty 

chránit před případnými požáry či výbuchy. Zároveň se ukazuje, že nejsou žádnou výjimkou 

požáry se škodou v jednotkách, a dokonce i desítkách milionů korun. Z grafu č. 3 je vidět, 

že způsobené škody se stále pohybují v průměrných hodnotách. Výjimku tvoří pouze rok 1999. 

Další diagram ukazuje příčiny vzniku požárů v automobilovém průmyslu. Generální 

ředitelství HZS ČR sleduje 10 kategorií možných příčin plus položky: dále nedošetřené požáry, 

ostatní příčiny a neobjasněno – v šetření. Z grafu č. 5 jednoznačně vyplývá, že nejčastějšími 

příčinami požárů jsou technické závady (118) a nedbalost (61). Jsou to příčiny očekávatelné. 

Vzhledem k technické složitosti výroby automobilů jsou výrobní objekty vybaveny často 

nejmodernějšími výrobními technologiemi, u kterých bohužel nikdy nelze se 100% jistotou 

vyloučit vznik přechodového odporu v el. zařízeních, zkratové namáhání vodičů, vznik 

statického výboje elektřiny a jiné důsledky, které mohou mít za následek právě požár. 
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Nedbalost také každoročně zapříčiní nezanedbatelné množství požárů. Je nutno především 

klást důraz na proškolování zaměstnanců, pravidelně je vzdělávat v oblasti PO a dbát na jejich 

uvědomělost. Pokud člověk vykonává určitou stereotypní činnost dlouhou dobu, nebo je 

přepracovaný, klesá jeho obezřetnost a je náchylnější k zavdání příčiny požáru. Má to úzkou 

souvislost s BOZP. V grafu č. 5 se též jako příčiny vzniku požárů vyskytují samovznícení 

a úmyslné zapálení. Mám za to, že se v těchto závodech nevyskytují uskladněné samovznětlivé 

materiály. Všeobecně je dnešním trendem omezovat množství uskladněných materiálů v areálech 

a za pomoci externích firem průběžně potřebný materiál dovážet tak, jak to vyžaduje výroba. Je 

to pro firmy ekonomicky výhodnější. Problémem mohou být vnitropodnikové skládky odpadů, 

na kterých by k tomuto jevu docházet mohlo. A to nejen skládky pevných odpadů, ale i 

kapalných vznikajících především v lakovnách. Úmyslnému zapálení lze předcházet jen velmi 

těžko. Naštěstí se tento jev nevyskytuje často a za posledních 6 let byl zjištěn pouze jediný 

případ, kdy k tomuto došlo.  

Graf č. 6 znázorňuje objekty automobilového průmyslu, v nichž mezi lety 2002 až 2006 

došlo minimálně k jednomu požáru. Jednoznačně z něho vyplývá, že nejvíce požárů (celkem 45) 

vzniklo v objektech strojírenské výroby, tedy výrobních objektech. Do této kategorie spadají 

speciální objekty a haly pro výrobu a služby, které nelze zařadit do budov občanské výstavby 

či ostatních skupin výrobních budov.  

 

 

Graf 6: Objekty automobilového průmyslu, v nichž došlo mezi lety 2002 až 2006 k požárům 
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Konkrétní místa vzniku požárů uvádí graf č. 7. Nejsou v něm zařazena místa vzniku požárů 

na komunikačních prostorech, v kancelářích, umývárnách a obytných místnostech, přestože 

v nich k požárům docházelo. Také v grafu č. 6 chybí kategorie „nezařazeno“. Důvodem 

jejich absence v grafu je zaměření této diplomové práce výhradně na průmyslové prostory, 

kde dochází přímo k výrobě, či na prostory výrobu podporující. 

 

Prostory, v nichž došlo k požár ům

22

3
8

6

4

5

5
1 3

Výrobní prostor a samostatný pomocný provoz Svářecí dílny
Prachové odlučovače, prostory vzduchotechniky včetně potrubí Elektrické rozvodny, trafostanice
Půdy,střechy Lakovny, technické sušárny,vypalovny
Pomocný provoz ve stejném PÚ jako výrobní prostor Sklady a skládky odpadu
Sklady materiálů a výrobků

 

Graf 7: Konkrétní místa včetně počtu, v nichž došlo mezi lety 2002 až 2006 k požárům 
 

Z předchozích dvou grafů jednoznačně vyplývá fakt, že nejvíce jsou požáry postiženy 

výrobní prostory a samostatné pomocné provozy umístěné v objektech strojírenské výroby. 

Nejen z tohoto důvodu by měla být těmto objektům věnována patřičná pozornost již při jejich 

projektování a následně i jejich využívání tak, aby se vzniku požárů předcházelo.  

V automobilových závodech se vyskytují hořlavé materiály ve všech skupenstvích. 

V největší míře jsou zastoupeny pevné hořlavé látky. Při požárech nejčastěji hořely materiály 

na bázi plastických hmot, především izolace elektrických kabelů v elektrických rozvodech (15). 

Dále plasty, které jsou součástí strojů a dopravních prostředků (4), vnitřního vybavení (3) aj. 
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Druhou největší skupinu pevných hořlavých materiálů tvořily prachy a odpad z výroby. 

Hořlavé a výbušné prachy jsou jak známo velice nebezpečné. Lze říci, že ve formě prachu 

hoří téměř všechny látky s výjimkou čistě anorganických (kromě kovů). Z prachů kovů 

jsou nejnebezpečnější hliník, hořčík, titan, zirkon, železo a další [7]. Největší výskyt těchto 

kovových prachů lze očekávat ve svařovnách a strojírenské výrobě. Dalšími hořlavými látkami 

byly materiály na bázi papíru a dřeva. Ty jsou nejčastěji součástí stavebních izolačních materiálů 

a obalů. Hořlavými kapalinami byla kapalná paliva (např. automobilový benzín), tedy hořlaviny 

I. třídy a minerální oleje a další hořlavé kapaliny IV. třídy pro průmyslové využití. Požáry 

iniciované hořlavými plyny byly minimální, neboť se při výrobě automobilů hořlavé plyny příliš 

nevyužívají. Přehled látek zobrazuje graf č. 8. 
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Graf 8: Přehled látek, které nejčastěji hořely v automobilovém průmyslu mezi lety 2002 až 2006 
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Z předchozích grafů již víme, co hořelo, v jakých objektech hořelo, konkrétní místa vzniku 

požárů a následující graf č. 9 ukazuje, co bylo iniciátorem hořlavých látek. Dvěma nejčastějšími 

zdroji iniciace byly:  

• jiskry a žhavé částice,  

• elektrické iniciátory. 

 
V kategorii jisker a žhavých částic byly nejčastější příčinou mechanické jiskry (12) a žhavý 

kov (9). Elektrickými iniciátory byly elektrické jiskry (11), proudové přetížení (2), elektrický 

oblouk (2) a další blíže nespecifikované elektrické jevy (7). Devět požárů zapříčinilo svařování 

a lepení izolačních hmot. Alarmujících je sedm vzniklých požárů v důsledku odhozeného 

nedopalku cigarety vzhledem ke všudypřítomným zákazům kouření na pracovištích. 
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Graf 9: Přehled iniciačních zdrojů v automobilovém průmyslu v letech 2002 až 2006 

 

Na závěr této kapitoly bych řekl, že je nutné si uvědomit, jak jsou statistiky tvořeny. 

Není možné je považovat za zcela bezchybné. Již proto, že vstupní data mohou být veliteli 

do strážních knih zadávána chybně, často neexistují dostatečně podrobné typy kategorií, 

a výsledky jsou tak zkreslené. Bohužel, se mi ze získaných statistik v důsledku jejich většinové 
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absence nepodařilo vyčíst informace o požárně bezpečnostních zařízeních. Jistě by bylo zajímavé 

zjistit, zda byly postižené objekty vybaveny PBZ a byly-li uvedeny do provozu. 

Také je na místě si uvědomit skutečnost, že se tyto statistiky již zcela nemusí týkat 

nejnovějších automobilek. Tento průmysl se vyvíjí velkou rychlostí vpřed, i co se požární 

ochrany týká, a data stará několik let, již nemusí odpovídat dnešnímu stavu. Údaje v grafech 

by nám měly sloužit jako určité vodítko a nápověda, na které objekty a činnosti je třeba 

se zvláště zaměřit. Nelze jim ovšem přikládat vyšší váhu, než mají. 
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5 Popis a specifika výroby osobních automobil ů 
 

V dnešní době automobilové závody vozy pouze kompletují z jednotlivých dílů a součástí, 

které jsou vyráběny a dodávány subdodavatelskými firmami z celého světa. Byl by zásadní omyl 

myslet si, že vůz, který sjede z výrobní linky, byl celý zhotoven v jedné továrně. V dnešním 

automobilu nalezneme komponenty vyráběné řádově stovkami firem. Tato práce je zaměřena 

jen na automobilové závody, kde dochází ke konečné kompletaci vozů, nikoliv 

na subdodavatelské firmy vyrábějící jednotlivé komponenty. Velmi stručně a zjednodušeně 

se věnuji postupu výroby.  

 

 

5.1 Výroba osobních automobil ů 
 

Výrobní proces lze rozdělit do čtyř základních skupin, a to:  

 
• lisování součástí karoserií, 

• svařování karoserií, 

• lakování karoserií, 

• konečná montáž. 

 
Jedná se o pásovou výrobu. Každá jednotlivá část je prováděna v samostatném výrobním 

prostoru. V lisovně dochází ke stříhání plechových dílů, ty jsou následně lisovány,  či ohýbány  

do požadovaných tvarů. Často jde o dosti složité a členité profily. Výlisky jsou exportovány 

do svařovny. Zde je zpravidla několik výrobních linek, na kterých dochází ke svařování karoserií 

více typů vozů na svařovacích linkách. Jednotlivé komponenty, jako dveře, střecha, kapota, boky 

ad. jsou svářeny jednotlivě. Celou nosnou částí budoucí karoserie je ponton, což je svařený 

plechový skelet nesoucí pohonnou jednotku s přední a zadní nápravou vozu. K pontonu přesně 

upnutému v upínacích kleštinách se následně pomocí svářecích robotů navaří již předem 

zhotovené boky a střecha. Nyní již má karoserie tvar budoucího vozu. Je kladen velký důraz 

na kvalitu svárů, jejich množství a umístění. Velkou výhodou programovatelných svářecích 

robotů je jejich velká přesnost a rychlost. Tímto končí svářecí linka a začíná tzv. linka kovaná. 

Zde nejsou ke karoserii připevňovány součásti svářením, ale již s pomocí šroubového spoje. 
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Šroubují se blatníky, panty dveří, kapoty a zadní víka. Veškeré dveře spolu s kapotou 

jsou přišroubovány na konci této linky z důvodu přesného napasování a zajištění dosedavosti. 

Dveře jsou zaaretovány v pootevřené poloze. Důvodem je potřeba docílit zpřístupnění 

mezilehlých plechových částí mezi karoserií a dveřmi pro kapaliny aplikované v lakovně. 

Po výchozí kontrole již hotová karoserie putuje po páse do lakovny.  

Zde nejprve karoserie vjede na tzv. linku VBH (též nazývaná linka předúprav), 

která má několik zón. Jak je karoserie tažena pomocí dopravníků linkou, dochází nejprve 

k jejímu ostřiku a máčení v odmašťovacím roztoku (louh se smáčedlem) tak, aby byly plechy 

zbaveny veškerých mastnot. K tomuto dochází v prvních třech zónách při teplotě cca 55oC. 

Po odkapání je ve 4. zóně karoserie ostřikována čistou vodou, za účelem oplachu roztoku. 

V 5. zóně dochází k tzv. aktivaci, kdy je karoserie máčena v roztocích, které mají za následek 

mikroskopické roztažení pórů plechů. V 6. zóně je karoserie máčena do fosfátové lázně, která má 

za účel odstranit z pórů rez a zakonzervovat je. Fosfát je do lázně vždy průběžně dodáván 

na jednotlivý kus karoserie. Jeho hodnota pH je přibližně 3,5. Sedmá zóna je opět oplachová. 

Voda musí mít hodnotu pH nad 6. V následující 8. zóně je karoserie skrápěna demineralizovanou 

vodou. Devátý úsek obsahuje opět roztoky, které mají za účel opětovné zatažení pórů plechů. 

V poslední 10. zóně je celá karoserie ostřikována tou nejčistší demineralizovanou vodou. 

Následuje okap a naklápění karoserie, aby obsahovala co nejméně vody. Další linkou je KTL 

(kataforéza). Karoserie vjíždí do lázně s bezolovnatou barvou (vodoředitelnou), která má 32oC. 

Tato lázeň je pod elektrickým proudem, jehož napětí pozvolna vzrůstá a po vyjíždění z lázně 

opět pozvolna klesá. Takto je zaručeno rovnoměrné a pozvolné nanášení barvy na plechy 

karoserie. Tímto je zajištěna základní antikorozní ochrana. Průběžně dochází k doplňování 

pigmentu do barvy. Důvodem je to, že v karoserii zůstanou min. 2 litry vody z linky VBH, 

a barva je tak nařeďována. Za tímto účelem je toto zařízení vybaveno odlučovačem přebytečné 

vody z barvy. Nabarvená karoserie je několikanásobně oplachována vodou. Poslední oplach 

je učiněn ultrafiltrovanou vodou. Potom je karoserie znovu naklápěna, aby v ní zůstalo 

co nejméně vody. Následuje její předsušení, pak osušení v sušičce při teplotě 180oC a ochlazení 

v chladící zóně.  

Po usušení a ochlazení je provedeno hrubé utěsňování dutin a jsou vkládány protihlukové 

fólie. Následuje ruční nástřik spodku karoserie plastizolem, jemné utěsnění dutin a dochází 

k sušení v sušičce. V další fázi výroby je linka broušení KTL, kde jsou broušeny defekty 
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z této linky. Důkladně očištěná karoserie vjíždí do linky plniče, který slouží k vyrovnání 

nerovností před aplikací laku (vrstvička vyrovnávacího tmelu). Tento se aplikuje roboticky, 

dostřik je aplikován ručně. Potom je karoserie opět vypálena v sušce. Nalezené defekty 

jsou znovu zbroušeny a karoserie je znovu důkladně očištěna. V tomto okamžiku je připravena 

na ruční nástřik barevného odstínu interiérových partií, jako jsou false dveří či motorový prostor. 

Ostatní partie jsou stříkány roboticky. Po vypálení je roboticky nanášen vrchní bezbarvý lak. 

Ten se vypaluje při teplotě 170oC a je stříkána jeho druhá vrstva. Defekty laku jsou odstraňovány 

metodou ručního broušení a následným mechanickým leštěním. Na lince HRK jsou dutiny 

karoserie vystříkány voskem, zazátkovány všechny otvory a na úseku dekoru se nalepí boční 

lišty a jiné detaily. Přes výchozí kontrolu již nalakovaná karoserie jede do haly montáže.  

Zde dochází ke konečné kompletaci vozu. Prvním krokem je odmontování dveří, které jsou 

kompletovány na vlastní lince. Jsou do nich vsazeny okna, servomotory s řídicími jednotkami, 

kabelové svazky, zámky, madla a polstrování. Výstupní kontrola spočívá v připojení 

svorkovničky dveří k počítači, kde je kontrolována jejich funkčnost. Na karoserii se připevní 

veškeré odhlučňovací izolace, těsnění dveří, přidělají se střešní okna, střešní airbagy a střešní 

čalounění, rozvedou se kabelové svazky. Zvláštní montážní linku má palubní deska. Na kovový 

palubní rám se postupně připevňují topení, pojistky, kabely, airbag spolujezdce, relátka, 

volantová tyč atd. Vše je překryto vrchním plastovým krytem. Kompletní palubní deska 

se připevní do kabiny. Do vozu se namontují pedály, nádobky chladicí kapaliny a nádoba 

pro odstřikovače, stěrače, posilovač řízení i volant. Pomocí speciálního lepidla se nalepí přední 

a zadní sklo. V této fázi se připevní auto akumulátor a zkompletuje se zadní víko automobilu. 

Sestaví se celé klimatizační ústrojí. Kabina se osadí bezpečnostními pásy. Potom se auto 

vyzdvihne, aby se zpřístupnila spodní strana. Přidělá se plastová palivová nádrž. V tomto stavu 

je vůz připraven pro montáž podvozku. Tento je opět celý kompletován na samostatné lince. 

Je sestavena přední a zadní náprava včetně tlumičů, pérování, brzdových kotoučů s brzdami 

a zavěšení kol. Stejně tak je kompletní i motor s převodovkou včetně palivových a chladicích 

rozvodů, vstřikovacího čerpadla, alternátoru, řídicích jednotek a dalších náležitostí. Vcelku 

je sestavená také výfuková soustava (sběrací potrubí, katalyzátor, výfukové vedení, tlumič) 

a řazení. Ta je již připevněna na výfukové potrubí z motoru. Takto připravený podvozek 

je posazen na pojezdovém vozíku. S ním se najede pod zdvižený automobil. Vozík 

se hydraulicky zdvihne a dotáhnou se šrouby spojující podvozek s karoserií. Současně se spojí 
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ovládací pedály s příslušnými soustavami. Připevní se brzdové vedení. Automobil sjede dolů 

a přidělá se frontend, což je soustava motorového a klimatizačního chladiče, předních světlometů 

a klaksonů. K autu se připevní přední a zadní nárazník, přišroubují se kola a spodní kryty motoru. 

Auto se položí na kola. Odvzdušní se brzdová soustava, zapojí se akumulátor a provede se tzv. 

pedál test. Připevní se rezervní kolo. V tomto okamžiku se kompletuje hlavně vnitřek kabiny. 

Nainstaluje se středový panel s tunelem. Položí se koberce a upevní sedačky. Naplní se pohonné 

hmoty a chladící kapalina fridex. Na auto se opětovně přišroubují přesně tytéž hotové dveře. 

Potom se auto připojí k diagnostické jednotce a dojde k „oživení“ řídicích jednotek. 

Již kompletní automobil je podroben kontrole a seřízení brzd a geometrii kol. Potom vjede 

do zajížděcí kabiny do odvalovacích válců. Auto v chodu simuluje jízdu podle zadaného 

programu a jsou kontrolovány nejen jízdní vlastnosti. Jsou-li shledány jakékoliv závady, vůz 

se odstaví v oddělení repasí, kde se automobilu individuálně věnují. Potom následuje seřízení 

dveřních zámků a zajížděcí jízda na venkovním polygonu, kde se opět zkoušejí jízdní vlastnosti. 

Vůz z polygonu sjede na myčku. Zde dojde k jeho umytí a kontrole zatékavosti. Auto projde 

poslední opravou případných závad a konečnou kontrolou. Je-li shledána závada na laku, dojde 

na úseku repase laku ve stříkacím boxu k jejímu odstranění. Předposledním krokem je seřízení 

světlometů. Na úplný závěr jsou určitá místa vozu polepena ochrannou fólií. Automobil 

je tak připraven na export. 

 
 

5.2 Výroba nákladních automobil ů 
 

Mezi výrobou osobních a nákladních automobilů jsou určité rozdíly. Výroba nákladních 

vozů obnáší v jistých ohledech odlišné výrobní postupy, klade větší nároky na výrobní 

technologie co do jejich robustnosti a únosnosti vzhledem k vysokým hmotnostem vozů 

a je časově náročnější. Vyrobit osobní automobil je otázkou spíše hodin a dnů, zatímco u vozů 

nákladních jsou to týdny. 

Výroba těžkých nákladních off-road vozidel probíhá takto. Na montážní linku se navezou 

kompletní nápravy, nosné roury a meziroury. Ty se vzájemně sešroubují a tvoří kompletní 

nosnou páteř budoucího vozidla. K tomu se přimontují nápravy, pomocná převodovka, měchy 

atd. Celý podvozek se odmastí, vysuší a nastříká. Po vytvrdnutí barvy se namontují kola 
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a na ně se postaví.podvozek. Tímto končí linka podvozku. Na karosovací lince se na podvozek 

připevní rám spolu s motorem i hlavní převodovkou. Upevní se rozvody vzduchu a kabelové 

svazky. Namontují se světlomety, vzduchojemy, blatníky, nárazníky, baterie a další vybavení. 

Na vůz se za pomoci jeřábu posadí kompletní hotová kabina. Zajistí se propojení veškerých 

ovládacích prvků a přímo v místě montáže se doplní provozní kapaliny. Tímto se stává vozidlo 

schopné jízdy. Dle přání zákazníka se namontuje nástavba. Po případné repasi vjíždí na zkušební 

polygon, odkud je ho možné exportovat k budoucímu zákazníkovi. Nutno poznamenat, 

že dnešním trendem automobilových závodů je kompletní vozy určené na export do jistých zemí 

opětovně rozebírat na menší celky a vyvážet je v rozebraném stavu v kontejnerech. To je činěno 

z důvodů snížení nákladů, především celních. Zároveň si to některé cílové země kladou 

jako podmínku. Z důvodu zajištění práce pro své občany při opětovné kompletaci vozů 

i dodávání některých dílů. 

 

 

5.3 Specifika výroby automobil ů 
 

Výroba vozů je dosti složitý proces. Jsou zde kladeny vysoké nároky na přesnost 

dílenského zpracování. Vše podléhá vícenásobné kontrole. Každý pracovní úkon na lince 

je pečlivě evidován pro případ zpětného dohledání zaměstnance. Značná část pracovních operací 

je prováděna strojně pomocí robotů za účelem zvýšení rychlosti a přesnosti výroby. Dnešním 

trendem je snaha co nejvíce potlačit možnost lidské chyby a z tohoto důvodu se využívá právě 

strojů a počítačů. Nemalé požadavky jsou též kladeny na čistotu pracovního prostředí 

na pracovišti. Především v lakovnách musí být docíleno vysoké úrovně čistoty. Ve stříkacích 

boxech je teoreticky sterilní prostředí, které je zajišťováno přetlakovou ventilací. Panuje 

zde zvláštní režim, mají sem přístup pouze určité osoby v předepsaných ochranných oblecích. 

Základním stavebním kamenem výroby osobních vozů je především logistika. 

Ta je v automobilových továrnách na velmi vysoké úrovni. Veškerý dovoz materiálu do areálů, 

uskladnění v meziskladech či přímo navážení k jednotlivým pracovištím je nutno dokonale 

naplánovat a sladit. V závodech jsou většinou jednotlivé díly a komponenty v množství, 

které pokrývá výrobu na jednotky hodin. Jakýkoliv výpadek dodávek materiálů má za následek 

miliónové škody. Vezmeme-li v úvahu, že se vyrábí současně více typů vozidel najednou 
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a každý jednotlivý vůz má jinou výbavu, je opravdu bytostně nezbytné vše dokonale 

zkoordinovat a zajistit tak, aby mohla výroba plynule probíhat. Výroba osobních vozů 

také vyžaduje oproti jiným průmyslovým odvětvím velké množství výrobních prostor. 

Ve výsledku se jedná o desítky až stovky tisíc čtverečních metrů ploch výrobních hal. 

Je to samozřejmě odvozené od množství produkovaných vozů. Nutností jsou taktéž značně velké 

odstavné plochy pro vyrobené automobily. A jak jsem se již zmiňoval v předešlé kapitole, 

je součástí každého závodu testovací polygon. 
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6 Jak se chovají stavební materiály v p řípadě požáru 
 

Výrobní haly v automobilovém průmyslu jsou vystavěny z různých druhů stavebních 

materiálů. Významný vliv na použitém druhu stavebního materiálu má doba, ve které byly 

tyto haly vystavěny. Jak je všeobecně známo, má automobilový průmysl v Česku dlouhou 

tradici. Některé objekty stojí již několik desítek let bez toho, aniž by prošly rozsáhlými 

rekonstrukcemi. A není jich nikterak málo. Zatímco původní haly byly převážně z cihlového 

zdiva a dřevěných nosných prvků střech, jsou dnešní výrobní prostory budovány hlavně 

z železobetonu, oceli a sendvičových panelů. Součástí hal jsou i několikapatrové ocelové 

a cihlové vestavby (často staticky nezávislé), viz. obr. 2.  

 

 
Obrázek 2: Zděná vestavba ve svařovně 

 
Výrobní objekty jsou většinou velmi rozlehlé a vysoké. Hlavním důvodem jsou výrobní 

linky, jejichž technologie vyžaduje dostatečný prostor. Trendem je výstavba nosného 

železobetonového montovaného skeletu často doplněného vodorovnými ocelovými vazníky. 

Mimo jiné je to odvislé od toho, zda je výrobní technologie zavěšena v nosné střešní konstrukci 

a jsou tudíž kladeny vyšší nároky na únosnost, či nikoliv.  

Dnes jsou objekty projektovány dle platného kodexu norem požární bezpečnosti staveb 

ČSN 73 08 xx. Všechny normy požárního kodexu navazují na základní kmenové projektové 

normy ČSN 73 08 02 a ČSN 73 08 04 [1] a specifikují a doplňují její jednotlivá ustanovení. 

Celý balík těchto norem se rozděluje na normy projektové, zkušební, hodnotové a předmětné. 
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6.1 Stavební ocel 
 

Ocel je v budovách automobilového průmyslu nejčastěji používána ve formě vazníků 

jako vodorovná nosná konstrukce a jako svislá nosná konstrukce mohutných výrobních 

technologií ve formě sloupů. Je to nehořlavý stavební materiál. I přes tuto svou vlastnost 

lze její chování při požáru označit jako velice nebezpečné. I vzhledem k velkému množství druhů 

stavebních ocelí a tedy i jejich rozdílným vlastnostem lze stanovit přibližné kritické teploty, 

při kterých dochází k jejich mechanickým změnám. Přibližně do teploty 350oC klesají 

mechanické vlastnosti pozvolna do takové míry, že neohrožují PBS. Vyšší teploty již mají 

za následek narůstající deformace. Zhruba při prohřátí oceli na teplotu 500oC dochází 

k jejímu zřícení v důsledku ztráty pevnosti pod únosnou mez a zpravidla s sebou strhne i ostatní 

stavební konstrukce, do kterých byla zakotvena. Ocel je možno označit za nejnebezpečnější 

z nejpoužívanějších stavebních materiálů vzhledem k její nízké kritické teplotě a neschopnosti 

odhadu, kdy dojde k jejímu zřícení. To velice komplikuje nasazení jednotek požární ochrany 

v těchto objektech zasažených požárem. 

Zvlášť velké nebezpečí zřícení hrozí u stropních konstrukcí v uzavřených halách. Hlavními 

důvody jsou: 

• nejvyšší teplota ve stropních prostorech,  

• velké rozpětí nosných ocelových konstrukcí,  

• značné zatížení. 

 
Nezanedbatelnou hrozbou oceli je i její velká teplotní roztažnost. Velké problémy nastávají 

u dokonale vetknutých konstrukcí bez možností volného prodloužení. Již při teplotě 

100oC dochází k namáhání jejich meze průtažnosti [8]. Z tohoto důvodu je nutno počítat 

u konstrukcí s dostatečnou dilatací. Krátkodobý ohřev ocelových nosníků na vyšší teploty nemá 

za následek ztrátu mechanických vlastností oceli. Vlivem tepelné roztažnosti mohou nastat 

případy, kdy nosník vytlačí část zdiva, vychýlí zdivo ze svislé podoby či se zdeformuje. 

Konstrukčním opatřením může být nezazdívání konců nosníků a ponechání je volných. 
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6.1.1 Vliv požáru na mechanické vlastnosti oceli 
 

Mechanické vlastnosti oceli jsou ovlivněny jejím zpracováním a složením. Rozhodující roli 

má uhlík. S jeho rostoucím množstvím stoupá pevnost, tvrdost a zlepšuje se kalitelnost. 

Na druhou stranu svařitelnost, pevnost v ohybu a tažnost klesají. 

Se stoupající teplotou dochází ke změnám mechanických vlastností. Tažnost přibližně 

do 250oC klesá a pak nastává prudký vzestup. Mez kluzu má od počátku zahřívání klesající 

tendenci. Pevnější ocel má pokles kluzu menší nežli ocel s nižší pevností. Modul pružnosti 

má neměnnou hodnotu jen do meze úměrnosti. Se vzrůstajícím napětím modul pružnosti klesá. 

Modul pevnosti zpočátku stoupá. Kolem 250oC dosahuje maxima a po 300oC nabývá původní 

hodnoty. Se vzrůstající teplotou prudce klesá. Při 650oC dosahuje pevnost pouze 20% původní 

hodnoty [8].  

 

 

6.1.2 Protipožární ochrana ocelových konstrukcí 
 

Důležitým ukazatelem požární odolnosti ocelových prvků je jejich poměr Am/V (O/A nebo 

O/F). Je to poměr obvodu průřezu ku jeho ploše. S narůstajícím poměrem dochází k poklesu 

požární odolnosti a naopak ke zvyšování tepelné jímavosti prvku. Nechráněné ocelové 

konstrukce mají odolnost max. 15 minut. V případech, kdy požární odolnosti stavebních 

konstrukcí nevyhovují, musíme hledat řešení, jak jejich požární odolnost zvýšit na požadovanou 

hodnotu. V zásadě existuje dosti velká škála možností, jak zvyšovat dobu, po kterou budou 

konstrukce odolávat účinkům požáru, aniž by došlo k porušení jejich funkce. U ocelových 

konstrukcí musíme rozlišovat, zda se jedná o konstrukce tyčové, nebo plošné, neboť její typ 

ovlivňuje způsob ochrany. Plošné konstrukce (nejčastěji stěny a stropy z trapézového plechu) 

je nejvhodnější chránit instalací požárních podhledů či předsazeným požárně odolným 

obvodovým pláštěm. Duté tyčové konstrukce mohou být chráněny z vnitřní a vnější strany. 

Vnitřní ochranou dutých profilů je jejich vyplnění ochrannou hmotou, čímž obvod ocelového 

průřezu zůstává obnažen. Vyplněním dutin se zvyšuje statická únosnost průřezu (hlavně 

při použití konstrukčního betonu) a dochází k odnímání tepla zahřáté oceli. Výplň může 

být povahy statické (při pevném skupenství) nebo dynamické (při kapalném skupenství). 
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Nutno v případě požáru počítat s odvodem vznikající páry. Tento způsob ochrany není dle mého 

názoru nejvýhodnější. Zmíněný předpoklad potvrzuje i praxe. V budovách automobilového 

průmyslu jsem se s touto ochranou nesetkal. Vnější protipožární ochranu tyčových prvků 

lze rozdělit na ochrany prováděné suchou a mokrou technologií. Mokrou technologií 

je obetonování. Tento způsob se dnes již téměř nevyužívá s ohledem na pracnost a její značnou 

hmotnost. Přijatelnějším způsobem ochrany je obezdívání. Jeho účinnost je ovlivňována 

použitým materiálem, tloušťkou ochranné obezdívky a provedením povrchové omítky. Ochranná 

vrstva musí mít větší tloušťku vzhledem k vyšší tepelné vodivosti tvárnic. Hlavní nevýhodou 

je velký počet spár dovolujících vznik tepelných mostů. Dalším typem ochrany je omítání. 

Při uplatňování této ochrany je třeba užívat pletiva jako nosného prvku omítky. Ta má totiž 

při požáru zcela odlišné objemové změny než ocel a bez pletiva by odpadla. Zvýšení požární 

odolnosti je závislé na tloušťce omítky a jejím druhu. Ochranné nástřiky a nátěry patří 

mezi nejpoužívanější způsoby ochrany. Jejich největší výhodou je malá hmotnost, vysoká 

účinnost požární odolnosti a v porovnání s předchozími způsoby nižší pracnost. Mezi nástřiky 

a nátěry jsou odlišnosti. Protipožární nástřiky mají nesrovnatelně horší vzhled a nelze je použít 

do běžného interiéru. Jejich povrch je nerovný a až na výjimky je nelze hladit. Jejich objemová 

hmotnost je proti nátěrům mnohonásobně vyšší, více zatěžují konstrukci, problematická je v řadě 

případů i jejich adheze k povrchu. Jsou poměrně křehké a nesnášejí dynamické namáhání 

konstrukce. Nástřiky ale umožňují zajistit většině ocelových konstrukcí prakticky všechny 

požadavky kladené projektovými normami, tedy od 15 až do 180 minut. Jsou při správné aplikaci 

a vhodném prostředí stálé a stárnou jen velmi pomalu. Neposlední výhodou jsou ve srovnání 

s nátěry i výrazně nižší náklady na dosažení požadované požární odolnosti, což se rozhodně 

o nátěrech říci nedá, zvláště pokud se do nákladů zahrne i životnost. Důvodů pro jejich využití 

je tedy poměrně dost [9]. Nátěry jsou intumescentní, zábranové a sublimující. Přes větší či menší 

životnost nátěrů a nástřiků je nutné si uvědomit, že není neomezená a po čase je nutné je obnovit, 

což s sebou přináší nemalé obtíže a náklady. Taktéž hojně používanou ochranou jsou obklady 

deskovými materiály. Jejich výhodou je odstranění mokrého procesu, menší pracnost 

při obkládání, malá hmotnost a vysoká bezpečnost. Nevýhodou jsou mezideskové spáry. 

Vlivem vysoké teploty se totiž desky roztahují a po ochlazení následně smršťují, a dochází 

tak k obnažování ocelové konstrukce právě v místech spár [8]. Pokud jsem se již v objektech 

automobilového průmyslu setkal se zvyšováním požární odolnosti ocelových konstrukcí, byla 
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tato prováděna právě pomocí obkladů a sporadicky také nástřiků. Ochranu obklady v daných 

podmínkách pokládám za nejpřijatelnější a ztotožňuji se s ní. U nástřiků a nátěrů je největším 

problémem jejich životnost. Při výstavbě bývají stavební prvky sice opatřeny ochranným 

nátěrem, ten ovšem po čase ztrácí svou účinnost a začíná opadávat. Velmi často bohužel 

nedochází k jeho obnově, a konstrukce tak nejsou prakticky chráněny. 

 
 

6.2 Beton 
 

Nosný konstrukční systém rozsáhlých výrobních hal tvoří kromě oceli také beton, 

jak je vidět na obr. 3. A to především v podobě svislých sloupů a vodorovných stropních prvků 

ve formě monolitu či prefabrikátu. U těchto konstrukcí se setkáme výhradně s železovým 

betonem (železobetonem). Betonové směsi lze ke vztahu k požární odolnosti rozdělit na dvě 

skupiny. Jednou jsou betonové směsi z umělého či přirozeného pórovitého kameniva. 

Druhou skupinou jsou betony z kameniva hutného. 

 

 
Obrázek 3: Betonový skelet budoucí lakovny [22] 
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6.2.1 Vliv vyšších teplot na beton 
 

Zvýšené teploty vznikající při požáru mají na beton jako nehořlavý materiál značný vliv. 

Dochází k dočasným nebo trvalým změnám jeho mechanických a fyzikálních vlastností. 

V betonu zahřátém nad 100oC dochází k odpařování volné a částečně i fyzikálně vázané vody. 

To má za následek částečné zvýšení jeho pevnosti, avšak pokles modulu pružnosti. Pevnost 

v tlaku se v rozsahu teplot 100 až 400oC příliš nemění od původní hodnoty. Modul pružnosti 

ovšem nadále klesá. Při teplotách 400 až 500oC dochází k uvolňování chemicky vázané vody 

a vznikající pára způsobuje uvolňování vazeb. Tím se rychle zmenšuje pevnost i modul pružnosti 

betonu. S rostoucí teplotou tento pokles pokračuje. Při teplotě 1600oC se začíná beton tavit. 

Beton, jenž byl vystaven po delší dobu teplotě 350oC, vykazuje na povrchu porušení malými 

viditelnými trhlinkami nebo může být vnější vrstva vlivem expanze páry odprýsknutá. Změny 

vyvolané tepelnými účinky jsou výraznější u betonů vyšších tříd nežli u betonů s nižšími třídami 

pevnosti. Jsou ovlivňovány hlavně výplní betonu a složením cementu. Tepelná vodivost 

je asi 1,5x větší než vodivost cihelného zdiva a je značně proměnlivá. Závisí na vlastnostech 

přísad, hutnosti, vlhkosti betonu a samozřejmě teplotě. Napětí betonu jsou způsobena  postupným 

prohříváním jednotlivých vrstev materiálu. Jak teplo prostupuje betonem, dochází k objemovým 

změnám jednotlivých vrstev, které jsou vlivem teplotního spádu rozdílné v závislosti na jejich 

vzdálenosti od povrchu betonu vystaveného velkému teplotnímu namáhání. Napětí v betonu 

dosahuje velkých hodnot zejména při jeho náhlém ochlazení. Typickým příkladem je skrápění 

betonových nosníků při požáru vodou. To je velmi nebezpečné a může to způsobit nevratné 

poškození betonu [8]. 

 

 

6.2.2 Vliv vyšších teplot na železobeton 
 

U vyztuženého betonu má na jeho vlastnosti při narůstání teplot vliv i soudržnost betonu 

s výztuží. Ta je za normálních teplot založena na stejné teplotní roztažnosti obou materiálů. 

S nárůstem teploty nad 100oC se již začíná projevovat rozdílný součinitel teplotní roztažnosti, 

přičemž u oceli je vyšší než u betonu. Dochází k roztahování celé výztuže až do té míry, 

kdy to okolní beton více nedovolí. Vzniká vnitřní pnutí a pozvolna klesá soudržnost mezi výztuží 
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a betonem. Z tohoto důvodu je vhodné volit materiál výztuže a kameniva s podobným 

součinitelem teplotní roztažnosti. Doba, po kterou tyto konstrukce odolávají podmínkám požáru, 

závisí na druhu betonu, kameniva a mísení jeho složek, druhu a tvaru konstrukce, vzdálenosti 

a poloze konstrukce vzhledem k centru požáru, uvolňování vázané vody odpařováním, tloušťce 

ochranné betonové vrstvy výztuže, způsobu přejímání tepla a tloušťce konstrukce a jednotlivých 

jejích částí, na nichž závisí způsob prohřátí. 

U železobetonových konstrukcí vystavených vysokým teplotám dochází dosti často 

k odprýskávání betonu (větší či menší kusy betonu mohou doslova odstřelovat). Dojde-li k němu 

v rozích a okrajích průřezu, zmenší se nosnost konstrukce při působení ohybových momentů 

a normálových sil. 

Na základě zkušeností získaných z velkých požárů u nás i v zahraničí uvádí publikace [8] 

tyto poznatky: 

 

• ani vysoké teploty požáru do 800oC netrvající déle než 60 minut nerozrušují beton 

nosných prvků tak, aby se konstrukce pod vlastní tíhou zřítily, 

• betonářská ocel dobře chráněná krycí vrstvou 2 až 3cm nebývá při požárech, u nichž 

teploty nepřesahují 800oC a netrvají déle než 60 minut, účinkem ohně podstatně 

dotčena, 

• prudké ochlazování rozžhavených betonových konstrukcí proudem studené 

hasicí vody vyvolává značné vnitřní pnutí ve zchlazovaných oblastech, čímž 

je podporován vznik trhlin v betonu a deformací nosné výztuže. 

 

U konstrukcí namáhaných ohybem, což jsou především stropní prvky, se používá předpjatý 

beton. Tyto prvky neodolávají podmínkám požáru již tak dobře a tak dlouho jako běžný 

železobeton. Důvody jsou dva. Prvním jsou menší průřezové rozměry konstrukčních prvků, 

které se rychleji prohřejí. Druhým důvodem je tvrdý za studena tažený předpjatý drát, 

jenž je citlivější na vyšší teploty než klasická měkká vyztužovací ocel, přičemž představuje větší 

část pevnosti. U předpjatých konstrukcí se za vyšších teplot snižuje únosnost odprýskáváním více 

než u klasického železobetonu vlivem již předem vneseného napětí. Při odprýsknutí krycí vrstvy 

je obnažená přepínací výztuž vystavena přímému účinku vysoké teploty ohně. Tím se výztuž 

prohřívá a zmenšuje svou nosnou schopnost. K odprýskávání může dojít již při působení ohně 
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v době kratší dvaceti minut. Velikost odprýsknutých částí betonu může být velice rozdílná. 

U desek a stěn může odprýskávat beton v plochách od několika milimetrů až do metrů 

čtverečných s hloubkou do cca 5 mm. Jestliže má předpjatá konstrukce dostatečně tlustou krycí 

vrstvu, chová se podobně jako železobeton. Předpjatý beton vyztužený ocelovými pruty 

za studena má poloviční odolnost vůči požáru než beton s výztuží taženou za studena. Velice 

důležitým ukazatelem požární odolnosti stropních konstrukcí je doba, po které se na nosnících 

projeví trvalé deformace a s tím související ztráta únosnosti. Výhodou těchto konstrukcí 

je to, že se nezřítí náhle, nýbrž se postupně dle postupujícího prohřívání prohnou. Nevýhodou 

předpjatých konstrukcí je fakt, že se dráty výztuže protahují již při teplotě 150oC, čímž v nosníku 

vznikají trvalé deformace a nosník se ani po zchladnutí nevrátí do původní polohy a musí 

být vyměněn. 
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7 Hořlavé materiály vyskytující se v automobilových 
závodech  

 

V průmyslových objektech se vyskytuje velké množství více i méně hořlavých materiálů. 

Nacházejí se ve všech skupenstvích. Pro lepší přehlednost a orientaci v nich je pro účely 

této práce člením do třech hlavních skupin dle místa jejich výskytu a účelu. 

 

 

7.1 Hořlavé materiály tvo řící stálé požární zatížení výrobních budov 
 

První soubor tvoří hořlavé látky, které jsou součástí budov a stavebních konstrukcí. 

Především jsou to tepelné, zvukové, střešní izolace a rozvody elektrické energie. Z požárních 

dokumentací jsem zjistil, že absolutní většina izolačních materiálů ve výrobních halách 

je z konstrukcí druhu DP1 (izolace z minerálních vláken), tedy těch, které nezvyšují intenzitu 

požáru. Hydroizolace střech již představují významný problém. Vzhledem k tomu, že většina 

výrobních hal má ploché střechy o půdorysných plochách v tisících m2, bývají využívány v hojné 

míře asfaltové pásy (viz. obr. 4). I přes jejich neustálý vývoj a zlepšování jejich fyzikálně-

mechanických vlastností se stále jedná o hořlavé materiály [10]. I jejich životnost je v porovnání 

s jinými střešními krytinami podstatně kratší, a je třeba ji čas od času vyměnit. Bohužel, obvykle 

se stará lepenka ze střech nestrhává, ale jsou na ni lepeny další vrstvy nových lepenek. 

Tím samozřejmě dochází k nežádoucímu navyšování hořlavého materiálu. Dnešním stavebním 

trendem je izolace střešní krytiny z vnitřní strany haly izolací z minerálních vláken, 

čímž je dosaženo zvýšení požární odolnosti střešního pláště. Určitá možnost je také v nahrazení 

hořlavé lepenky nehořlavou plechovou střešní krytinou. Nezanedbatelné stálé požární zatížení 

představují elektrické rozvody. Těm se věnuji dále v kapitole 7.4.  
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Obrázek 4: Hořlavý střešní plášť z lepenkových pásů na hale svařovny 

 
 

7.2 Hořlavé látky tvo řící sou část výrobních technologií 
 

Druhou skupinu hořlavých materiálů tvoří látky, které jsou součástí výrobního procesu. 

Tedy materiály užívané k zajištění správné funkce výrobních zařízení, technologické náplně 

a média, svářecí média, chemické přípravky v lakovnách ad., bez nichž by nebyla výroba 

automobilů možná. Jsou uloženy v zásobnících, sudech, v rozvodných potrubích. Jedná se hlavně 

o hořlavé tekutiny, ať již kapaliny (polární i nepolární), tak i plyny. Vzhledem k tomu, 

že množství hořlavin jsou velmi různorodá, zmiňuji se pouze o látkách z pohledu množství 

pro nás zajímavých. Největší zásobárnou požárně nebezpečných látek jsou bezesporu lakovny. 

Ve velkých množstvích jsou tu používány barvy, jichž jsou desítky tun. Dnes se již naštěstí 

používají vodou ředitelné barvy, které jsou nejen šetrnější k životnímu prostředí, ale mají 

i sníženou hořlavost oproti klasickým syntetickým barvám užívaným v nedávné minulosti. 

Jsou to hořlaviny III. až IV. třídy hořlavosti. Obsahují do 20% organických rozpouštědel. Plniče, 

které se stříkají na karoserie vozů jsou také hořlavé. Jsou to vodou ředitelné kapaliny III. třídy 

hořlavosti vyskytující se opět v desítkách tun. Plastizol se nanáší na podvozky vozů. Jeho hlavní 

složkou je tekuté PVC. Je to o něco hustší kapalina než předešlé s obsahem 5% organických 

rozpouštědel. Ročně se ho v jednotlivých automobilových lakovnách spotřebují tisíce tun. 
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Nejnebezpečnější je vrchní lak s obsahem 60% organických rozpouštědel jako jsou xylen, benzen 

a toluen. Tyto laky spadají do I. a II. třídy hořlavosti. V mnohonásobně menších množstvích 

se nejen v lakovnách, ale i na svařovnách a montážích používají lepidla, tmely, pasty, vysoce 

hořlavé terostaty, líh, minerální oleje, vazelíny. K čištění zásobníků a rozvodů se používají 

nekoncentrované kyseliny. V některých automobilkách se ke svařování mimo jiné používá 

i acetylen s kyslíkem. K vytápění a v sušárnách se spaluje zemní plyn. 

Nebezpečných hořlavých chemikálií je ve výrobních prostorech mnoho druhů. Je snaha 

snižovat jejich hořlavost i toxicitu či je nahrazovat látkami stejně vhodnými, ale bezpečnějšími. 

Důležitá je požární prevence při nakládání s těmito látkami. 

 

 

7.3 Hořlavé materiály instalované do vozidel 
 

Třetí třídou hořlavých hmot jsou materiály montované přímo do vyráběných vozů. Hlavně 

jsou to plasty, které se v automobilech stále častěji při výrobě uplatňují. Jak v interiéru vozu, 

tak i na karosérii a kapotě. V dnešním moderním automobilu zaujímají plasty kolem 

10 hmotnostních procent. Odhady hovoří o tom, že jejich množství by se mohlo zvýšit 

až na 26%. Jejich použití výrazně redukuje hmotnost vozidel a tak zároveň šetří i palivo [11, 12]. 

Nalezneme mezi nimi termoplasty, termosety i elasty. Nejčastěji používanými plasty 

jsou polyuretanové pěny, materiály na bázi PVC, polykarbonáty, polypropylen, polyester, 

polyamidy, silikony, polyétery, kaučuk, pryskyřice a jiné. Ze skladů jsou tyto materiály naváženy 

do haly montáže k výrobní lince do příručních skladů, odkud jsou zaměstnanci ručně odebírány 

a instalovány do vozidel po této lince se pohybujících. I přes hojné používání retardérů hoření 

jako způsobu snižování hořlavosti jsou tyto plasty hořlavé s teplotou vznícení přibližně 

od 350oC. Velmi nebezpečné jsou intenzitou hoření, výhřevností, dýmotvornou schopností 

a náchylností k tepelnému rozkladu. Při jejich hoření vznikají toxické plyny jako oxid uhelnatý, 

oxidy dusíku a síry, kyanovodík, čpavek, formaldehyd, chlorovodík a stovky dalších plynů 

nebezpečných nejen pro osoby vyskytující se v objektu, ale také pro stavební konstrukce. 
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7.4 Požární bezpe čnost elektrických rozvod ů 
 

Z grafů uvedených v kapitole 3 jasně plyne, že ve výrobních objektech nejčastěji hořely 

izolace elektrických kabelů. Nejobvyklejšími zdroji zapálení byly elektrické iniciátory 

jako elektrická jiskra, proudové přetížení, elektrický oblouk a další blíže nespecifikované 

elektrické jevy. Z tohoto důvodu má tato nejčastější příčina požáru vlastní část kapitoly. 

 Elektřina je stěžejní energií automobilového průmyslu. Valná většina všech výrobních 

zařízení ji využívá ke svému provozu. V průmyslových objektech automobilek jsou vedeny 

řádově tisíce kilometrů silových i slaboproudých kabelů. Tvoří jakousi prostorovou síť. Je nutné 

si uvědomit, že každé takovéto vedení představuje potenciální riziko v případě požáru. 

Může představovat možnou trasu šíření požáru a být původcem silného zadýmení se vznikem 

toxických zplodin hoření. 

Pro zajištění požární bezpečnosti elektrických instalací není v českých technických 

normách a předpisech vytvořena dostatečná opora a většina požadavků týkajících se požárně 

technických vlastností elektrotechnických výrobků vyplývá hlavně z požárního kodexu 

(připravuje se ČSN 73 08 48 Požární bezpečnost staveb – Instalace elektrických zařízení). 

Především v ČSN 73 08 04 jsou zařazeny samostatné kapitoly kabelové rozvody a dodávka 

elektrické energie.  Základní požární vlastnosti kabelů se ověřují dle dvou zkušebních norem 

ČSN EN 50265 a ČSN EN 50266. Hlavní rozdíl mezi nimi je v množství najednou zkoušených 

vodičů. Zkouškami dle těchto dvou norem se určuje odolnost kabelů proti svislému šíření 

plamene. Nepostihuje elektrické a izolační vlastnosti zkoušených kabelů. Zajímavostí je, 

že kabely s pláštěm z polyetylénu nevyhovují ani této základní zkoušce vlivem stékání hořícího 

polyetylénu, a tím rozšiřování ohně po povrchu kabelu. Nepodařilo se mi zjistit, zda a v jakém 

množství se vedení s touto izolací v automobilkách vyskytuje. Naopak u kabelů s pláštěm z PVC 

je odolnost proti šíření plamene zaručena. Je to způsobeno uvolňováním chemicky vázaného 

chlóru, který působí jako retardér plamene. Nevýhodou PVC je vznik velkého množství kouře 

a jedovatých sloučenin. Možnou alternativou jsou bezhalogenové samozhášivé kabely. 

Kromě zkoušek odolnosti proti šíření plamene musí kabely ještě vyhovovat ČSN EN 50 268 

Měření hustoty dýmu při hoření elektrických kabelů za definovaných podmínek a ČSN EN 50 267 

Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů. 



 32 
 

Všechny výše uvedené normy sledují vlastnosti běžných kabelových izolací z hlediska 

jejich chování při požáru, tedy to, jakým způsobem mohou kabely přispívat ke vzniku a šíření 

požáru. Nezabývají se elektrickými a izolačními vlastnostmi vodičů. Pro napájení a ovládání 

technických zařízení sloužících k zabezpečení objektů proti požáru je ovšem hlavní zajištění 

funkce elektrických obvodů i v extremních podmínkách požáru. Hovoří se o tzv. zachování 

funkčnosti, čímž se rozumí časově omezené zachování elektrického napájení v případě požáru. 

Kromě zachování funkčnosti jsou na kabelová zařízení fungující v případě požáru kladeny další 

požadavky jako: 

 
• odolnost proti šíření požáru, 

• minimální vývin dýmu, 

• minimalizace korozivních zplodin hoření. 

 
 Z tohoto důvodu byla vytvořena zkušební norma ČSN IEC 60331, která zkouškami 

ověřuje a zaručuje izolační stav a celistvost vodičů. Kabelové rozvody jsou ohroženy 

jak tepelným namáháním, tak i mechanicky. V zahraničí platí další normy, které podrobují 

zkoušce celý kabelový systém, neboť zachování funkčnosti v případě požáru může zaručit vždy 

jen celý systém. Tedy kabely a kabelové nosné systémy včetně související instalační techniky. 

V automobilkách jsou to především pod stropem zavěšená klimatizační a jiná vedení připevněná 

plastovými hmoždinkami. Jde především o německou normu DIN 4102 část 12: Zachování  

funkčnosti elektrických kabelových systémů. Vzhledem k potřebě zajistit certifikaci kabelových 

nosných systémů se zachováním funkčnosti při požáru v ČR byl vytvořen domácí zkušební 

předpis ZP 27/2003:2006. Přebírá prakticky všechny požadavky německé normy DIN 4102 

část 12 [13]. V praxi kabel zkoušený dle ČSN IEC 60331, který vydrží být funkční po dobu 

90 minut, při zkoušce podle ZP č. 27/2003:2006 vydrží třeba jen 10 minut. Tato čísla jsou čistě 

informativní. Mají pouze poukázat, jak velký časový rozdíl vzniká při zkoušení podle těchto 

dvou norem. Takto výrazné snížení doby funkčnosti je způsobeno zkoušením celého nosného 

systému, který se vlivem vysokých teplot hýbe a v něm uložené kabely se o sebe třou a rychleji 

se vzájemně zkratují. 

 

 

 



 33 
 

8 Požárně bezpečnostní za řízení ve výrobních objektech 
 

Vznik požáru nikdy nelze zcela vyloučit. A to ani přes všechna preventivní opatření 

při projekci a následné výstavbě. Výrobní linky a pracovní postupy kladou velké nároky 

na prostor. Vzniká potřeba umístit velké technologické celky současně do jednoho místa 

z důvodu optimalizace výroby. To má za následek obrovskou rozlehlost průmyslových hal 

nedělených na menší části, což samozřejmě přináší větší riziko ztrát v případě požáru. 

Proto tato situace vyžaduje zodpovědnější přístup k řešení požární ochrany. Pro omezení 

materiálních ztrát je rozhodující časový faktor. Jak říká známé pořekadlo: „P ři požáru je prvních 

5 minut cennějších než následujících 5 hodin“. V automobilovém průmyslu je tudíž užito velké 

množství vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany i požárně 

bezpečnostních zařízení, která zvyšují požární bezpečnost objektů. Vzhledem k velikosti objektů, 

způsobům výroby a  přítomným látkám je těmito zařízeními vybavena velká část výrobních 

budov. I přes značnou finanční náročnost těchto bezpečnostních zařízení lze předeslat, 

že „milióny chrání miliardy“. V této kapitole se zaměřuji na stručný popis a rozbor vyhrazených 

požárně bezpečnostních zařízení, která tvoří nedílnou součást požární bezpečnosti staveb 

v automobilovém průmyslu. Jejich vliv je obsažen v hodnocení požárního a ekonomického rizika 

jako součást výpočtu indexu pravděpodobnosti vzniku a šíření požáru P1 dle ČSN 73 08 04[1]. 

Při projektování požárně bezpečnostních zařízení (PBZ) musí být splněny podmínky stanovené 

právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce. 

 

 

8.1 Elektrická požární signalizace 
 

Elektrická požární signalizace (EPS) jako zařízení pro detekci ohniska požáru 

je ve velkoplošných halách nepostradatelná. Největší uplatnění nachází hlavně v objektech 

lakoven a montáží. Projektování a nutnost střežení požárních úseků (PÚ) EPS řeší norma 

ČSN 73 08 75 Navrhování elektrické požární signalizace. Kromě této normy jsou požadavky 

na vybavování PÚ EPS také v jiným projektových normách požárního kodexu řady ČSN EN 54. 

V automobilkách se většinou nacházejí všechny druhy hlásičů. A to jak ty, které vyhodnocují 
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parametry svázané s pohybem a rozšiřováním produktů hoření, tak také hlásiče vyhodnocující 

parametry nesvázané s šířením  produktů hoření.  

V montážních halách, kde jsou velké plochy a výšky až 12 metrů, převládají teplotní 

či kouřové hlásiče lineární. Důvodem jsou především menší nároky na instalaci, rozměrově 

vyhovující prostory a úspora finančních prostředků, které by nebylo dosaženo instalací hlásičů 

bodových. Jejich rozmístění a nastavení je provedeno tak, aby hlásiče nedetekovaly turbulentní 

proudění v blízkosti topidel či promíchávání teplého a studeného vzduchu při větrání objektů. 

Výhodou těchto moderních hlásičů je to, že jsou schopny rozlišovat situace, kdy dojde 

k úplnému přerušení optického IR paprsku (např. ho přeruší dělník svým tělem), nebo jenom 

jeho rozptylu a následné modulaci vlivem změny hustoty prostředí, kterým prochází. 

Menší požární úseky jsou chráněny bodovými kombinovanými hlásiči. Ty detekují jak zvýšenou 

teplotu, tak i požární aerosoly. K signalizaci „požár“ dochází až po detekci obou fyzikálních 

veličin najednou. V objektech výroby agregátů, montáží a jiných, kde je ve střešním plášti 

mnoho světlíků a podlahy jsou z litého betonu a opatřeny nátěrem dochází k odlesku slunečních 

paprsků vnikajících střešními světlíky. Tento jev má nežádoucí vliv na přítomné detektory 

požárů. Proto jsou pod světlíky rolovatelné žaluzie, ovládané čidly reagujícími na světlo.  

Lakovna je, co se detekce požárů týče, nejsložitější. Jsou to často vysoké několikapatrové 

objekty s minimem denního světla. Patra na sebe v různých částech objektu nenavazují 

a jsou mezi nimi velké technologické prostupy [26]. PÚ jsou i několikapatrové. Skladuje se zde 

velké množství hořlavých kapalin, s nimiž se dál pracuje, a to i za zvýšených teplot! Převládají 

zde hlavně tlačítkové hlásiče a nasávací jednotky se zabudovanými optickokouřovými detektory. 

Tyto jednotky jsou velmi praktické a technologicky vyspělé. Jejich součástí je nasávací potrubí 

a malá vzduchová pumpa, která vzduch ze střeženého prostoru nasává přes detektor. Menší 

požární úseky střeží bodové kombinované hlásiče. Samotné stříkací boxy bývají nejčastěji 

střeženy plamennými hlásiči v nevýbušném provedení [14]. Na lakovnách nachází významné 

uplatnění též systémy pro detekci hořlavých i toxických plynů a par. Především v míchárnách, 

skladech barev a laků, plynových kotelnách a podobně. Tyto systémy mají vlastní malé ústředny. 

Ty zprostředkovaně zasílají hlášení o události přes technologické hlásiče do hlavních ústředen. 

Svařovny většinou nebývají plošně vybaveny automatickou požární signalizací, není 

to ovšem pravidlo. Od svářecích agregátů vznikají záblesky a jiskry, svářením se uvolňují plynné 

produkty, a tudíž lze jako detekovatelný fyzikální jev použít pouze teplotu. Systém detekce 
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požáru je založen především na lidském faktoru za pomoci tlačítkových hlásičů. 

Ty jsou umístěny jak u únikových východů, tak také na integrovaných hydrantových skříních 

(viz. obr. 5). Plošné pokrytí samočinnými hlásiči je zhotoveno hlavně tam, kde velikost PÚ 

svařoven nevyhovovala mezním rozměrům. Vybavení EPS ve svařovnách není příliš dostatečné, 

neboť i v těchto objektech se vyskytuje dostatek hořlavých materiálů, které mohou způsobit 

požár. Jsou to různé mastné palety, mazací tuky, papírové kartony, prachy usazené v potrubích 

a zachycené ve filtrech, odlučovačích ad. Tento názor potvrzuje i statistika. Pokud bude 

ve svařovně instalována EPS a bude provedena dle čl. 7.2.2 normy ČSN 73 08 04, může být 

využito snižujících koeficientů ∆c1 a ∆c3, tedy možnost rychlého zásahu jednotkami požární 

ochrany a samočinného odvětracího zařízení [1]. Je možné si tímto způsobem ušetřit 

mnohonásobně vyšší náklady při dělení objektů na PÚ z důvodu překročení mezních rozměrů 

PÚ. Instalace EPS v objektu je relativně nízkou investicí v porovnání s ostatními PBZ, zvláště 

pokud je již toto zařízení v areálu instalováno.Vestavěné přístavky kanceláří, zaměstnaneckého 

zázemí a trafostanice bývají střeženy ionizačními kouřovými hlásiči. Důvodem, proč se ještě 

dnes používají, je jejich vyšší citlivost oproti hlásičům optickokouřovým a tedy rychlejší 

zaznamenání vznikajícího požáru. To, co je obvykle prezentováno jako výhoda, se dle mého 

názoru může v automobilových výrobnách spíše projevit jako nevýhoda. Ionizační čidla 

jsou totiž schopna zaznamenat i výpary lepidel, olejů a ostatních kapalin, se kterými se v těchto 

prostorech pracuje, a vyhlašují plané poplachy. 

 

 
Obrázek 5: Integrovaná hydrantová skříň s tlačítkovým hlásičem EPS 
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Obecně se dá říci, že úroveň vybavení objektů EPS kopíruje jejich stáří více nežli u jiných 

PBZ. Zatímco průmyslové objekty staré několik desítek let tuto signalizaci nemají vůbec, 

či je v takovém stavu, že je spíše na obtíž (vlivem stáří obtížné testování hlásičů, velké množství 

planých poplachů, nekompatibilita s moderními ústřednami), jsou nové objekty vybaveny 

nejmodernějšími detekčními systémy. Soustava EPS v celém automobilovém podniku 

představuje velice složitý a členitý celek. Jsou používány výhradně systémy s individuální 

adresací. Veškeré hlásicí linky jsou vždy svedeny do technologického centra vnitropodnikové 

ústředny, kde je trvalá obsluha. Jelikož jsou objekty chráněny tisíci kusů hlásičů, odpovídá tomu 

také počet ústředen. Těch jsou desítky a setkal jsem se i s případem, kdy jich bylo přes sto. 

Již tato čísla napovídají o nebývalé technické složitosti celého systému. Z důvodů stálé obsluhy 

nejsou používány doplňující zařízení EPS jako obslužné pole požární ochrany, klíčový trezor 

požární ochrany a zařízení dálkového přenosu. Liší se obsazení složek na ústřednách. 

Zatímco někde funguje centralizovaný model, kdy spolu na jedné ústředně sedí obsluha EPS 

z řad hasičů, bezpečnostní služba obsluhující vnitropodnikový kamerový a zabezpečovací 

systém, vyšetřovací služba a vrátní, v jiných automobilových podnicích je to přesně naopak 

a každá složka jež je součástí bezpečnosti podniku, má vlastní dispečink. Já se jednoznačně 

kloním k centralizovanému modelu. Nespornou výhodou je rychlá on-line komunikace v případě 

jakékoliv mimořádné události a snazší koordinace při jejím zdolávání. Výhodou jsou i menší 

finanční náklady. 

Domnívám se, že se v tomto výrobním odvětví vyskytuje příliš velké procento planých 

poplachů. V automobilkách, kde se nacházejí staré objekty se staršími systémy EPS, přesahuje 

počet planých požárů 90% všech zaznamenaných událostí. To se pohybuje na horní hranici 

přijatelného poměru 10 : 1 mezi poplachy a požáry. Důvodů je několik. Pouhých 3 až 5 promile 

poplachů je způsobeno vlastní závadou hlásiče. Největším problémem jsou externí firmy 

provádějící nejrůznější opravárenské a údržbářské práce především v době, kdy je továrna mimo 

provoz (víkendy, svátky, celozávodní dovolené). Také někteří vlastní zaměstnanci těchto 

podniků ať z nedbalosti, či nevědomosti konají tak, že způsobují plané poplachy. Často není 

dobrá komunikace mezi HZSP a některými zaměstnanci. Nenahlašují svou přítomnost v závodě, 

nezažádají o povolení k provádění rizikových činností, nebo zažádají, ale nepřijmou 

při vykonávané činnosti příslušná opatření apod. Druhým důvodem, proč plané poplachy od EPS 

vznikají, jsou nesprávně stanovené vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51. Důsledkem 
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jsou projektantem navrženy špatné typy hlásičů, které vlivem okolního prostředí vyhlašují 

chybná hlášení o poplachu či se stávají naopak méně citlivými. Třetím činitelem jsou výkyvy 

a výpadky ve výrobě. Hlavně na lakovnách v blízkosti sušek. Jak dochází ke zvyšování 

produkce, zmenšují se v sušicích boxech odstupy mezi karoseriemi a logicky se zvyšuje 

množství odpařených rozpouštědel. Tyto produkty čas od času nestihnou ventilátory odsát 

vlivem změny atmosférického tlaku či výpadku energie a dostanou  se do prostoru mimo box. 

 Všechny ústředny bývají prostřednictvím sériové komunikační linky napojeny 

na nadřazenou část vybavenou centrálním řídicím počítačem. Z terminálu centrálního řídicího 

počítače je možné ovládat jednotlivé ústředny a získávat přesný přehled o jejich stavech. 

V záloze je vždy připraven druhý záložní počítač s veškerým softwarem pro případ výpadku 

prvního. Na nadstavbové systémy je napojena celá řada dalších zařízení jako tabla, tiskárny, 

grafické výstupní jednotky atd. 

 

 

8.2 Zařízení pro odvod tepla a kou ře 
 

V průmyslové výrobě není vždy možné aplikovat požární dělení (průběžné technologické 

linky aj). I proto se využívá zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOTK) jako jeden ze způsobů 

jak omezovat šíření požáru. Je v automobilových závodech dalším nepostradatelným PBZ. 

A to hlavně v jednopodlažních výrobních objektech svařoven a montáží. Na lakovnách zajišťuje 

odvětrávání výkonná vzduchotechnika v důsledku požadované čistoty vzduchu. Jeho hlavními 

úkoly je snížení teploty v požárem zasaženém PÚ, zmírnění materiální škody, udržování 

neutrální roviny v patřičné výšce nad podlahou a zlepšování orientace. Dotýká se jak evakuace 

osob, tak zasahujících členů jednotek požární ochrany. Toto zařízení je možné projektovat 

dle DIN 18232 Ochrana před kouřem a teplem, NF S 61-938 – NF S 61-940, Aktual Bulletinu 

č. 20 či ČSN EN 12101 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla. 

Naprostá většina těchto zařízení pracuje na principu přirozeného odvodu způsobeného 

rozdílným atmosférickým tlakem a hustotou zplodin. Vzhledem k velikosti PÚ jsou haly děleny 

do kouřových sekcí. Ty vytvářejí kumulační prostor pro zachycení kouře a tepla vznikajícího 

při požáru a brání jeho rozšíření v PÚ. Zpravidla jde o kouřové zábrany (např. kouřové 

přepážky). Ty mají za úkol usměrnit pohyb zplodin v objektu. Tvoří je betonové vazníky,         
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je-li jich užito. Pokud tomu tak není, jsou dodatečně instalovány pohyblivé (mobilní-HSB) 

nebo nepohyblivé (stabilní-SSB) zábrany. Je na ně kladen požadavek z hlediska požární 

odolnosti E 15 DP1. Jelikož se sekce blíží maximální normou povolené ploše 2000 m2 a je užito 

velkých odváděcích ploch pomocí střešních RWA klapek (viz obr. 6), musí být zajištěn potřebný 

přívod vzduchu. A to v minimálních plochách 1,5 násobku aerodynamických ploch všech 

odvětrávacích klapek v největší kouřové sekci. K tomuto účelu slouží nejvíce vrata 

v obvodových stěnách určená k navážení materiálu k linkám. Klapky se současně využívají 

i k dennímu větrání, což je podmíněno dvěma ovládacími pulty [6]. První, který slouží 

pro zaměstnance (ovládaný z rozvodů vnitropodnikového tlakového vzduchu), a druhý určený 

pro zasahující jednotky PO dle obr. 7 (ovládaný z poplachové skříňky se stlačeným CO2 

v tlakové lahvi). Klapky jsou ovládány nejen ručně, ale i automaticky tepelnými spouštěcími 

pojistkami. V případě jejího prasknutí a otevření klapky dochází k rozpojení elektrického obvodu 

a signalizaci na ústřednu. S nuceným odvodem zplodin hoření jsem se setkal pouze 

na chráněných únikových cestách a nad částmi PÚ, kde je předpoklad nadměrně vysokého 

vývinu tepla a kouře z důvodu zvýšení odsávacího výkonu. A to v místech, kde dochází 

k obrábění hořčíku a hliníku vysokoobrátkovými stroji pod čistě olejovými emulzemi. 

V případech nuceného ZOTK šlo vždy o automatické ovládání od EPS. 

 Také k instalaci ZOTK bych měl několik praktických připomínek. Jsou nedořešeny 

priority v ovládání klapek hasiči a řadovými zaměstnanci. Otevře-li totiž zaměstnanec klapky 

v jedné kouřové sekci a zapomene je zavřít, existuje velké riziko přenesení požáru z jiné kouřové 

sekce. Jistě by bylo dobré, aby se klapky ovládaly za pomoci EPS, tím spíše, je-li v objektu 

instalována. Především z důvodu dodržení logických návazností mezi dalšími PBZ. Za určitý 

negativní jev lze také považovat značné množství kouřových sekcí a tedy i ovládacích pultů. 

V praxi je obtížně zapamatovatelné přesné místo, ze kterého se daná sekce ovládá. 

Výhodnější by bylo vytvořit hlavní ovládací pulty pro všechny sekce v daném PÚ s  přehledným 

zakreslením, který spouštěcí prvek je pro kterou kouřovou sekci a umístit je u otvorů, 

kterými je předpokládán zásah JPO. Vzhledem k hojnému využívání hořlavých střešních krytin 

existuje riziko jejího zapálení plameny a unikajícími horkými plyny především v blízkosti 

střešních klapek. Závody většinou stojí na okrajích městských aglomerací nebo na „zelených 

loukách“. Z toho důvodu je nutné počítat i s větrem, který dokáže ve velké míře ovlivnit 

odvětrání [20, 24]. 
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Obrázek 6: RWA klapky ve střešních světlících     Obrázek 7:Ovládací pult ZOTK 
 

 

8.3 Stabilní hasicí za řízení  
 

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) využívané na ochranu technologií, objektů a prostorů 

se projektuje dle ČSN EN 12845, což je česká verze evropské normy EN 12845:2003. 

Toto zařízení slouží k lokalizaci nebo likvidaci požáru v jeho raném stádiu. Nejrozšířenějším 

zařízením je v automobilovém průmyslu sprinklerové SHZ. Nalezneme ho v objektech montáží 

a omezeně v lakovnách. Není instalováno ve svařovnách, kde není vyžadováno. Rozlehlost 

objektů vyžaduje velké množství úseků, což má v konečném důsledku za následek i vyšší počet 

ventilových stanic. V tomto průmyslu nejsou výjimkou objekty s pěti i více ventilovými 

stanicemi. Zasprinklerované jsou též venkovní zastřešené skladovací plochy, které jsou součástí 

budov. V těchto případech je užito suchých sprinklerových soustav z důvodu možného zamrznutí 

hasebního média v rozvodech při záporných venkovních teplotách. V interiérech jsou použity 

výhradně mokré soustavy s tlakovou vodou. Jejich výhodou je především krátký reakční čas. 

Místa s větším výskytem hořlavého materiálu jsou chráněna drenčerovým zařízením. 

Jsou to hlavně menší sklady a zásobníky hořlavých kapalin, jež jsou součástí výrobních PÚ 

a tvoří místně soustředěné požární zatížení. V místech, kde se obrábějí alkalické kovy, 

či se pracuje s látkami, které nesmějí přijít do styku s vodou, vodní hasicí zařízení není. 

Navíc jsou tyto prostory odděleny stěnami nebo kanálky v podlaze od míst chráněných vodním 
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SHZ. Strojovny SHZ jsou vždy umístěny mimo nebezpečný prostor chráněných objektů 

(viz. obr. 9). V největších provozech u nás je jich několik. Součástí strojoven bývají zásobníky 

tlakové vody zajišťující dodávku vody do doby naběhnutí čerpadel.  

Kromě vody se k ochraně výrobních prostor využívají také inertní plyny jako dusík, argon  

a především oxid uhličitý (viz. obr. 8). Plynová SHZ se projektují dle ČSN 389230. Používají 

se tam, kde vodu nelze použít. A to hlavně v lakovnách, ve skladech hořlavých kapalin 

a stříkacích boxech. Uplatnění také nacházejí v lokálních hasicích systémech obráběcích strojů. 

V automobilovém průmyslu se používají jak vysokotlaké plynové hasicí systémy, 

tak i nízkotlaké. Jedná-li se o vysokotlaký systém, je zkapalněný plyn uložen pod tlakem 200atm 

v baterii tlakových lahví. U nízkotlakých systémů je zkapalněné hasivo uloženo pod tlakem 

20atm a podchlazeno ve velkých mnohakubíkových zásobnících. Využívají se dvě metody 

aplikace hasiva. První metodou aplikace je lokální hašení. Používá se pro uhašení povrchových 

požárů. Tato metoda se často využívá v práškových lakovnách a na průmyslových stříkacích 

robotech. Na nich je umístěno čidlo vyzařování plamene a rozvod CO2. V případě detekce požáru 

dochází k uvolňování hasiva do té doby, než jsou plameny „sfouknuty“. Druhým způsobem 

je tzv. objemové hašení. Tedy systém úplného zaplnění prostoru v předepsané koncentraci. 

Ten je užíván v již zmiňovaných stříkacích boxech a skladech hořlavých kapalin. Vypouštění 

plynu do chráněného prostoru je prováděno s časovým zpožděním několik desítek sekund. 

Je to z důvodu bezpečnosti lidí. Spuštění SHZ je v chráněném prostoru signalizováno okamžitě 

akusticky i opticky. Vlastní vypouštění hasiva nastává až po doběhu časového zpoždění. 

Celý systém se spouští automaticky od EPS, přičemž ke spuštění musí zareagovat alespoň 

dvě čidla současně, nebo ručně tlačítkem. Menší zajímavostí je fakt, že z velkých zásobníků 

hasiva denně unikne až 10 kg plynu. Ten se ztrácí v celém primárním okruhu ze stovek 

šroubových spojení a nelze mu nijak zabránit. Proto je nutné plyn po určité době doplňovat. 

 V praxi je u vodního SHZ největší nevýhodou občasné samovolné či zaviněné prasknutí 

sprinklerové hlavice a následné materiální škody způsobené stříkající vodou. Tento jev je docela 

častý. Stává se to při pravidelných zkouškách čerpadel, kdy vznikají v potrubí vodní rázy, 

které se dostanou až ke sprinklerovým hlavicím, a čas od času praskne tepelná pojistka. Obvyklé 

jsou i případy poškození sprinklerů paletovým vozíkem, hlavně u regálových sprinklerů. 
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Obrázek 8: Ventilová stanice a zásobník CO2           Obrázek 9: Strojovna SHZ 

 

 

8.4 Zhodnocení vyhrazených PBZ 
 

Ze svých návštěv automobilek jsem došel k závěru, že jsou do nových i stávajících objektů 

investovány značné finanční prostředky na PBZ. Je opravdu snahou investorů dle jejich 

finančních možností tato zařízení v objektech mít. Někdy jsou však tyto systémy navzájem 

fyzicky instalovány tak, že se často vzájemně ovlivňují ve své funkci, čímž dochází 

k jejich znehodnocení. Často jsou např. sprinklery instalovány v bezprostřední blízkosti klapek 

ZOTK nebo přímo pod nimi. Navíc mnohdy nejsou stanoveny vzájemné logické vazby 

mezi těmito zařízeními! Jednotlivá PBZ totiž dodávají různí dodavatelé bez jakékoliv vzájemné 

komunikace mezi sebou. Ve výsledku jsou objekty těmito zařízeními vybaveny, ale nesplňují 

požadavky z hlediska požární bezpečnosti, protože každé zařízení pracuje odděleně. 

V tom případě jsou náklady na PBZ vynaloženy zbytečně, jelikož při požáru se jednotlivé 

systémy mohou vzájemně eliminovat. Je třeba dosáhnout stavu, aby všechny instalované PBZ 

pracovaly ve vzájemných návaznostech. V Česku prozatím neexistuje žádné právní vymezení 

rozhraní mezi těmito zařízeními, existují pouze doporučení. Zodpovědnost leží na projektantovi 

řešícímu požární bezpečnost objektu. Zpracovatel požárně bezpečnostního řešení stavby, 

při jehož řešení postupuje dle § 41 vyhl. MV č. 246/2001 Sb., by měl v tomto dokumentu 

stanovit vzájemné logické závislosti. Projektant musí stanovit pro jednotlivé dodavatele pravidla 

a požadavky na typ a návaznosti tak, aby došlo ke komplexnosti všech vyhrazených zařízení. 
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V jednotlivých automobilových závodech platí určité koncernové standardy. A to nejen 

při projekci PBZ. Jejich snahou je dosáhnout jisté shody ve výsledné podobě budov daného 

koncernu všude ve světě. Tato ohromná sdružení jsou pojišťována u pojišťoven, které mají 

vlastní projektové normy často kladoucí vyšší požadavky než ČSN. Navíc různé pojišťovny 

mají různé pohledy na zajištění požární ochrany. Z tohoto důvodu pro mě vyznívá dosti 

nelogicky instalovat např. sprinklery do prostorů chráněných SHZ - CO2, s čímž jsem se setkal. 

Bohužel podobných rozporů lze nalézt více. Projektant požární bezpečnosti musí zajistit, 

aby stavba vyhovovala českým právním předpisům a zároveň splňovala požadavky pojišťoven, 

u nichž bude pojištěna. Ty vyžadují, aby byla zařízení projektována dle předpisů CEA, VdS 

a dalších. Z tohoto důvodu některé automobilky zřizují nové pracovní úseky Plánování PO 

ve výstavbě. Značné problémy také nastávají při kontrolách provozuschopnosti bezpečnostních 

zařízení za plného provozu. Omezit či zastavit výrobu z důvodů kontroly PBZ je v praxi 

nemožné, protože finanční ztráty by byly nepřijatelné. Proto se funkčnost zařízení omezujících 

provoz kontroluje jen v době, kdy jsou výrobní linky odstavené. To je samozřejmě velká 

nevýhoda, protože nikdo není schopen říci, zda systémy budou fungovat tak, jak mají, i za plného 

provozu. Především se jedná o navazující systémy, jako jsou uzávěry technologických prostupů 

ovládané EPS a řídícími jednotkami dopravníků mezi jednotlivými PÚ a v dopravních mostech 

zajišťujících dopravu karoserií mezi halami. 

 

 

8.5 Další často používaná PBZ 
 

K nejrozšířenějším systémům, technickým zařízením a výrobkům pro stavby podmiňujícím 

PBS dále patří požární dveře včetně jejich funkčního vybavení, klapky, nadzemní, podzemní 

a nástěnné hydranty, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, bezpečnostní a výstražné 

zařízení a spousta dalších [17]. Zde se jen velmi stručně zmiňuji o nejpalčivějších problémech, 

se kterými jsem se setkal. 

U těžkých požárních dveří s vysokou požární odolností bývají problémy s jejich 

opotřebováním. Jsou-li dveře instalovány v místech, kudy projdou stovky lidí denně, dochází 

často k jejich rychlému opotřebení (hlavně kování). Typickým příkladem je instalace těžkých 

požárních dveří na vstupech do objektů, v šatnách zaměstnanců, kantýnách, jídelnách atd. 
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Jejich častým používáním klesá praktická funkčnost a dveře i funkční vybavení přestávají plnit 

svou funkci. To se samozřejmě nelíbí příslušníkům SPD, kteří při kontrolách vyžadují nápravu, 

a investor je tak často nucen vynakládat opakovaně vysoké finanční prostředky na nákupy 

nových dveří. Proto je nutné při jejich koupi zjistit, na jaký počet cyklů byly testovány a mají-li 

vystavený certifikát, který obsahuje výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného 

výrobku [18]. Praktickým způsobem, jak lze zabránit opotřebovávání dveří, je zachytit 

je na elektromagnety ovládané EPS v otevřeném stavu, dovoluje-li to situace s ohledem na únik 

tepla, prašnost provozů atd. Čidla umístěná před i za dveřmi v případě identifikace požáru přeruší 

napájení těchto magnetů a dojde samovolně k uzavření dveří. Nesmějí být ovládány 

autonomními hlásiči požáru. 

Časté problémy bývají také s požárními klapkami (viz. obr. 10) ve vzduchotechnice 

a klimatizačních potrubích. Při malých průměrech se využívají jednolisté klapky ovládané 

tavnými pojistkami a pružinami. Potíže bývají s klapkami větších průměrů. V těchto případech 

se využívají hlavně žaluziové klapky ovládané EPS a servomotory. U těchto systémů dochází 

k občasným planým uzávěrům potrubí, a jelikož většinou nemají ovládací motorky zpětný chod, 

musejí se složitě klapky ručně vracet zpět do otevřené polohy. Všechny klapky jsou 

monitorovány. V případech, kdy vzduchotechnické potrubí prochází více PÚ, ve kterých nejsou 

výdechy, nepoužívají se klapky, nýbrž se potrubí tepelně zaizoluje. 

 

 
Obrázek10 Požární klapka ve vzduchotechnickém potrubí 

 
Nouzové osvětlení řeší norma ČSN EN 1838. Kromě rozdělení nouzového osvětlení a jeho 

podmínek stanoví také požadavky na bezpečnostní značky pro nouzový únik  a první pomoc. 



 44 
 

Bezpečnostní značky řeší ČSN ISO 3864. V halách bývají využívané dva druhy nouzového 

únikového osvětlení. Velké výrobní plochy nouzově osvětlují světla sloužící především 

k běžnému osvětlení. U části světel je zajištěno zásobování elektrickou energií ze dvou na sobě 

nezávislých zdrojů. Tím druhým zdrojem bývá zpravidla dieselagregát. Dalším nejvyužívanějším 

systémem nouzového únikového osvětlení je využívání svítidel s vestavěným akumulátorem, 

který zajišťuje dodávku elektrického proudu v případě jeho výpadku v síti. Je třeba dohlížet 

na to, aby byla svítidla kompletní a plně funkční. S tím bývají potíže. 

Pro informování zaměstnanců se využívá systém varování a vyrozumění, znázorněný 

na obr. 11. To má neocenitelný význam při náhlém vzniku mimořádné události, kdy je možno 

pomocí něho poskytovat informace osobám vyskytujícím se v areálu, usměrnit evakuované 

osoby a zmírnit případnou paniku. Tyto systémy zpravidla umožňují spouštění předem 

nahraných nahrávek i živou on-line reprodukci obsluhy tohoto zařízení. Za zvážení stojí zařazení 

vyrozumívacího systému do struktury PBZ a například při detekci vznikajícího požáru EPS 

v daném prostoru automaticky spouštět nahranou informaci pro zaměstnance. 

 

 
Obrázek 11: Sytém varování pro případy mimořádných událostí 
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9 Zřízení jednotky požární ochrany a preventivních požá rních 
hlídek 

 
Přikázat zřídit jednotku HZS podniku může svým nařízením pouze HZS ČR příslušného 

kraje dle § 67-69a zákona o PO. Zřizuje ji krajským HZS určená právnická nebo podnikající 

fyzická osoba provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím 

dle § 4 zákona o PO. HZS kraje přitom vychází z výsledků posouzení požárního nebezpečí 

nebo dokumentace zdolávání požáru (dále jen DZP). Preventivní požární hlídky si zřizují 

právnické osoby samy dle § 13 zákona o PO. Ve společnosti může být najednou zřízena jednotka 

požární ochrany i preventivní požární hlídky. Je to v automobilových závodech zcela běžné 

a nevylučuje se to, právě naopak. Počet zaměstnanců u HZS podniku a vybavení jednotky 

stanoví HZS kraje. Po jeho vyjádření smí právnická osoba jmenovat či odvolávat velitele 

této jednotky. Právnická osoba smí jednotku zrušit jen se souhlasem HZS kraje. U právnických 

osob s celostátní působností nebo působností do dvou a více krajů si HZS kraje musí vyžádat 

souhlas GŘ HZS ČR. Požadavek na zřízení jednotky HZS podniku se vztahuje na většinu 

automobilek. 

Úkolem preventivních požárních hlídek je dohlížet na dodržování předpisů o PO 

a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku 

PO a asistovat při likvidaci požáru. Základními úkoly HZS podniků je veškerá činnost směřující 

k předcházení požárům a jejich zdolávání, snižování následků živelních pohrom a jiných 

mimořádných událostí včetně zvyšování akceschopnosti jednotky požární ochrany [15]. 

 

 

9.1 HZS automobilových podnik ů  
 

Stávající tradiční české automobilové závody mají zřízené HZS podniku. U nových závodů 

je situace odlišná. Někdy vzniká při výstavbě tzv. vyvolaná investice, která vyžaduje zřízení 

jednotky PO. Jelikož financování požární jednotky je pro podniky dosti nákladná záležitost, mají 

snahu vyhnout se jejímu zřízení. Pokud ji již zřídit musejí, chtějí zaměstnávat na stanicích 

minimální počty zaměstnanců, aby co nejvíce snížily náklady. Pro investory jsou hasiči 

„nevýrobními“ zaměstnanci, kteří nevykazují zisk a naopak jsou pro ně drahým luxusem, 
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a tak se k tomu také staví.  To si stát uvědomuje, a proto při vytváření pobídek pro zahraniční 

investory (a to i automobilové) se jim snaží nabídnout nejvýhodnější podmínky. Těmi bývá 

mimo jiné také to, že požární ochranu zajistí sám stát. Nepodařilo se mi zjistit, za jakých 

podmínek a v jakém rozsahu. Skutečností ovšem je, že nové automobilové závody nezřizují HZS 

podniku. V jeho bezprostřední blízkosti je krajským HZS zřízena požární stanice s JPO I, 

zajišťující požární ochranu také v areálu závodu. 

HZS podniků mají uzavřené smlouvy s obcemi i krajskými HZS o vzájemné většinou 

bezplatné výpomoci. To je z mého pohledu užitečné i proto, že mají více „ostrých“ výjezdů 

mimo areál podniku a udržují si tak praktické dovednosti i teoretické vědomosti na vysoké 

úrovni. Pro investora to ovšem znamená vyšší náklady. Co se týká jejich činnosti v prostorách 

podniků, je velmi různorodá. Je třeba si uvědomit, že nemají status příslušníků HZS ČR, 

ale jsou zaměstnanci právnických a podnikajících fyzických osob. Z tohoto titulu plní kromě 

povinností určených v [15] také úkoly jim zadané jejich zaměstnavatelem, mají-li to ve smlouvě. 

Pod těmito úkoly si představme především činnosti související s údržbou výrobních technologií, 

při které je třeba užít vyhrazené prostředky požární ochrany. Jedná se o vyprošťování karoserií 

z kapalinových lázní nebo spadlých a zkřížených na dopravníkových linkách za pomocí 

hydraulického nářadí. Provádění prací v průmyslových sušičkách v dýchací technice (dále jen 

DT) a oblecích proti sálavému teplu, čištění nádrží v DT a obleku s patřičným stupněm chemické 

ochrany, zachytávání a likvidaci uniklých provozních kapalin atd. 

 

 

9.2 Členění provozovaných činností podle požárního nebezpe čí 
 

Základní členění provozovaných činností podle společensky přijatelné meze rizika 

je provedeno zákonem o požární ochraně. Ten přesně specifikuje podmínky ovlivňující zařazení 

provozovatelů jednotlivých činností do kategorií: 

• bez zvýšeného požárního nebezpečí, 

• se zvýšeným požárním nebezpečím, 

• s vysokým požárním nebezpečím. 
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Začlenění do příslušné kategorie si provádí každá právnická osoba sama, a to i pro stávající 

objekty. Pokud právnická osoba špatně začlenila svůj provoz na základě kontroly provedené 

státním požárním dozorem, tento jí nařídí provést začlenění znovu. V automobilovém průmyslu 

se provozují jak činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí tak se zvýšeným požárním 

nebezpečím. Nejčastějšími důvody jsou:  

 

• výskyt nebezpečných látek a přípravků klasifikovaných jako extrémně 

hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé v celkovém množství převyšující 1000kg 

těchto látek v pevném stavu nebo 250 litrů těchto látek v kapalném stavu, 

• výskyt nahodilého požárního zatížení 15 kg/m2 a více ve výrobních prostorách 

na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci. 

 

Výrobní prostory, v nichž se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, 

lze označit z hlediska PO za rizikové. Osobně bych ale toto začlenění příliš nepřeceňoval. 

V tomto případě [15] chápu jako univerzální seznam kritérií, která se musí porovnat 

se skutečným stavem a podle výsledků prostory začlenit. Dle zákona je prostor začleněn do určité 

kategorie. V praxi to ale nemusí znamenat, že je opravdu požárně výrazně nebezpečný. Velkou 

roli v tomto začleňování hrají též zkušenosti osoby začlenění provádějící. Zdaleka ne všechny 

prostory do této kategorie spadající představují vysoké riziko. A to z důvodů absence iniciátorů 

a technickým a organizačním opatřením. Osobně bych dával přednost zkušenosti a vyhodnotil si, 

kde je opravdu reálné riziko vzniku požáru s vážnými následky a kde je pravděpodobnost vzniku 

požáru mnohem menší, a dle tohoto bych volil příslušná protipožární opatření. Nejrizikovějšími 

prostory a PÚ jsou místa, kde se pracuje s pohonnými hmotami a lakovny, konkrétně sklady 

hořlavin, stříkací boxy, sušky, míchárny barev atd.  

V závislosti na kategorii provozované činnosti zákon stanoví v § 5 a § 6 příslušný rozsah 

povinností na úseku požární ochrany jejich provozovatelům a současně stanoví sankce 

za porušení těchto povinností. Samozřejmě u činností se zvýšeným požárním nebezpečím jsou 

vyžadovány po právnických osobách další doplňující povinnosti. 
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9.3 Zabezpečení PO v mimopracovní dob ě 
 

V době sníženého provozu či mimopracovní době je společnost, co se týká vzniku požáru 

a jiných mimořádných událostí, nejvíce ohrožená. A to z několika důvodů.  

Tím prvním je fakt, že v objektu nejsou žádní zaměstnanci, kteří by zpozorovali případný 

požár a učinili příslušná opatření. Vzniká velká časová prodleva mezi vznikem a zpozorováním 

požáru, což může mít za následek mnohem vyšší škody. Tento fakt mohou do jisté míry 

kompenzovat instalovaná PBZ. Především EPS a také kamerový systém pod stálým dohledem 

obsluhy. Díky nim je možné mimořádné události zavčasu zaregistrovat. Přitěžující okolností 

je též snížená přítomnost, či nepřítomnost specializovaných zaměstnanců. Ti jsou potřební 

při komunikaci s hasiči provádějícími zásah z toho důvodu, že znají dokonale technologii 

a její obsluhu. Doba, kdy je provoz omezen nebo zastaven, se zpravidla využívá k provádění 

údržby a oprav. S tím jsou také spojena vyšší rizika vzniku mimořádné události, jelikož tyto 

činnosti zpravidla vykonávají externí zaměstnanci, kteří se ne vždy zcela orientují v možných 

rizicích spojených s danou technologií.  

Provozovatel musí mít tyto skutečnosti na paměti a přijímat konkrétní opatření k zabránění 

či potlačení mimořádné události. Velkou roli v tomto sehrávají jak organizační, tak technická 

opatření - požárně bezpečnostní a bezpečností zařízení, přítomnost požární jednotky, ostrahy, 

vrátných, ovladatelnost uzávěrů energií a přístupnost k nim, možnost kontaktovat důležité 

zaměstnance, povinnosti vedoucích zaměstnanců před opuštěním pracoviště ad. 

 

 

9.4 Vedení požární dokumentace v závodech 
 

K zajištění přehledu o výsledcích činnosti a také organizačním uspořádání PO v závodech 

musí být vedena dokumentace dle § 27 vyhlášky o požární prevenci [17]. Dále musí být 

v automobilových podnicích vedena dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným 

požárním nebezpečím dle § 28. Veškerá dokumentace je podkladem pro hodnocení celkového 

stavu PO v organizaci a je zároveň průkazným materiálem pro kontrolní orgány. 

Obsah jednotlivých dokumentů předepisuje též vyhláška o požární prevenci [17].  
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10 Základní problémy spojené s požární ochranou 
 

Požární ochranu je nutno budovat jako soubor organizačních, právních, technických, 

výchovných a ekonomických opatření, která jsou zaměřena k předcházení požárům, tj. k požární 

prevenci, a jednak ke zdolávání požárů, tj. k požární represi. Se zvyšováním produkce 

automobilů souvisí také nutné úpravy výrobních prostorů. Vzniká potřeba zajistit větší výrobní 

plochy a upravovat výrobní technologie dle momentální poptávky na trhu, tzn. rozšiřovat linky, 

prodlužovat je, přemisťovat atd.  

 

 

10.1 Rozši řování výrobních objekt ů 
 

Současně je v některých závodech problémem rozšiřování stávajících objektů, 

které již z kapacitních důvodů nevyhovují, a přemísťování výrob včetně příručních skladů 

mezi objekty a PÚ. Jak dochází k rozšiřování stávajících budov, vyvstávají problémy s požární 

bezpečností těchto staveb. Mnohdy jsou překračovány mezní půdorysné plochy požárních úseků, 

nevyhovují délky únikových cest, zvyšuje se požární zatížení a potažmo je nutno dodatečně 

zvyšovat požární odolnosti stavebních konstrukcí. To jsou tři z mnoha problémů, 

které se objevují s rozšiřováním objektů. Všechny tyto nedostatky je třeba řešit již v projektové 

dokumentaci. 

Pokud dochází k přístavbě haly, tedy změně stavby, musí se zaktualizovat veškerá 

dokumentace týkající se požární ochrany (§ 27 vyhl. MV č. 246/2001 Sb.). Pokud se výpočtem 

dle ČSN 73 08 04 [1] zjistí, že nevyhovují mezní velikosti PÚ, je třeba přistoupit k takovému 

stavebnímu řešení, které zajistí to, aby vyhovovaly. Jediným řešením, se kterým jsem se setkal, 

byla stavba požárně dělící stěny včetně požárních uzávěrů a ucpávek, rozdělující prostor na dva 

samostatné požární úseky. V některých případech je toto možné, mohou ale nastat případy, 

kdy to technologie výroby nedovoluje, a je nutno hledat jiná řešení. Těmi by mohlo být využití 

více PBZ uváděných v ČSN 73 08 04 [1], která dovolují využívat snižujících koeficientů 

pro mezní velikosti úseků či místo požárně dělících stěn instalovat vodní clony. Vzhledem 

k tomu, že jsou ve všech významných automobilových závodech strojovny SHZ, jeví se vodní 

clona jako výhodná také po ekonomické stránce. Pokud nepřichází v úvahu ani jedno 



 50 
 

ze zmiňovaných řešení, viděl bych další možnost v užití roletových požárních uzávěrů, které jsou 

vhodné i pro dělení velkých hal do požárních úseků. V případě užití těchto závěsů či rolet 

je ovšem nutno zajistit, aby při vzniku požáru došlo k dosednutí rolety k podlaze, nesmí tomu 

bránit žádná technologie či jiné předměty, což může být problém. Mezi PÚ prochází většinou 

dopravníky sloužící k přemísťování automobilů po výrobě. V praxi je to řešeno tím způsobem, 

že dopravníky jsou v místech dosednutí požárního uzávěru přerušeny několik centimetrů 

až k podlaze. Zaregistruje-li EPS vznik požáru, vyšle o tom signál řídící jednotce dopravníku, 

ten se zastaví v takové pozici, kdy v místě jeho přerušení nestojí přepravovaný materiál 

(zpravidla automobil), a dá signál EPS, která zajistí uzavření otvoru požárním uzávěrem. 

Ještě bych se v tomto článku rád kriticky vyjádřit k využívání celoskleněných požárně 

dělících stěn ve výrobních halách. Podle mě je to pouze zbytečné neúměrné prodražování staveb 

za pouhým účelem větší estetičnosti. Jiný praktický důvod to nemá. Myslím si, že ve výrobních 

halách jsou to zbytečně vynaložené prostředky, které by se právě mohly využít pro lepší požární 

zajištění těchto objektů. 

 

 

10.2 Přemísťování výrob mezi objekty 
 

Tak, jak dochází ke zvyšování, či naopak utlumování výroby, musejí se k optimalizaci 

výroby i nákladů činit nejrůznější opatření. Jedním z nich je přemisťování výrobních technologií. 

Přemísťují-li se v praxi provozy z jednoho výrobního objektu do druhého v rámci areálu, 

či jen mezi PÚ, mění se s největší pravděpodobností také požární zatížení. To především proto, 

že s výrobní technologií se přemisťují i příruční sklady. Prokáže-li se výpočtem, že došlo 

ke zvýšení požárního zatížení a tedy i k navýšení požárního rizika natolik, že došlo ke změně 

stupně požární bezpečnosti z nižšího na vyšší, musí se posoudit požární odolnost stavebních 

konstrukcí [25]! Co je pro automobilový průmysl charakteristické především v lakovnách 

a ve svařovnách, jsou technologie, které nejsou zakotveny do stavebních konstrukcí, nýbrž jsou 

podpírány vlastními většinou ocelovými nosníky a jsou staticky nezávislé na nosných stavebních 

konstrukcích. Jedná se o dopravní pásy, nejrůznější zvedáky, jeřáby, výtahy, lávky, lázně a jiné. 

Z hlediska požární odolnosti stavebních konstrukcí bych viděl jako nutnost posuzovat i tyto 

nosníky. Požadavek odolnosti je sice uveden v ČSN 73 08 04 [1] (tabulce 10 položce 8), ovšem 
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požární odolnosti jsou zde pouze doporučené. Přestože normy nejsou v České republice závazné, 

kloním se k názoru tyto požadavky na konstrukce podporující technologická zařízení 

i přes velkou složitost této problematiky zezávaznit, nikoliv je pouze doporučovat. Došlo-li by 

totiž k pádu těchto mnohatunových konstrukcí, mělo by to za následek velké destrukční škody 

také na budově samotné. Obzvláště technologie umístěné ve vyšších nadzemních patrech mají 

v případě požáru velký potenciál způsobovat svým pádem značné škody na stavebních 

konstrukcích.  
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11 Závěr 
 

Důvodem, proč jsem zpracoval práci na toto téma, byla má snaha dozvědět se o tomto 

průmyslovém odvětví a zajištění požární ochrany v něm co nejvíce informací. Chtěl jsem 

navštěvovat výrobní závody, komunikovat s dotčenými osobami a nabývat nové a zajímavé 

informace z moderního, technologicky vyspělého průmyslového prostředí.  

Z praxe je známo, že převážná hodnota vzniklých materiálních škod je způsobena poměrně 

malým procentem požárů. Z hlediska ekonomiky jsou proto rozhodující hlavně velké požáry. 

Obvykle při odhadu předpokládaných škod vlivem požáru rostou se zvětšujícím se rozměrem 

budovy a její stoupající hodnotou. Proto zmenšováním možnosti vzniku požáru a dále 

omezováním jeho možného rozsahu lze značně snižovat škody, hlavně u takto rozlehlých 

objektů, kterými výrobní haly jsou.  

Během zpracování diplomové práce jsem zjistil, že oblast požární bezpečnosti 

v automobilovém průmyslu nemůže ani zdaleka má diplomová práce svým rozsahem obsáhnout. 

Proto jsem si zvolil stěžejní okruhy a snažil se o nich získat maximum informací, zorientovat 

se v dané problematice a zformovat daný stav věcí a své názory na ně. Přestože se mi nepodařilo 

navštívit všechny automobilové závody, které jsem zamýšlel, v důsledku jejich negativních 

postojů, mám zato, že jsem během svých návštěv, konzultací a studia stavební a požární 

dokumentace získal alespoň základní přehled o stavu požární ochrany v automobilových 

výrobních objektech a vytvořil si na ni vlastní názor. 

Setkal jsem se s výrobními objekty starými mnoho desítek let, ale i s halami vystavěnými 

v nedávné době. Rozdělení na staré objekty, nové objekty a ty mezi nimi lze dále rozpracovat. 

A to tak, že objekty postavené v období kolem druhé světové války zcela nevyhovují dnešním 

požadavkům na PBS, nové objekty požadavkům vyhovují a pak jsou ještě ty, které byly 

postaveny v 70. letech 20. století. U nich již lze shledat stavební požárně bezpečnostní opatření, 

ovšem samozřejmě nikoliv na dnešní úrovni. V této době se totiž začala vytvářet požární 

legislativa. Před ní existovaly pouze určitá velice měkká pravidla, která byla nezávazná. Ve 

velmi starých halách v podstatě neexistují stavební požárně preventivní opatření. Investorům 

zpravidla chybějí finanční zdroje na jejich rozsáhlé modernizace a také si jsou vědomi, že 

současná legislativa nemá možnosti, jak investory donutit k obnovám těchto budov. Platné 

normy se na ně nevztahují, a pokud by investor přistoupil k rozsáhlejší rekonstrukci, tak by se na 



 53 
 

tyto objekty dle ČSN 730834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb již normy požárního 

kodexu vztahovat začaly, což by představovalo nutnost vynaložit ohromné finanční náklady. 

Z tohoto důvodu je z pohledu investora výhodné ponechávat výrobní objekty v současném stavu. 

U nových hal je situace diametrálně odlišná. Vzhledem k tomu, že byly projektovány 

a budovány dle současně platných norem reflektujících vývoj v požární ochraně a přibližujících 

se evropským předpisům, je požární bezpečnost staveb na zcela jiné úrovni. Nalezneme 

v nich nejmodernější požárně bezpečnostní zařízení, splňují požadavky kladené ČSN 73 08 04 

[1] i dalšími požárními normami, kde je požadovaná požární bezpečnost na vysokém stupni. 

Ovšem i zde lze shledat nedostatky. Ty pramení také z velké obecnosti norem při řešení 

rozsáhlých staveb. Je výhodnější postupovat dle myšlenek inženýrského přístupu a řešit velké 

stavby jako celek. Dále pramení z nedostatečné komunikace mezi projektantem požární ochrany 

a technology. Setkal jsem se s případy, kdy musely být zpětně vynakládány obrovské částky 

peněz na zvyšování požární odolnosti konstrukcí, přestavby a úpravy technologických zařízení, 

změny pracovních postupů a nejrůznější stavební úpravy, které bylo nutno provést, protože 

se vzájemně neslučovaly zájmy vyrábět automobily a zájmy vytvořit požárně bezpečnou stavbu.  

Nabyl jsem dojmu, že se do požární ochrany závodů investují významné peníze. 

Problémem je získat za vynaložené náklady opravdu to nejlepší, co trh nabízí, a vynakládat 

je tam, kde jsou opravdu třeba. Je nezbytné, aby veškerá preventivní i represivní opatření tvořila 

jeden celek a vzájemně na sebe navazovala.  

Pro dokonalejší pochopení výrobních procesů i celého tohoto průmyslového odvětví 

a utvoření si uceleného obrazu o stavu PBS je nezbytné strávit v automobilových závodech 

mnoho času. Důležité je navštívit jich velký počet a porovnat si stav v jednotlivých závodech. 

Jsem si jistý, že je mnohé, co v oblasti PBS automobilového průmyslu zlepšovat, a ne vše je 

dokonalé, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je nutné sledovat a zajímat se o nejnovější 

trendy a postupy v oblasti požární ochrany a začleňovat je do požární bezpečnosti v tomto 

průmyslu tak, aby byla stále na vysoké úrovni. 
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13 Seznamy 
 

13.1 Seznam použitých zkratek 
 

HZSP – hasičský záchranný sbor podniku 
ZOTK– zařízení pro odvod tepla a kouře 

                                                BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
                                                SHZ– stabilní hasicí zařízení 
                                                DZP– dokumentace zdolávání požáru 

PHM– pohonné hmoty 
HDP– hrubý domácí produkt 
EPS– elektrická požární signalizace 
DIN– německé průmyslové standardy 
IEC– mezinárodní elektrotechnická komise 
ČSN– česká státní norma 
PVC– polyvinylchlorid 
PBS– požární bezpečnost staveb 
JPO– jednotka požární ochrany 
PBZ– požárně bezpečnostní zařízení 
HZS– hasičský záchranný sbor 
ČR– Česká republika 
MV– ministerstvo vnitra 
GŘ– generální ředitelství 
PO– požární ochrana 
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ZP– zkušební předpis 
PÚ- požární úsek 
IR– infračervený 
DT– dýchací technika 
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Příloha A: Výroba osobních automobil ů 
 
Automobilová sva řovna  

 

     
Sváření základního skeletu karoserie              Sváření karoserie  [22] 
 

     
Sváření karoserie [21]                                      Sváření podsestavy zadního víka [22] 
 

     
Linka sváření nosné části [22]                          Montáž boků karoserie [21] 
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Montáž střechy [22]                                          Sváření boků vozidla 
 
 

     
Kompletní boky vozidla                                    Linka ručního sváření boků karoserie 
 
 

     
Sváření podsestav                                           Sváření dveří 
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Seřizování pracoviště sváření karoserie[22]    Linka klempířského finiše [22]  
 

 

     
Přeprava skeletů po svařovně [22]                  Spojování podsestav [22] 
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Provoz lakovny  
 

     
Lázně na lince kataforézy                                Odmašťování karoserií   
 

     
Odvodňování karoserie                                    Noření karoserie do lázně kataforézy [22] 
 

     
Sušička karoserií                                              Výjezd karoserie ze sušičky 
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Technologické prostupy v lakovně                   Dopravník v lakovně 
 
 

     
Doprava karoserií do stříkacích boxů              Ruční stříkání těžko přístupných prostorů 
 
 

     
Únikový východ ze stříkacích boxů                  Robotizované lakování 



 6  

     
Ruční nástřik plastizolu [22]                             Pracoviště dekoru (lepení doplňků) [22] 
 
 

     
Vyplňování dutin konzervační látkou [22]         Kontrola nalakovaných karoserií [22] 
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Provoz kone čné montáže  
 
 

     
Instalace střešního polstrování [21]                 Samostatná linka dveří  [22] 
 
 

     
Instalace palubní desky [21]                             Dopravní pás na lince konečné montáže 
 
 

 
Pohled do haly montáže [22] 
 



 

Příloha B: Problematika dopravních most ů 
 

Dopravní mosty slouží k přepravě karoserií mezi výrobními linkami umístěnými 

v rozdílných objektech, které na sebe nijak stavebně nenavazují. Obvykle jsou vybudovány 

z ocelových konstrukcí. Pro urychlení a zjednodušení dopravy jsou mosty dvojpatrové. 

Tato patra od sebe nejsou nijak stavebně oddělena. Jedním směrem se dopravují karoserie 

a druhým prázdné pojezdové saně, na nichž byly karoserie posazeny. Aby tyto dopravníky 

nebyly překážkou a neomezovaly např. vnitropodnikovou dopravu, jsou umístěny v takových 

výškách nad komunikacemi a okolními budovami, kde ničemu nebrání. Z toho důvodu k ústím 

dopravních mostů vedou průmyslové výtahy pro vyzdvihování a spouštění přepravovaného 

materiálu. 

Dopravníky mezi budovami jsou zpravidla opláštěny stavebními sendviči a tvoří tak jakýsi 

tunel. Ten představuje ideální možnost pro šíření zplodin a tepla případného požáru mezi 

objekty. Je tedy nezbytné činit taková opatření, aby se zabránilo vzniku komínového efektu 

a tunel se nestal dopravní cestou pro šíření produktů hoření. Proto jsou na obou koncích tunelů 

instalovány požární uzávěry komunikující s řídicími jednotkami dopravníků a ovládané EPS. 

Také jsou v nich RWA klapky umístěné ve střešním plášti. Je vhodné, aby tyto klapky byly vždy 

ovládány též od EPS, nikoliv jen ručně. Jde hlavně o rychlost registrace požáru a započetí 

větrání. To nám nejrychleji zaručí právě elektrická požární signalizace. V těch tunelech, 

kde se dopravují již nalakované karoserie vybaveny hořlavým materiálem, bych prostor chránil 

také SHZ. 

 

    
Stavba dopravního mostu [22]                        Dopravní most 
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Příloha C: Protipožární a protivýbuchová prevence lak oven 
 

Problematika lakování představuje úzce specifikovanou oblast, která se neustále 

zdokonaluje a vyvíjí. Otázka bezpečnosti zařízení a technologií s možností výskytu výbušné 

atmosféry je nadmíru aktuální, protože požár nebo exploze může způsobit obrovské materiální 

škody včetně ztrát na zdraví a životech lidí. 

Riziko výbuchu se vztahuje ke zpracovávaným látkám, které jsou při procesu nanášení 

(stříkání a máčení) používány nebo uvolňovány. Kritické stavy nebezpečí vznikají hlavně 

při najíždění a odstavování technologie, při jejím čištění či výpadcích provozu. 

 

Nebezpečí požáru  
 

Toto nebezpečí může vznikat od: 

• vznícení hořlavých barev a laků usazených uvnitř stříkací kabiny, ve výfukovém 

potrubí a filtračních jednotkách, 

• poruchy potrubí s tekutou nátěrovou hmotou či rozpouštědlem, při které vniká hořlavina 

dovnitř stříkací kabiny, 

• samovznícení vznikajících chemickou reakcí mezi nátěrovými hmotami, 

• špatného ovládání prvků nebo selhání řídícího systému, způsobující vznik elektrických 

oblouků mezi výrobky a částmi strojních zařízení s vysokým napětím (obzvlášť 

nebezpečné v provozech používajících roboty a stříkací automaty, 

• topného zařízení, 

• znečištěných čistících textilií. 

 

Bezpečnostními protipožárními požadavky a opatřeními jsou automaticky či ručně 

spouštěné hasicí systémy, systémy automatické požární detekce a signalizace a nehořlavé 

podstatné prvky stříkací kabiny. Na tyto systémy navazují další opatření. V případě požáru 

je automaticky zastaveno nucené větrání a jsou vypnuty vysokonapěťové systémy, je přerušena 

dodávka tekuté nátěrové hmoty, jsou uzavřeny požární klapky atd.  
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Nebezpečí výbuchu 

Toto nebezpečí vzniká, jestliže koncentrace hořlavých látek ve vzduchu překročí dolní mez 

výbušnosti a je-li přítomen účinný zdroj iniciace. 

 
Látky, které mohou vytvářet nebezpečné koncentrace: 

• páry rozpouštědel při zasychání, 

• plyny z paliva a produkty hoření v topných systémech, 

• plyny uvolňované z usazenin, 

• hořlavé topné plyny, 

• páry rozpouštědel z jakýchkoliv úniků z poškozeného potrubí, 

• čistící kapaliny, 

• páry rozpouštědel z necirkulačních procesů v automatické stříkací kabině. 

 
Prostory stříkacích kabin se zatřiďují do zón dle koncentrací hořlavých látek. Je to základní 

předpoklad pro stanovení bezpečnostní koncepce prevence proti výbuchu. 

Bezpečnostní požadavky a opatření proti výbuchu musí umožňovat udržování koncentrace 

hořlavých látek pod dolní mezí výbušnosti pomocí nuceného větrání a vyloučení nebo omezení 

zdrojů iniciace. Dále musí být přijata opatření proti vyloučení úniku hořlavých plynů, aby byla 

vyloučena možnost výbuchu např. přirozeným větráním, větráním před zahájením a po ukončení 

provozu, zkoušením těsnosti na plynových trasách. 

 

Závěr 

Pro zajištění protipožární a protivýbuchové ochrany stříkacích kabin je nezbytné dodržovat 

zásady, vycházející z předchozích zkušeností a nových trendů.  

 
Jsou to zejména: 

• podrobná analýza technologie a strojních zařízení, 

• studie rizik, zahrnující nejen normální chod technologie, ale i najíždění, 

odstavování a vznik mimořádných a havarijních situací, 

• důsledné uplatnění všech zákonných norem platných pro danou technologii 

nebo její části, 

• vyhodnocení technických a bezpečnostních opatření [23].



 

Příloha D: Automobilové závody 

 

  
Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav                   Škoda Auto a.s., pobočný závod Kvasiny 
 
 

   
Škoda Auto a.s., pobočný závod Vrchlabí     Tatra a.s., Kopřivnice 
 
 

   
TPCA Czech, s.r.o., Kolín                                    Hyundai Motor Manufacturing Czech, Nošovice 


