
  

Vysoká škola báňská  Technická univerzita Ostrava  

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problematika požární bezpečnosti staveb 

zemědělských objektů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student: Bc. Romana Steinerová 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Petr Kučera, Ph.D. 

Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 

Datum zadání bakalářské práce:  30. listopadu 2010 

Termín odevzdání bakalářské práce: 20. dubna 2012   



  

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Místopřísežné prohlášení:  

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracovala samostatně.“  
 
 

V Ostravě dne 20. dubna 2012     …………………… 

Romana Steinerová 

  
 



  

P R O H L Á Š E N Í 
Prohlašuji, že 
• jsem byl/a seznámen/a s tím, že na moji diplomovou/bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 
121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů; 
• beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním 
své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby 
1); 
• beru na vědomí, že diplomová/bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním 
informačním systému Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB – TUO), 
dostupná k prezenčnímu nahlédnutí; 
• beru na vědomí, že VŠB – TUO má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě 
diplomovou/bakalářskou práci užít v souladu s § 35 odst. 3 2); 
• beru na vědomí, že podle § 60 3) odst. 1 autorského zákona má právo VŠB – TUO  na uzavření 
licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 
• beru na vědomí, že podle § 60 3) odst. 2 a 3 mohu užít své dílo – diplomovou/bakalářskou 
práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem VŠB – TUO, 
která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 
které byly VŠB – TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše); 
• beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování diplomové/bakalářské práce 
využito softwaru poskytnutého VŠB – TUO nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným 
účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití), nelze výsledky diplomové/bakalářské práce využít ke 
komerčním účelům; 
• beru na vědomí, že pokud je výstupem diplomové/bakalářské práce jakýkoliv softwarový 
produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt 
skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce. 
 
Romana Steinerová 
Újezd pod Troskami 38 
512 63 Rovensko pod Troskami 
Dne: 20. 4. 2012        Podpis:……………………… 
........................................................ 
1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních 
předpisů, § 47 Zveřejňování závěrečných prací: 
(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků 
oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis 
vysoké školy. 
(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů 
před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není li tak určeno, v místě 
pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo 
rozmnoženiny. 
(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 
2) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
ve znění pozdějších právních předpisů, § 35 odst. 3: 
(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého 
hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo 
studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího zařízení (školní dílo). 
3) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
ve znění pozdějších právních předpisů, § 60 Školní dílo: 
(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst. 
3). Odpírá li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u 
soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno. 
(2) Není li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy 
nebo školského či vzdělávacího zařízení. 
(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti s 
užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle 
okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití 
školního díla podle odstavce 1. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování  
 
Ráda bych poděkovala svému vedoucímu diplomové práce panu Ing. Petru Kučerovi, Ph. D. 

a paní Ivaně Nohové za poskytnuté informace a hodnocení dané problematiky. Dále můj dík  

patří majitelům popisovaných objektů za umožnění vstupu a focení zemědělských staveb.  

 



  

Anotace 
 
STEINEROVÁ, R. Problematika požární bezpečnosti staveb zemědělských objektů. 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2012. 

57 s. 

Klíčová slova: zemědělská stavba, požární bezpečnost, požární odolnost, úniková cesta, 

evakuace 

Diplomová práce se zabývá zajištění požární bezpečnosti zemědělských staveb. V úvodní 

části práce se prezentuje rozvoj výstavby v oblasti zemědělství po roce 1945. Další část 

je věnována souhrnu předpisů řešící oblast zemědělských staveb. Aktuálně jsou zhodnoceny 

evakuační cesty pro zvířata a na vybraných objektech jsou popsány úrovně zabezpečení 

požární ochrany. Diplomová práce vyhodnocuje stav požárního zabezpečení zemědělských 

objektů a navrhuje opatření do právních a normativních předpisů. 

 

 

Annotation 
 
STEINEROVÁ, R. Problems of fire safety of agricultural buildings. Thesis. Ostrava: VŠB – 

TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství (Safety engineering Faculty), 2012. 

57 pages. 

Key words: agricultural building, fire safety, fire – resistance, fire escape /evacuation route/, 

evacuation  

 
The thesis is concerned with fire safety of agricultural buildings. There is agricultural 
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with an aggregate of agricultural building regulation. There are fire escapes for animals 

reviewed up to date and fire safety standards described on chosen objects. This thesis 

evaluates fire safety level of agricultural buildings and it proposes measures in legal 

and normative regulation. 
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1 Úvod  

Zemědělství všeobecně má v našich zeměpisných podmínkách historické kořeny, 

souvisí s tím již první osídlování v okolí řek. S typicky zemědělskými stavbami se setkáváme 

při tvoření hospodářských usedlostí a statků, kde hospodářské využití objektů 

má pro obyvatele větší význam než obytný.  

Velký rozmach se stavěním objektů se zaměřením pro zemědělské využití, 

jak je známe dnes, je silně spjatý se zakládáním a následným rozvojem JZD – Jednotných 

zemědělských družstev, po druhé světové válce. Stavěly se zejména stáje pro dobytek, sklady, 

zařízení pro posklizňovou úpravu plodin. Pro skladování obilí se budovala sila. Přelomovým 

rokem pro oblast požární bezpečnosti byl rok 1976, kdy se začali řešit základní otázky 

zajištění požární vody, přístupových komunikací a odstupových vzdáleností. Později se začaly 

podrobněji upravovat požadavky na povinné vytváření požárních úseků, charakter nosných 

a požárně dělících konstrukcí a na únikové cesty.  Po roce 1989 dochází k úpadku 

stavebnictví v této oblasti. Snižuje se především počet chovaných hospodářských zvířat, 

a tím i využití objektů pro jejich ustájení. Ve velkém ubývá orných a zemědělských ploch, 

které se mění na jiný účel využití v nově schvalovaných územních plánech obcí, a dochází 

k útlumu živočišné a rostlinné výroby. Po vstupu ČR do EU nastala možnost čerpat dotace, 

toho investoři využívají především pro rekonstrukce stávajících objektů, ale i pro novostavby 

především technologických objektů, které umožňují lepší skladování plodin nebo jejich 

zpracování. Majitelé zemědělských areálů se v poslední době snaží využívat i energetický 

potenciál instalováním solárních panelů na střechy nebo v přímé výrobě energie 

v bioplynových stanicích.  

V diplomové práci je nastíněna problematika a vývoj zemědělské výstavby. 

Následuje přehled předpisů řešících tuto oblast, doplněný podrobným vývojem normy 

pro požární bezpečnost zemědělských staveb. V práci jsou uvedeny statistiky požárů 

v zemědělství a rozebrány jejich konkrétní případy. Hlavní část práce je věnována seznámení 

se zemědělskými provozy a návrhu opatření v předpisech na základě podnětů z praxe. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit úroveň a aktuálnost právních a normativních 

předpisů, které se zabývají problematikou zemědělských staveb. Zejména pak vyhodnotit 

projekční technickou normu ČSN 73 0842 a navrhnout přiměřená opatření k její revizi. 



 3 

2 Rešerše 

Problematikou zemědělských staveb z pohledu stavební legislativy se zabývá více 

právních předpisů. Pojem zemědělské stavby je uveden i v zákoně č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu,  ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) [9]. 

V zákoně jsou uvedeny podmínky, při kterých stavebník nemusí žádat ani o ohlášení stavby, 

ani o stavební povolení. Pokud, ale tyto podmínky nesplní, musí absolvovat řádné stavební 

řízení.  

Zemědělské stavby jsou definovány vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby [14]. Jsou to stavby pro hospodářská zvířata, doprovodné stavby 

pro hospodářská zvířata, tj. pro dosoušení a skladování sena a slámy, skladování chlévské 

mrvy, hnoje, kejdy, močůvky a hnojůvky, skladování tekutých odpadů, konzervace 

a skladování siláže a silážních šťáv. Dále pak stavby pro po sklizňovou úpravu a skladování 

produktů rostlinné výroby a stavby pro skladování hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. 

Norma ČSN 73 4501 [28] řeší požadavky umístění staveb pro hospodářská zvířata s ohledem 

na jejich vliv na životní prostředí a územně technické požadavky na řešení farem 

a jím podobných staveb.  

 Z pohledu požární ochrany jsou pro tyto stavby definovány požadavky v české technické 

normě ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb – objekty pro zemědělskou výrobu [27]. 

Pokud se jedná o úpravy již postavených staveb lze využít ČSN 73 0834 požární bezpečnost 

staveb – změny staveb [24]. Dalšími normami, podle kterých lze posuzovat zemědělské 

objekty jsou základní ČSN 73 0802 [18] a ČSN 73 0804 [20]. 

Základní legislativní předpisy řešící tuto problematiku z pohledu požární ochrany jsou 

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně [8], vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci) [13] 

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

pozdějších předpisů [11]. Z pohledu zemědělské výstavby se jedná o vyhlášku 

č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství [12]. 
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3 Stavby zemědělských objektů 

3.1 Výstavba po roce 1945 

V souvislosti se zakládáním JZD nebylo již možné kolektivně chovat dobytek 

ve stájích, které byly součástí venkovských chalup a statků. Pro zakládání velkochovů 

hospodářských zvířat bylo třeba realizovat velmi rozsáhlou výstavbu stájí, skladových 

objektů, zařízení pro posklizňovou úpravu zemědělských plodin, výroben krmných směsí 

a dalších zpracovatelských výroben. Pro výstavbu zemědělských budov vydávalo ministerstvo 

zemědělství typové podklady, které sjednocovaly použití stavebních materiálů, vzhled staveb, 

modulový systém a technologie výroby. Použití stavebních hmot a výrobků vycházelo 

z aktuálních možností a potřeb na trhu RVHP. Bylo tak období, kdy se realizovaly stavby 

kravínů z cihelného zdiva na betonových pásech s dřevěnými krovy a krytinou 

z azbestocementových desek. Nejčastěji se jednalo o kravín K 24, tedy pro čtyřiadvacet krav. 

Pro ustájení prasat a drůbeže byly navrhovány haly Bios Sedlčany, které obsahovaly dřevěné 

rámové konstrukce v šestimetrovém  modulovém systému na základových betonových 

patkách a výplňové nenosné stěny z desek na bázi dřevní hmoty. Střešní krytina i u těchto 

staveb byla většinou z azbestocementových desek nebo plechů. Mnohem důležitější 

a složitější řešení vyžadovala technologie stavby. Při živočišné výrobě, kde vznikají velmi 

agresivní výpary z výkalů zvířat. Elektroinstalace a mechanické části posouvající krmné pásy 

a čištění hnojných žlabů neměly dlouhou životnost, kovové konstrukce podléhaly abnormální 

korozi, a bylo proto třeba častých oprav a rekonstrukcí stávajících objektů. Stejný problém 

se vyskytoval u stájí, které byly větrány jen klimatizací. Tady však nebylo možné zajistit 

větrání objektu při požáru a škody na zvířatech, tak byly o to větší. Pro skladování steliva 

byly často používány ocelové haly Hard Rudných dolů Jeseník. Jednalo se o nosné kovové 

rámy na betonových patkách s příhradovými střešními vazníky s obvodovým pláštěm a střešní 

krytinou z vlnitého plechu. Pro větší kapacitu pak byly v rozsáhlejších areálech stavěny 

železobetonové sklady, kde skeletový železobetonový systém na základových patkách byl 

doplněn železobetonovými nenosnými deskami na obvodových stěnách a stropními 

železobetonovými deskami, které plnily zároveň i funkci střechy. Tyto sklady již byly 

vybaveny portálovými jeřáby, které umožňovaly manipulaci se stelivem, krmivem a ostatními 

zemědělskými produkty. Pro skladování obilí se navrhovala ocelová nebo železobetonová sila 

s větší kapacitou. Každý zemědělský areál byl vybaven funkčně souvisejícími druhy budov, 

které umožňovaly živočišnou a rostlinnou výrobu bez zbytečných meziskladů a nároků 
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na přepravu. Pro několik takových obcí dohromady byly vystavěny i zpracovatelské objekty 

pro porážku zvířat a zpracování masa nebo mléka, případně posklizňové linky. Každá obec 

se zemědělskou výrobou byla zabezpečena požární nádrží se zdrojem požární vody, kterou 

by nebylo z ekonomických důvodů možné v odlehlých oblastech zajistit požárním 

vodovodem. Samozřejmostí bylo i vybudování dostatečných přístupových komunikací, 

většinou s asfaltovým povrchem. Téměř v každé větší obci Československa tak byly 

realizovány zemědělské stavby stejného nebo podobného vzhledu, které přispěly 

i ke sjednocenému urbanismu velkého území.  

Požární bezpečnost staveb se začala řešit až se zavedením systému požární 

bezpečnosti staveb pro výrobní a nevýrobní objekty v roce 1976. Nejdůležitější bylo zajištění 

požární vody, přístupových komunikací a odstupových vzdáleností. Později se začaly 

podrobněji upravovat požadavky na povinné vytváření požárních úseků, charakter nosných 

a požárně dělících konstrukcí, únikové cesty, resp. nejmenší rozměry šířky evakuačních cest 

pro zvířata a nejmenší rozměry dveří, vrat a průlezů. U stájí pro chov drůbeže bylo stanoveno, 

že tento druh zvířat nelze při požáru evakuovat a nebudou pro ně evakuační cesty 

požadovány. V 80. a 90. letech minulého století bylo poprvé v historii praktikováno jímání 

bioplynu do pryžových nadzemních zásobníků, které však nebyly vyhodnoceny ústředním 

orgánem HZS po poradě s vedoucími stavební prevence krajů jako požárně nebezpečné, 

protože při požáru dojde k narušení obalu zásobníku a rozptýlení bioplynu do ovzduší. Každá 

další úprava zemědělské normy na požární bezpečnost těchto staveb reagovala na praktické 

potřeby vyplývající z výroby, jako bylo například spojení venkovního sila do objemu 25 m2 

s požárním úsekem stáje, nebo požadavky vyplývající z úprav základních principů 

ČSN 73 0804.  

 

3.2 Rozdělení zemědělských staveb 

Poskytnout jednoznačné rozdělení staveb zemědělského průmyslu není jednoduché, 

protože co předpis, to jiné dělení. Pro základní dělení těchto staveb se dá vycházet z vyhlášky 

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [14]. 

 

 

 



 6 

 

 
 

 

Obrázek 1: Rozdělení zemědělských staveb dle vyhlášky 268/2009 Sb. [14] 
 

 

Pro účely této práce je vhodné nadefinovat zemědělské stavby dle ČSN 73 0842 [27]. 

Zemědělský objekt – jedná se o objekt nebo jeho část, která se přímo využívá 

pro rostlinnou či živočišnou výrobu. Výroba je funkčně nebo technologicky související 

se skladováním plodin, krmiv, zemědělských produktů, steliva a produktů výkalů zvířat.  

 

Stáj – objekt pro ustájení užitkových zvířat. Jako stáje se posuzují i provozy 

pro ustájení zvířat v odborných učilištích, výzkumných ústavech nebo závodištích. Funkci 

stáje splňují ošetřovny, prostory karantény, isolační a testační. Většinou stáj obsahuje 

provozní a stájový prostor. 

 

Provozní prostor stáje – je stavebně oddělená část pro pracoviště k zabezpečení 

provozu stáje nebo zajištění pracovních podmínek obsluhy (příruční sklady, sklady krmiva, 

denní místnost).  

 

Stájový prostor – vnitřní prostor stáje pro pobyt hospodářských zvířat. 
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Objekt pro posklizňovou úpravu zemědělských plodin – objekt vybavený 

technologickým zařízením pro úpravu plodin, která je nezbytná pro jejich další použití, neboť 

zajišťuje jejich dlouhodobé uskladnění. 

 

 Provozní skupina otevřených technologických zařízení – soubor 

technologických zařízení zajišťujících bezprostředně návazný technologický proces, popř. 

soustava zásobníků, ve kterých je skladována látka jednoho druhu. 

 

  

 

 

 

Schéma 1: Roztřídění zemědělských objektů 
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4 Předpisy řešící problematiku zemědělských objektů  

4.1 Směrnice Rady 89/106/EHS  

Tato směrnice [6] byla v roce 1991 přijata většinou členských států Evropského 

společenství. Cílem bylo zajistit na území členských států EU snadnější pohyb výrobků 

bez povinného prokazování vlastností, pokud se výrobky použily v jiné zemi. Zároveň měla 

zajistit bezpečnost daného výrobku i stavby. Úkolem směrnice bylo také sjednocování zákonů 

a dalších právních předpisů zabývajících se výrobky. Úlohu prováděcích předpisů plní 

Interpretační dokumenty. Požární ochrana je řešena v Interpretačním dokumentu č. 2 [6]. 

Po roce 1989 se k nám začaly dovážet různé technologie používané v zemědělství 

z ostatních států Evropy. Právě tato směrnice upravovala a stanovala jejich použití a nároky 

na bezpečnost. Tato skutečnost je dána šesti základními vlastnostmi staveb – hygiena, požární 

bezpečnost, mechanická odolnost a stabilita, zdravé životní podmínky a životní prostředí, 

bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana a ochrana zdraví. 

 

4.2 Stavební zákon 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů [9], upravuje způsob možností jejich výstavby podle rozsahu a využití zemědělských 

staveb. Vydání územního souhlasu příslušného stavebního úřadu bez povinnosti povolení 

a ohlášení podléhají jednopodlažní stavby pro zemědělství do 70 m2 zastavěné plochy 

a do 5 m výšky, bez podsklepení, pokud neslouží k ustájení zvířat, pro chovatelství, 

skladování a zpracování hořlavých látek. Dále pak stavby pro plnění funkcí lesa do 70 m2 

zastavěné plochy a do 5 m výšky bez podsklepení a jednopodlažní stavby pro chovatelství 

o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky.  Ohlašovány stavebnímu úřadu musí být 

podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, zemědělské stavby 

do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m nebo haly do 1000 m2 a výšky do 15 m, pokud 

jsou dočasné na dobu nejdéle 3 let. Mohou to být i jednopodlažní stavby do 25 m2 

s podsklepením do hloubky 3 m. Všechny ostatní stavby podléhají stavebnímu povolení. 

Na všechny druhy staveb bez ohledu na to, v jakém řízení budou stavebním úřadem 

vypořádány, musí být zpracována oprávněnou osobou projektová dokumentace, která 
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obsahuje požárně bezpečnostní řešení v rozsahu stanoveném vyhláškou č.  499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb [16]. 

 

Tabulka 1: Druhy stavebních řízení pro jednotlivé zemědělské stavby  
 
 

Stavby bez ohlášení a  
stavebního povolení 

• jednopodlažní stavba do 70 m2 

zastavěné plochy a do 5 m výšky 
• nesmí sloužit k ustájení zvířat 
• pro chovatelství 
• skladování a zpracování hořlavých 

látek 

Ohlášení 

• do 300 m2 zastavěné plochy a do 10 m 
výšky 

• haly do 1000 m 2 a výšky do 15 m   
• dočasné stavby nejdéle na 3 roky 
•  jednopodlažní stavba do 25 m2 s 

podsklepením do hloubky 3 m 

Stavební povolení 
tomu to režimu podléhají všechny ostatní 

stavby 

 

 

4.3 Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [14]. Nově 

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

o technických podmínkách požární ochrany staveb [11]. V oblasti stanovení obecných 

požadavků na stavby pro zemědělství, vyhláška upravuje požadavky dle Směrnice Rady 

ES č. 89/106/EHS [6]. Kromě obecných definic je zde nastíněno technické řešení konstrukcí 

a zařízení, které se v podrobnostech odvolává na dané technické normy. 

 

4.4 Zákon o požární ochraně 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů [8] stanoví 

požadavky na ochranu zdraví, života a majetku občanů před požáry a jinými mimořádnými 
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událostmi. Zákon stanovuje podmínky pro činnost prevence i represe. Ukládá povinnosti osob 

fyzických i právnických v oblasti požární ochrany. Právě z této skutečnosti vyplývají 

povinnosti i pro majitele zemědělských areálu či drobné živnostníky podnikající v tomto 

oboru.  

Dále stanoví povinnosti ministerstva a dalších úřadů. Zde je důležitým základním 

prvkem výkon státního požárního dozoru v rámci hasičského záchranného sboru, ten obsahuje 

posuzování projektových dokumentací staveb ke stanoveným stavebním řízením a provádění 

kontrolní činnosti. 

 

4.5 Vyhláška o požární prevenci 

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

bezpečnosti a státním požárním dozoru [13] je prováděcím předpisem zákona č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů [8]. Kromě všeobecných požadavků na věcné 

prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení, vyhláška určuje v Příloze 1 Bezpečnostní 

vzdálenosti volných skladů sena a slámy od konkrétních objektů jako třeba domovní zástavba. 

V Příloze 2 jsou uvedeny hodnoty nahodilého požárního zatížení pn pro zatřídění do kategorií 

požárního nebezpečí, pod položkou 13.9 je uvedena zemědělská výroba. 

 

4.6 Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

Dne 1. července 2008 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., 

o technických podmínkách požární ochrany staveb [11]. Její upravená verze byla vydána 

minulý rok na podzim pod číslem 268/2011 Sb., s účinností od 27. 9. 2011 [15]. Pod § 24 jsou 

uvedeny požadavky na Zemědělskou stavbu. V novelizované verzi došlo k jedné zásadní 

úpravě v odstavci 2). Změnil se požadavek na konstrukci podhledu, stropu nebo střešní 

konstrukci v prostoru stáje z D s1 d0  na D s2 d0.  Písmeno s stanovuje klasifikaci vývoje 

kouře daného materiálu při požáru. Při požadavku s1 to znemožňovalo použití dřeva, 

materiálu na bázi dřeva nebo sklolaminátových desek. Tyto materiály ovšem dobře odolávají 

agresivnímu prostředí, kterým bezesporu stájové prostory jsou. V praxi to znamenalo, 

že se osazovaly drahé materiály, které tuto podmínku splňovaly nebo si firmy nechávaly 

zpracovávat odborné posudky, ve kterých bývaly nakonec uznány vyhovujícími i materiály 

se zatříděním C s2 d0. 
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Odstavec 4) určuje podmínky řešení skladů pro uskladňování více než 7 m3 

kapalných přípravků na hubení škůdců a ochranu rostlin, hnojiv a obdobných látek, které jsou 

hořlavými kapalinami. Ty se posuzují jako sklady hořlavých kapalin podle ČSN 65 0201 [29].  

 

4.7 ČSN 73 0842 a její vývoj 

Rok 1977 se stal přelomovým v oblasti projektování požární ochrany. Byl vydán 

kodex požárních norem, zavedena nová terminologie, stanoveny postupy výpočtů pro získání 

hodnot. Základní kmenovou normou byla ČSN 73 0802 [17]. Přesné požadavky dle provozů 

nebo druhů staveb tvořili dílčí projektové normy. Do této skupiny patřila i ČSN 73 0842 [25], 

řešící problematiku objektů v zemědělství.        

ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb – Objekty pro živočišnou a rostlinnou 

výrobu 1977 

Dne 18 8. 1977 byla vydána první norma pro projektování požární bezpečnosti 

staveb v zemědělském průmyslu, s účinností od 1. 11. 1978 [25]. Platila pro projektování 

nových objektů, stavebních změn stávajících staveb a prostorů pro živočišnou a rostlinnou 

výrobu. Výjimku, kdy se nemuselo postupovat dle této normy, povolovaly pouze krajské 

inspekce požární ochrany.  

Norma definovala používané názvosloví a značky. Rozsáhlá část se věnovala 

technickým požadavkům na stavby. V normě byly stanoveny požadavky na SPB, mezní 

rozměry požárních úseků a výčet provozů, které tvořily samostatné požární úseky. Byly 

to především sklady a kotelny nebo místnosti pro stabilní teplovzdušný agregát. Pokud tyto 

objekty byly přistavěny k jiným objektům, musely být požárně dělící konstrukce 

z nehořlavých hmot, konstrukce zajišťující jejich stabilitu musely splňovat minimálně požární 

odolnost 90 minut a být také z nehořlavých hmot. Požární uzávěry byly předepsány typu PO

45A to znamená, že musely splňovat požární odolnost 45 minut a zhotoveny z nehořlavých 

hmot. 

Úniková cesta byla stanovena pro osoby i pro zvířata. U zvířat se nepočítalo 

s evakuací z vícepodlažních stájových objektů, chovů drůbeže a drobných zvířat a stájí 

s klecovým odchovem prasat. Na evakuační cestě pro zvířata nesměli být schodišťové stupně, 

ale byla povolena rampa 1:10. Pro jednotlivé druhy hospodářských zvířat byl stanoven jejich 
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mezní počet na evakuační cestě podle hmot, ze kterých byl objekt postaven (nehořlavé, 

smíšené, hořlavé), a dále šířka evakuační cesty a nejmenší šířka vrat a dveří na cestě. Mezní 

délkou jedné evakuační cesty byla hodnota 65 metrů. 

Tabulka 2: Mezní hodnoty počtu zvířat pro použití jedné evakuační cesty [25] 
 

Počet Druh 

25 skot 

75 
prasata nebo jalové 

prasnice 

15 
prasnice březí nebo 
prasnice se selaty 

15 koní 

100 ovcí 
 
 

Odstupové vzdálenosti se stanovily podle ČSN 73 0802 [17]. Výjimkou byly 

objekty s půdním skladováním sena a slámy. Zde musela být dodržena vzdálenost od požárně 

otevřených ploch okolních objektů 15 m. Dále byly stanoveny hodnoty pro senážní věže 

dle jejich výšky do 22,5 m a vyšší a druhu konstrukce. Takže pro betonovou věž 

do 22,5 m byl odstup 5 m a nad 22,5 m  7m. Pro kovovou nebo dřevěnou věž do 22,5 m 

 17 m a nad 22,5 m  21m.  

Počty hasicích přístrojů se navrhovaly dle tabulky pro stanovené provozy. 

Na každých započatých 300 m2 užitkové plochy se musel navrhnout dle provozu hasicí 

přístroj (vodní, pěnový, sněhový, práškový). Poznámka stanovila požadavky, kde stačí jeden 

druh, a kde naopak musí být dva druhy hasicích přístrojů. U sušáren píce a chmele 

a příručních skladů olejů, mazadel a nafty byla plocha snížena na 100 m2.  

V zemědělských závodech byla povinnost zřídit telefonní stanice s připojením 

na veřejnou telefonní síť umožňující spojení s veřejným požárním útvarem. Střediska musela 

být vybavena zvukovým zařízením pro vyhlášení požárního poplachu – siréna, zvon apod. 

Příloha 1 řešila bezpečnostní vzdálenosti skladů sena a slámy a volných skladů sena 

a slámy od  šesti vybraných druhů objektů a prostorů. 

Příloha 2 byla celá věnována zásobování vodou na hašení požáru.  Definuje zajištění 

požární vody pro každý zemědělský závod a přednostní využití přírodních zdrojů. Tyto zdroje 
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neměli být vzdáleny více jak 400 m. Dimenzování požárního vodovodu na výtoku mělo 

požadavek minimální přetlak 0,1 MPa, světlost řadu byla doporučena 100 mm, nejmenší 

stanovena na 80 mm. Vzájemná vzdálenost hydrantů od sebe 70 – 100 m, od budovy nejméně 

5 m. Pokud byl v objektech umístěn požární výtok – připojený na vnitřní vodovod, mohl být 

používán i na provozní účely. Množství požární vody se stanovilo z tabulky dle objektů, hmot 

z jaké byla konstrukce a plochy požárního úseku do 600 m2 a nad 600 m2. Další kriteriem byla 

předpokládaná doba trvání požáru dle vzdálenosti od veřejného požárního sboru. 

 

 
Obrázek 2: Stávající požární nádrž zemědělského statku o objemu 300 m3 (foto vlastní) 

 

ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu 1989 [26]  

Dne 28. 7. 1989 bylo schváleno druhé vydání této normy s trochu pozměněným 

názvem. Platila pro projektování nových objektů, změny staveb, které podléhají stavebnímu 

nebo kolaudačnímu řízení, platí také požadavky ČSN 73 0834 [23]. Objevuje se zde 

návaznost na ČSN 73 0804 [19]. Výjimku z dodržování normy povolovaly opět pouze krajské 

inspekce požární ochrany, pro typové podklady hlavní správa Sborů požární ochrany MV 

a MŽP ČSR a SSR. 

Názvosloví normy bylo rozšířeno. Nově musely samostatné úseky tvořit rozvodny 

nebo místnosti pro rozvaděče, stáje, velín u věží silového hospodářství, příruční sklady sena 

a slámy nad 25 m2. Podrobně jsou popsány požadavky na požární úseky skladových objektů 

a posklizňovou úpravu zemědělských plodin.  
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Poprvé se v této normě objevují pojmy jako ekonomické a požární riziko a součinitel 

k5, k6 a k7, převzaté z ČSN 73 0804 [19], dále pak seznam požárních úseků bez požárního 

rizika. Konstrukce zajišťující stabilitu objektu musely být nehořlavé D1. Stejně tak požárně 

dělící konstrukce, ty musely vykazovat 30 minut požární odolnost a požární uzávěry alespoň 

typu PO 15. Nehořlavé konstrukce musely mít i sklady hořlavých látek, které byly v požárně 

nebezpečném prostoru jiné budovy. V prostorách stájí nesmí být použito v podhledu, stropu 

nebo střešní konstrukci hmot, které při požáru odkapávají. 

Únikové cesty se nově řeší dle ČSN 73 0804 [19].  Minimálně se mění nejmenší 

šířka vrat a dveří na cestě pro zvířata. Dochází k navýšení mezního počtu zvířat pro použití 

jedné únikové cesty viz tabulka č. 3. Jinak se zásadně podmínky evakuace zvířat nemění. 

Tabulka 3: Mezní hodnoty počtu zvířat pro použití jedné evakuační cesty [26] 
 

Počet Druh 

60 
skot, popř. telat v 
rostlinné výživě 

100 
prasat ve výkrmu, 
prasniček a selat v 

dochovu 

60 

březích a 
zapuštěných prasnic, 

prasnic v porodně 
nebo kanců 

150 ovcí 

15 koní 
 
 

Odstupové vzdálenosti zemědělských staveb i otevřených technologických zařízení 

se počítaly dle ČSN 73 0804 [19]. Všechna potrubí určená pro dopravu obilí nebo jiných 

semen ve výrobnách krmných směsí a v objektech silového hospodářství musely být 

z nehořlavých hmot, s výjimkou dilatačních spojů. Technologická zařízení vyšší 

než 22,5 m musela umožňovat přístup požárními žebříky nebo vnějšími schodišti 

dle ČSN 73 0804 [19]. CHÚC nebo ČCHÚC u silového hospodářství sloužila jako zásahová 

cesta a musela být vybavena nezavodněným požárním vodovodem. 

Navrhování počtu hasicích přístrojů také vycházelo z požadavků ČSN 73 0804 [19]. 

Norma měla celkem čtyři přílohy, předešlé dvě byly aktualizovány, hlavně bylo definováno 

v jakých objektech bude zajištěná vnitřní požární voda. Dvě nové přílohy obsahovaly tabulku 
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skupiny provozů v zemědělské výrobě s hodnotami pro výpočet ekonomického rizika 

a tabulku s mezními plochami požárních úseků dle provozů.   

ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu 1996 [27] 

Třetí, a v současné době platné vydání této normy je z dubna 1996. V roce 2004 byla 

pod názvem ČSN 73 0842 ZMĚNA Z1 vydána změna, která obsahovala drobné úpravy. 

Název normy a vymezení platnosti, pro které stavby platí, se nezměnil, pouze zde není 

uvedeno nic o udělování výjimek. Stanovuje a řeší povinné dělení do požárních úseků, 

ty musejí tvořit stáje, sklady, posklizňové linky a výroby krmných směsí. Definuje za jakých 

podmínek může být součástí těchto provozů další vestavěný nebo přistavěný prostor.  

Nově se v normě objevuje pojem ekvivalentní doby trvání požáru vybraných 

provozů. Upravují se požadavky na nosné a požárně dělící konstrukce nízkopodlažních 

objektů.  

U kapitoly věnované únikovým cestám zmizela odvolávka na ČSN 73 0804. Délka 

evakuační cesty z půdního prostoru, který se využívá jako sklad sena a slámy 

do 500 m2 a je součástí PÚ stáje, nesmí být větší než 30 m. Nově byly stanoveny hodnoty 

nejmenší šířky vrat a dveří pro plemenné býky a hřebce, evakuační cesty pro zvířata. Tabulka 

pro použití jedné únikové cesty pro evakuaci zvířat zůstává stejná, pouze dochází k navýšení 

počtu koní na 25 kusů. Počet koní se navyšuje i v tabulce pro stanovení maximálního počtu 

zvířat na jednu šířku evakuační cesty. Ostatní podmínky evakuace zvířat zůstávají zachovány.  

Upravila se potřeba požární vody pro objekty nebo úseky, které nezajistí potřebné 

množství vody na hašení. Lze navýšit jejich stanovenou odstupovou vzdálenost o 50 %. 

Pokud nebudou zasahovat jiné objekty a na sousední pozemek jiné osoby, nemusí už vodu 

na hašení zajišťovat.  

Nejmenší počet hasicích přístrojů nr pro každý PÚ se určí z následující rovnice: 

nr = 0,1( S x P1) 
½   ≥ 1,0      1 

S půdorysná plocha posuzovaného PÚ 

P1 index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru 

Přílohy zůstaly tři a označeny jako Příloha A, B, C. Byla vypuštěna příloha 

zásobování požární vodou.  
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Shrnutí dosavadního vývoje ČSN 73 0842  

Již po prvním přečtení prvního vydání normy je patrné, že v požadavcích na požární 

odolnost vybraných konstrukcí a na stanovení mezních počtů kusů zvířat na únikové cestě, 

a počtu zvířat, pro které stačí jedna úniková cesta, byla norma mnohem přísnější než její další 

vydání. Důsledná byla i v zajištění požární vody na hašení pro vznikající areály zemědělských 

družstev. Ten to požadavek plní svojí funkci i v dnešní době. Díky stávajícímu zdroji požární 

vody nemusí zemědělci investovat do nových nádrží, ale pouze je udržují v provozuschopném 

stavu. 

Ve druhém vydání je velmi silná vazba na ČSN 73 0804 [19] a přibyly nové přílohy. 

Velká část obsahu tohoto vydání byla převzata do třetího vydání, kde dochází k relativně 

drobným úpravám a doplňkům v textu. K zásadním změnám dochází pouze v kapitole řešící 

požární úseky, a u osamělých objektů připouští, že nemusí být nablízku zajištěna voda 

na hašení. 

 
Tabulka 4: Vývoj požadavků na zajištění požární vody v zemědělských objektech 

 

 
Rok vydání normy  

ČSN 73 0842 

 
Požadavky na zásobování 

požární vodou 

 
1977 

• každý zemědělský podnik musí mít 
zajištěné dostatečné množství vody 

• přírodní zdroj, požární nádrž a studna 
max. 400 m od objektu  

• požární vodovod  tlak min. 0,1 MPa, 
světlost min. 80 mm, hydranty od sebe  
70 100 m, od budovy min.5m 

• potřeba vody dle objektu 6,7 16,7 l/s 

 
 

1989 

• platí ČSN 73 0873 a následující doplňky 
• hydranty od sebe  max. 80 m, od budovy 

dle PNP min. 5 m 
• potřeba vody dle objektu 6,7 20 l/s 

 
1996 

• plný odkaz na ČSN 73 0873  
• pro osamocené objekty a volné sklady 

sena a slámy se nezřizují odběrná místa 
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5 Statistika požárů v zemědělství  

5.1 Počty požárů  

Ve statistických ročenkách vydávaných Ministerstvem vnitra – Generálním 

ředitelstvím HZS ČR, nalezneme v kapitole věnované požárům, nejprve přehled 

dle jednotlivých odvětví. Pro účely této práce nás zajímá hned prví řádek odvětví zemědělství. 

Zde se řadí všechny typy požárů, které souvisí s tou oblastí, jak z hlediska výstavby, 

ale i volných skládek sena a slámy. Počet požárů v zemědělství je uveden pro rok 2002 –

 2011. Průměrná hodnota pro jeden rok je 709,9 požárů. Z tabulky je patrné, že nejvíce požárů 

bylo v roce 2003, naopak nejméně v letech 2009 a 2010. V roce 2003 došlo také k největší 

ztrátám na životech občanů a bylo zraněno nejvíce osob. 

Tabulka 5: Požáry v odvětví zemědělství [4] 
 

Rok 
Počet 

požárů 
celkem 

Počet 
požárů v 

zemědělství 

Škoda 
mil.Kč 

Počet 
usmrcených 

Počet 
zraněných 

2002 19132 735 129,27 0 48 

2003 28937 1123 152,55 7 63 

2004 21191 758 127,06 1 20 

2005 20183 615 158,61 3 27 

2006 20262 667 115,69 1 24 

2007 22394 640 144,67 1 33 

2008 20946 779 226,08 2 63 

2009 20177 562 142,91 2 37 

2010 17937 578 219,07 1 29 

2011 21125 642 189,84 0 36 
 

V následující statistice (tab.6), která je uvedena též pro roky 2002 – 2011 jsou 

vyčísleny údaje požárovosti vztažené pouze na stavby využívané pro zemědělství a to přesně 

pro rostlinnou a živočišnou výrobu a zemědělské sklady. Počty požárů se v této tabulce 

snižují, protože se jedná o konkrétní výběr staveb. Nicméně se nám i zde potvrzuje, 

že největší počet požárů byl v roce 2003, a taktéž bylo nejvíce zraněných osob. K úmrtí dvou 

osob došlo v roce 2003 a 2009. Největší finanční škody byly vyčísleny v roce 2008  137,67 

milionů korun.  
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Tabulka 6: Požáry v budovách pro rostlinnou a živočišnou výrobu a zemědělských 
skladech v letech 2002 až 2011 [4] 

 
 

Rok 
Počet 

požárů 
Škoda 
mil.Kč 

Uchráněné 
hodnoty 
mil.Kč 

Počet 
usmrcených 

Počet 
zraněných 

2002 155 90,87 203,73 0 24 

2003 183 105,66 183,51 2 26 

2004 153 85,04 181,01 0 8 

2005 147 118,08 239,39 1 14 

2006 173 82,37 146,6 0 12 

2007 140 93,27 194,17 0 17 

2008 139 137,67 138,81 0 19 

2009 121 71,04 154,89 2 8 

2010 116 116,58 198,01 0 5 

2011 124 115,55 184,5 0 10 
 
 
 
  

 

 
 

Graf 1: Porovnání počtu požárů celkem a v zemědělství v letech 2002 – 2011 [4] 
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Tabulka 7: Počty požárů v jednotlivých zemědělských objektech v letech 2008 – 2010 [4]  
 

 
Druh 

budovy,objektu 
2008 2009 2010 Celkem 

budovy pro skot 15 12 11 38 

drůbežárny 5 2 3 10 

vepříny 14 6 10 30 

ovčíny 1 0 0 1 

ostatní budovy pro 
chov zvířat 
(konírny) 

11 12 8 31 

pomocné bud.pro 
živoč. výrobu 

10 3 10 23 

veterinární a insem. 
stanice 

0 0 0 0 

skleníky rychlírny 1 1 1 3 

bud.pro přípravu a 
sušení zem.plodin 

5 6 6 17 

jiná bud.pro 
rosltin. výrobu 

0 1 4 5 

sýpky 0 1 0 1 

bud.zem.skladů 
(mimo píci a 

stelivo) 
17 11 15 43 

sklady píce a steliva 60 58 41 159 

sklady mlýnských 
výrobků a krmiv 

0 1 0 1 

sklady hnojiv 1 0 0 1 

jiné zem.budovy 
skladů 

6 7 7 20 

senážní věže a 
věž.seníky 

3 0 4 7 

ocelokolny 6 7 13 26 

sila,věže jako sýpky 
granulí a obilí 

5 2 2 9 

jiné zem.objekty 10 11 13 34 
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Ve výše uvedené tabulce 7 jsou rozepsány počty požárů dle objektů, ve kterých 

vznikly. Sledování mapuje požárovost v období let 2008 až 2010. Každoročně bylo nejvíce 

požárů ve skladech píce a steliva, skladech a jiných zemědělských objektech. Poměrně vysoké 

číslo mají i požáry v ocelokolnách, těch bylo evidováno 26. 

V objektech určených pro ustájení zvířat, hořelo nejčastěji v budovách pro skot, 

konírnách a ve vepřínech. Naopak pouze jeden požár je zaznamenám v ovčíně, 

to ale samozřejmě souvisí s tím, že staveb pro ustájení ovcí není takové množství jako 

pro skot. 

Pro účely této práce bylo zjišťováno, zda se eviduje ve statistice Generálního 

ředitelství HZS ČR, evakuace zvířat. Údaje o počtu evakuovaných a zachráněných zvířat, 

nebo jejich uchráněné hodnotě, ale nejsou k dispozici. 

 

5.2 Příčiny vzniku požárů v zemědělských objektech 

V evidenci poskytnuté Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR [4], 

je uveden přehled dle stanovených kategorií příčin vzniku požárů ve sledovaném období 2008 

– 2010. Jednoznačně nejvíce požárů je v kategorii úmyslného zapálení – celkově je zde 

registrováno 144 požárů. Z toho v 80 ti případech nebyl zjištěn pachatel a 47 požárů 

způsobily děti. 

V pořadí druhou nejčastější příčinou je nedbalost. Ta celkově způsobila 97 požárů. 

Z toho bylo 22 způsobeno v souvislosti s neopatrným kouřením, a u dalších 22 nelze 

jednoznačně určit druh nedbalosti. Ve 14 případech byly zanedbány bezpečnostní předpisy.  

V 80 ti případech způsobila požár závada zařízení, z toho ve 39 případech se jednalo 

o závadu materiálu nebo konstrukce, nepředpokládané změny provozních parametrů 

způsobily 21 a požárů a cizí předmět ve stroji 10. 

Za zmínku stojí, že ze sledovaného období je 82 událostí neobjasněných, dále 

nešetřených nebo se příčina nedošetřovala.  
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Graf 2: Příčiny vzniku požárů v zemědělských objektech v letech 2008 – 2010 v % dle 
daných kategorií 

 
 
 
 
 

 
 

 
Graf 3: Přehled druhů úmyslného zapálení zemědělských objektů  

v letech 2008 – 2010 v % 
 



 22 

5.3 Příklady požárů v zemědělských objektech 

5.3.1 Požár 500 ti kusů lisované balíkové slámy ve stohu  

Dne 16. srpna 2010 byl v 16:36 hodin nahlášen požár stohu z lisovaných balíků 

v obci Troskovice [40]. Stoh byl na volném prostranství, ale umístěn mezi stavby dvou 

kravínů. Dle svědecké výpovědi a v následném doznání, byl požár založen při hře dětí 

s otevřeným ohněm. Škoda odhadnutá majitelem byla stanovena na 200 000 korun. Hodnota 

uchráněných okolních objektů činila 1 000 000 korun.  

Dle vyšetřovatele zjišťování příčin požáru nedošlo ze strany majitele k porušení 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně [8]. S touto skutečností, ovšem nesouhlasím. 

Dle mého názoru majitel areálu nedodržel bezpečností vzdálenost od volných skládek sena 

a slámy stanovenou v Příloze č.1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci [13]. 

 

 

 

 

Obrázek 3: Nevhodně umístěný stoh z balíků slámy mezi dvěmi objekty 
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5.3.2 Požár na půdě kravína v Jiřicích u Miroslavi  

6. ledna 2011 v 10:02 byl hasičům nahlášen požár v areálu zemědělského družstva 

[34]. Po průzkumu bylo určeno, že jde o požár bývalého kravína, kde na půdě hoří 

uskladněná sláma. Na půdě o rozměrech 80 x 15 m byla balíková sláma. Na místě zasahovalo 

10 jednotek hasičů, které kromě hašení, odstraňovaly a prolévaly hořící slámu. Hydrant 

soužící pro tento areál, se nepodařilo uvést do provozu. 

Situace si vyžádala rozebrání střešní krytiny a konstrukce střechy. Požár byl 

lokalizován v 15:07 hodin, konečná likvidace o dvě hodiny později. 

Při zásahu nedošlo ke zranění. Zděný objekt kravína s půdou byl určen k demolici. 

Příčina vzniku požáru byla určena od plamene svařovací soupravy, to znamená z nedbalosti. 

Způsobená škoda byla vyčíslena na 400 000 korun. 

 

 

 

Obrázek 4: Hořící kravín 
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5.3.3 Požáru seníku, skladu píce a steliva  

Dne 12. ledna 2012 byl na tísňovou linku 150 v 21:00 hodin ohlášen požár seníku 

v obci Volanice [40]. Bylo zjištěno, že v době zpozorování byl požár ve III. fázi požáru 

a byl jím zasažen celý objekt včetně uskladněného sena. 

Objekt o rozměrech 20 x 60 m byl z železobetonové konstrukce, podlaha 

z betonových panelů s rozestupy. Konstrukce obvodových zdí a střechy byla z ocelových 

nosníků s dřevěnými vzpěrami pro uchycení opláštění z vlnitého hliníkového plechu. Objekt 

měl vyzděnou podezdívku do 1 m, z venkovní strany omítnutou. Pod podlahou byly větrací 

kanály, kde byly dříve osazeny ventilátory pro nucený oběh vzduchu. Na objekt navazovala 

zděná rozvodna elektrické energie, v době požáru odpojena a zcela nefunkční. Objekt nebyl 

k elektrické síti připojen již několik let. Budova byla přístupná dvěmi vraty pro naskladnění 

a vyskladnění materiálu. Vrata na severní straně nebyla zabezpečena proti vstupu 

nepovolaných osob a objekt byl volně přístupný. Požárem došlo k zničení konstrukce celého 

objektu a naskladněného sena.  

V době zpozorování byl oheň rozšířen na celý objekt a nešlo určit ohnisko požáru. 

Příčina vzniku požáru nebyla jednoznačně prokázána. Jako velmi pravděpodobné verze 

se jeví neopatrnost při zacházení s otevřeným ohněm neznámou osobou a založení požáru 

neznámým pachatelem. Objekt nebyl zabezpečen proti vniknutí neoprávněných osob.  

Požárem nebyly ohroženy jiné osoby, zvířata ani majetek. Škodě nešlo zabránit 

ani včasným zásahem požárních jednotek. Přímá škoda byla vyčíslena na 1 500 000 korun 

a uchráněná na 200 000 korun. Z ničeno bylo uskladněné seno, střešní konstrukce a část 

obvodové konstrukce. 

 

 

. 
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Obrázek 5: Požárem zasažený seník [40] 
 
 

 
 

Obrázek 6: Seník po požáru [40] 
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6 Řešení evakuace v zemědělských objektech 

V úvodním ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně je uvedeno, 

že každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život 

a zdraví osob, zvířata a majetek.  Stejně jako lidé i zvířata jsou tvorové, kteří pociťují bolest 

a strach. Pro zemědělské objekty tedy určujeme únikové cesty pro osoby a zvířata.  

6.1 Základní normové požadavky na evakuaci 

V normě ČSN 73 0842 [27] jsou řešeny únikové cesty  pro osoby a evakuační cesty 

pro zvířata. Požadavky pro osoby jsou následující: 

Za únikovou cestu lze považovat i evakuační cestu pro zvířata, pokud dveře na této 

cestě mají rozměr minimálně 0,8 m x 1,9 m.  

Jedna úniková cesta nesmí vést  

 ze stájového prostoru pokud v něm je více než 60 kusů skotu, 100 prasat, 60 březích 

prasnic, 150 ovcí, 25 koní, stejné pro osoby i pro zvířata 

 z půdního skladu sena a slámy, pokud zde má trvalé pracovní místo 5 a více osob 

dle ČSN 73 0818  

 z vnitřních podélných průchozích a obslužných lávek stohovacích jeřábů delších 

než 6 m, které jsou umístěny ve skladech sena, slámy a jiných suchých rostlin 

Pro silové skladové hospodářství, kde je horní vodorovná doprava vedena výše 

než 22,5 m nad úrovní 1.NP, musí vést z nadsilového prostoru nejméně dvě únikové cesty. 

Část cesty musí být nejméně u jedné z cest provedena jako částečně chráněná úniková cesta. 

Požadavky na evakuační cesty pro zvířata tvoří rozsáhlejší část. Základem evakuace 

je dostat ohrožená zvířata z požárem zasažených stájí na volné prostranství, většinou 

do výběhů. S evakuací se neuvažuje z vícepodlažních stájových objektů, chovů drůbeže 

a drobných zvířat, stájí s klecovým odchovem zvířat a telat v profylaktoriích a mléčné výživě. 

V těchto stájích se doporučuje instalace pro odvod tepla a kouře. Na cestách nesmějí být 

schody, výjimka je východ na volné prostranství. Tam je povolen schod maximální výšky 

0,2 m. Rampa je povolená o sklonu nejvýše 1:10. Největší délka EC je 65 m, pokud je vedena 

vedlejším PÚ nebo prostorem bez požárního rizika, navyšuje se délka na 100 m. V případě, 
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že je součástí PÚ stáje i půdní prostor používaný pro skladování sena a slámy, zkracuje 

se délka EC na 30 m. V tabulkách jsou stanoveny nejmenší rozměry otvorů na EC 

a maximální počet zvířat na jednu EC. Dveře, vrata a průlezy na EC se musí otvírat ve směru 

evakuace nebo se mohou vodorovně posouvat.   

6.2 Evakuace zvířat 

Termín evakuace [37] všeobecně znamená souhrn organizačních a technických 

opatření s účelem vyklizení určitého místa a zajistit bezpečný přesun osob, zvířat a věcných 

prostředků. V našem případě řešíme evakuaci zvířat, pouze tam, kde je zajištěno ustájení. 

Z pohledu zemědělského využití definuje norma, s jakými zvířaty se počítá s evakuací. 

Hlavními hospodářskými chovy zvířat jsou v České republice chovy skotu, prasat, drůbeže 

(hrabavá i vodní) ovcí a koz. Z toho norma definuje požadavky na evakuační cesty pro skot, 

prasata, ovce a koně. 

Při mimořádných událostech se zvířata bojí. Pro hasiče, kteří zpravidla jejich 

evakuaci provádějí, v lepších případech za asistence ošetřovatelů, to znamená určité riziko. 

Proto by i hasiči měli znát chování alespoň uvedených druhů zvířat. Pro tyto účely 

se dá využít poznatků vědeckého oboru Etologie [3], zabývající se chováním živočichů, 

zákonitostmi v jejich projevu, způsobem života ve volné přírodě nebo v izolaci. 

Skot – chov skotu má u nás široké zastoupení. Tvoří ho krávy jalovice ve stáří 

7 až 18 měsíců o váze v rozmezí 265 – 700 kg. Dále se chovají býci, stáří je totožné jako u 

krav a váhu mají od 180 do 550 kg. Skot má slabé rozlišení barev. Oběma očima vidí pouze 

vpředu malé zorné pole, pak nevidí vůbec. Špatně vnímají hluk nad 105 dB, čich mají slabý. 

Hmatové vjemy jsou přenášeny tlamou a jazykem. Chuťově odmítají hořké, méně slané zato 

vyhledávají sladké. Skot je distanční typ zvířete – dodržuje individuální vzdálenosti. 

S novými jedinci dochází k porušení rovnováhy, čas adaptace může být až 4 týdny.  

Otevírání zábran se provádí v pořadí od nejvzdálenějších zábran od vystresovaných 

zvířat především kvůli ochraně osob. Při otvírání posledních dělících přepážek si musí osoby 

dávat pozor, aby nestáli přímo ve volném průchodu ven, hrozilo by jim ušlapání nebo 

namačkání na stěny zvířaty. Ideální je, když jsou volné výběhy, kam je skot přemístěn, 

osvětleny, ale nesmí oslňovat. Důležité je dodržovat zásadu hnát dobytek proti větru, 

aby necítil kouř, který ho může dráždit. Pokud je ustájení vazné je důležité, ale zároveň 

nebezpečné, zvířata nejprve odvázat. To vyžaduje uvolňovat zvířata postupně v řadě za sebou 
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a hlídat si volný prostor kolem sebe. V případě, že zvířata kladou odpor, doporučuje se jim dát 

pytel přes hlavu a vyvést je nebo je nalákat na jídlo. Jestliže se dobytek převádí na větší 

vzdálenost, doporučuje se zhotovit manipulační uličku, pomocí hadic nebo žebříků. 

Po odvedení do bezpečí je důležité zamezit návratu zpět do stáje, kde by ohrožovali zasahující 

osoby. Manipulace se dá provádět pomocí fixace hlavy ohlávkou a vázání ocasu. Prevencí 

kopání je fixace končetiny a zvednutí ocasu. 

Prasata – chovají se prasnice ve stáří nad 1 rok o váze 150 až 250 kg. Výkrm prasat 

probíhá v období 3 – 9 měsíců na váhu od 30 do 120 kg. Sluch mají prasata dobrý, nevadí jim 

velký hluk. Disponují podobným čichem jako pes, rozeznávají sladké a trpké, velice citlivými 

orgány jsou končetiny a rypák. Prasata tvoří neanonymní skupiny a mohou proti sobě jednat 

i agresivně. Projevuje se u nich kanibalismus, lze ho pozorovat ve stádě i u prasnic po porodu, 

kdy jsou mláďata požírána.  

Sociální smysl prasata vyvinutý nemají, když jsou vyháněna z kotců, následují 

prvního jedince. Špatně vidí, toho se dá využít při jejich přesunu a navádět je do prostorů, 

kam potřebujeme. Bojí se překonávat výškové rozdíly a toho je potřeba se vyvarovat. V noci 

se venkovní prostory osvětlují neoslnivým světlem. Evakuační cesta se doporučuje 

bez ostrých rohů, aby se prasata nehromadila. Snadno propadají panice a mají 

nekontrolovatelné chování. To ztěžuje jejich vyhánění. Otevírání únikových otvorů je lepší 

provádět na obrácené straně od požáru. Při pohybu zachránců mezi prasaty se musí dávat 

pozor před namáčknutím na hrazení. Nejvíce ohroženy jsou dolní končetiny. Prasata dokáží 

pokousat, někdy i ukousnout celé články prstů, pokud by pak takto poraněná osoba zůstala 

mezi prasaty ležet delší dobu, mohli by jí začít okusovat i další jedinci. Proto se doporučuje 

provádět tuto činnost ve dvou. Pro manipulaci se používá vázání rypáku nebo končetiny. 

Ovce – běžně mají bahnice váhu mezi 40 až 60 kg, beran 60 až 100 kg. Zrak 

je pro ovce důležitý především během dne, kvůli kontaktu s ostatními členy stáda. Chuť mají 

jemnější než skot, jsou vybíravější. Ovce je stádový typ. Sociální mechanismus je silnější, 

mají pud sebezáchovy, stádový pud je pro ovce uklidňující.  

Ovce mají volné ustájení a ve strachu je najdeme schoulené v tmavém koutě. Pokud 

chceme dostat ven celé stádo, jako první se vyvádí beran, kterého ostatní následují. V případě 

vyvádění velkého stáda by se vyvádějící osoby měli vyvarovat pádu. Když se tak stane, 

je důležité nezůstat ležet, ale co nejrychleji vstát. I u ovcí je podstatné dodržovat zásadu 
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pohybu stáda proti větru. Manipulační uličku pomohou tvořit i lidé pokud jich máme dostatek. 

Nemusí se dělat přímo náhradní ohrada, ale je důležité zamezit návratu zpět na místo zásahu. 

Důležité je zajištění napájecí vody. Tím, že nemají tak velkou hmotnost, je možné jejich 

vynášení z prostoru. Velkou nevýhodou je vlna, která může lehce vzplanout, doporučuje 

se ochrana vodní mlhou a právě přesun do bezpečné vzdálenosti od plamenů.  

Koně –  za dospělého koně se považuje jedinec starší 2 let, jehož váha je okolo 

450 až 700 kg. U koní je nejdůležitější smysl zrak,mají velice dobré panoramatické vidění. 

Nejvíce vnímá žlutou barvu, slaběji červenou a modrou, nerozeznává zelenou. Vnímají zvuky 

i intonaci, čich dobrý jako u psů (vyhledávání partnera, pastvy – odmítají špatné krmivo). 

Velmi dobře mají vyvinutý i hmat. Koně mají stádový instinkt a přenášejí na sebe své nálady, 

neklid a strach. 

 
 

 
 

Obrázek 7: Cvičení evakuace koní [35]   
 
 

Koně dokáží vycítit nebezpečí a mívají strach. Ten se projevuje jejich vzpínáním, 

hlasitým řehtáním a bitím kopyty. V takových to případech jsou nebezpeční. V tom je výhoda 

jejich ustájení, které je většinou ve stájích ve skupině nebo v boxech jednotlivě. Vazné 

ustájení u koňů je velmi ojedinělé. Stejně jako u ostatních zvířat by na únikové cestě neměli 

být překážky. Výhodou u koní je, že jsou zvyklí běžně opouštět stáje, proto stačí pouze 
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odklidit zábrany a oni volně vyběhnou. Pokud se vyvádějí, je důležité ke koni přistupovat tak, 

aby o nás věděl. V případě, že jsou hodně vystrašení, dává se jim přes hlavu pytel nebo 

plachta, poté zkrotnou. Vybudovaná cesta a ohrada by měly být dostatečně vysoké 

a neprůhledné, aby koně neviděli volnou plochu za nimi a neutíkali. Prostor shromaždiště 

se dělá proti větru, aby necítili kouř, po kterém se plaší. Pokud jedinec uteče, má snahu 

se vrátit ke svému stádu. 

 

6.3 Organizace taktiky záchrany zvířat 

Jedná se o soubor činností, dle zhodnocení aktuální situace při mimořádné události. 

Zasahující hasiči by měli znát reakce zvířat, vhodné způsoby evakuace a zajišťující opatření, 

dle popisu v předchozích odstavcích. Záchrana zvířat je závislá na dostatečném počtu sil 

a prostředků na místě události. Vždy je výhodou pokud se v místě události vyskytuje majitel 

nebo ošetřovatel ohrožených zvířat, který může pomoci se záchranou zvířat a zvířata ho znají. 

 

Tabulka 8: Shrnutí zásad evakuace zvířat 
 
 

Zásady při evakuaci zvířat 

pohyb zvířat proti větru, tak aby necítili 
kouř 

osvětlené výběhy, které neoslňují 

zahájit evakuaci na obrácené straně od 
požáru 

osoby provádějící evakuaci, by se měli 
vyvarovat pádu 

evakuace se nejlépe provádí minimálně ve 
2 lidech 
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7 Zhodnocení vybraných zemědělských staveb 

Pro účely této práce byly vybrány a zhodnoceny následující typy zemědělských 

staveb a provozů. Jedná se o stavby, které se v současné době nejčastěji provádějí 

v souvislosti se zemědělskou výstavbou, ať už jako novostavby nebo rekonstrukce stávajících 

objektů. 

 

7.1 Boxová stáj pro 112 dojnic 

Pro ustájení dobytka se v dnešní době nestaví již klasické zděné kravíny, ale spíše 

stavby modulových konstrukcí vyznačující se lehkostí. Jako stavební materiál se znovu vrací 

dřevo, které má do agresivního prostředí výborné vlastnosti. Dalšími využívanými materiály 

je především kov a beton v různých svých podobách a kombinacích.  

 

 

Obrázek 8: Boxová stáj v Semínové Lhotě (foto vlastní) 
 

Stavba na obrázku č. 8, která je vybrána jako typová pro účely této práce, byla 

zhotovena v letech 2006 – 2008 [42]. Nosnou konstrukci stavby tvoří rámy kotvené 

do betonových patek. Obvodový plášť štítů je z prken a podélné stěny jsou zhotoveny 

z betonové podezdívky do výšky okolo 1,1 m. Zbytek stěny je opatřen vyztužující sítí 

a svinovací plachtou. Střešní krytina je volena lehká ve formě vlnitých desek, v těch jsou 
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osazeny prosvětlovací desky. V hřebenu střechy je umístěna štěrbina pro větrání. Na prostor 

stáje navazuje dojírna s mléčnicí. Jedná se o klasicky zděnou přízemní stavbu, zastřešenou 

sedlovou střechou. V objektu je umístěna čekárna před dojením, jejíž součástí je prostor 

pro veterinární péči. Nosnou konstrukci čekárny tvoří ocelové sloupy, opláštění z betonové 

podezdívky a dřevěných fošen. 

 

Zhodnocení požární bezpečnosti 

Celý objekt tvoří jeden požární úsek zařazený do I. SPB. Konstrukční systém 

je vyhodnocen jako hořlavý DP3. Části obvodových stěn zhotovené z betonu nejsou staticky 

závislé na dřevěných rámech. Na nosné prvky je stanoven požadavek na požární odolnost 

15 minut. Tato odolnost nepředstavuje problém u zděných, betonových a některých dřevěných 

prvků. Pro dřevěné nosné trámy, nosnou konstrukci střechy a nechráněná ocelová ztužující 

táhla byla požární odolnost 15 minut dokazována v rámci schvalovacího procesu Expertním 

posouzením. Posouzení bylo provedeno na základě výpočtů dle Eurokódů. U ocelových prvků 

se stanovila výpočtová hodnota teploty v 15. minutě požáru a porovnala se kritickou hodnotou 

oceli v 15. minutě požáru. Mezní stavy dřevěných konstrukcí se posuzují na základě únosnosti 

prvku za běžných teplot a teplot při po požáru, dle zbytkového průřezu a míry zuhelnatění. 

Odstupové vzdálenosti, jsou určeny pro zcela požárně otevřené plochy. Z prostoru stáje vedou 

dvě evakuační cesty pro zvířata, které splňují požadavky dané normou ČSN 730842 [27]. 

Jedná se o svinovací plachtu, která se otevírá buď elektrickým ovládáním, anebo je zde 

možnost otevření mechanicky – ručně. 

 

         

  Prvky na které se zhotovoval expertní posudek 
 

Obrázek 9 : Ztužující táhla (foto vlastní)               Obrázek 10: Konstrukce lepeného 
dřeva (foto vlastní) 
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7.2 Posklizňová linka obilí 

Vybraným modelovým objektem je posklizňová linka a sila na obilí v areálu 

zemědělské firmy ZEMA v Markvarticích [41]. Jedná se o modernizaci stávající linky 

doplněnou novostavbami sil a celé technologie třídění a sušení obilí. Stavba obsahuje 

příjmový koš, čistící linku, 4 velkokapacitní sila, 2 expediční zásobníky, objekt pro umístění 

technologie, zásobník zužitkovatelných odpadů a prachovou komoru pro nezužitkovatelné 

odpady. Ve stávajícím objektu příjmu obilí měla být původně umístěna technologie sušení, 

ale nakonec se rozhodlo o stavbě nové sušičky obilí a úložiště propan butanu. Technologie 

sušení obilí se v současné době dokončuje.  

 

Obrázek 11: Nově postavená technologie posklizňové linky (foto vlastní)  
 
 

Zhodnocení požární bezpečnosti 

Posklizňová linka je dělena do 3 požárních úseků. Jeden požární úsek tvoří stávající 

objekt technologií nyní pro třídění obilí a sušička obilí. Jedná se o požární úsek dle čl. 3.2 

ČSN 73 0842 [27], kde se do úseku spojuje seskupení vzájemně propojených technologických 

objektů, plocha n úhelníka nesmí být větší než 5000 m2. Samostatný požární úsek tvoří 

úložiště propan butanu a skladovací sila.  

Příjem obilí, sušička a 4 skladovací sila jsou posuzována jako otevřená 

technologická zařízení a vyhodnoceny jako prostory bez požárního rizika. U těchto objektů, 

se dle  čl. 5.2 ČSN 73 0842 [27] a pro otevřená technologická zařízení, nestanoví požární 
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riziko. Konstrukce objektů jsou nehořlavé. Na silových zásobních je instalovaný únikový 

žebřík na jeho štěřinu je nezavodněné požární potrubí. Sila jsou dále vybavena aktivním 

větráním a měřením teplot s optickou signalizací. Objekty jsou propojeny pásovým 

dopravníkem, na kterém jsou umístěna na začátku a na konci teplotní čidla. 

Technologie sušení obilí 

Technologie sušení obilí se provádí v sušičkách obilí [32], tento proces slouží 

k tomu, aby se před uskladněním obilí, snížil obsah vody v obilovinách nebo kukuřici. 

Technologie je dnes dodávána jako celek spolu s řídící jednotkou počítače a provoz je plně 

automatizovaný. V tomto případě [41] se jedná o kontinuální sušárnu pro běžné zemědělské 

produkty. Kontinuální sušení spočívá v tom, že dochází k plynulému doplňování násypky. 

Zrna se pohybují shora dolů v blízkosti vzduchové komory, do které se vhání horký vzduch 

od hořáků. Vzduch se nasává z venku a vhání do komory, vlhký vzduch odchází do okolí. 

Usušená zrna se dopravníkovými pásy přemisťují do silových zásobníků.  

 

 

Obrázek 12: Plynový hořák umístěný v 1/3 tubusu sušárny (foto vlastní) 
 

 

Teplo v sušárně vzniká spalováním plynu. V nadzemních nádržích je skladovaný 

kapalný LPG, odtud je v kapalné fázi odváděn do výparníkové stanice. Ve výparníkové 

stanici se ohřívají výměníky tepla, a tím dochází odpařování LPG.  

Bateriové teploměry hlídají teplotu vzduchu při vstupu a výstupu vzduchu 

a u hořáku, ten se automaticky vypne při dosažení teploty 120 oC. Požadavky na provedení 

skladovacích a provozních zásobníků plynu, jejich umístění a plnění se stáčením, jsou řešeny 

dle požadavků TPG 402 01 [31]. 
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Obrázek 13. Plynové hospodářství pro technologii sušení (foto vlastní) 
 

 

                 

 

   Obrázek 14 : Sušička obilí (foto vlastní)              Obrázek 15: Výparníková stanice 
(foto vlastní) 
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7.3 Bioplynové  stanice 

Tento druh stavby není typicky zemědělským objektem, ale i tak má v poslední době 

pro tuto oblast velký význam. Důvod rozšíření výstavby bioplynových stanic, je dotační 

podpora obnovitelných zdrojů energií. Mnohá větší zemědělská družstva nebo společnosti 

vidí, ve výstavbě tohoto zařízení možnost zhodnocení své práce, nárůst a zajištění výdělku. 

Jedná se o zařízení, kde se při spalování bioplynu vytváří teplo, nebo v kogenerační jednotce 

vzniká teplo a elektřina. Elektrická energie se převážně dodává do sítě.  

 

 
Schéma 2: Druhy bioplynových stanic [1] 

 
 

 

 

Obrázek 16: Zemědělská bioplynová stanice ve Volanicích (foto vlastní) [33]  
 

BIOPLYNOVÉ 
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7.3.1 Bioplyn [1] 

Bioplyn je směs plynů tvořená převážně methanem a oxidem uhličitým a dalšími 

prvky dle tabulky č.9. Bioplyn vzniká v souboru procesů, kdy se kultura mikroorganismů 

postupně rozkládá biologicky rozložitelnou hmotou. To vše probíhá v uzavřeném prostředí 

bez přístupu vzduchu – anaerobní prostředí. Konečné produkty jsou dva, zbytková biomasa 

a bioplyn. Na vznik bioplynu má vliv způsob míchání organické hmoty a teplota. Ty jsou 

v praxi různě kombinovány s cílem zajištění co nejefektivnějšího a nejbezpečnějšího provozu. 

Způsoby míchání organických hmot   

 pomocí kalových čerpadel se provádí recirkulace kalu  

 pneumatické – recirkulací plynu 

 mechanické – míchadla rozrušují plovoucí kalové vrstvy 

 

Druhy vytápění nádrží, kde vzniká bioplyn 

 teplou vodou nebo párou a topnými tělesy umístěnými v nádrži 

 teplou vodou nebo párou ve výměnících tepla vně nádrže 

 přímé injektování vodní páry do nádrže nebo do proudu recirkulovaného kalu 

 pomocí ponořených plynových hořáků 

    

Tabulka 9: Složení bioplynu v % [36]  
 

Prvky bioplynu % 

Metan 40 75 
Oxid uhličitý 25 55 
Vodní pára 0 12 

Dusík 0 5 
Kyslík 0 2 
Vodík 0 1 

Čpavek 0 1 
Sulfan 0 1 

 

Díky vysokému obsahu methanu, se řadí bioplyn mezi ušlechtilé zdroje energie 

s vysokou výhřevností 16 – 27 MJ/m3. Využití bioplynu je různé. Vyhřívají se jím nádrže 

a další tepelná hospodářství bioplynové stanice. Dají se jím vytápět budovy, vyrábět teplá 

voda nebo v letních měsících sušit zemědělské produkty. Zbytkový, nevyužitý plyn se spaluje 
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na hořáku – fléře. Nejvíce efektivní využití v dnešní době představuje pro pohon spalovacích 

motorů s agregátem na výrobu elektrické energie. Bioplyn pohání motory k výrobě 

mechanické elektrické energie. Teplo z chlazených motorů a spalin se využívá k ohřevu 

reaktorů, vytápění a výrobě teplé vody. V případě, že se bioplyn zbaví oxidu uhličitého 

a příměsí, může se dodávat do plynovodní sítě. Lze ho také využít pro pohon vozidel 

a zemědělských strojů. 

 

 

Schéma 3: Druhy materiálů pro zemědělské bioplynové stanice [1] 
 

 

 

ZEMĚDĚLSKÉ 
BIOPLYNOVÉ 
STANICE 

ŽIVOČIŠNÉ 
SUROVINY 

ROSTLINNÉ 
SUROVINY 

PĚSTOVANÁ 
BIOMASA 

kejda prasat 
a skotu  

hnůj se stelivem 
prasat, skotu  

sláma obilovin a 
olejnin, plevy 

natě brambor, řepy 

kukuřice, travní 
biomasa a senáže 

obiloviny – celé 
rostliny, čerstvé i 
silážované 

kukuřice – celé 
rostliny, čerstvé i 
silážované 

štěpky, řezanka 
z listnatých 
dřevin 

drůbeží 
exkrementy 



 39 

7.3.2 Požární bezpečnost bioplynových stanic 

Stavba bioplynové stanice je komplex následujících budov nebo zařízení, které svým 

vybavením a funkcí vyrábí bioplyn [40].  

Fermentor kruhová železobetonová stavba tvoří jímku rozdělenou na dva prostory 

soustředných prstenců, v podstatě jímka v jímce. Zde dochází k míchání biomasy. 

Skladovací nádrž je určena pro skladování digestátu z provozu BPS. 

Technický sklep jedná se o prostor mezi fermentorem a skladovácí jímkou, 

přístupný je z venkovního prostoru. Umisťuje se zde přečerpávací jednotka a motory 

míchadel.  

Plynojem je umístěn mezi fermentorem a kogenerační jednotkou kvůli vyrovnávání 

rozdílu vyrobeného a spotřebovaného plynu a zároveň slouží ke shromažďování plynu. 

Kogenerační jednotka se zpravidla umisťuje v provozní budově. V jejím motoru 

dochází ke spalování bioplynu a poháněný generátor vyrábí elektrickou energii. Vyrobený 

elektrický proud je dodáván do sítě přes trafostanici. 

 

 

Obrázek 17: Kogenerační jednotka BPS [40] 
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Příjmová jímka je určena pro akumulaci odpadních vod a následného přečerpání 

do fermentoru. 

Provozní budova slouží pro umístění zázemí bioplynové stanice. Většinou se jedná 

o zděný objekt, kde je umístěn velín, kogenerační jednotka, rozvaděče, strojovny 

a trafostanice, pokud netvoří samostatné objekty. 

 

Projektování požární bezpečnosti vychází z požadavků ČSN 73 0802 [18] 

a ČSN 73 0804 [20]. Výhodou je, že všechny objekty jsou postaveny z nehořlavých 

konstrukcí DP1. 

Požární úseky  

Základní rozdělení BPS do požárních úseků je následující: 

• Fermentor    I. SPB  

• Skladovací nádrž   prostor bez požárního rizika 

• Plynojem    I. SPB  

• Příjmová jímka   prostor bez požárního rizika 

 

V provozní budové dochází k dělení do jednotlivých požárních úseků z důvodu 

seskupení více druhů provozů, které dle ČSN 73 0802 [18] nebo ČSN 73 0804 [20] musí 

tvořit samostatné požární úseky. Jsou to: 

• Strojovna    II. SPB  

• Velín     II. SPB 

• Místnost pro rozvaděče I. SPB 

• Transfomátory    III. SPB 

• Rozvodna VN   I. SPB 
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Obrázek 18: Provozní objekt BPS [40]  
 

Požárně nebezpečný prostor a bezpečnostní pásma 

Požárně nebezpečný prostor se pro jednotlivé objekty stanovuje dle požadavků 

ČSN 73 0804 [20], pro plynojem se nestanovuje, ale je shodný s bezpečnostním okruhem. 

V nebezpečných prostorech nesmí být sací otvory topných a klimatizačních zařízení. Hranice 

PNP musí být trvale vyznačena, protože je zde zákaz kouření a zákaz manipulace s otevřeným 

ohněm. V tomto prostoru nesmí být žádný hořlavý materiál ani suchá tráva a stromy.  

Bezpečnostní pásmo plynojemu se stanoví na základě požadavku § 69 zákona 

458/2000 Sb. [10]. Velikosti bezpečnostních pásem určuje příloha k tomu to zákonu podle 

druhu a velikosti plynových zásobníků.  Pro plynojemy do 100 m3 je pásmo 30 m a pro objem 

plynojemů nad 100 m3 50 m. Bezpečnostní pásmo se stanovuje už při vydání územního 

rozhodnutí nebo souhlasu, za zvláštních podmínek pokud s tím souhlasí stavební úřad, 

lze bezpečnostní pásmo stanovit až při uvedení do provozu. 
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Obrázek 19: Trvalé označení hranice PNP a bezpečnostní tabulky na BPS (foto vlastní) 
 

 

Instalace stabilního hasicího zařízení 

Na výrobu bioplynu se dle zatřídění do 5 – 7 skupiny provozů, vztahuje požadavek 

na SSHZ dle ČSN 73 0804 [20]. Tento požadavek je, ale vyvrácen ve zpracovaném expertním 

posudku od pana Ing. V. Reichla, DrSc. [2]. 

 

Ostatní požadavky 

Zajištění prostorů hasicími přístroji, osazení bezpečnostními tabulkami a požární 

vodou vycházejí z klasických normových požadavků. Pro objekt musí být u vstupu osazeno 

zařízení TOTAL STOP. Toto tlačítko musí být označeno a zajištěno proti zneužití, slouží 

v případě mimořádných událostí k centrálnímu vypnutí všech zařízení. 
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7.4 Expertizní posudky 

Vzhledem k tomu, že na spoustu zemědělských staveb je napsán expertizní posudek 

považuji za vhodné tuto problematiku zhodnotit i ve své práci. Z praxe je totiž běžné, 

že projektanti požárně bezpečnostních řešení pouze odkazují na expertizní posudky, které 

třeba nejsou napsány k posuzované stavbě. Proto by měla být jasná pravidla a možnosti 

pro využití expertizních posudků. 

Problematiku řešení požární bezpečnosti objektu prostřednictvím expertní zprávy 

nebo expertního posudku upravuje zejména ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., 

o požární prevenci [13]. Dále pak ustanovení § 99 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

[8], kde je zakotveno oprávnění projektanta použít postup odlišný od postupu, který stanoví 

česká technická norma nebo jiný technický dokument upravující podmínky požární ochrany. 

Slovo „prostřednictvím“ je v uvedeném odstavci vloženo do uvozovek, protože výkon SPD, 

jak jej upravuje ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně [8] nepřipouští 

orgánu SPD vydat stanovisko k expertní zprávě nebo expertnímu posudku. Dle znění § 41 

odst. 4 vyhlášky o požární prevenci [13] může být v odůvodněných případech součástí 

požárně bezpečnostního řešení expertní zpráva nebo expertní posudek. 

Dále dle  § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně [8], se SPD vykonává 

posuzováním územně plánovací dokumentace, podkladu pro vydání územního rozhodnutí, 

projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení v rozsahu PBŘ podle zvláštních 

právních předpisu. 

Zpracovatel expertní zprávy nebo expertního posudku 

Osoba, která může tyto dokumenty vypracovat je definována opět 

v zákoně.133/1985 Sb., o požární ochraně v § 99 [8].  

Zpracovatel expertního posudku je autorizovaný inženýr nebo technik, kterému byla 

udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb (dále jen "autorizovaná osoba"). Tato osoba 

je při realizaci technických podmínek požární ochrany staveb stanovených prováděcím 

právním předpisem vydaným podle § 24 odst. 3 [8], oprávněn použít postup odlišný 

od postupu, který stanoví česká technická norma nebo jiný technický dokument upravující 

podmínky požární ochrany. Při použití takového postupu však musí autorizovaná osoba 

dosáhnout alespoň stejného výsledku, kterého by dosáhla při postupu podle prováděcího 

právního předpisu vydaného podle § 24 odst. 3 [8]. 
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Z výše uvedených ustanovení tedy vyplývá, že expertní zpráva nebo expertní 

posudek bude vždy součástí předkládaného PBŘ, které bude na podkladu ustanovení 

§ 99 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně [8] zpracováno autorizovanou osobou v oboru 

požární bezpečnost staveb. Tato osoba je za předmětné řešení podle § 159 zákona č. 183/2006 

Sb. [9], právně odpovědná. Expertní zprávu nebo expertní posudek si tedy „vezme za své“ 

zpracovatel PBŘ, stejně jako je tomu v případě posouzení požární odolnosti stavební 

konstrukce podle Eurokódu. 

Odlišný postup a dosažení alespoň stejného výsledku 

Pro orientaci v této oblasti je třeba užít zavedených termínů a citovat v § 99 a § 24 

odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně [8]. Právními předpisy se stanoví technické 

podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu nebo užívání staveb, a to za účelem 

omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavby, 

evakuace osob a zvířat v případě ohrožení stavby požárem nebo při požáru a umožnění 

účinného a bezpečného zásahu jednotek požární ochrany.  

Odlišný postup je takový, který není uveden v české technické normě nebo jiném 

technickém dokumentu upravujícím podmínky požární ochrany staveb. Na základě výše 

citovaného ustanovení § 24 odst. 3 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně [8] je to takový 

výsledek, který potvrdí omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření 

požáru na sousední stavby, evakuace osob a zvířat v případě ohrožení stavby požárem nebo 

při požáru a umožnění účinného a bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. Výsledkem 

tak nemusí být splnění konkrétního normového požadavku, nebo požadavku jiného právního 

předpisu na úseku požární ochrany, to znamená instalace či absence vyhrazeného požárně 

bezpečnostního zařízení. Obecně platí, že splnění normového požadavku, na který se určitý 

právní předpis odvolává, považuje takový právní předpis za splnění jím stanovených 

požadavku. Tato skutečnost je aplikována i ve vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb [11], ve vztahu k odkazům na české technické normy 

v ní citovaných. 

Zákonodárce však v případě ustanovení § 99 zákona č.133/1985 Sb., o požární 

ochraně [8], zakotvil pro projektanty požárně bezpečnostních řešení oprávnění použít postup 

odlišný od postupu, který stanoví česká technická norma nebo jiný technický dokument 

upravující podmínky požární ochrany. Tento postup je však vázán na povinnost projektanta 

prokázat v požárně bezpečnostním řešení na podkladě expertní zprávy nebo expertního 
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posudku, že nedojde v konkrétním případě k omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 

omezení šíření požáru na sousední stavby, evakuace osob a zvířat v případě ohrožení stavby 

požárem nebo při požáru a umožnění účinného a bezpečného zásahu jednotek požární 

ochrany. To právě znamená, že je dosaženo stejného výsledku, jako v případě postupu podle 

české technické normy. Za takové řešení je projektant právně odpovědný.  

Při splnění všech výše uvedených skutečností jednoznačně vyplývajících 

z uvedených právních předpisu pak může orgán SPD ve svém posouzení konkrétní projektové 

dokumentace připustit možnost takového řešení a ve věci vydat souhlasné stanovisko. Je však 

ve vztahu k předkládanému PBŘ nutné důsledně dbát na skutečnost zakotvenou v ustanovení 

§ 41 odst. 4 vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci, a to že takové PBŘ musí být 

dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti navrhované stavby, jeho obsah 

bude v daných případech s největší pravděpodobností rozšířen nad rámec stanovený vlastním 

ustanovením § 41 vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci. V opačném případě 

je na orgánu SPD, aby projektantem konkrétně navržené a hodnocené řešení rozporoval 

formou nesouhlasného stanoviska s uvedením důvodů, pro které byl takový nesouhlas vydán 

s odkazy na příslušná ustanovení konkrétních právních předpisů nebo konkrétních článků 

v českých technických normách. 

Expertní posudek na zemědělskou stavbu v praxi 

Nejčastěji používaným expertním posudkem v rámci realizace zemědělských staveb, 

je posudek na nutnost osazení samočinného stabilního hasicího zařízení (SSHZ) v objektu 

bioplynové stanice [2]. Většina projektantů při posouzení této záležitosti v PBŘ zpravidla 

stručně zkonstatuje, že není nutné osazení SSHZ s odkazem na výsledek posudku [2]. 

Nedodrží postup stanovený zákonem, aby „vzali za své“ výsledek stanovený expertním 

posudku [2]. To znamená, že nezhodnotí rozvoj a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení 

šíření požáru na sousední stavby, evakuaci osob a zásah jednotek požární ochrany.  

V případě BPS, by měl projektant ve svém PBŘ zhodnotit požární a ekonomické 

riziko stavby, velikost požárních úseků, stupeň požární bezpečnosti, druh konstrukce 

(zda je DP1), výskyt a evakuaci osob, dle skutečného stavu posuzované bioplynové stanice. 

Projektanti si velice často neuvědomují skutečnost, že orgán SPD, se vyjadřuje pouze k PBŘ. 
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8 Návrh doplnění požárních předpisů a norem 

8.1 Zákon o požární ochraně 

Zákon o požární ochraně byl vydán v roce 1985. Od té doby byl pozměněn 

v návaznosti na ostatní právní předpisy, ale nebyl vydán jako nový komplexní předpis, který 

by upravoval oblast požární ochrany. V posledních letech se hodně hovoří o tom, 

že by se i tento zákon měl dočkat své novelizace, především ve spojení s vládou 

navrhovanými úspornými opatřeními. 

V § 35 je uveden výkon HZS v oblasti státního požárního dozoru. Z pohledu 

kontrolní činnosti je SPD vykonáván u právnických osob a podnikajících fyzických osob. 

V zákoně jsou jasně stanoveny povinnosti, které tyto osoby v oblasti požární ochrany musí 

dodržovat a zabezpečovat. Pokud by mělo dojít k novelizaci tohoto zákona, myslím si, 

že je důležité zachování kontrolní činnosti. Vzhledem k tomu, že se moje práce zabývá 

problematikou v zemědělství, přiblížím to na tomto modelu. Je důležité provádět kontroly 

zemědělských areálů v přiměřených časových intervalech. Provozovatelé jsou tak nuceni 

obnovovat revize elektrických rozvodů, hromosvodů a elektrických strojů v dílnách 

dle příslušných předpisů. To má význam v nových i starších objektech, z důvodu snížení 

rizika požáru. Důležitá jsou i školení zaměstnanců, kde jim jsou připomenuty bezpečností 

předpisy, zásady a jsou pravidelně upozorňováni na rizikové činnosti. V dnešní době v tomto 

odvětví pracují lidé s nižším vzděláním a cizinci, kteří nemusí znát třeba základní 

bezpečnostní návyky a prvky. Kontroly zajišťují provozuschopnost hasicích přístrojů a zdrojů 

požární vody. Ve většině zemědělských areálů jsou požární nádrže z dob, kdy se zakládala, 

ale ne všude se dbá na jejich dobrý stav a značení. Pokud budou majitelé zemědělských 

objektů vědět, že je nikdo nebude zkontrolovat, sami od sebe výše uvedené prvky nebudou 

dodržovat.  

Výkon SPD na úseku stavební prevence je důležité zachovat především u rozsáhlých 

zemědělských staveb z důvodu zajištění základních prvků požární bezpečnosti. To znamená, 

že výstavba bude provedena z odpovídajících materiálů a prvky požární bezpečnosti staveb 

budou nejenom navrženy, ale i zabudovány.  
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8.2 Vyhláška o požární prevenci 

Vyhláška ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. [13], je prováděcím předpisem zákona 

č. 133/1985 Sb. [8].  

Bezpečné vzdálenosti  

Součástí vyhlášky jsou přílohy. V Příloze č.1 jsou stanoveny bezpečné vzdálenosti 

volných skládek sena a slámy od jednotlivých druhů staveb a provozů. Do této tabulky 

by bylo vhodné stanovit bezpečnou vzdálenost těchto skládek a BPS. BPS jsou zpravidla 

součástí zemědělských družstev, jejichž součástí jsou kravíny, ty jsou zdrojem surovin 

pro bioplynové stanice. Pro krávy je potřeba zajistit dostatek potravy, a tak je běžné, 

že zemědělci umístí volné sklady sena a slámy, jen pár metrů od těchto objektů, ale právě 

i bioplynových stanic. V praxi pak dochází k polemizování, zda je BPS závod nebo, kde 

se vyrábí lehce vznětlivé nebo výbušné látky nebo se jedná o ostatní průmyslové závody.      

Volné sklady sena a slámy 

Ve vyhlášce by se mělo upřesnit, co to je volný sklad sena a slámy. U klasického 

foukaného stohu je to jasné. V praxi se v poslední době čím dál  častěji setkáváme s otázkou, 

zda stoh poskládaný z balíků slámy je také volný sklad nebo ne. Tyto balíky již zemědělci 

využívají více, než foukané stohy. Je to dáno možností lepšího uskladnění a především 

jednodušší manipulací. Proto by mělo být dáno, zda se v tomto případě musí dodržovat 

předepsané vzdálenosti dle vyhlášky, nebo se vzájemná vzdálenost od budov, bude stanovovat 

dle výpočtu odstupových vzdáleností dle normy. Odpověď je následují dle vyhlášky 

268/2009 Sb. [14] § 3 písm. f), kde je definováno, co se považuje za stavbu pro zemědělství. 

Vzhledem k tomu, že balíkový sklad sena a slámy nesplňuje parametry pro budovu, nemůže 

od něho být počítána odstupová vzdálenost a musí splňovat požadavky dané přílohou 

vyhlášky. To znamená, že v blízkosti objektů mohou být pouze sklady o objemu do 50 m3 

(5x2x2m). 

Umístění krmení  

Pro krávy je potřeba zajistit dostatek potravy, a tak je běžné, že zemědělci umisťují 

volné sklady sena a slámy, jen pár metrů od těchto objektů, v nichž je dobytek chován. 

V případě, že je to vyhláškou povolený objem do 50 m3 a jedná se o objekt postavený 

z nehořlavých konstrukcí například klasicky zděný, je vše v pořádku. Ale v případě, který 

je popisován v kapitole 7.1, by mohlo být nebezpečné i uskladnění sena a slámy do objemu  
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50 m3. Obvodový plášť objektu je téměř celý z hořlavých materiálů (z prken, vyztužující sítě 

a svinovací plachty), a ve stáji se vyskytuje suché hořlavé seno a sláma. Právě tyto okolnosti 

mohou způsobit snadné rozšíření požáru, který zapříčiní rozvoj požáru na celý objekt. 

U staveb s hořlavým obvodovým pláštěm, by se proto mělo důrazně dbát na umisťování 

volných skladů sena a slámy mimo jejich požárně nebezpečný prostor a na jejich objem.  

Nahodilé požární zatížení pn 

V Příloze č.2 vyhlášky 246/2001 Sb. [13], je tabulka s hodnotami pn v kg/m2. 

Pod položkou 13.9 jsou napsány hodnoty pro zemědělskou výrobu. Po konsultaci 

s příslušníky HZS vykonávající kontrolní činnost SPD, jim v tomto výčtu chybí stanovená 

hodnota pro dílny a opravny zemědělské techniky a skladů chemických látek respektive 

postřiků a přípravků na hnojení. 

 

8.3 Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

V době zadání této práce bylo v platnosti první vydání vyhlášky ministerstva vnitra 

č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb [10]. Zde bylo 

v § 24 Zemědělská stavba v odstavci 2) požadováno v konstrukci podhledu, stropu nebo 

střešní konstrukci v prostoru stáje výrobky třídy reakce na oheň D s1 d0.  

Upravená verze vyhlášky byla vydána minulý rok na podzim pod číslem 

268/2011 Sb. [15], s účinností od 27.9.2011. V novelizované verzi došlo k  úpravě 

§ 24 odstavci 2). Došlo ke změně požadavku na konstrukci podhledu, stropu nebo střešní 

konstrukci v prostoru stáje z D s1 d0 na D s2 d0. Po této již uskutečněné změně není třeba 

nových úprav uvedeného předpisu pro zemědělské stavby. 

 

8.4 ČSN 73 0842  

Poslední úprava normy pro požární bezpečnost zemědělských staveb ČSN 73 0842 

[27], byla pouze změna Z1 ze října 2004, jinak norma jako taková je v platnosti od roku 1996. 

Za dobu 16 ti let se změnil především druh používaných konstrukcí a stavebních materiálů, 

který začíná být blízký výstavbě používané například v Rakousku. Zásadní změna nastává 

v technologiích pro úpravu a zpracování zemědělských plodin 
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Umístění venkovních individuálních boxů  

U mnoha kravínů je možné vidět venkovní individuální boxy, do nich se přemisťují 

po narození telata. Jedná se o plastovou konstrukci, která tvoří přístřešek pro tele, na kterou 

je připevněno kovové oplocení. Norma neřeší umístění těchto boxů. Jelikož jsou z plastu, 

musí být situovány mimo požárně nebezpečný prostor okolních objektů. 

 

 

Obrázek 20: Venkovní individuální boxy (foto vlastní) 
 

Schod na únikové cestě 

U zemědělských staveb hlavně při ustájení skotu norma požaduje v článku 7.3.4, 

že na evakuačních cestách pro zvířata nesmí být schod, vyjma východu na volné prostranství. 

Při dnešních technologiích jako je například automatické odstraňování kejdy, to není dost 

dobře možné. V praxi se to řeší dřevěnými přechody, které by tam zaměstnanci měli dávat. 

Skutečnost je, ale taková, že je to takto vyřešeno pouze formálně a ve skutečnosti se přechody 

neosazují.  

Sušičky obilí 

Stávající norma neřeší důkladně sušičky obilí, které jsou převážně na plyn. Sklad 

obilí by měl u sušičky tvořit samostatný PÚ, což je technologicky a finančně velice náročné. 

Ve většině současných zařízení se sklad umísťuje do sil, a to je v podstatě technologické 

zařízení. Z toho to důvodu je na místě zvážit, zda je tento požadavek při možnostech 

zabezpečení dnešních technologií bezpečnostními čidly stále aktuální. Dále díky tomu, 



 50 

že se jedná o plně automatizovaný provoz řízený počítačem, jehož součástí je trvalá obsluha 

hlídající celý systém. 

Sklady ovoce a zeleniny 

Sklady ovoce, které slouží jako chladírny, dle ČSN mají vysoké požární riziko. 

Konstrukce hal skladů tvoří plech vyplněný polystyrenem, ty nevykazují požární odolnost 

a od nich pak vycházejí velké odstupové vzdálenosti a to komplikuje jejich osazení v rámci 

pozemku a ostatních stávajících budov. Myšlenka, že v těchto objektech nemá co hořet, 

by měla být, ale podložena na základě rozborů požárně technických charakteristik – 

výhřevnost, obsah vody atd. Pokud by byl tento fakt potvrzen, mělo by dojít ke snížení 

hodnoty požárního rizika. 

 Bioplynové stanice 

Podrobný rozbor zařízení bioplynové stanice byl popsán v kapitole 7.3. Souhrnně 

se stanice posuzují dle požadavků ČSN 73 0804 [20], což komplikuje situaci v posuzování 

osazení požárně bezpečnostních zařízení. Dle požadavku článku 7.2.7 [20] se pro 5. až 7. 

skupinu výrob a provozů, požaduje samočinné stabilní hasicí zařízení. Do této skupiny patří 

zařízení bioplynové stanice. Kvůli tomu byl napsán expertizní posudek [2] panem 

Ing. Vladimírem Reichelem, Dr.Sc. a Ing. Janem Karpašem, CSc.. V posudku dochází 

ke zhodnocení všech objektů a výskytu osob v budovách. Na závěr je konstatováno, že díky 

nízkému požárnímu riziku, minimálním půdorysným rozměrům, minimálnímu výskytu osob 

a požárně dělících konstrukcí druhu DP1, jsou bioplynové stanice bezpečné i bez SSHZ. 

Většina bioplynových stanic je stavěna a provozována zemědělskými družstvy a úzce 

navazuje na jejich provozy. Kdyby byla součástí normy ČSN 73 0842 kapitola, která 

by definovala podmínky pro požární bezpečnost areálů zemědělských bioplynových stanic, 

ulehčilo by to práci projektantů PBŘ, protože by měli stanovený jednotný postup posuzování. 

Dále by se snížily náklady investorů, kterým by se zlevnila projektová dokumentace o částku 

za expertizní posudek. 
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8.5 Zhodnocení předpisů 

Předpisy, které řeší problematiku požární bezpečnosti zemědělských staveb, by měly 

hodnotit 2 kritéria. Bezpečnost a finanční možnosti. Pro české zemědělce je dnes velmi 

obtížné udržet při stále vyšších nákladech, konkurence schopné ceny svých produktů. Z toho 

to důvodu není na místě zkoumat, jak který tradiční stavební materiál kouří a dělá hořící 

kapky. Náklady na stavbu a její údržbu jsou důležitější, než ohrožení zvířat při požáru. Délka 

života produkovaných zvířat a nutnost jejich ochrany je podrobně rozebrána v kapitole č. 6. 

Vzhledem k těmto skutečnostem je na místě dát přednost ekonomice a produkci před snahami 

na ochranu zvířat za každou cenu. 

Tabulka 10: Návrh doplnění předpisů 
 

 
Předpis 

 
Navržená úprava 

 
 
 

ČSN 73 0842 

• umisťovat venkovní individuální boxy pro telata 
mimo PNP okolních objektů 

• povolit schod na únikové cestě v rámci 
technologie odklízení kejdy 

• povolit, aby sklad obilí byl součástí požárního 
úseku sušičky obilí stejná technologie 

• snížit požární riziko u skladů ovoce a zeleniny 
• celkové řešení problematiky zemědělských BPS  
 

 
 

vyhláška  
 

č. 246/2001 Sb. 

• stanovit bezpečnou vzdálenost volného skladu 
sena a slámy od BPS 

• doplnit, že volným skladem sena a slámy jsou 
i seskupení balíků slámy větší než 50 m3  

• vyloučit umístění volného skladu sena a slámy 
i do 50 m3 v PNP objektu s hořlavou obvodovou 
konstrukcí  

• určit hodnotu pn pro opravny zemědělské 
techniky  

• určit hodnotu pn pro sklady postřiků 

 
zákon  

č. 133/1985 Sb. 

• zachování kontrol vykonávaných SPD 
u podnikajících fyzických a právnických osob 

• zachování SPD na úseku stavební prevence  
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9 Závěr 

Ačkoliv zemědělský průmysl není v současnosti na takové výši jako tomu bylo 

v době před 25 lety, práce poukazuje na to, že i dnes problematika požární bezpečnosti 

zemědělských staveb stále aktuálním tématem. Především díky dotačním titulům se stále 

realizují rekonstrukce nebo modernizace stávajících objektů a novostavby stájí, skladů, 

sušiček obilí nebo bioplynových stanic.  

V práci je popsána výstavba zemědělských staveb po roce 1947, kdy byla zakládána 

JZD. S touto skutečností je spojen vývoj předpisů zabývajících se zemědělskou výstavbou. 

Z pohledu požární ochrany je stěžejním předpisem norma ČSN 73 0842 a v práci je popsán 

její podrobný vývoj. Nechybí zmínka o dalších předpisech, které mají návaznosti na danou 

problematiku. 

 Součástí práce je seznámení se statistikou požárovosti v zemědělství a příčinami 

vzniku požárů. Statistické údaje doplňuje rozbor vybraných požárů a jejich fotografie. 

Na základě popisu tří novostaveb, s kterými se často setkáváme v zemědělském průmyslu, 

a problémům z pohledu požární bezpečnosti staveb, které se řešily před, nebo v průběhu 

výstavby, byly učiněny závěry této práce.  

V diplomové práci jsou navrženy dodatky a úpravy legislativních předpisů vedoucí 

k udržení optimální úrovně požární bezpečnosti zemědělských objektů. Při uvedených 

návrzích je brán ohled na složitou pozici zemědělců v dnešní době z důvodů 

konkurenceschopnosti vůči producentům z okolních států. Právě kvůli tomu jsou ve většině 

opatření upřednostněny a zohledněny jejich finanční možnosti. V práci je poukázáno 

na nutnost zachování kontrol ze strany hasičského záchranného sboru zejména proto, 

aby majitelé těchto objektů, investovali do preventivních opatření z důvodů předcházení 

požáru.  

Bez ohledu nato v jakém stavu naše zemědělství je, v porovnání s minulostí, 

si i v současné době toto odvětví zaslouží svojí pozornost. Především na venkově 

má zemědělství svoji tradici a význam. Proto je důležité umět vysvětlit a motivovat vlastníky 

objektů a technologií k tomu, že dodržování preventivních opatření, jim pomůže v ochraně 

jejich majetku a usnadní vytváření dalších hodnot v budoucnosti. 

 



 53 

10 Literatura   

Tištěné zdroje 

[1] Brandejsová, E., Přibyla, Z.: Bioplynové stanice (Zásady zřizování a provozu 

plynového hospodářství). GAS, Praha, 2009. ISBN 978 80 7328 192 2 

[2] Karpaš, J., Reichel, V., . Expertizní posouzení bioplynové stanice. REPO 

[3] Kolektiv autorů.: Záchrana zvířat. SPBI, Ostrava, 1998. ISBN 80 86111 25 3 

[4] Statistické ročenky: 2002 – 2011. In Příloha časopisu 112. Praha: MV – GŘ HZS 

ČR., 2002 – 2011. 

[5] Steinerová, R.: Dodatečné řešení úniku osob v objektech pro ubytování. Ostrava, 

2009. 43 s. Bakalářská práce. VŠB TUO, FBI 

Právní předpisy 

[6] Směrnice Rad 89/106/EEC, o sbližování zákonů a dalších právních a správních 

předpisů členských států týkajících se výrobků 

[7] Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a navazujících nařízení 

vlády 

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

[9] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů 

[10] Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

[11] Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb, ve 

znění pozdějších předpisů 

[12] Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství 



 54 

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

státního požárního dozoru 

[14] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

[15] Vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb  

[16] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  

[17] ČSN 73 0802: Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Praha, Úřad pro 

normalizaci a měření, 1977, 102 s. 

[18] ČSN 73 0802: Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Praha, Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009, 122 s. 

[19] ČSN 73 0804: Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty. Praha, Úřad pro 

normalizaci a měření, 1987, 160 s.  

[20] ČSN 73 0804: Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty. Praha, Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010, 156 s. 

[21] ČSN 73 0810: Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Praha, Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009, 44 s. 

[22] ČSN 73 0821: Požární odolnost stavebních konstrukcí 

[23] ČSN 73 0834: Požární bezpečnost staveb – Změny staveb. Praha, vydavatelství ÚNM, 

1987, 16 s. 

[24] ČSN 73 0834: Požární bezpečnost staveb – Změny staveb. Praha, Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 31 s. 

[25] ČSN 73 0842: Požární bezpečnost staveb – Objekty pro živočišnou a rostlinnou 

výrobu. Praha, Úřad pro normalizaci a měření, 1978, 24 s. 

[26] ČSN 73 0842: Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu. Praha, 

Vydavatelství norem, 1989, 36 s. 



 55 

[27] ČSN 73 0842: Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu. Praha, 

Český normalizační institut, 1996, 20 s. 

[28] ČSN 73 4501: Stavby pro hospodářská zvířata – Základní požadavky. Praha, Český 

normalizační institut, 2004, 28 s. 

[29] ČSN 65 0201: Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. 

Praha, Český normalizační institut, 2003, 56 s. 

[30] ČSN ISO 3864: Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení. Praha, Český 

normalizační institut, 2003 

[31] TPG 402 01: Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů 

(LPG). Praha, GAS s.r.o. – Organizace pro výkon společných činností v plynárenství, 

2001, 87 s. 

Internet  

[32] Agrico, [online]. 2012 [cit. 2012 04 16]. Dostupný z  WWW: <http>//  

www.agrico.cz/susicky obili 2 65.html>.  

[33] Johann hochreiter, [online]. 2012 [cit. 2012 04 16]. Dostupný z  WWW: <http>// 

www.johann hochreiter.cz/cs/projekty detail/27 bioplynova stanice volanice/5/>.  

[34] Pozary, [online] 2012 [cit. 2012 04 02]. Dostupný z WWW: <http>// 

www.pozary.cz/clanek/37618 pozar na pude kravina v jiricich u miroslavi/>. 

[35] Pozary, [online] 2012 [cit. 2012 04 07]. Dostupný z WWW: 

<http>//www.pozary.cz/clanek/24590 hasici cvicili evakuaci velkych zvirat/>. 

[36] Wikipedia, [online]. 2011 [cit. 2011 11 20]. Dostupný z  WWW: 

<http>//cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn/>.  

[37] Wikipedia, [online]. 2011 [cit. 2011 11 22]. Dostupný z  WWW: 

<http>//cs.wikipedia.org/wiki/Evakuace/>.  

[38] Wikipedia, [online]. 2011 [cit. 2011 11 22]. Dostupný z  WWW: 

<http>//cs.wikipedia.org/wiki/ Hospodářské_zvíře/>.  



 56 

[39] Dotace EU, [online]. 2012 [cit. 2012 04 18]. Dostupný z  WWW: 

<http://www.dotacni.info/dotace pro zemedelce 2012/>.  

Další materiály 

[40] Materiály poskytnuté pracovníky HZS ČR 

[41] Materiály poskytnuté investorem stavby Posklizňová linka a sila na obilí 

[42] Materiály poskytnuté investorem stavby Boxová stáj pro 112 dojnic 

Seznamy 

Seznam zkratek 

BPS    bioplynová stanice 

ČCHUC   částečně chráněná úniková cesta 

EC    evakuační cesta 

CHUC    chráněná úniková cesta 

JZD    jednotné zemědělské družstvo 

m    metr 

MV    ministerstvo vnitra 

MV a MŽP ČSR a SSR Ministerstvo vnitra a Ministerstvo životního prostředí České 

socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky 

MŽP    ministerstvo životního prostředí 

PBŘ    požárně bezpečnostní řešení  

PNP    požárně nebezpečný prostor  

pn    nahodilé požární zatížení pn 

SSHZ     samočinné stabilní hasicí zařízení  

SPB    stupeň požární bezpečnosti  

SPD    státní požární dozor 

RVHP    rada vzájemné hospodářské pomoci 

 

Seznam grafů 

Graf 1: Porovnání počtu požárů celkem a v zemědělství v letech 2002 – 2011 [4]................. 18 
Graf 2: Příčiny vzniku požárů v zemědělských objektech v letech 2008 – 2010 v % dle 
daných kategorií ....................................................................................................................... 21 
Graf 3: Přehled druhů úmyslného zapálení zemědělských objektů ......................................... 21 
 



 57 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Rozdělení zemědělských staveb dle vyhlášky 268/2009 Sb. [14]........................... 6 
Obrázek 2: Stávající požární nádrž zemědělského statku o objemu 300 m3 (foto vlastní) ...... 13 
Obrázek 3: Nevhodně umístěný stoh z balíků slámy mezi dvěmi objekty .............................. 22 
Obrázek 4: Hořící kravín.......................................................................................................... 23 
Obrázek 5: Požárem zasažený seník [40]................................................................................. 25 
Obrázek 6: Seník po požáru [40].............................................................................................. 25 
Obrázek 7: Cvičení evakuace koní [35] ................................................................................... 29 
Obrázek 8: Boxová stáj v Semínové Lhotě (foto vlastní) ........................................................ 31 
Obrázek 9 : Ztužující táhla (foto vlastní)               Obrázek 10: Konstrukce lepeného dřeva 
(foto vlastní) ............................................................................................................................. 32 
Obrázek 11: Nově postavená technologie posklizňové linky (foto vlastní)............................. 33 
Obrázek 12: Plynový hořák umístěný v 1/3 tubusu sušárny (foto vlastní) .............................. 34 
Obrázek 13. Plynové hospodářství pro technologii sušení (foto vlastní)................................. 35 
Obrázek 14 : Sušička obilí (foto vlastní)              Obrázek 15: Výparníková stanice (foto 
vlastní) ...................................................................................................................................... 35 
Obrázek 16: Zemědělská bioplynová stanice ve Volanicích (foto vlastní) [33] ...................... 36 
Obrázek 17: Kogenerační jednotka BPS [40] .......................................................................... 39 
Obrázek 18: Provozní objekt BPS [40] .................................................................................... 41 
Obrázek 19: Trvalé označení hranice PNP a bezpečnostní tabulky na BPS (foto vlastní) ...... 42 
Obrázek 20: Venkovní individuální boxy (foto vlastní) .......................................................... 49 
  

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Druhy stavebních řízení pro jednotlivé zemědělské stavby..................................... 9 
Tabulka 2: Mezní hodnoty počtu zvířat pro použití jedné evakuační cesty [25] ..................... 12 
Tabulka 3: Mezní hodnoty počtu zvířat pro použití jedné evakuační cesty [26] ..................... 14 
Tabulka 4: Vývoj požadavků na zajištění požární vody v zemědělských objektech ............... 16 
Tabulka 5: Požáry v odvětví zemědělství [4]........................................................................... 17 
Tabulka 6: Požáry v budovách pro rostlinnou a živočišnou výrobu a zemědělských skladech v 
letech 2002 až 2011 [4] ............................................................................................................ 18 
Tabulka 7: Počty požárů v jednotlivých zemědělských objektech v letech 2008 – 2010 [4] .. 19 
Tabulka 8: Shrnutí zásad evakuace zvířat ................................................................................ 30 
Tabulka 9: Složení bioplynu v % [36] ..................................................................................... 37 
Tabulka 10: Návrh doplnění předpisů ...................................................................................... 51 
 

Seznam schémat 

Schéma 1: Roztřídění zemědělských objektů............................................................................. 7 
Schéma 2: Druhy bioplynových stanic [1] ............................................................................... 36 
Schéma 3: Druhy materiálů pro zemědělské bioplynové stanice [1] ....................................... 38 
 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Přehled dotací udělovaných v zemědělském odvětví [39]  
Příloha č. 2: Přesné znění vyhlášky MV č.246/2001 Sb. Příloha 1a Příloha 2 položka 13.9 
Příloha č. 3: Přesné znění Přílohy k zákonu č. 458/2000 Sb. 



Příloha č. 1  Problematika požární bezpečnosti staveb  Romana Steinerová 
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Přehled dotací udělovaných v zemědělském odvětví  

Dotace na modernizaci zemědělských podniků 

Informace zveřejněné v říjnu 2011: dotace je určená pro zemědělské podniky a podnikatelské 

subjekty, které jsou z převážné většiny vlastněny zemědělskými prvovýrobci, jejichž činnost 

výhradně souvisí se zemědělskou výrobou. Je možné získat podporu na modernizaci 

zemědělských podniků. Dotace je zaměřena na investice do zemědělských staveb 

a technologií, což znamená na rekonstrukce a výstavbu nových staveb včetně nezbytného 

zázemí staveb. Minimální částka podpory projektu je 100 000 korun a maximální 30 miliónů 

korun. 

Záměr stavby a technologie v živočišné výrobě 

• stáje pro krávy, jalovice, býky a telata, boudy pro telata 

• stáje pro plemenné býky v produkci 

• stáje pro prasnice, odchov selat, výkrm prasat 

• stáje pro plemenné kance 

• stáje pro ovce a kozy 

• stáje pro koně 

 

Výstavba a rekonstrukce stáje, rošty, pevné výběhy v návaznosti na stáj, nezbytné zázemí 

stavby, technologie ustájení, napájení, větrání, topení, krmení, vytápění, fixační klece, 

kafilerní boxy, pece na pálení kadáverů. 

 

• pastevní areály včetně doprovodných staveb  budování pastevních areálů – 

oplocení, napajedla, krmiště, manipulační zařízení, včetně zpevněných ploch  

• dojírny pro krávy, ovce, kozy  technologie v čekárně před dojením, technologie 

dojení včetně mobilních dojíren 

• technologie na ošetření, chlazení a skladování syrového kravského, ovčího 

nebo kozího mléka bezprostředně navazující na dojení, měření nádoje, identifikace 

a pohybová aktivita, dojící robot  

• haly pro chov drůbeže  haly/technologické vybavení pro chov nosnic, 

haly/technologické vybavení pro odchov, výkrm nebo rozmnožovací chovy drůbeže, 

haly/technologické vybavení pro výkrm nebo rozmnožovací chovy krůt,  
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haly/technologické vybavení na třídění, značení, chlazení a skladování vajec, stavební 

náklady a technologie předlíhní a dolíhní, nezbytné zázemí stavby související 

technické a sociální zázemí, kafilerní boxy, pece na pálení kadáverů  

• jímky na kejdu a odpadní vody  výstavba nebo rekonstrukce jímek, výdejní místo 

jímek, technologické vybavení hlavních jímek, technologické vybavení sběrných 

a přečerpávacích jímek, sběrné a přečerpávací jímky  

• hnojiště  zejména výstavba nebo rekonstrukce pevných hnojišť 

• stavby pro skladování krmiv a steliv  silážní a senážní žlaby, zpevněné plochy 

určené na skladování siláže, senáže ve vacích, stavby na skladování sena, slámy, 

stavby na skladování balíkované siláže, senáže  

• chov včel  trvalé stanoviště pro chov včel – úly, haly na získávání, zpracování 

a skladování včelích produktů, technologie pro získávání a zpracování včelích 

produktů – linka pro zpracování včelích produktů  

 

Záměr stavby a technologie v rostlinné výrobě 

• sila a horizontální haly pro skladování obilovin a olejnin  výstavba a rekonstrukce 

sil/hal pro obiloviny a olejniny, technologie čištění pro obiloviny a olejniny  včetně 

mobilních čističek, dopravní cesty pro technologii čištění, technologie sušení 

pro obiloviny a olejniny  včetně mobilních sušiček, dopravní cesty pro technologii 

sušení, manipulační expediční zásobníky, dopravní cesty, příjmový́ koš, systém 

a vybavení pro zjišťování a hodnocení kvalitativních parametrů obilovin a olejnin, 

nezbytné zázemí stavby  související technické a sociální zázemí, technologie 

skladování – technologická zařízení pro úpravu řízené atmosféry, teploty, vzdušné 

vlhkosti a proudění vzduchu, technologie přípravy na expedici; 

• technologie třídění, balení a chlazení  příprava na expedici zboží ze skladu, zařízení 

ve skladech na testování, diagnostiku, měření a regulaci, sklady pro ovoce, zeleninu 

a školkařské výpěstky – výstavba nebo rekonstrukce vlastních prostor pro skladování 

ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků, technologie přípravy na skladování – 

technologie třídění, mytí, krájení, krouhání, chlazení a zpracování odpadů, technologie 

skladování – technologická zařízení pro úpravu řízené atmosféry, teploty, vzdušné 

vlhkosti a proudění vzduchu, technologie přípravy na expedici – technologie třídění, 

balení a chlazení  příprava na expedici zboží ze skladu, zařízení ve skladech  
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na testování, diagnostiku, měření a regulaci, nezbytné zázemí stavby (související 

technické a sociální zázemí 

• sklady pro chmel – výstavba nebo rekonstrukce vlastních prostor pro skladování 

chmele, česací technologie na chmel stacionární, sušící technologie na chmel, 

hranolové lisy na chmel, technologie skladování – technologická zařízení pro úpravu 

řízené atmosféry, teploty, vzdušné vlhkosti a proudění vzduchu, technologie přípravy 

na expedici – technologie třídění, balení a chlazení  příprava na expedici zboží 

ze skladu, zařízení ve skladech na testování, diagnostiku, měření a regulaci, nezbytné 

zázemí stavby  související technické a sociální zázemí 

• skleníky, fóliovníky, kontejnerovny  výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníku, 

kontejneroven – včetně nezbytných technologií  

• další zahradnické stavby  výstavba a rekonstrukce dalších speciálních pěstebních 

ploch, to jsou pařeniště, stacionární kompostéry, technologie na sušení léčivých 

rostlin, pěstírny hub a školky na ovocné a okrasné druhy včetně révy vinné a sadby 

chmele – včetně technologií  

 

Investice, které není možné podpořit 

• nákup mobilních zemědělských strojů  technologií  

• osobní a užitkové automobily a stroje nesloužící pro zemědělskou prvovýrobu 

• komunikace, odstavné či parkovací plochy 

• sadové úpravy 

• administrativní a správní budovy a jejich vybavení 

• mostní váhy 

• inženýrské sítě včetně přípojek  

• studny  včetně průzkumných vrtů 

• technologické a stavební investice, které bezprostředně nenavazují na sklizeň 

před skladováním zemědělských produktů 

• technologické a stavební investice pro další zpracování živočišných produktů 

• investice do technologií pro chov včel 
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Dotace pro zemědělce 2012 

Dle harmonogramu příjímání Programu rozvoje venkova pro rok 2012, který 

schválil 19. 12. 2011 ministr zemědělství Petr Bendl, program umožňuje získat až 90% dotaci. 

V jarním kole v únoru a březnu 2012 byla pro zemědělce vyhlášena dotace na spolupráci 

při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství. Podrobné 

informace k této dotaci jsou uvedeny níže. 

Dotace  Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a 

technologií (resp. Inovací) v potravinářství 

Dotace je zaměřena na rozvoj inovací v rámci zemědělsko potravinářské výroby spoluprácí 

se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji (včetně středních odborných škol). 

Pod inovací se rozumí vytvoření a zavedení nové technologie, nového výrobního postupu 

či výrobku, také o zlepšení stávající technologie výroby nebo produktu, které vede ke zvýšení 

efektivity výroby (nejen z hlediska produkovaného množství), zvýšení konkurenceschopnosti, 

k eliminaci rizika snížení bezpečnosti a jakosti produktu. 

Výše dotace: 100tis. Kč – 90 mil. Kč, až 50% ze způsobilých výdajů projektu 

Výdaje, na které je možné získat dotaci: 

Hmotné a nehmotné investice spojené se spoluprací na vývoji a s aplikací nových 

zemědělských a potravinářských produktů, postupů a technologií v zemědělsko potravinářské 

výrobě (resp. inovací) týkajících se přípravných operací, včetně designu, vývoje produktu, 

postupu nebo technologie a zkoušek, a to před využitím nově vyvinutých produktů, postupů 

a technologií k obchodním účelům, konkrétně: 

• spolupráce na vývoji nových technologií zpracování zemědělských produktů 

a přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

• spolupráce na vývoji nových produktů, včetně jejich finální úpravy a designu 

• spolupráce na vývoji a výzkumu nových způsobů zvyšování nebo monitorování 

kvality výrobků 

• spolupráce na vývoji nových systémů zajištění dohledatelnosti výrobků a včasného 

upozornění na nebezpečné potraviny 
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• investice do nové technologie potřebné k výrobě nových výrobků vycházejících 

z inovací projektu 

• výstavba, rekonstrukce nebo modernizace výrobních prostor potřebných k výrobě 

nových výrobků vycházejících z inovací projektu 

• projektová dokumentace: zadávací řízení 

• technická dokumentace: dokumentace pro provádění staveb, výkaz výměr a položkový 

rozpočet na stavební práce, stavební dozor, technický dozor stavebníka, autorský 

dozor projektanta, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby  

• DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH 

 

Náklady na spolupráci se týkají přípravných operací, jako např. navrhování produktu, procesu 

nebo technologického rozvoje a zkoušek, hmotných anebo nehmotných investic souvisejících 

se spoluprácí, před použitím nově vytvořených produktů, procesů a technologií pro obchodní 

účely. Předmětem projektu nesmí být pouze pořízení inovované technologie, ale nedílnou 

součástí musí být i výdaje na spolupráci.  
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Přesné znění vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.,  

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci) 

 Příloha 1  

Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy
1)

 od vybraných druhů objektů, 

lesů a komunikací 

 

Pol.  objekty nebo prostory                       Vzdálenost volného 

                                                    skladu sena/slámy
1)

 v metrech 
 
1.   závody (sklady), v nichž se vyrábějí, 
      zpracovávají nebo uskladňují výbušné 
      či lehce vznětlivé látky (např. celuloid, 
      nitrocelulóza), nebo se na volném prostranství 
      uskladňují snadno hořlavé kapaliny 
      (např. benzin, sirouhlík, aceton)                    300 
 
2.   ostatní průmyslové závody, zemědělské 
      závody a střediska, les                               100 
 
3.    okrajové budovy souvislé zástavby obcí               50 
 
4.    veřejné komunikace                                    60 
 
5.    krajní koleje železničních tratí2)                    100 
 
6.    elektrické vedení o vysokém napětí                    30 
 
7.    tuhé domovní odpady3)                                  50 
 
8.    volný sklad sena a slámy4)                            50 
 
 
1) Bezpečnostní vzdálenost  se nestanoví u  volných skladů sena  a slámy do  50 m

3.  
Tyto  volné sklady se  posuzují ve smyslu  ČSN 73 0804. 
 
2) Je li kolej  železniční trati na náspu,  zvětšuje se vzdálenost od volných skladů sena a  
slámy o dvojnásobek výšky náspu. Je li volný sklad položen alespoň o 6 m výše než kolej 
železnice, smí se vzdálenost zmenšit až na 60 m. 
 
3) Od činné hranice skládky. 
 
4) Volný sklad sena  a slámy může mít objem  nejvýše 4000 m3. Jako jeden  volný sklad  se  
posuzuje  také souvislá  skupina stohů, jejíchž celkový objem je nejvýše 4000 m3. 
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Příloha 2  

13.9 Zemědělská výroba 

Hodnoty nahodilého požárního pn pro účely členění činností podle požárního nebezpečí 

 
Hodnoty nahodilého požárního zatížení pn (v kg/m2) uvedené v následující tabulce jsou 
vztaženy na 1 m2 podlahové plochy a lze je použít bez dalšího průkazu o skutečném stavu 
nahodilého požárního zatížení pn. Hodnoty mají charakter průměrného (reprezentativního) 
zatížení. 
 
Položka       Druh provozu                           pn  (kg/m2)                               
 

13.9.1   volně ložené sklady brambor, zeleniny, okopanin, ovoce                                    0 

13.9.2   prostory pro pěstování rostlin, popř. hub              0 

13.9.3   stáje, kromě stájí pro drůbež                           6,5 

13.9.4   stáje pro drůbež                                        9,5 

13.9.5   sklady obilí, semena úsušků                            15 

13.9.6   kolny pro stroje (kromě samohybných) a nářadí         10 

13.9.7   sklady suchých krmných směsí                          25 

13.9.8   míchárny a přípravny krmiva                            30 

13.9.9   sklady sušené zeleniny                                 37,5 

13.9.10  pásová sušárna chmele, posklizňové úpravy obilí, semen apod.,    45 

  výrobny krmných směsí         

13.9.11  sklady kukuřičných úsušků, sušárny obilí a semen                                             52,5 

13.9.12  sklady sena                                             60 

13.9.13  sušárna píce                                            90 

13.9.14  sklady slámy a jiných stébelnatých rostlin           150 

13.9.15  jsou li produkty u položek 13.9.1., 13.9.5, 

         13.9.7, 13.9.9 a 13.9.11 skladovány na paletách, 

         v žocích apod., připočítává se 0,8 násobek 

         hmotnosti hořlavých látek obalů, palet, přenosek 

         apod. 
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Přesné znění Přílohy k zákonu č. 458/2000 Sb.,  

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon) 

 

Bezpečnostní pásma plynových zařízení 

Druh zařízení                           Velikost pásma 

Podzemní zásobníky (od oplocení) mimo samostatně umístěných sond   250 m 

Tlakové zásobníky zkapalněných plynů do vnitřního     20 m 

obsahu nad 5 m
3
 do 20 m

3
  

nad 20 m
3
 do 100 m

3
          40 m 

nad 100 m
3
 do 250 m

3
         60 m 

nad 250 m
3
 do 500 m

3
         100 m 

nad 500 m
3
 do 1000 m

3
         150 m 

nad 1000 m
3
 do 3000 m

3
         200 m 

nad 3000 m
3
 300 m 

Plynojemy do 100 m
3
         30 m 

nad 100 m
3
           50 m 

Plnírny plynů (od technologie)        100 m 

Zkapalňovací stanice stlačených plynů       100 m 

Odpařovací stanice zkapalněných plynů       100 m 

Kompresorové stanice (od technologie)       200 m 

Regulační stanice vysokotlaké do tlaku 40 barů včetně     10 m 

Regulační stanice s tlakem nad 40 barů 20 m 

Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky do tlaku 40 barů včetně 

do DN 100 včetně          10 m 

nad DN 100 do DN 300 včetně        20 m 

nad DN 300 do DN 500 včetně        30 m 

nad DN 500 do DN 700 včetně        45 m 

nad DN 700           65 m 

Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 barů 

do DN 100 včetně          80 m 

nad DN 100 do DN 500 včetně        120 m 

nad DN 500           160 m 

Sondy podzemního zásobníku plynu od jejich ústí 

s tlakem do 100 barů          80 m 

s tlakem nad 100 barů         150 m 


