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1. Úvodní slovo 

Preventista sboru je významným členem, který má své úkoly nejen dovnitř sboru, ale i vně sboru. 

Spolupracuje při školení členů SDH, školení a odborné přípravě členů jednotek SDH obcí. Významnou 

částím jeho činnosti je provádění preventivně výchovné činnosti (dále jen „PVČ“) vůči jednotlivým 

cílovým skupinám. 

Tato publikace je základním materiálem, který má preventistovi SDH pomáhat při jeho nelehké činnosti. 

Radit a předávat potřebné informace je nelehký úkol a ne vše známe, proto tento soubor informací má 

být pro preventistu SDH základním zdrojem, ze kterého může čerpat odborné znalosti z problematiky 

požární prevence. 

 

Naučme se pracovat s předpisy a jako velmi důležité je znát kde najdeme správnou odpověď na otázku 

od kolegy, spoluobčana. 
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2. Preventista SDH 

 

2.1 Stanovy SDH 

Stanovy SDH jsou základním dokumentem, který stanoví působnost tohoto spolku v oblasti požární 

ochrany a ochrany obyvatelstva. Připomeňme si zde některé části článků tohoto dokumentu. 

Čl. 2 

Cíl a základní podmínky činnosti 

 /1/ Cílem činnosti SH ČMS je: 

a) spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před 

požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v 

nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále jen „mimořádné události“), 

b) vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti, 

zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, sociálních a fyzických schopností, vést 

mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému 

společenství jako i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, 

ochrany obyvatelstva a dalších mimořádných událostí 

Čl. 3 

Podstata, předmět a hlavní okruhy (zaměření) činnosti 

/3/ SH ČMS, v souladu s cílem své činnosti a v rámci základních podmínek této činnosti (čl. 2 odst. 

2), pomáhá veřejnosti, zejména obcím, státním orgánům, fyzickým a právnickým osobám takto: 

a) zejména ze svých členů vyhledává členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a vybírá 

dobrovolníky pro výkon dobrovolnictví, 

b) při předcházení požárům zejména tím, že provádí odbornou přípravu zájemců o získání odborné 

způsobilosti v PO, školení zaměstnanců, zpracování dokumentace PO, vyvíjí preventivně-

výchovnou činnost mezi občany a mládeží, 

 

Čl. 77 

Výbor sboru 

/1/ Výbor projednává a rozhoduje všechny závažné záležitosti sboru, pokud nejsou vyhrazeny nebo si 

je nevyhradí valná hromada. Výbor svolává starosta popř. jeho náměstek. 

/2/ Výbor tvoří: 

c) starosta sboru,  jeho náměstek nebo náměstkové, 

d) velitel sboru, hospodář (pokladník), jednatel, preventista sboru, referent ochrany obyvatelstva, 

vedoucí kolektivu mladých hasičů, popř. zájmových kolektivů, 

e) další členové v počtu, který stanoví valná hromada, přičemž výbor musí být nejméně tříčlenný. 

 

Cílem výňatku je ukázat, že provádění preventivně výchovné činnosti je uvedeno v základních 

podmínkách činnosti a pro tuto činnost je v rámci sboru předurčen preventista sboru, který je členem 

výboru. 

2.2 Způsobilost 

Provádět preventivně výchovnou činnost lze kvalitně pouze za předpokladu získání určité odbornosti. 

Principy odbornosti jsou zaneseny v metodickém pokynu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska k 

získání a prolongaci (prodlužování) odbornosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v oblasti 

požární prevence a podmínky k získání odznaků odbornosti SH ČMS referentů prevence a výchovné 

činnosti sborů dobrovolných hasičů (dále jen „preventistů SH ČMS“), 

I. Účel Metodický pokyn je vydáván za účelem naplňování ustanovení§ 75 odst. 1 písm. d) zákona č. 

133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o požární ochraně“) 

prostřednictvím Ústřední odborné rady prevence. Pro účely stanovení zásad provádění přípravy k 
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získání odbornosti, podmínky pro získávání jednotlivých stupňů odbornosti preventistů SH ČMS a k 

nim příslušejících odznaků odbornosti SH ČMS-preventista III, II. a I. v oblasti požární prevence a 

získávání stále nových informací v této oblasti a tím i možnosti prolongace odbornosti vychází ze stanov 

SH ČMS a organizačního řádu SH ČMS. 

II. Organizace a řízení přípravy pro získání odbornosti. Přípravu pro získání odbornosti a k tomu 

zaměřené semináře organizují a řídí Okresní (Krajské) odborné rady prevence a Okresní sdružení hasičů 

(dále jen „OSH“) ČMS v případné spolupráci s krajským sdružením hasičů ČMS (dále jen „KSH“) nebo 

i samotná KSH a školská zařízení SH ČMS, po vzájemné dohodě i za spolupráce s Hasičskými 

záchrannými sbory krajů a jejich územními odbory. Provádí se následující stupně a formy přípravy 

odbornosti: 

1)Základní příprava pro získání odbornosti SH ČMS -preventista SH ČMSIII. stupně. Základním 

tématem jsou povinnosti fyzických osob v oblasti požární ochrany. 

2)Rozšířená příprava pro získání odbornosti SH ČMS -preventista SH ČMS II. stupně. Základním 

tématem je znalost členění činností provozovaných u právnických a podnikajících fyzických osob do 

jednotlivých kategorií podle míry požárního nebezpečí (§ 4 zákona o požární ochraně) a základní znalost 

povinností vyplývajících ze začlenění do jednotlivých kategorií podle zákona o požární ochraně.  

Každoroční seminář zaměřený na prohloubení znalostí preventistů SH ČMS III. a II. stupně. Tématem 

je prohlubování dříve získaných znalostí, pravidelné a systematické získávání informací o nových 

právních i technických předpisech a jejich změnách, o nových postupech a praxi v provádění praktické 

činnosti preventistů SH ČMS a výměna zkušeností z praxe. Účast preventisty na semináři poznamená 

organizátor semináře do průkazu preventisty a do evidence vedené organizátorem (OSH, KSH nebo 

školským zařízením) 

2.3 Činnost  

Činnost preventisty je třeba v první fázi zaměřit na získání odbornosti – zabezpečení potřebných znalostí 

v problematice požární ochrany, ale i získání znalostí a návyků potřebných pro předávání informací 

cílovým skupinám. 

Činnost preventisty můžeme rozdělit do následujících oblastí: 

- Činnost dovnitř sboru – předávání potřebných informací členům sboru  

- Činnost vně sboru – spolupráce s obcí a jejími představiteli při plnění úkolů a povinností obce 

v oblasti požární ochrany 

- Činnost vně sboru – vlastní provádění PVČ vůči cílovým skupinám 
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3 Preventivně výchovná činnost 

 

3.1 PVČ – rozsah a smysl činnosti 

Provádění preventivně výchovné činnosti (dále jen „PVČ“) je úkol pro velkou skupinu osob jak ze státní 

správy, tak samosprávy. S plněním těchto úkolů zde významně pomáhají spolky na úseku požární 

ochrany a ochrany obyvatelstva. PVČ pomáhá občanům při řešení mimořádných událostí a snižuje 

následky požárů. 

Zabezpečení PVČ - Na úvod si dovolíme jen několik citací právních předpisů. 

Základní ustanovení pro PVČ najdeme v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o PO“). V § 24 zákona o PO najdeme úkol pro Ministerstvo vnitra, respektive 

pro MV-generální ředitelství HZS ČR, který zní: „Ministerstvo stanoví zaměření preventivně výchovné, 

propagační a ediční činnosti na úseku požární ochrany a podílí se na jejím zabezpečování“. V § 26 

zákona o PO je stanoven úkol pro HZS krajů – HZS kraje zabezpečuje preventivně výchovnou, 

propagační a ediční činnost na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného ministerstvem. V § 

29 zákona o PO najdeme povinnost stanovenou obci, kdy je zde uvedeno, že obec organizuje 

preventivně výchovnou činnost. V § 75 zákona o PO najdeme pro občanská sdružení, veřejně prospěšné 

organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany ustanovení, že se podílejí na 

činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a 

mládeží. Další právní normou, dle které se zabezpečuje PVČ, je zákon č. 239/2000 Sb. o IZS, ve znění 

pozdějších předpisů. Dle § 10 zákona o IZS HZS kraje organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany 

obyvatelstva a k tomuto účelu zřizuje vzdělávací zařízení, sjednocuje postupy obecních úřadů ORP a 

územních správních úřadů s krajskou působností v oblasti ochrany obyvatelstva. Dle §12 zákona o IZS 

plní HZS kraje vybrané úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kdy seznamuje ostatní obce, 

právnické a fyzické osoby ve svém správním obvodu s charakterem možného ohrožení obyvatel 

s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi. 

I v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, 

HZS kraje seznamuje obce a právnické nebo fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, 

s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení. 

Způsob a obsah informování (sebeochranu a vzájemnou pomoc) řeší v §4 a v §5 vyhláška č. 380/2002 

Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Významným dokumentem zastřešujícím oblast výchovy a vzdělávání je dále Koncepce ochrany 

obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030, kde jednou z hlavních priorit je širší zapojení 

občana do systému ochrany obyvatelstva. . 

Z vyjmenovaných ustanovení právních předpisů je zřejmé, že zákony ukládají provádění PVČ orgánům 

státní správy a samosprávy a zapojují i občanská sdružení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV- GŘ 

HZS ČR 

HZS kraje - KŘ 

HZS kraje - územní odbory 

Obce určitého kraje 

Občanská sdružení na úseku požární ochrany 
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Graf subjektů nám ukazuje i početní zastoupení jak subjektů, ale i jejich členů, kteří se do provádění 

PVČ mohou zapojit. V rámci HZS ČR byl na základě pokynu GŘ HZS ČR č. 6/2015 stanoven garant 

za provádění PVČ, tzv. koordinátor PVČ, který ve spojení s pracovní skupinou a dle ročního plánu PVČ 

zajišťuje směřování PVČ v kraji. I územní odbory HZS mají své garanty, kteří organizují PVČ na daném 

území. Zejména na území okresu je vidět, že spolupracujících subjektů a to jak obcí, tak i sdružení, je 

výrazně vyšší počet. Pyramida má svůj význam – 1 kraj, 5 územní odbory, 451 obcí a více než 700 

občanských sdružení. Propojení uvedeného počtu subjektů je velmi efektivní a je to jeden z úkolů, který 

je třeba průběžně naplňovat. 

 

3.2 Zaměření PVČ 

Zaměření preventivně výchovné činnosti občanských sdružení na úseku požární ochrany dle § 75 zákona 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Na preventivně výchovné činnosti se 

podílejí členové jednotlivých sborů či sdružení podle svého zaměření, znalostí a zkušeností. 

Jako návod uvádíme následující okruhy, kde je možné preventivně výchovnou činnost provádět. 

Konkrétní způsoby provedení se ponechávají na jednotlivých sborech a na jejich členské základně. 

1. Děti a mládež ve školách. 

- návštěva školy, provedení přednášky, případně předvedení hasičské výstroje apod. 

- u větších dětí je možné říci něco z oblasti prevence (bydlení v panelovém domě, 

RD, prevence ve škole, na táboře apod.), 

- při hodinách výtvarné výchovy se zaměřit na požární ochranu, 

- pro děti z místní školy, školky zorganizovat návštěvu hasičské zbrojnice. 

2. Dospělí. 

- provést seznámení s požární ochranou formou přednášky, 

- provést nabídku prohlídky jejich majetku a nedostatky, 

- den otevřených dveří - předvedení techniky a vybavení hasičské zbrojnice. 

3. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby. 

- provedení semináře v rámci obce, kde se přednesou základní povinnosti zákona a 

vyhlášky o požární ochraně, 

- na základě dohody provést prohlídky objektů v jejich vlastnictví nebo užívání a 

upozornit na nedostatky. 

4. Spolupráce s obcí. 

- připravit provést rozhlasové relace podle období a situace ( topné období, 

rozdělávání ohňů v přírodě, období sucha, nebo na základě statistik), 

- společné přednášky. 

5. Podíl na odborné přípravě členů JSDH obcí. 

- pomoc při školení v oblasti prevence. 

Preventivně výchovná činnost prováděná HZS kraje na základě § 26 odst. 2 písm. o) 

Hasičský záchranný sbor kraje zajišťuje preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku 

požární ochrany podle zaměření stanoveného ministerstvem.  

Rozdělení konkrétních úkolů zajistí ředitelé územních odborů HZS kraje. Na činnosti se musí podílet 

příslušníci oddělení prevence i represe vzhledem k širokému záběru této činnosti. 

Jako vodítko pro provádění preventivně výchovné činnosti je možné uplatnit následující okruhy 

činností. 

 

Preventivně výchovná činnost zaměřená na širokou veřejnost 

 Dny otevřených dveří na HZS (jednotlivé PS) 

u příležitosti svátku svatého Floriana, 

u příležitosti mezinárodního dne dětí 

při jiných výročích 
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Soutěže 

v požárním sportu, 

jiné sporty (atletika, cyklistika …), 

o nejlepší film, fotku s hasičskou tématikou 

Preventivně výchovná činnost zaměřená na právnické a podnikající fyzické osoby 

Školení, semináře prováděná profesionálními hasiči 

organizované a prováděné HZS, 

nebo jen lektorované, které pořádají profesní komory 

Preventivně výchovná činnost zaměřená na děti předškolního věku 

Ukázky a vyprávění profesionálních hasičů v předškolních zařízeních 

Organizované návštěvy na požárních stanicích 

Soutěže – výtvarné, literární 

Preventivně výchovná činnost zaměřená na mládež v době základní školní docházky 

Ukázky a vyprávění profesionálních hasičů ve školách 

Organizované návštěvy na požárních stanicích 

Propagační materiály 

Preventivně výchovná činnost zaměřená na středoškolskou mládež 

 Ukázky a vyprávění profesionálních hasičů ve školách 

Organizované návštěvy na požárních stanicích 

Preventivně výchovná činnost zaměřená na občanská sdružení působící na úseku  požární 

ochrany 

Pomoc při odborné přípravě členů občanských sdružení, kteří ve své působnosti budou provádět 

preventivně výchovnou činnost. 

 

Další možnosti preventivně výchovné činnosti 

Semináře a přednášky pro odbornou veřejnost (OOZ, technici PO, preventisté) 

Příprava a vydávání článků do regionálního tisku, vyhodnocení statistiky požárů, 

Využití spolupráce s regionálními studii TV, relace, komentáře zásahů, videotéka, 

Využití internetu, připravit vlastní stránky, kde budou právní předpisy, statistika, zásahy, technika atd. 

3.3 Cílové skupiny 

Cílovými skupinami jsou: 

- Děti a mládež, 

- Senioři, 

- Dospělá populace, 

- Obce a jejich představitelé 

- Členové JPO obcí 

- Právnické a podnikající fyzické osoby 

 

3.4 Formy provádění PVČ 

V rámci plnění obsahového zaměření dle ročního plánu se PVČ pravidelně provádí formou: 

 - vzdělávání cílových skupin, 

 - exkurzí, 

 - besed,  

 - dnů otevřených dveří, 

 - branných dnů, cvičení ve spolupráci se školskými subjekty,  

 - ukázek techniky, 

 - vydáváním článků, 

 - prezentací problematiky požárů na výstavách a veletrzích.  

 

Pro provádění PVČ jsou využívány materiály s odbornou tématikou, které SHČMS vydává ve 

spolupráci s HZSČR a dále též ve spolupráci s obcemi a kraji. 
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4. Právní předpisy 

Právní předpisy na úseku požární ochrany jsou nezbytnou oblastí znalostí preventisty. Je velmi důležité 

mít přehled o právních předpisech a o rozsahu úpravy, která je v jednotlivých předpisech uvedena.  

4.1 Přehled předpisů na úseku požární ochrany 

Právní úpravu požární ochrany představuje především Zákon o požární ochraně a na jeho základě 

vydané prováděcí předpisy. Zákon o požární ochraně prošel za dobu své platnosti několika významnými 

změnami, které je vhodné ve vztahu k požární prevenci připomenout. Zásadní změna zákona reagující 

na společensko-ekonomické změny přišla se zákonem č. 203/1994 Sb., a mimo jiné spočívala v 

rozdílném nastavení rozsahu povinností pro právnické a podnikající fyzické osoby, tehdy v závislosti na 

požárním nebezpečí objektů nebo činností. Další změnou provedenou zákonem č. 237/2000 Sb., se již 

Zákon o požární ochraně v oblasti naplňování povinností právnických a podnikajících fyzických osob v 

podstatě dostal do současně platného znění. 

Kromě Zákona o požární ochraně se však oblasti požární ochrany dotýkají i právní předpisy z jiných 

oblastí a z těch nejvýznamnějších je třeba zmínit zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 22/1997 Sb. o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen Zákon č. 22/1997 Sb.).  

V následujícím přehledu se pokusíme stručně charakterizovat nejvýznamnější právní předpisy 

dotýkající se oblasti požární ochrany. 

Zákon o požární ochraně 

Zákon stanoví podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry. Ukládá 

povinnosti pro ministerstva a jiné správní úřady, právnické a fyzické osoby, stanoví postavení a 

působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany. 

Základním principem zákona ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám je rozdílné 

nastavení povinností v závislosti na míře požárního nebezpečí provozovaných činností. Rozsah 

povinností pro jednotlivé kategorie právnických a podnikajících fyzických závisí na tom, jakou 

provozovanou činnost právnická nebo podnikající fyzická osoba vykonává.  

Zákon dále stanoví základní povinnosti fyzických osob v oblasti požární ochrany – při předcházení 

vzniku požáru a po vzniku požáru a rovněž určuje orgány a činnost státního požárního dozoru a stanoví 

postihy vyplývající z porušení právních předpisů. Významná část zákona upravuje činnost jednotek 

požární ochrany. 

Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných 

dveří a kouřotěsných požárních dveří 

Tato vyhláška stanoví technické podmínky pro požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární 

dveře. Významnou podmínkou pro požární, kouřotěsné a kouřotěsné požární dveře je jejich snadná 

identifikace. 

Vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany 

Vyhláška stanoví technické podmínky vybraných věcných prostředků požární ochrany (radiostanice, 

přilby, dýchací přístroje, motorové stříkačky, ochranné oděvy, protichemické oděvy, pracovní 

stejnokroje, trička, pulovry), jejichž splnění je podmínkou pro jejich zařazení do vybavení jednotek 

požární ochrany. 

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

nahřívání živic v tavných nádobách 

Vyhláškou je definován pojem svařování pro účely požární ochrany a jsou stanoveny podmínky pro 

zahájení svařování a po skončení svařování. Dále jsou zde uvedena základní a zvláštní požárně 

bezpečnostní opatření a je stanoveno, kdy se nesmí svařování zahájit. 

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně se změnami provedenými 

nařízením vlády č. 498/2002 Sb. 

Tímto nařízením vlády jsou stanoveny druhy dokumentace požární ochrany, které vedou kraje a obce, 

a je zde rovněž určen jejich obsah a způsob vedení. Část této dokumentace má vazbu i na naplňování 

povinností právnických a podnikajících fyzických osob, např. dokumentace k zabezpečení požární 

ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, dokumentace o zabezpečení požární ochrany v 
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budovách zvláštního významu a především dokumentace k zabezpečení požární ochrany při akcích, 

kterých se zúčastňuje větší počet osob. V uvedených druzích dokumentace jsou zejména stanoveny 

podmínky k zajištění požární ochrany. Nařízení vlády dále stanoví minimální podmínky a rozsah 

poskytování péče pro osoby, které se podílí na zásahu jednotek požární ochrany. 

Pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí je tímto nařízením stanoven systém pracovní pohotovosti 

včetně odměn za tuto pohotovost, způsob poskytování náhrad ušlého výdělku členům jednotek sboru 

dobrovolných hasičů obce a jsou stanoveny podmínky akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných 

hasičů vybraných obcí. 

Vyhláška o požární prevenci 

Vyhláška uvádí podrobnosti k ustanovení Zákona o požární ochraně – definuje některé pojmy v oblasti 

požární ochrany, stanoví zajištění podmínek požární bezpečnosti u právnických a fyzických osob. Jedná 

se o podrobnosti upravující mimo jiné vybavení prostor právnických osob a podnikajících fyzických 

osob věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními a podmínky pro jejich 

provoz, dále stanoví způsob vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce, lhůty a způsob 

provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně, způsob stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a postup při posuzování požárního nebezpečí, postup při ověřování odborné 

způsobilosti, provádění odborné přípravy a školení zaměstnanců o požární ochraně z hlediska obsahu, 

rozsahu a četnosti. 

Ve vyhlášce jsou dále uvedeny druhy dokumentace požární ochrany, její obsah a způsob vedení této 

dokumentace. 

Vyhláška dále upravuje obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení a stanoví některé podmínky 

požární bezpečnosti u fyzických osob – řeší používání a provozování tepelných spotřebičů, komínů a 

kouřovodů a skladování a ukládání hořlavých a požárně nebezpečných látek. 

Další část vyhlášky upravuje způsob a výkon státního požárního dozoru. 

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších 

předpisů 

Tato vyhláška upravuje především postup při zřizování jednotek požární ochrany, stanoví požadavky na 

vybavení jednotek a používání požární techniky a věcných prostředků požární ochrany a barevné 

označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany a stanoví podmínky akceschopnosti jednotek 

požární ochrany včetně provádění odborné přípravy a získávání a ověřování odborné způsobilosti. 

Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek 

hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo 

podniků 

V tomto nařízení vlády jsou stanoveny druhy preventivních zdravotních prohlídek a jejich náplň a dále 

jsou stanoveny požadavky na zdravotní způsobilost hasičů v uvedených druzích jednotek. 

Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky se změnami provedenými 

vyhláškou č. 53/2010 Sb. 

Vyhláška stanoví technické podmínky pro požární automobily. 

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

268/2011 Sb. (dále jen Vyhláška č. 23/2008 Sb.) 

Vyhláška se zabývá oblastí požární ochrany staveb, tím že stanoví požadavky na navrhování, výstavbu 

a užívání stavby z hlediska požární ochrany. Význam spočívá také v tom, že postupy a některá 

ustanovení českých technických norem stanoví jako závazné. 

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů 

a spotřebičů paliv 

Tento předpis stanoví povinnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv a dále mimo jiné 

stanoví lhůty a způsob kontrol a čištění spalinových cest. 

Zákon č. 22/1997 Sb. 

Zákon upravuje oblast národních technických norem (definice, vydávání a použití) a přejímání 

technických předpisů upravujících zejména požadavky na výrobky, které by mohly svými vlastnostmi 

ohrozit veřejný zájem na ochraně života a zdraví, majetku a přírodního prostředí, včetně stanovení 

postupů posuzování shody. Zákon definuje České technické normy, harmonizované a určené technické 

normy, řeší jejich tvorbu a vydávání. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů 
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Tento zákon a s ním související právní předpisy výrazným způsobem ovlivňují oblast požární 

bezpečnosti staveb a výkon státního požárního dozoru v této oblasti. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 

Oblasti požární ochrany se dotýká i zákoník práce, zejména v těch ustanoveních, která řeší bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci. 

Zde je vhodné některá ustanovení konkrétně uvést, tedy jedná se o §103 odst. 2 upravující povinnost 

zaměstnavatele zajistit svým zaměstnancům školení mj. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a na něj navazující ustanovení § 349, který mezi výše uvedené předpisy řadí i předpisy o požární 

ochraně. 

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

(chemický zákon) se změnami provedenými zákonem č. 279/2013 Sb. 

Zákon stanoví klasifikaci chemických látek a směsí a mezi skupinami nebezpečnosti mají z hlediska 

požární ochrany význam především látky a směsi klasifikované jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce 

hořlavé a hořlavé. 

 

4.2 Zákon o požární ochraně 

Zákon o požární ochraně 

Zákon stanoví podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry. Ukládá 

povinnosti pro ministerstva a jiné správní úřady, právnické a fyzické osoby, stanoví postavení a 

působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany. 

Základním principem zákona ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám je rozdílné 

nastavení povinností v závislosti na míře požárního nebezpečí provozovaných činností. Rozsah 

povinností pro jednotlivé kategorie právnických a podnikajících fyzických závisí na tom, jakou 

provozovanou činnost právnická nebo podnikající fyzická osoba vykonává.  

Zákon dále stanoví základní povinnosti fyzických osob v oblasti požární ochrany – při předcházení 

vzniku požáru a po vzniku požáru a rovněž určuje orgány a činnost státního požárního dozoru a stanoví 

postihy vyplývající z porušení právních předpisů. Významná část zákona upravuje činnost jednotek 

požární ochrany. 

 

4.3 Vyhlášky a nařízení vlády 

Zákon o požární ochraně stanoví základní principy požární ochrany. Jsou zde zejména stanoveny 

povinnosti orgánů státní správy a samosprávy, povinnosti fyzických osob, povinnosti právnických a 

podnikajících fyzických osob. Nalezneme zde i povinnosti jednotek požární ochrany. K neplnění 

povinností se však musí vztahovat i druhá strana a tou jsou sankce. 

Podrobnosti k rozsahu povinností nebo způsobu jejich plnění najdeme v prováděcích předpisech, 

kterými jsou vyhlášky ministerstev a nařízení vlády. Zde uvedeme ty nejdůležitější. 

- Vyhláška č. 246/2001 Sb.  

- Vyhláška č. 247/2001 Sb. 

- Vyhláška č. 202/1999 Sb. 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb. 

- Vyhláška č. 23/2008 Sb. 

- Nařízení vlády č. 172/2001 

 

4.4 Vyhlášky obcí, nařízení kraje 

Tato skupina právních předpisů má za úkol reagovat na místní podmínky a zajistit požární bezpečnost 

ve stanovených oblastech rozpracováním povinností jak fyzických osob, ale především právnických a 

podnikajících osob. 

Zákon o požární ochraně ve svém § 29 stanoví oprávnění, aby obce ve své působnosti upravily dvě 

oblasti. 
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Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany vydává obecně závaznou vyhláškou  

1. požární řád obce,  

2. stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.  

 

Pro radu kraje zákon o požární ochraně stanoví oprávnění k vydání celkem šesti nařízení. 

Rada kraje  

a) vydává nařízením kraje požární poplachový plán kraje,  

b) stanoví nařízením kraje podmínky k zabezpečení  

1. plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany,  

2. zdrojů vody k hašení požárů a tyto zdroje určí,  

3. požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,  

4. požární ochrany v budovách zvláštního významu,  

5. požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.  

 

  

4.5 Technické předpisy 

Právní úprava technické normalizace byla provedena Zákonem č. 22/1997. Zákon ukončil dosavadní 

závaznost Československých státních norem či jejich vybraných částí k 31. 12. 1999. Tímto zákonem je 

stanoveno slovní označení česká technická norma (dále jen „ČSN“). Název česká technická norma a 

písmenné označení ČSN nesmějí být použity k označení jiných dokumentů. ČSN jsou od 1. ledna 2000 

platné, avšak jsou obecně nezávazné. 

Ústřední orgány státní správy, do jejichž kompetence spadá vydávání prováděcích předpisů k zákonům, 

zejména pak vyhlášek obsahujících obecné technické požadavky na výstavbu, si zjednodušily situaci po 

zrušení závaznosti ČSN tím, že do těchto vyhlášek vkládají odvolání na konkrétní normy nebo obecně 

na normové hodnoty, které jsou pak někdy nesprávně označovány jako „sezavázněné“. Zásadně však 

platí ustanovení Zákona č. 22/1997 Sb., že české technické normy nejsou obecně závazné. V právním 

předpise nebo např. v rozhodnutí správního orgánu může být stanovena povinnost dodržet požadavky 

nebo hodnoty české technické normy. Tato povinnost však nemá absolutní platnost. Některé 

právní předpisy (Zákon o požární ochraně, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb) obsahují ustanovení o možnosti použít odlišné postupy, než stanoví česká technická 

norma; musí však být dosaženo minimálně stejného výsledku, kterého by se dosáhlo při postupu podle 

technické normy a musí být zabezpečeno splnění základních požadavků na stavby. Poměrně obsáhle se 

tímto problémem zabývá nález Ústavního soudu k návrhu na zrušení Vyhlášky č. 23/2008 Sb., 

publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 241/2008 Sb. Základním právním předpisem pro oblast technické 

normalizace je již zmíněný Zákon č. 22/1997 Sb. § 4 tohoto zákona přímo uvádí, že česká technická 

norma není obecně závazná. 

Tento zákon nám také uvádí další pojmy např. technický předpis a technický dokument. Technickým 

předpisem pro účely tohoto zákona je právní předpis, obsahující technické požadavky na výrobky, 

popřípadě pravidla pro služby nebo upravující povinnosti při uvádění výrobku na trh, popřípadě do 

provozu, při jeho používání nebo při poskytování nebo zřizování služby nebo zakazující výrobu, dovoz, 

prodej či používání určitého výrobku nebo používání, poskytování nebo zřizování služby. Technickým 

dokumentem se rozumí dokument, který obsahuje technické požadavky na výrobek, a není technickým 

předpisem ani technickou normou. 

Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované nebo stálé 

použití vytvořený podle Zákona č. 22/1997 Sb. a označený písmenným označením ČSN. Tvorbu a 

vydávání ČSN zaručuje stát. Tvorbu normy hradí obecně ti, kteří se rozhodli pro její zpracování (kteří 

mají zájem na jejím zpracování). Osobou pověřenou pro vydávání norem byl do 31. 12. 2008 Český 

normalizační institut. Od 1. 1. 2009 zajišťuje vydávání norem Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Vydání 

ČSN se vyhlašuje ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

ÚNMZ byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy 

v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. 
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V oblasti technické normalizace se můžeme potkat s těmito pojmy: 

• ISO International Organization for Standardization – Mezinárodní organizace pro normalizaci, 

• IEC International Electrotechnical Commission – Mezinárodní elektrotechnická komise, 

• CEN European Commitee for Standardization – Evropský výbor pro normalizaci, 

• CENELEC European Commitee for Elektrotechnical Standardization – Evropský výbor pro 

normalizaci v elektrotechnice, 

• ETSI – Evropský ústav pro telekomunikaci, 

• EN – evropské technické normy, 

• ISO – mezinárodní technické normy. 

Evropské normalizační komise CEN, CENELEC, ETSI zajišťují tvorbu evropských norem. Povinností 

ÚNMZ, jako řádného člena evropských normalizačních komisí, je zabezpečit zavedení všech 

evropských norem do soustavy ČSN. Námět na zpracování normy může podat kdokoliv. 

Prostřednictvím ÚNMZ může navrhnout i zpracování mezinárodní nebo evropské normy. V ČR je návrh 

normy posuzován v příslušné národní Technické normalizační komisi (TNK). 

ÚNMZ sám nezpracovává návrhy ČSN, jejich zpracování organizuje a zajišťuje smluvně. Součástí 

smluvního ujednání je dohodnutý zpracovatel, termínované etapy zařazeného normalizačního úkolu a 

způsob fi nancování. Údaje o zahájení a plánovaném postupu prací na nové nebo revidované normě 

uveřejní ÚNMZ ve Věstníku. Postupné návrhy původních ČSN i návrhy evropských a mezinárodních 

norem se projednávají v Technických normalizačních komisích – TNK nebo v jiných odborných 

komisích. Návrhy evropských norem se schvalují v evropských organizacích (CEN, CENELEC) 

hlasováním. Po schválení jsou členské země povinny normy do 6 měsíců zavést do své soustavy 

národních norem. 

České technické normy můžeme rozdělit do tří kategorií: 

• normy harmonizované, 

• normy určené, 

• normy národní. 

Česká technická norma se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně 

požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány 

Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normou, která byla 

jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských společenství společnou 

dohodou notifikovaných osob. Stručně řečeno harmonizovanou normou se stává technická norma 

vyhlášením v příslušném věstníku. Evropské harmonizované normy jsou vyhlašovány v Úředním 

věstníku Evropské unie (Official journal), české harmonizované technické normy vyhlášením 

ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. České evropské normy 

vždy přebírají evropské harmonizované normy. Normy jsou vždy harmonizovány ke konkrétnímu 

předpisu (evropské směrnici, nařízení vlády ČR). Harmonizované normy mají být použity při posouzení 

shody produktu s technickými předpisy. 

Pro specifikaci technických požadavků na výrobky, vyplývajících z nařízení vlády nebo jiného 

příslušného technického předpisu, mohou příslušná ministerstva a jiné ústřední správní úřady, jejichž 

působnosti se příslušná oblast týká, určit české technické normy (normy určené), další technické normy 

nebo technické dokumenty mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické 

dokumenty, obsahující podrobnější technické požadavky. 

Normy národní jsou normy neharmonizované a normy nepodléhající harmonizaci např. ČSN 73 0802 

– Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (dále jen ČSN 73 0802) 

 

Zvláštní postavení i pro oblast požární ochrany mají normativní dokumenty tzv. technická pravidla 

(TPG, TDG, TIN). Technická pravidla, ve smyslu 3.1 ČSN EN 45020 – Normalizace a související 

činnosti – Všeobecný slovník, jsou normativním dokumentem obsahujícím pravidla správné praxe 

(dokument, který doporučuje metody nebo postupy pro navrhování, výrobu, uvádění do provozu, údržbu 

nebo používání zařízení, konstrukcí nebo výrobků) podle 3.5 ČSN EN 45020. Termín normativní 

dokument zahrnuje dokumenty, jako jsou: normy, technické specifikace, pravidla 

správné praxe a předpisy. Jsou vytvořena na základě konsenzu (všeobecného souhlasu) a přijata na 

úrovni odvětví nezávislou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací (ČPS, 

ČSTZ, Česká asociace LPG apod.). Mají charakter veřejně dostupného dokumentu, vypracovaného ve 

spolupráci zainteresovaných stran pomocí konzultací a postupů konsenzu a od okamžiku jejich 
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schválení jsou uvedenými orgány a organizacemi považována za uznaná technická pravidla vyjadřující 

stav techniky podle ustanovení 1.5 ČSN EN 45020. Legislativně jsou technická pravidla zakotvena např. 

v Energetickém zákoně (č. 458/2000 Sb.) Patří zde např.: TPG – technická pravidla 

gas (plyn), TDG – technická doporučení gas, TIN – technické instrukce apod. 

 

5. Povinnosti fyzických osob 

 
5.1 základní povinnosti v zákoně o PO 

 

Jaké jsou povinnosti fyzických osob, najdeme v následujících ustanoveních zákona o požární ochraně. 

§ 1 Úvodní ustanovení  

 

 (1) Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku 

před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech 

stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení 

a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností 

jednotek požární ochrany.  

  

 (2) Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a 

zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí 

je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení 

sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. 

Ustanovení § 20 tím není dotčeno. 

§ 7  

 

 (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém 

stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.  

  

 (2) Vlastník nebo uživatel lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 

hektarů je povinen zabezpečit v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, nad rámec povinností 

stanovených v § 5, opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové 

činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany, pokud tak neučiní Ministerstvo 

zemědělství podle zvláštního zákona.1m)  

  

 (3) Vlastník nebo uživatel nástupní plochy pro požární techniku je povinen ji označovat a 

udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky.  

  

§ 17 Základní povinnosti fyzických osob  

 

 (1) Fyzická osoba je povinna  

  

a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, 

plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně 

nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,  

  

b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,  

  

c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,  

  

d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném 

aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%252320'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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zákonem,  

  

e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem 

jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; 

uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví 

či užívání,  

  

f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro 

záchranné práce,  

  

g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku 

požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení 

požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,  

  

h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý 

při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,  

  

i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.  

  

 (2) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého 

jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.  

  

 (3) Fyzická osoba nesmí  

  

a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,  

  

b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou 

pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy,1l)  

  

c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných 

věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,  

  

d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,  

  

e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,  

  

f) provádět vypalování porostů.  

  

 (4) Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru podle § 35 a ve 

stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru.  

  

 (5) Prováděcí právní předpis stanoví některé podmínky požární bezpečnosti podle odstavce 1 

písm. a).  

  

 

ČÁST TŘETÍ - ČIŠTĚNÍ, KONTROLA A REVIZE SPALINOVÉ CESTY  

 

§ 43 Spalinová cesta  

 

 (1) Provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo 

majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty provádí způsobem podle tohoto 

zákona.  

  

 (2) Spalinovou cestou se pro účely tohoto zákona rozumí dutina určená k odvodu spalin do 

aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%252335'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%252317'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%252317'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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volného ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních topidel o 

jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu.  

  

 (3) Ustanovení § 44 až 47 se nepoužijí na spalinovou cestu, která není součástí stavby, nebo na 

spalinovou cestu, která je součástí volně stojícího komínu o vnitřním průměru komínového průduchu 

800 mm a větším nebo komínu o stavební výšce 60 metrů a větší, anebo na spotřebič paliv o jmenovitém 

výkonu nad 1 MW.  

  

§ 44 Čištění a kontrola spalinové cesty  

 

 (1) Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského 

oprávnění v oboru kominictví (dále jen „oprávněná osoba“).  

  

 (2) Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o 

jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních 

zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí. Čištění nebo kontrola 

spalinové cesty podle tohoto zákona u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin 

je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle 

návodu výrobce.  

  

 (3) Lhůty čištění a kontrol, způsob čištění spalinové cesty a způsob kontroly spalinové cesty 

stanoví prováděcí právní předpis.  

  

§ 45 Revize spalinové cesty  

 

 (1) Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem 

spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále jen „revizní technik 

spalinových cest“).  

  

 (2) Důvody pro provádění revize spalinové cesty a způsob tohoto provádění stanoví prováděcí 

právní předpis.  

  

§ 46 Postup při zjištění nedostatků  

 

 Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik 

spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život 

nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode 

dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného 

nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku 

týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního 

dozoru.  

 

§ 47 Zpráva o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a zpráva o revizi spalinové cesty  

 

 (1) Oprávněná osoba předá objednateli služby neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode 

dne provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty, písemnou zprávu o provedeném čištění nebo 

kontrole spalinové cesty. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové 

cesty podle § 44 odst. 2 svépomocí, učiní o tom písemný záznam.  

  

 (2) Revizní technik spalinových cest předá objednateli neprodleně, nejpozději do 10 pracovních 

dnů ode dne provedení revize, písemnou zprávu o revizi spalinové cesty.  

  

 (3) Vzor písemné zprávy o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a písemné zprávy 

o revizi spalinové cesty stanoví prováděcí právní předpis.  

  

aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%252344-47'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%252344'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Spolupráce na úseku požární ochrany  

 

§ 74  

 

 Hasičský záchranný sbor, správní úřady a orgány samosprávy, jakož i právnické osoby a 

podnikající fyzické osoby při plnění úkolů podle tohoto zákona spolupracují s občanskými sdruženími, 

veřejně prospěšnými organizacemi a jinými orgány a organizacemi působícími na úseku požární 

ochrany.  

  

§ 75 Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na 

úseku požární ochrany  

 

 (1) Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na 

úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že  

  

a) pomáhají vyhledávat členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,  

  

b) podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,  

  

c) podílejí se se souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků 

požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů,  

  

d) podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti 

mezi občany a mládeží,  

  

e) podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární ochrany a hasičstva.  

  

 (2) Občanským sdružením, veřejně prospěšným organizacím a jiným orgánům a organizacím 

vykonávajícím činnosti podle odstavce 1 může být poskytována dotace v souladu se zvláštním 

právním předpisem.7a) 

§ 78 Přestupky 

 

 

 (1) Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo  

  

a) poruší příkazy nebo zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,  

  

b) neumožní vstup na nemovitost při cvičení jednotky požární ochrany, ačkoliv je k tomu povinen podle 

rozhodnutí hasičského záchranného sboru kraje nebo obce,  

  

c) neuposlechne nařízení velitele zásahu nebo velitele jednotky požární ochrany vydané podle § 88 odst. 

1 písm. a),  

  

d) poruší zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů,  

  

e) neobstará nebo neudržuje v provozuschopném stavu věcné prostředky požární ochrany nebo požárně 

bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití věcných prostředků 

požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení,  

  

f) vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku tísňového volání,  

  

g) nedodrží podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,  

  

h) neumožní výkon státního požárního dozoru nebo ve stanovené lhůtě nesplní opatření uložená 

aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%252375'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%252388'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%252388'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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orgánem státního požárního dozoru,  

  

i) neposkytne osobní nebo věcnou pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru, ačkoli je k tomu povinen,  

  

j) neumožní orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů ke zjišťování příčiny vzniku 

požáru nebo bezúplatně neposkytne výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy,  

  

k) nedodrží předpisy o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými 

látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožní přístup k rozvodným zařízením elektrické 

energie a uzávěrům plynu, vody a topení,  

  

l) nedodrží zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení,  

  

m) nevytváří v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro 

provádění záchranných prací nebo neumožní jednotce požární ochrany vstup na nemovitost při 

zdolávání požáru nebo provádění záchranných prací anebo jinak ztíží provedení opatření nutných ke 

zdolávání požáru nebo při provádění záchranných prací,  

  

n) poruší rozhodnutí o vyloučení věci z užívání nebo rozhodnutí o zákazu činnosti anebo rozhodnutí o 

zastavení provozu,  

  

o) provádí práce, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá odbornou způsobilost požadovanou 

pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy,  

  

p) zanedbá z hlediska požární ochrany dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého 

jednání,  

  

r) způsobí svým jednáním požár, nejde-li o trestný čin,  

  

s) vypaluje porosty,  

  

t) neoznámí bezodkladně místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje požár v objektech a 

jiných místech, které vlastní nebo užívá,  

  

u) omezí nebo znemožní použití označených nástupních ploch pro požární techniku,  

  

v) používá neoprávněně barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,  

  

z) neudržuje zdroje vody pro hašení požárů v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární 

techniky k hašení požáru, neplní povinnosti k ochraně lesů před požáry podle § 7 odst. 2 nebo neplní 

povinnosti vlastníka podle § 2 odst. 2, nebo  

  

aa) kdo provozuje spalinovou cestu v rozporu s tímto zákonem.  

  

 (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) a aa) lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za 

přestupek podle odstavce 1 písm. e) až l) pokutu do 20 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. 

m) až z) pokutu do 25 000 Kč.  

  

§ 79  

 

 (1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o přestupcích a jejich projednávání obecné 

předpisy.8)  

  

 (2) Pokutu za přestupek podle § 78 ukládá hasičský záchranný sbor kraje.  
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5.2 Podrobnosti povinnosti vyplývající z prováděcích předpisů 

Některé podrobnosti najdeme ve vyhlášce č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

 

NĚKTERÉ PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI U FYZICKÝCH OSOB  

 

[K § 17 odst. 5 zákona]  

 

§ 42 Tepelné spotřebiče  

 

 (1) Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k 

dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.), se 

postupuje podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů.  

  

 (2) V případech uvedených v odstavci 1 nebo není-li bezpečná vzdálenost spotřebiče od povrchů 

stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot doložena zkouškou 

nebo předepsána technickou dokumentací, stanoví se bezpečné vzdálenosti podle normativních 

požadavků.34)  

  

 (3) Při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel ukládá do nehořlavých 

uzavíratelných nádob.  

  

§ 43 Komíny a kouřovody  

 

 (1) Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna 

požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrola komínů se 

zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.35)  

  

 (2) V případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách se za bezpečné považuje jejich 

umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.  

  

§ 44 Hořlavé nebo požárně nebezpečné látky  

 

 (1) Pevná paliva se ukládají odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých anebo hoření 

podporujících látek.  

  

 (2) Při skladování látek majících sklon k samovznícení se podle druhu a způsobu umístění 

sleduje, zda nedochází k procesu samovznícení.  

  

 (3) Ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin se používají pouze obaly, nádrže nebo 

kontejnery k tomuto účelu určené. Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny se skladují 

pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny.5)  

  

 (4) Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů36) 

nebo ubytovacích zařízení s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v 

maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič.  

  

 (5) V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní 

automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a 
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nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají, s 

výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel.  

  

 (6) Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) 

se umísťují na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných 

místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v 

garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů36) a 

ubytovacích zařízení.  

  

 

5.3 Osobní a věcná pomoc 

§ 18 Osobní pomoc  

 

 Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru  

  

a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,  

  

b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,  

  

c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,  

  

d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky 

požární ochrany nebo obce.  

  

§ 19 Věcná pomoc  

 

 Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce 

poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.  

  

§ 20 Vynětí z povinnosti poskytnout osobní a věcnou pomoc  

 

 (1) Povinnost poskytovat pomoc uvedenou v § 18 a 19 se nevztahuje na  

  

a) útvary a vojáky ozbrojených sil České republiky, útvary a příslušníky Policie České republiky, 

Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby, jestliže 

by poskytnutím pomoci byl vážně ohrožen důležitý zájem služby,  

  

b) právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti veřejné hromadné dopravy, energetiky a spojů 

a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutí pomoci mohlo mít za následek závažnou poruchu provozu 

u těchto právnických osob a podnikajících fyzických osob, nebo jiný závažný následek,  

  

c) právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti zdravotnictví a jejich zaměstnance, jestliže by 

poskytnutím pomoci bylo vážně ohroženo plnění úkolů podle zvláštních předpisů. 1p)  

  

 (2) Fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc uvedenou v § 18 a 19, jestliže jí v tom brání 

důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.  

  

§ 20a Náhrada ušlého výdělku  

 

 (1) Poskytne-li fyzická osoba, která podniká nebo je samostatně výdělečně činná, osobní pomoc 

jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce, náleží 

jí náhrada ušlého výdělku v prokázané výši.  

  

 (2) O náhradě rozhoduje a tuto poskytuje hasičský záchranný sbor kraje, v jehož územním 
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obvodu požár vznikl. Náhradu je nutno uplatnit do tří měsíců, nejpozději však do dvou let ode dne 

vzniku nároku, jinak tento nárok zanikne.  

  

§ 21 Náhrada výdajů  

 

 (1) Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří tomu, kdo je poskytl, náhrada 

výdajů. Právo na náhradu výdajů může oprávněný uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, 

nejpozději do dvou let od jejich vzniku; jinak toto právo zanikne. Právo na náhradu výdajů se uplatňuje 

u hasičského záchranného sboru kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl. Hasičský záchranný sbor 

kraje o náhradě výdajů rozhoduje a tuto náhradu poskytuje.  

  

 (2) Jestliže právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba poskytly věcnou pomoc při 

zdolávání požárů jiné právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, mají právo na náhradu výdajů s 

touto pomocí spojených. Náhradu výdajů poskytuje ten, komu byla věcná pomoc poskytnuta.  

  

 (3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 není dotčeno právo na náhradu škody.  

  

§ 22 Vstup na nemovitosti  

 

 (1) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení 

opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných 

záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění 

staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.  

  

 (2) Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky požární ochrany, vlastník (správce, 

uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost; o tomto vstupu musí být hasičským 

záchranným sborem kraje nebo obcí, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, předem 

uvědoměn, a to nejméně 24 hodiny před zahájením cvičení. Přitom se musí dbát, aby cvičením jednotky 

požární ochrany bylo co nejméně rušeno užívání nemovitosti a aby nevznikly škody, kterým lze zabránit.  

  

 (3) Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost podle 

odstavce 2, rozhodne hasičský záchranný sbor kraje nebo obec, které cvičení jednotky požární ochrany 

organizují, o tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný. To neplatí, jde-li o obydlí, 

kam lze vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele.  
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6. Povinnosti obcí 

 

§ 29 Obec a obecní úřad  

 

 (1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany  

  

a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při 

živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního 

předpisu3a) ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení 

požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní 

době poskytuje odměnu,  

  

b) udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,  

  

c) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,  

  

d) zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární 

ochrany,  

  

e) zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené 

v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů 

obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18, jestliže 

zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce,  

  

f) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své 

pracovní době3b) nebo v době, ze které mu plyne příjem ze samostatné činnosti, zúčastní zásahu při 

požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech 

nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy,  

  

g) zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní 

prohlídky,  

  

h) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména 

pro potřeby svého územního obvodu,  

  

i) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,  

  

j) zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár,  

  

k) zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody 

pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,  

  

l) umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení 

kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek,  

  

m) spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany; za tím účelem 

mohou obce soustřeďovat finanční prostředky,  
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n) organizuje preventivně výchovnou činnost,  

  

o) obecně závaznou vyhláškou  

1. vydává požární řád obce,  

2. stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.  

  

 (2) Obec plní obdobně povinnosti uložené tímto zákonem právnickým osobám a podnikajícím 

fyzickým osobám.  

  

 (3) Obecní úřad na úseku požární ochrany  

  

a) zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich odborné 

přípravě,  

  

b) zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.  

  

 (4) Vybrané obecní úřady  

  

a) zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné práce při živelních 

pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod,  

  

b) zabezpečují akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k zásahům mimo svůj územní 

obvod,  

  

c) na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území kraje jednotkami 

požární ochrany, zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně 

jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu.3c)  

  

 

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně  

 

§ 12 Dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, požární hlídky nebo 

společné jednotky požární ochrany  

 

 Dokumentaci tvoří  

  

a) zřizovací listina, pokud se zřizuje jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nebo požární hlídka,8)  

  

b) příslušná smlouva, pokud se zřizuje společná jednotka požární ochrany,9)  

  

c) stejnopis jmenovacího dekretu velitele jednotky,  

  

d) seznam členů a dokumentace o jejich odborné způsobilosti a doklad o jejich zdravotní způsobilosti 

pro výkon služby v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce.  

  

§ 13 Řád ohlašovny požárů v obci  

 

 (1) Řád ohlašovny požárů10) upravuje  

  

a) způsob přijímání hlášení o vzniku požáru v obci,  

  

b) vyhlášení požárního poplachu místní jednotce požární ochrany a její vyslání na místo události,  

  

c) oznámení požáru na územně příslušné operační a informační středisko,5)  
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d) pravidla pro vyhlášení požárního poplachu v obci včetně náhradního opatření pro případ poruchy 

spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení.  

  

 (2) Součástí řádu ohlašovny požárů je  

  

a) seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje,  

  

b) seznam důležitých telefonních čísel, zejména na územně příslušné operační a informační středisko, 

na jednotky požární ochrany zařazené do prvního stupně požárního poplachu pro obec dle požárního 

poplachového plánu kraje a na pohotovostní služby.  

  

 (3) Řád ohlašovny požárů se pravidelně aktualizuje a udržuje v souladu se skutečným stavem.  

  

§ 14 Dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti v obci  

 

 (1) Dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany (dále 

jen "preventivně výchovná činnost") obsahuje  

  

a) rozpracování zaměření preventivně výchovné činnosti, stanovené Ministerstvem vnitra,11) podle 

místních podmínek,  

  

b) plán preventivně výchovné činnosti zpracovaný zpravidla na roční období,  

  

c) vyhodnocení preventivně výchovných akcí.  

  

 (2) Při zpracování dokumentace obec spolupracuje zejména s hasičským záchranným sborem 

kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární 

ochrany.  

  

§ 15 Požární řád obce  

 

 (1) Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci a 

obsahuje  

  

a) vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci,  

  

b) podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku 

požáru se zřetelem na místní situaci,  

  

c) způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci,  

  

d) kategorii jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení,  

  

e) přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti,  

  

f) stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,  

  

g) seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich označení, přičemž ohlašovny 

požárů jsou označeny tabulkou "Ohlašovna požárů" a další místa pro hlášení požárů tabulkou "Zde 

hlaste požár" nebo symbolem telefonního čísla 150,  

  

h) způsob vyhlášení požárního poplachu v obci.  

  

 (2) Součástí požárního řádu obce je seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z 
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požárního poplachového plánu kraje.  

  

§ 16 Dokumentace obce k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a 

válečného stavu  

 

 Dokumentace obce k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a 

válečného stavu12) obsahuje  

  

a) seznamy osob určených do jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a v případě, že obec uvedenou 

jednotku nemá, seznam osob určených obcí do požární hlídky,13)  

  

b) plán požárních preventivních opatření na úseku požární ochrany v období stavu ohrožení státu a 

válečného stavu.  

  

§ 17 Způsob uložení a kontroly dokumentace požární ochrany kraje a obce  

 

 (1) Dokumentace se ukládá takovým způsobem, aby byla k dispozici zejména orgánům krajů a 

obcí a kontrolním orgánům.  

  

 (2) Ověření aktuálnosti dokumentace požární ochrany krajů a obcí, případně vyhodnocení její 

účinnosti provádí ten, kdo dokumentaci vydal, a to jedenkrát ročně.  
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7. Hoření 

 

Pojem hoření je ve většině literatury definován jako oxidačně-redukční210) děj, probíhající za vývinu 
světla a tepla. 
Pro vznik a průběh procesu hoření je zapotřebí tří komponentů (viz obrázek): 
 
• hořlavá látka, 
• oxidační prostředek, 
• iniciační energie. 
Hořlavina a oxidační prostředek tvoří dohromady tzv. 
hořlavý soubor. 
 
Než si jednotlivé komponenty trojúhelníku hoření 
rozebereme, je třeba ještě definovat pojem oheň a 
požár. 
Oheň je lidmi řízené, předem plánované a kontrolované 
hoření, ohraničené určitým prostorem. Požár je každé 
nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo 
zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních 
hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, 
při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo 
životní prostředí bezprostředně ohroženy. 
V následující části si stručně popíšeme tři komponenty potřebné pro započetí procesu hoření. 

Hořlavá látka 
To, zda látka hoří a jak, ovlivňují její chemické a fyzikální vlastnosti. 
Pojďme se v krátkosti podívat nejprve na chemické vlastnosti, které ovlivňují hořlavost látek. 
Nejjednoduššími látkami jsou prvky. Jestli prvek bude nebo nebude hořet, je závislé na jeho schopnosti 
slučovat se s kyslíkem popřípadě jinými oxidovadly a tvořit tak oxidy. Podle toho, jak ochotně tvoří oxidy 
(nebo zda vůbec) rozdělujeme prvky na hořlavé a nehořlavé. Hořlavé prvky reprezentují například: uhlík, 
vodík, síra, hliník, sodík, draslík, hořčík, lithium a další. Tyto prvky poměrně velmi ochotně reagují s 
kyslíkem (oxidují). 
Nehořlavé prvky můžeme rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny patří prvky, které sice také tvoří 
oxidy, ale „neochotně“ a ne za běžných podmínek. Do této kategorie řadíme např. dusík, jod, chlor, 
fluor, brom a stříbro. Druhou skupinou nehořlavých prvků tvoří prvky, které nejsou schopny tvořit oxidy. 
Zde patří netečné plyny a drahé kovy. 
Jestliže jsou látky složené pouze z hořlavých prvků, pak jsou také hořlavé (např. metan CH4, acetylen 
C2H2 apod.). 
Stupeň hořlavosti pak závisí na jednotlivých vazbách mezi prvky. Jestliže se látky skládají z hořlavých i 
nehořlavých prvků, pak pro hořlavost je rozhodující množství a hmotnost jednotlivých prvků v molekule 
a charakter vazeb mezi nimi. Většinou platí, že sloučeniny jsou hořlavé, pokud v jejich molekulách 
převládají hořlavé prvky (hmotnostně i co do množství). Čím více je nehořlavých prvků v molekule, tím 
se většinou snižuje její hořlavost. Příkladem může být benzen C6H6 (všechny prvky má hořlavé), jehož 
bod vzplanutí je -11 °C, zatímco dichlorbenzen C6H4Cl2 (tedy v molekule jsou zastoupeny 2 nehořlavé 
prvky chloru) má bod vzplanutí již 66 °C. 
Jak již bylo napsáno výše, hořlavost látek také ovlivňují jejich fyzikální vlastnosti. Mezi fyzikální 
vlastnosti patří zejména: 
• Stupeň dělitelnosti. Čím více je látka rozmělněna na drobné částice, tím má větší povrch a tudíž na 
větší ploše může probíhat oxidace. Například krychle o straně 1 m má plochu 6 m2. Kdybychom tuto 
krychli rozdělili na menší krychličky o hraně 0,1 mm, bude plocha všech těchto krychliček 60 000 m2. 
Hořčík v kompaktním stavu nelze zapálit zápalkou zapálit. Hořčík ve formě prášku však hoří i explozivně. 
• Modifikace. Tuhé látky se mohou vyskytovat v různých modifikacích, které mají jiné vlastnosti. 
Typickým příkladem je fosfor (P). Fosfor se vyskytuje ve třech modifikacích: černé, červené a bílé. Černý 
fosfor je nejstálejší a je nehořlavý. Červený fosfor je hořlavý, jeho teplota vznícení se pohybuje okolo 
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260 °C. Bílý fosfor je nejreaktivnější, má na vzduchu sklon k samovznícení a jeho teplota vznícení se 
pohybuje již od 30 do 50 °C. 
• Vliv skupenství na hořlavost. Hořlavé látky se mohou vyskytovat ve stavu plynném, kapalném nebo 
tuhém. 
Z hlediska hořlavosti (rychlosti hoření) jsou nejreaktivnější látky plynné. Pomaleji hoří látky kapalné, 
protože tyto musí přiváděné teplo nejprve využít k tomu, aby změnily své skupenství na plynné (mění 
se v páru) a teprve poté vzniklé hořlavé páry reagují se vzduchem za vzniku hoření. Část vzniklého 
tepla se vždy musí spotřebovat k dalšímu vypařování kapaliny, aby mohlo hoření pokračovat. Tuhé látky 
hoří nejpomaleji. Oxidace probíhá na rozhrání fází. Tuhá látka musí přijmout poměrně velké množství 
tepla, aby se rozložila na jednodušší plynné produkty, které mohou reagovat (oxidovat) s kyslíkem a 
hořet. U tuhých látek (včetně prachů) může dojít k tzv. žhnutí, což je hoření látky bez přítomnosti 
plamene. 

Oxidační prostředek 
Oxidační prostředky jsou látky nebo směsi látek, které jsou v hořlavém souboru zdrojem kyslíku. V praxi 
je nejčastějších zdrojem kyslíku vzduch (ve vzduchu tvoří 20,9 obj. %). Známe však i jiné oxidační 
prostředky, které mohou uvolňovat kyslík k oxidaci (peroxid vodíku, dusičnany apod.). Existují také 
bezkyslíkatá oxidační činidla. Mezi ně patří fluor, chlor a brom. Hořlavá látka tedy může hořet nejen 
v prostředí kyslíku, ale také v prostředí výše zmíněných bezkyslíkatých sloučenin (viz příklad hoření 
vodíku níže). 
Proces oxidace zjednodušeně funguje tak, že látka ze svého elektronového obalu odevzdává elektrony. 
Oxidační prostředek nabízené elektrony ochotně přijme. Následně vznikají produkty oxidace (většinou 
oxidy), jak uvádějí následující příklady: 

S + O2 → SO2 

C + O2 → CO2 

2H2 + O2 → 2H2O 

2PH3 (fosfen) + 4O2 → P2O5 + 3H2O 

H2+Cl2 → 2 HCl (toto je příklad hoření vodíku v proudu chloru) 

Iniciační energie 
Aby mohlo dojít k hoření, přítomnost pouze oxidačního prostředku a hořlavé látky většinou nestačí. 
Výjimkou mohou být samo vznětlivé soubory fosforu s kyslíkem, antimonu s chlorem či sodíku nebo 
draslíku s vodou. 
Často jsou hořlavá látka a oxidační prostředek vedle sebe, aniž by došlo k iniciaci reakce. Teprve 
přivedením určitého množství energie dojde k započetí reakce, která probíhá dále sama. Tato energie 
se nazývá iniciační. 
K hoření potřebná energie je možno přivést dvěma způsoby: 
• zvenku – tzv. vnější zdroj zapálení 
Nejčastěji jde o energii tepelnou nebo o tepelné projevy jiných forem energií, jako jsou energie 
elektrické, chemické, mechanické apod. 
• systém si iniciační energii vyprodukuje sám – tzv. samovznícení 
Samovznícení je pochod, při kterém se látka vlivem probíhajících vnitřních fyzikálních, chemických nebo 
biologických pochodů sama ohřeje na teploty hoření (případně exploze). V tomto ohledu je důležité 
zmínit tzv. teplotu samovznícení – je to nejmenší teplota, na kterou je třeba ohřát hořlavou látku, aby 
byla schopna zahřívat se dále sama až k procesu hoření (do objevení plamene). Příkladů látek se 
sklonem k samovznícení je mnoho. 
Nebezpečí samovznícení hrozí zejména u porézních materiálů (bavlna), které jsou nasáklé oleji s 
vysokým obsahem kyseliny linoleové (např. lněný olej), k samovznícení jsou rovněž náchylné některé 
rostlinné oleje. Problematika samovznícení je velice rozsáhlá a odbornou literaturou poměrně bohatě 
popsána. 

Produkty požáru 
Při požáru se vyskytuje široké spektrum látek od neškodných (vodní pára), po prudce jedovaté (oxid 
uhelnatý). 
O tom, které plyny se na místě požáru budou vyskytovat, rozhoduje nejen složení hořlavin, ale také 
podmínky na místě požáru, zejména teplota požáru. Například při nižších teplotách vznikají látky 
(produkty pyrolýzy), které se při vyšších teplotách mění v jiné. Konečné produkty oxidace (hoření) 
vznikají až při vyšších teplotách. V následujícím výkladu se zmíníme o nejčastějších produktech hoření 
a jejich vlastnostech. 
Oxid uhličitý CO2 

Vzniká při dokonalém spalování uhlíkatých látek. Je to bezbarvý plyn, slabě kyselého zápachu, těžší 
než vzduch. 
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Protože je konečným produktem oxidace uhlíku, nepodporuje hoření, používá se také jako hasivo. V 
běžném slova smyslu není jedovatý. Vyšší koncentrace tohoto plynu však jsou pro člověka nebezpečné. 
Například 3-5% koncentrace je životu nebezpečná po půlhodinovém pobytu. Hasební koncentrace 
oxidu uhličitého, který se používá ve stabilních hasicích zařízeních, jsou vždy smrtelné. 
Oxid uhelnatý CO 
Vzniká při nedokonalém spalování uhlíkatých látek. Je to plyn bez barvy, bez zápachu, lehčí než vzduch. 
Oxid uhelnatý je prudce jedovatý (blokáda krevního barviva) a velmi často právě tento plyn způsobuje 
na požářišti otravy a smrt lidí. Je hořlavý a ve směsi se vzduchem hoří explozivně. Oxid uhelnatý se 
často vyskytuje v průmyslových plynech (koksárenský plyn, generátorový plyn apod.). 
Oxid siřičitý SO2 

Je to bezbarvý plyn, štiplavého zápachu, těžší než vzduch. Vzniká při hoření síry a sirných sloučenin. 
Je nehořlavý avšak jedovatý. Jeho přítomnost se pozná například na rostlinách – odumření některých 
částí listů, jejich zbělením nebo zhnědnutím. Na člověka působí dráždivě zejména na sliznice a dýchací 
cesty. Velká akutní expozice může mít za následek smrt. 
Nitrosní plyny NOx 

Nitrosní plyny je souhrnné pojmenování pro oxid dusnatý NO a oxid dusičitý NO2. Oxid dusnatý je 
bezbarvý plyn, který při styku s kyslíkem snadno oxiduje na hnědý dým oxidu dusičitého. Proto se na 
požářišti většinou vyskytují společně. Nitrosní plyny působí dráždivě a mají vliv na centrální nervovou 
soustavu. Také tyto plyny mohou způsobit při určitých koncentracích smrt. Nebezpečná je zde tzv. doba 
latence, kdy postižené má ihned po expozici pouze mírné příznaky a teprve po několika hodinách se 
může projevit otrava. 
Kyanovodík HCN 
Je to prudce jedovatý bezbarvý plyn s hořkomandlovým zápachem (při větším zředění), lehčí než 
vzduch. Vstřebává se plícemi a neporušenou kůží. Může se vyskytovat při tepelném rozkladu některých 
plastických hmot, jako je polyuretan (PUR), polyakrylonitril (PAN) apod. 
Chlorovodík HCl 
Je to nehořlavý, bezbarvý plyn s dráždivým zápachem. Má silné dráždivé účinky. Při vyšších 
koncentracích může způsobit otok plic a následnou smrt. Reaguje s vodou za vzniku kyseliny 
chlorovodíkové, která má silné korozivní účinky. Uvolňuje se při tepelném rozkladu látek obsahující PVC 
(polyvinylchlorid), jako jsou tyče ve stavebnictví, obkladové materiály, izolace elektrických kabelů 
apod.). 
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8. Hašení a hasební látky 

Voda 
Voda je nejdostupnějším, ekonomicky výhodným a důležitým hasivem, ale s ohledem na některé své 
vlastnosti není hasivem univerzálním. Pro svůj značný ochlazovací účinek se kromě hašení používá 
také k ochlazování ještě nehořících materiálů, zařízení a objektů. Velmi dobrý hasící účinek a dávná 
tradice v používání vody k hašení, jsou pravděpodobně důvody, proč voda byla, je a bude stále 
nejužívanějším hasícím prostředkem. 
Voda (H2O) je jedna z nejrozšířenějších látek v přírodě. Vyskytuje se v podobě oceánů, vodních toků, 
přehrad, jezer, rybníků, zaujímá cca dvě třetiny zemského povrchu a je základním stavebním kamenem 
těl živočichů a rostlin. 
V čistém stavu je voda bezbarvá kapalina (v silnějších vrstvách nad 15 m namodralá), bez chuti a 
zápachu. Silným ochlazením voda tuhne na led. Při tuhnutí vody se o 1/11 zvětšuje její objem. To je 
příčinou roztržení nádob, nádrží, potrubí a hasičských hadic. Teplota tání vody je 0 °C a teplota varu 
100 °C. Voda má největší měrné teplo z kapalných a tuhých látek (měrné teplo je množství tepla 
potřebného k ohřátí 1 kilogramu látky o 1 teplotní stupeň). Voda má taktéž velké skupenské teplo 
výparné (skupenské teplo výparné je teplo, které přijme 1 kilogram kapaliny, jestliže se za teploty varu 
celý přemění na plyn téže teploty). Voda je elektricky vodivá, vodivost vody závisí na množství 
látek, schopných disociace (štěpení), které jsou ve vodě rozpuštěny. Čím je ve vodě více rozpuštěných 
různých přísad, tím je voda vodivější. Měrná hmotnost vody se mění s měnící se teplotou, max. hodnoty 
měrné hmotnosti dosahuje voda při teplotě 4 °C a tato měrná hmotnost se rovná jedné. Nad teplotou 4 
°C a pod 4 °C je měrná hmotnost vody menší, tomuto chování vody říkáme anomálie vody, tzn., voda 
o teplotě 4 °C klesá ke dnu a lehčí led plave na povrchu. 
Velmi dobrý hasicí účinek vody je založený na ochlazování. Tento ochlazovací účinek je způsoben 
velkým měrným teplem vody a také jejím velkým skupenským teplem výparným a proto voda z požářiště 
pohltí velké množství tepla. 
Hořlavou látku ochlazujeme pod teplotu vzplanutí a tímto postupným ochlazováním dojde k přerušení 
hoření. Ochlazením pásma hoření a pásma přípravy dochází ke snížení rychlosti uvolňování hořlavých 
plynů a par z hořlavého materiálu, snižuje se tím koncentrace hořlavé směsi. Mimo ochlazovací účinek 
má voda ještě účinek dusivý. Přechodem kapalné vody na vodní páru se mění její objem. Z 1 litru vody 
se vytvoří cca 1 700 litrů vodní páry při 100 °C a pokud dosahuje teplota v místě požáru 650 °C, vytvoří 
se cca 4 200 l vodní páry. Vzniklá vodní pára snižuje koncentraci látek v chemické reakci a vytěsňuje z 
místa požáru vzdušný kyslík. Voda je také výborné rozpouštědlo a říkáme, že na řadu hořlavých kapalin 
(např. aceton, líh, kyselina octová) má zřeďovací účinek, neboť se s těmito hořlavými kapalinami 
mísí a snižuje jejich koncentraci. Voda také dokáže působit tzv. dělícím efektem, kdy díky 
mechanickému účinku vodní clony dokážeme oddělit hořlavou látku od zdroje požáru. 
Pro hašení se voda používá buď bez jakýchkoliv přísad, nebo ve směsi s různými chemikáliemi, 
které její vlastnosti zlepšují. 
Mrazuvzdorné přísady – přidáním mrazuvzdorných přísad do vody docílíme snížení teploty tuhnutí 
vody, změní se její korozivní vlastnosti a v neposlední řadě se zvýší cena hasební látky. Jako 
mrazuvzdorná přísada se používá např. uhličitan draselný (potaš – K2CO3), nebo alkoholy (glykol – 
pozor je hořlavý, použití glykolu v koncentraci nad 30 % je nepřípustné). 
Inhibitory koroze (antikorodanty) – jsou to chemické látky, které snižují korozivní aktivitu prostředí, 
např. chroman sodný Na2CrO4, hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO3)2, nebo benzoan sodný 
C6H5COONa. Korozi kovů v hasební technice také předcházíme volbou vhodného materiálu požárních 
nádrží a nádob (plastické, nerezové), povrchovou úpravou stěn nádrží a nádob (pozinkování, nástřik 
plastu). Pokud je voda v hasících nádržích často vyměňována, je výhodnější provést povrchovou úpravu 
nádrže než přidávat antikorodanty. Jsou vhodné jen tam, kde se voda dlouhou dobu nevyměňuje, a dále 
tam, kde nevadí jejich zdravotní závadnost. 
Konzervační přísady – vodu, kterou je nutno uchovat např. v požární nádrži delší dobu, je vhodné 
konzervovat, aby nedocházelo k tvorbě plísní a řas. Pokud tato voda již obsahuje mrazuvzdornou 
přísadu potaš, který má také konzervační vlastnosti, není nutné použití jiných látek. Jinými 
konzervačními přísadami jsou deriváty fenolu, síran měďnatý nebo fluoridy. 
Přísady pro zvýšení hasebního účinku vody – např. netoxický, neutrální, nealergický Hydrex. Jedná 
se o látku, 
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která se ve vodě rozpustí na gelovitou hmotu, vzniklý gel zvyšuje viskozitu vody, čímž zadržuje vodu na 
hořící látce, která nestéká. Po vypaření vody se vytváří na hašeném povrchu povlak anorganické soli, 
který brání znovu rozhoření.  
Asi 800 litrů vody s Hydrexem má stejnou účinnost jako 4 800 l vody bez přísad, mísící poměr je cca 1-
1,5 kg Hydrexu na 100 l vody. Hydrex se používá ve stabilních hasicích zařízeních, pro hašení lesních 
požárů, požárů budov a požárů na volném prostranství. 
Velká část hořlavých materiálů třídy požáru A je hydrofobní (odpuzuje vodu), a proto voda nesnadno 
proniká do hloubky jejich hmoty a většina jí odtéká bezúčinně po jejich povrchu, aniž by se využil její 
chladící účinek. Výše uvedené můžeme spatřit při hašení gumy, rašeliny, dřevité moučky, uhelného 
prachu, tkanin, nebo požárů jehličí a listí. 
Příčinu nalezneme ve velkém povrchovém napětí vody. Ke zvýšení hasícího účinku na hydrofobní 
materiály je tedy nutné u vody snížit její povrchové napětí. Toto lze provést přidáním povrchově aktivních 
látek nebo-li smáčedel (tenzidů) do vody. Nejstarší známou povrchově aktivní látkou je mýdlo. V dnešní 
době se celá řada těchto látek připravuje synteticky. Smáčedla se přiměšují do vody zpravidla v cca 0,3-
1% koncentraci. Používanými smáčedly jsou Abeson NAM, smáčecí olej K, Slovafol 909, Neokal OZ 
ale nejdostupnějším prostředkem, který lze použít jako smáčedlo je 
pěnidlo na výrobu lehké, střednía těžké pěny, které je dostupné u každého zásahu, neboť se nachází v 
nádržích cisternových automobilových stříkaček. Použitím smáčedel se sníží nejen povrchové napětí 
vody, ale zvýší se kultura hašení, sníží se spotřeba vody a sníží se taktéž škody způsobené vodou. 
Hasební účinek vody je ovlivněn: 
• vlastnostmi hořlavých látek 
• přísadami chemikálií 
• intenzitou dodávky vody (proudnicemi proteče 50-12 000 l/min.) 
• velikostí kapiček vody – optimální účinnosti dosahují kapičky o průměru 0,1 až 1 mm, této velikosti je 
dosaženo u proudnic při tlaku kolem 0,4-0,6 MPa 
• hasební účinek vody je rovněž závislý na způsobu, jakým je hasební látka k ohnisku požáru přivedena 
(plný, sprchový clonový, rozprášený) 
Plný proud (dříve kompaktní) – má téměř   
rovnoběžné okraje, velký dostřik (závisí 
na tlaku, průměru hubice, úhlu sklonu proudnice 
32°), disponuje velkou průnikovou silou 
(destrukčnost), 1/2-2/3 dráhy dostřiku je 
kompaktní, zbytek dráhy dostřiku je sprchový, 
absorbuje méně tepla (cca 2/3 množství 
vody je nevyužité, volně odteče a může být 
příčinou vysokých následných škod. 
Sprchový proud (dříve tříštěný) – jednoduše 
řečeno proud mezi plným (kompaktním) 
a rozprášeným (mlhovým) proudem. Voda 
opouští proudnici už v rozptýleném stavu, 
má kuželový tvar, pokrývá daleko větší plochu 
požáru, kapičky vody jsou větší než u 
rozprášeného  proudu a mají větší pronikavost. 
Clonový proud – jedná se o proud hasiva 
chránící hasiče (nebo zařízení, objekt) proti 
žáru. Podle typu proudnice může středem 
vytékat plný proud doplněný proudem clonovým, 
nebo jen clonový a plný proud samostatně. 
Clonovým proudem vytvoříme před sebou 
ochranný deštník, který absorbuje velké 
množství tepla. 
Rozprášený (dříve mlhový) – rozprášeného 
proudu docílíme např. rozprašovací proudnicí 
TPX 974-30-58 pro hašení el. zařízení do 400 V 
vodou, vodní kapky mají velikost 0,1-0,8 mm. 
Čím menší budou kapky vody, tím větší bude plocha, která pohlcuje teplo a tím je větší chladící účinek 
vody neboť kapky vody se déle vznášejí ve vzduchu a zabraňují tak šíření tepla sáláním. 
Další způsob aplikace vody jako hasební látky je např. pomocí impulzního hašení (IFEX, tankové 
bateriové zařízení IMPULS 3M, impulzní hašení na letadlových lodích), nebo pomocí řezacího a 
hasícího vysokotlakého zařízení Cobra. 
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Vodu jako hasivo dopravujeme na místo požáru pomocí čerpadel a hadicového vedení, které je 
zakončeno proudnicí. Požární proudnice je zařízení užívané pro tvarování a usměrňování proudu 
hasiva, která je zakončená hubicí, jenž zmenšuje její průměr a tím zvyšuje rychlost hasiva. V současné 
době se používá celá řada proudnic různých typů (ruční, upevněné, s uzávěrem, bez uzávěru, sklopné, 
lafetové, přenosné, přívěsné, oscilační, vysokotlaké, deflektory) největší oblibě se ovšem těší proudnice 
kombinované, které nabízí možnost plynulé nebo skokové změny průtoku 
a tvaru proudu. 
Požáry, při kterých je použití vody spojeno s rizikem: 
a) Alkalické kovy – např. sodík a draslík reagují již s vodní párou obsaženou v ovzduší. S kapalnou 
vodou reagují za vývinu vodíku, přičemž unikající vodík se může vznítit uvolněným reakčním teplem. 
Dochází k silným explozím a rozstřikování hořícího kovu do okolí. Z dalších kovů je to ještě vápník, 
hořčík, hliník, kdy při styku s vodou dochází taktéž k uvolňování vodíku. Tyto kovy jsou schopny získat 
kyslík za vyšších teplot nejen z vody, ale také z oxidu uhličitého, nebo z hasících prášků na bázi 
hydrogenuhličitanů, proto se nesmí hasit vodou, ani CO2, ani prášky BC. Totéž platí pro ostatní hořlavé 
kovy lithium, cesium, rubidium, zirkon, stroncium, baryum, titan, uran, aj. Reakcí rozžhaveného železa 
s vodou se uvolňuje opět vodík a hrozí tak nebezpečí výbuchu. Rozžhavený materiál obsahující uhlík 
např. žhnoucí uhlí, koks, saze v komíně, reaguje s vodou za současného uvolňování vodíku a navíc 
ještě oxidu uhelnatého. 
b) Sloučeniny reagující s vodou – např. u oxidu vápenatého, boritého, fosforečného a sírového stykem 
s vodou dochází k uvolňování tepla a prudké odpařování vody může vést k fyzikálním výbuchům. K 
silnému místnímu přehřátí dochází tehdy, přijde-li do styku menší množství vody s velkým množstvím 
oxidu. U peroxidu sodíku a draslíku se chemickou reakcí s vodou uvolňuje vodík a kyslík. U karbidu 
vápenatého se reakcí s vodou uvolňuje acetylen a u karbidu hliníku se reakcí s vodou uvolňuje methan. 
c) Koncentrované kyseliny – při styku vody s kyselinou sírovou (H2SO4) může dojít k jejímu silnému 
ohřevu a vlivem přetlaku pak k rozstřikování kyseliny do okolí. Reakcí vody s kyselinou dusičnou (HNO3) 
dochází kromě uvolnění velkého množství tepelné energie k silnému vývinu toxických nitrozních plynů, 
hlavně oxidu dusičitého (NO2). Velmi prudká reakce nastane také při styku vody s kyselinou 
chlorosírovou HSO3Cl. U ostatních kyselin je vývin zřeďovacího tepla poměrně malý, neboť se tyto 
kyseliny v praxi používají již zředěné. 
d) Látky zahřáté na teplotu vyšší než teplota varu vody – jedná se o látky lehčí než voda, např. ropa, 
asfalt, tuky, oleje, které, přijdou-li do styku s kapalnou vodou, způsobí její rychlé vypaření a může tak 
dojít ke vzkypění nebo je-li vody větší množství, až k vyvření (vystřikování) těchto látek. V případě 
hašení nádrží např. s ropou, voda použitá pro hašení je těžší, klesá ke dnu, kde se zahřívá a mění v 
páru, dochází k utajenému varu a k explozivnímu vývinu vodní páry, která má za následek výše 
uvedené. 
e) Kapaliny s nízkou teplotou varu (zkapalněné plyny) – jedná se hlavně o methan, propan, buthan, 
ethylen, propylen, které mají nízký bod varu a to v rozmezí od -48 °C do -161 °C. Voda o teplotě 20 °C, 
má teplotu daleko vyšší než jsou teploty varu zkapalněných plynů. Když přijde voda do styku se 
zkapalněným plynem, předá mu svou tepelnou energii, způsobí jeho ohřev a tím i zvýšené vypařování. 
f) Hořlavé kapaliny mísitelné s vodou (polární) – mezi hořlavé kapaliny mísitelné s vodou patří např. 
líh, aceton, kyselina mravenčí, kyselina octová, estery, aminy atd. Hašení polárních kapalin ředěním 
vodou, jsou-li skladovány v nádržích, je velmi málo účinné. I při silném naředění lze např. u lihu ještě 
naměřit teplotu vzplanutí a vznícení. 
g) Elektrická zařízení pod napětím – hašení elektrických zařízení pod napětím vodou je možné pouze 
pomocí proudnic, k tomu účelu schválených, při dodržení bezpečných vzdáleností v závislosti na 
velikosti napětí a typu vodního proudu a zásad Bojového řádu jednotek požární ochrany – Metodický 
list č. 25/P a č. 14/N. Je nutné zohlednit konkrétní podmínky na požářišti, včetně stupně zakouření 
vnitřních prostor (kouř zvyšuje vodivost prostředí). 
h) Usazený prach – plné proudy vody se nesmí používat při požárech objektů, kde se nacházejí 
usazené hořlavé prachy, protože hrozí nebezpečí zvíření prachu a následného výbuchu. 
Shrnutí: 
Za velkou výhodu považujeme u vody vysoký chladicí efekt, dostupnou cenu, téměř všude přítomný 
výskyt, relativně jednoduchou dopravitelnost, chemickou neutralitu a nejedovatost, v neposlední řadě 
pak možnost využití její destrukční energie pomocí správné proudnice. Na druhou stranu jako 
nedostatek můžeme vnímat to, že při nízkých teplotách tuhne a mění svůj objem, dále velmi nízkou 
účinnost při hašení prašných produktů a hydrofobních materiálů bez smáčedel, elektrickou vodivost, 
korozivní vlastnosti a nezanedbatelné mohou být také škody způsobené vodou na budovách, zařízeních 
a skladovacích materiálech v důsledku nevhodné kultury hašení. 

Pěna 
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Pěna coby hasební látka není jako voda chemický jedinec ale je to dvojfázový systém, který se skládá 
z lamel o tloušťce cca 0,001-0,01 mm obsahující uzavřený plyn, (bublinky obsahující vzduch). Je to 
heterogenní směs plynu a kapaliny. Pěna pracuje na principu fyzikálního mechanismu hašení. Hasební 
efekt pěny je izolační, tzn., že vrstva pěny, která pokrývá hořlavou látku, od ní odděluje pásmo hoření, 
zabraňuje přístupu vzduchu a znemožňuje vývin hořlavých par a plynů. Druhotný efekt je ochlazovací a 
závisí na druhu použité pěny, přesněji řečeno na obsahu vody v pěně. Největší 
chladící efekt má těžká pěna. U pěn středních a lehkých je obsah vody nízký a tudíž chladící efekt je 
zanedbatelný. Pěny používané k hašení dělíme v podstatě podle tzv. čísla napěnění a podle způsobu 
výroby. 
Číslo napěnění je poměr mezi objemem pěnotvorného roztoku (voda + pěnidlo) a objemem 
vzniklé pěny. Udává tedy, kolikrát se zvětší objem kapaliny po jejím napěnění. 
Podle čísla napěnění rozdělujeme pěnu: 
• těžká – číslo napěnění do 20, vyrábí se proudnicemi např. P 3, P 6, P 12, AWG S 2, Bllizard 
• střední – číslo napěnění 20 – 200, vyrábí se proudnicemi např. SP 350, AWG M 2, M 4 
• lehká – číslo napěnění nad 200 – 2 000, vyrábí se agregáty např. Turbon, Turbex 

 

 
 
Podle způsobu výroby dělíme pěnu na: 
• chemická – vzniká v důsledku chemické reakce dvou složek, při které jedna ze složek uvolňuje plyn, 
který se rozptyluje v kapalině a tak pěnu vytváří. Chemickou pěnu vyrábíme mokrým anebo suchým 
způsobem. Mokrý způsob spočívá ve vzájemné reakci zásaditého a kyselého roztoku, které byly předtím 
umístěny ve vzájemně oddělených nádobách. Suchá pěna vzniká reakcí práškové směsi, (prášková 
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směs je tvořena kyselou, zásaditou složkou a pěnidlem) s vodou. V dnešní době se chemická pěna 
téměř nepoužívá, byla vytlačena pěnou mechanickou. 
 
• mechanická – vzniká v pěnotvorné proudnici nebo agregátu provzdušněním pěnotvorného roztoku 
(pěnidla + vody). Mechanické pěny lze vyrobit najednou velké množství, což u chemické pěny není 
dobře možné.  
Kvalitu vyrobené pěny ovlivňuje teplota a čistota použité vody, kdy nejlepší je pitná voda, (vadí příměs 
např. ropných látek), kvalita používaných pěnidel, procento jejich přimísení, kvalita vzduchu (kouř ve 
vzduchu tlumí vznik pěny) a druh pěnotvorného zařízení (použitá proudnice nebo agregát). 
Pěnu používáme na plošné nebo objemové 
hašení. U plošného hašení na povrchu hořlavé 
látky vytvoříme souvislou izolující vrstvy 
pěny zabraňující přístupu vzduchu. Plošné 
hašení se nejčastěji používá při hašení požárů 
třída A a B. Nejvhodnější je použití těžké, 
případně střední pěny, použití lehké pěny 
pro plošné hašení na volném prostranství je 
problematické, neboť lehká pěna může být 
strhávána větrem. Těžkou a střední pěnu 
můžeme takto využít k vytvoření dělících pásů 
mezi více ohnisky požáru nebo k zamezení šíření 
požáru po horizontální ploše. 
Princip objemového hašení spočívá v zaplnění 
uzavřených prostor (kabelové kanály, šachty, 
kolektory) pěnou a tím k vytlačení vzduchu z 
těchto prostor. S ohledem na číslo napěnění se 
jako nejvhodnější jeví použití lehké, případně 
střední pěny. Položená vrstva pěny by měla 
přesahovat cca 50 cm nad hořlavou látku. Při 
zaplňování uzavřených prostor pěnou musíme 
vytvořit podmínky k odvodu vzduchu na 
odvrácené straně zaplňovaného prostoru, aby 
nedošlo k vytvoření zátky, čímž by vzniklý přetlak 
neumožnil zaplnit hašený prostor. 
 
 
 
 
 
 
Rozdělení pěnidel: 
• proteinová – např. Afrodon a Tutogen na nepolární kapaliny, Polydol a Tutogen L na polární kapaliny 
• syntetická – např. Finifl am, Pyronil, Expyrol, Sthamex 
• fl uoroproteinová – např. Fluor-Schaumgeist, Tutogen FP 
• fl uorosyntetická tvořící vodní fi lm (tzv. lehká voda) – např. na nepolární hořlavé kapaliny 
(Sthamex AFFF, FC 203) a na polární hořlavé kapaliny (Moussol APS 3%) 
• pěnidla pro speciální použití – pro výrobu lehčených betonů, hašení tuků, cvičná pěna 
Proteinová (bílkovinná) pěnidla – kromě bílkovinné složky (keratin obsažený v rohovině, krvi, peří, 
štětinách, kostní moučce) obsahují stabilizátory pěny, konzervační přísady, antikorodanty a 
mrazuvzdorné přísady. Proteinová pěnidla mají pH 6,5-7,5, zapáchají a disponují krátkými skladovacími 
lhůtami kvůli rozpadu bílkovin. Na druhou stranu pěna z nich vyrobená má velkou odolnost proti 
ohořívání a tepelnému sálání, také vysokou stabilitu a přilnavost. 
Jsou biologicky odbouratelná, používají se v 4-6 % přimísení a jsou vhodná pro nižší čísla napěnění, 
cca 6-10 (těžká pěna). 
Syntetická pěnidla – jedná se o umělé povrchově aktivní látky na bázi sulfátů nebo sulfonátů obsahující 
stabilizátory pěny, látky zlepšující jejich mísitelnost a mrazuvzdorné přísady. Slouží k výrobě lehké, 
střední a těžké pěny 
– jsou to tzv. víceúčelová pěnidla. Vyžadují menší procento přimísení cca 2-3 %. K výrobě pěny je 
možné použít povrchovou, průmyslovou nebo mořskou vodu. Slouží k hašení požáru třídy A, B, také 
jako smáčedlo. Syntetická pěnidla se nekazí, nezapáchají a nevytváří usazeniny (sedimenty). 



 34 

Fluoroproteinová – do proteinových pěnidel se přimíchají fluorované povrchově aktivní látky, čímž se 
zvyšuje jejich kvalita. Pěna vyrobená z fluoroproteinových pěnidel má vysokou tekutost na povrchu 
hořlavých kapalin a lépe odolává teplotě, což se projeví na kratší době hašení. Mezi další výhody patří 
velký dostřik,  možnost prudké aplikace na hladinu hořící kapaliny, vysoká přilnavost a dlouhý poločas 
rozpadu vyrobené pěny. Hodí se na hašení velkých ploch, k výrobě pěny je možné použít 
povrchovou, průmyslovou nebo mořskou 
vodu. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena. 
Fluorosyntetická – pěnidlo je vyrobeno 
na bázi perfl uoruhlíkatých sloučenin, které 
nepodléhá účinkům kyselin a louhů. Je to 
skupina vysoce fl uorovaných povrchově aktivních 
látek umožňující napěnění vodního roztoku, v 
hasební technice jsou tato pěnidla známá jako 
„lehká voda“. 
Lehká voda plave na povrchu hořlavé kapaliny 
(ropného produktu), vytvoří na hladině blánu 
(tenký vodní fi lm), který 
znemožní odpařování hořlavé kapaliny a zároveň 
brání přístupu vzduchu k hořlavé kapalině.  
Lehká voda AFFF (aqueous fi lm forming foam), se hodí pro hašení nepolárních kapalin a výborně hasí 
požáry třídy A (papír, dřevo, guma, plasty). Pěna vyrobená z lehké vody AFFF se hodí také k 
preventivnímu zásahu při rozlití hořlavých kapalin, protože vzniklý vodní film zabraňuje vypařování 
hořlavých plynů a par. Pro hašení polárních kapalin se lehká voda AFFF nehodí, protože polární 
kapaliny vodní fi lm pod pěnou naruší a pěnu to likviduje. Pro hašení polárních kapalin byla vyvinuta 
lehká voda ATC a AR (alkohol resistant). Při hašení pěnou vyrobenou z těchto pěnidel se na hladině 
hořící kapaliny nejdříve rozprostře soudržný polymerní film, který chrání vodní film pod pěnou před 
rozrušením hořící polární kapalinou. Polymerní film má regenerativní (samozacelovací) vlastnosti proti 
mechanickému narušení tzn., že po narušení se vytvoří film nový. Tato vlastnost je největší předností 
těchto pěnidel. Lehké vody jsou cca 4 x účinnější než jiné typy pěnidel, jsou tepelně a chemicky stabilní, 
což umožňuje jejich použití u dlouhotrvajících požárů s vysokými teplotami. Chrání ještě nehořící povrch 
hořlavé kapaliny a zabraňují opětovnému vzplanutí. Mají dlouhou životnost, jsou odolné proti stárnutí a 
rozkladu. Příroda je schopna sama je odbourat a nevadí čističkám odpadních vod. 
Pěnidla patří mezi vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany. Certifikace pěnidel se provádí 
v duchu Zákona č. 22/1997 Sb. Pěnidla se v ČR certifikují v Technickém ústavu požární ochrany MV 
(TUPO), Praha 4-Modřany, (autorizovaná osoba O 221) a ve Vědeckovýzkumném uhelném ústavu (VV 
UÚ), Ostrava Radvanice, (autorizovaná osoba AO 214). Veškerá pěnotvorná hasiva musí mít certifikát 
vystavený na základě splnění podmínek normy ČSN EN 1568 českou autorizovanou osobou. 
Autorizovaná osoba (např. TUPO) vydá, na základě provedených zkoušek 
a měření vlastností pěnidla certifikát, který potvrzuje splnění normou stanovených parametrů a zajišťuje, 
že je výrobek bezpečný. Výrobce (nebo distributor), který je vlastníkem příslušného certifikátu, vystavuje 
Prohlášení o shodě, čímž potvrzuje shodu prodávaného pěnidla se vzorkem, na jehož základě proběhla 
certifikace pěnidla. 
Pro hašení pěnou platí obdobná pravidla jako při hašení vodou. Pěnu nelze použít na hašení 
lehkých kovů (sodík, draslík, hořčík, hliník), žhavého železa, sazí, žhnoucího uhlí a jiných látek 
spontánně reagujících s vodou, dále elektrických zařízení pod napětím a požárů karbidu vápníku. Pěna 
jako hasební látka je vhodná na požáry třídy A a B. 

 
Hasicí prášky 
První zařízení, které umožnilo vrhnout prášek do ohně pomocí oxidu uhličitého, vzniklo již v roce 1912. 
Hasicí prášky jsou organické nebo anorganické práškové chemikálie dopravované výtlačným plynem 
do pásma hoření, které zdolávají požárem zasažené materiály na principu chemického mechanismu 
hašení. Jako výtlačný plyn potřebný k dopravě do pásma hoření se používá dusík, oxid uhličitý nebo též 
tlakový vzduch. Při hašení působí prášky na místě požáru v rozptýleném stavu s vysokým hasebním 
účinkem. Hasící prášek váže na sebe radikály (aktivní částice) vzniklé hořením, odebírá jim energii a 
zpomaluje (přerušuje) tak řetězovou reakci hoření, tím se zmenšuje množství uvolňovaného tepla, v 
důsledku čehož se proces hoření zastavuje. Tento hasební princip nazýváme antikatalytický 
(záporně katalytický) nebo též inhibiční. Dalším hasebním efektem, který zde můžeme spatřit je tzv. 
efekt stěnový, kdy hasicí prášek v plamenech vytvoří stěnu o velkém povrchu, na které dojde jednak k 
přerušení chemické řetězové reakce hoření, ale vzniknuvší prášková stěna také chrání hasiče před 
působením sálavého tepla (radiace). Aby bylo dosaženo co největšího hasebního efektu je potřebné 
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hasicí prášek aplikovat přímo do plamenů. Hasicí prášky nemají ochlazovací účinek, takže může dojít 
k znovu vznícení již uhašeného materiálu. V mnoha případech je nutné 
po aplikaci hasebního prášku ještě provést položení hasicí pěny nebo použít vodu. 
Čím jsou práškové částice drobnější, tím je hašení práškem účinnější. Tokové vlastnosti prášku 
(dopravitelnost) jsou ale tím lepší, čím je prášek hrubší. Při výrobě prášku se tedy hledá kompromis 
mezi hasicí účinností, tekutostí a skladovatelnosti. Hasební prášky obsahují větší procento zrna o 
velikosti cca 0,05 mm a menší procento zrna o velikost cca 0,1 mm. Hasicí prášky jsou elektricky 
nevodivé a mrazuvzdorné, teplotní rozsah použití je cca od -50 °C do +60 °C. V suchém stavu jsou 
hasební prášky inertní. Při styku s vodou prášky BC vytvářejí silně alkalické roztoky a prášky ABC slabě 
kyselé roztoky. Co se týče toxicity tak s výjimkou některých prášků určených k hašení kovů, hasicí 
prášky nejsou toxické. 
Jelikož jsou hasicí prášky hydroskopické, musí se impregnovat proti vlhkosti (např. stearátem 
hořečnatým), aby nedocházelo k jejich hrudkovatění. Nejen vlhkost ale rozdílnost a patentovaná 
skladba při výrobě způsobuje při smíchání různých druhů prášku také hrudkovatění. Je zakázáno 
míchat různé druhy hasicích prášku navzájem mezi sebou. Při aplikaci způsobují hasicí prášky silné 
zaprášení prostoru, což si v mnoha případech vyžádá použití dýchacích přístrojů. 
Druhy hasících prášků: 
• BC – vhodné pro hašení hořlavých kapalin a plynů 
• ABC – pro hašení hořlavých pevných látek, kapalin a plynů 
• prášky hasicí kovy – pro hašení lehkých kovů, (Na, K, Mg, Al) 
Prášky BC – k výrobě prášků BC se nejčastěji používá hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3), 
hydrogeuhličitan draselný (KHCO3) a síran draselný (K2SO4). Mají lepší účinek na látky hořící 
plamenem, jsou vhodné pro hašení elektroinstalací, hořlavých kapalin jako je benzín, oleje, tuky a 
hořících plynů. Nejsou vhodné k hašení tuhých žhnoucích hořlavin nebo hořících kovů. Prášky 
obsahující hydrogenuhličitany lze použít i pro neutralizaci kyselin. Do skupiny prášků BC řadíme i 
prášky, jejichž zvýšená účinnost je založena na dekrepitaci (rozpad na drobné částice vlivem tepla 
přímo na požářišti). Tímto specifi ckým účinkem se projevuje hasicí prášek Monnex, který je cca 6x 
účinnější než jiné prášky BC. Částice Monnexu se po dopravě na požářiště rozpadnou vlivem tepla 
(dekrepitace) na částice menší než 1 mikrometr, čímž se značně zvětší povrch prachové stěny. Monnex 
je vhodný na požáry hořlavých kapalin, plynů, methanolu, propylenoxidu, zvládne překonat různé 
překážky při aplikaci a dobře se snáší s pěnou a vodou při kombinovaném hašení. Prášek Monnex není 
vhodný k hašení hořících kovů. Nejčastěji se můžeme setkat s těmito prášky typu BC – Totalit Super a 
Totalit 2 000. Oba dva tyto hasicí prášky lze použít pro hašení hořlavých kapalin a plynů, elektrických 
zařízení bez omezení napětí, Totalit 2 000 lze navíc použít k hašení požárů plastů a polystyrenu. 
Prášky ABC – k výrobě prášků ABC se nejčastěji používá dihydrogenfosforečnan amonný NH4H2PO4 a 
hydrogenfosforečnan amonný (NH4)2HPO4. Jedná se o univerzální hasicí prášky, které jsou vhodné 
kromě hašení hořlavých kapalin a plynů také k hašení pevných látek, elektrických zařízení pod napětím, 
nehodí se ovšem k hašení požárů kovů. 
Tyto hasicí prášky kromě antikatalytického principu působí na hořlavý materiál ještě principem 
izolačním. Fosforečnany se teplem rozkládají na polyfosfáty, které vnikají do pórů hořícího materiálu a 
na jeho povrchu vytvoří sklovitý povlak (glazuru) zabraňující přístupu vzduchu. Tento sklovitý povlak se 
může vpíjet hluboko do struktury např. dřeva a zastavit tak žhnutí. Zástupci hasicích prášků ABC jsou 
např. Neutrex, Totalit G, Furex anebo Pulvex. 
Prášky hasící kovy – označované též jako prášky M (metal). K výrobě těchto prášku se nejčastěji 
používá chlorid sodný (NaCl, kuchyňská sůl) včetně dalších organických přísad. Při hašení se organický 
materiál spaluje a zároveň tvoří s chloridem sodným roztavenou masu na povrchu hořícího kovu a 
izoluje jej od vzduchu. Příkladem prášku, který hasí kovy, je Totalit M. Při hašení neprodukuje toxické 
látky, není jedovatý a v suchém stavu není korozivní. Má ale alkalický (zásaditý) charakter, proto aby 
neohrožoval korozí, je potřebné jeho odstranění po hasebním zásahu. Je vhodný zejména k hašení 
sodíku, draslíku, lithia, zirkonu, barya, uranu a také pro likvidaci požárů v jaderných  elektrárnách. 
K uhašení 1 kg hořícího kovu je zapotřebí cca 1 kg hasicího prášku Totalit M. 
Shrnutí: 
Hasicí prášky velice dobře hasí plamenné hoření, jsou elektricky nevodivé, nejsou toxické, v suchém 
stavu nevykazují korozivní vlastnosti a jsou odolné vůči výkyvům tepla. Nemají ovšem ochlazovací  
účinek, způsobují silné zaprášení prostoru, jenž může být spojeno s poškozením jemných mechanismů, 
při nevhodném skladování hrudkovatí, čímž se stávají nepoužitelnými a jistou překážkou může být i 
jejich vyšší cena. Hasicí prášky nelze použít na hašení telefonních ústředen, přístrojů citlivých na prach, 
v potravinářství a zdravotnictví a požárů prašných materiálů z důvodu rozvíření hořlavé látky a možného 
vzniku výbušné směsi. 

Halony 
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Halony jsou deriváty uhlovodíků (zejména methanu a ethanu), v nichž je jeden nebo více atomů vodíků 
nahrazeno atomy halových prvků – Fluoru, Chloru, Bromu, také Jodu – I, ale velmi zřídka. Pro označení 
halogenderivátů se používá v požární ochraně termín halon (angl. halogened hydrocarbon). Hašení 
pomocí halonů je založeno na principu zpomalování chemické reakce hoření, tzv. inhibice. Halony se 
při požáru rozkládají a vytváří se radikály, které působí jako inhibitory – zpomalovače řetězové reakce 
hoření. Využívá se zde chemický mechanismus hašení, (antikatalytický princip). Hasící účinek je 
založen na principu srážky aktivní částice s jinou neaktivní molekulou nebo radikálem. 
Za normálních podmínek jsou to chemicky velmi stálé a netoxické nízkovroucí kapaliny nebo plyny. 
Pokud jsou kapalné, jejich hustota je asi 2x vyšší než hustota vody. Plyny jsou těžší než vzduch. Jsou 
velmi málo rozpustné ve vodě. Některé halony mohou při vdechování nebo potřísnění dráždit dýchací 
orgány, oči a kůži. Ve vysokých koncentracích mohou ovlivňovat srdeční činnost a funkci mozku. Za 
vysokých teplot při hašení mohou halony reagovat na halogenované kyseliny (fl uorovodíkovou a 
bromovodíkovou), které jsou vysoce dráždivé. Jedná se o látky připravené a využívané pouze člověkem. 
Halony byly využívány jako vynikající hasební prostředky jak v mobilních, tak stacionárních hasicích 
zařízeních. Byly využívány zejména při hašení v místech, kde hašení vodou mohlo být přímo 
nebezpečné (elektrická zařízení) nebo mohlo poškodit majetek (počítačové a elektronické vybavení, 
bankovky atd.). 
Díky svým vlastnostem se po dlouhou dobu halony jevily jako ideální chemické látky, které našly 
uplatnění především v požárních systémech a hasicích přístrojích. Halony jsou rovněž využívány jako 
hasiva v některých speciálních moderních zařízeních, v letecké a vojenské technice. 
Pro rozlišení různých halonů bylo zavedeno číselné označení. Každý halon je označen čtyřmístným 
číslem. První číslo udává počet atomů uhlíku v molekule, druhé číslo udává počet atomů fl uoru, třetí 
číslo udává počet atomů chloru a čtvrté číslo udává počet atomů bromu. Jod obvykle halony   používané 
k hašení neobsahuje, pokud ano, pak by číslo muselo být pětimístné. Jestliže halon neobsahuje některý 
z halogenů, na odpovídající místo v čísle se dává nula. 
Příklad: chlorbrommetan 1011 = 1 atom C, žádný atom F, 1 atom Cl, 1 atom Br. 
Tetrachlormethan CCL4 – bezbarvá kapalina, nepříjemného zápachu, páry jsou těžší než vzduch. 
Tetrachlor uvolňuje při hašení požáru kyselinu chlorovodíkovou HCl (silné korozivní účinky na železo), 
plynný chlor Cl2 a také velké množství fosgenu COCl2. Tetrachlor je jedovatý, vyvolává těžké 
onemocnění jater a ledvin, proto se již do hasicích přístrojů od r. 1979 neplní. Od r. 1996 je zakázaná 
výroba, dovoz a vývoz tetrachloru. Je elektricky nevodivý, používal se k hašení spalovacích motorů a 
elektroinstalace. 
Ethylbromid C2H5Br – bezbarvá, velmi těkavá kapalina s éterickým zápachem. Z jednoho litru 
elthylbromidu vznikne při teplotě varu cca 220 litrů par. Je daleko méně jedovatý. Ethylbromid se 
používal hlavně jako náplň do SHZ. 
Chlorbrommethan CH2ClBr – bezbarvá kapalina s charakteristickým zápachem. Z jednoho litru 
chlorbrommethanu vznikne při 21 °C cca 355 litrů par 6x těžších než vzduch. Je účinnější hasící 
prostředek než tetrachlormethan a je méně jedovatý. Používal se do PHP, SHZ a jako hasící prostředek 
v letectví. Jelikož se jedná o zdraví škodlivou látku, nesmí se používat v uzavřených prostorách. 
Uhlovodíky nahrazené fluorem spolu s dalšími halogeny nazýváme freony. Jejich výhodou je vysoká 
účinnost proti plamennému hoření, nízká jedovatost a schopnost bezezbytkového vypaření. Nevýhodou 
pak vysoká cena a podstatný vliv na ozónovou díru a globální oteplování. Freony kromě hasební 
techniky nalezly uplatnění také v chladírenských a klimatizačních technologiích. Od r. 1995 byl díky 
tomuto dovoz freonů do ČR zakázán s výjimkou zajištění ochrany zdraví a života lidí, obrany a 
bezpečnosti státu, bezpečnosti leteckého provozu a jaderných zařízení, výzkumu a vývoje. 
Z freonů můžeme vyjmenovat např. tyto: 
Difl uorchlorbrommethan CF2ClBr – hlavně k hašení elektrických zařízení a na požáry třída B a C. 
Dibromtetrafl uorethan C2F4Br2 – je obvykle ve směsi s jinými halony, využití hlavně k hašení 
elektronických zařízení. 
Trifl uorbrommethan CF3Br – nejedovatý, s velmi dobrými hasícími účinky hlavně v prostředí se 
zvýšeným obsahem kyslíku Halony a freony jsou chemicky velmi stálé, proto mohou doputovat až do 
stratosféry, kde se podílejí na rozkladu stratosférické ozonové vrstvy. Je třeba doplnit, že vykazují i 
značný potenciál přispívat k intenzifikaci skleníkového efektu a oteplování planety. Doba setrvání v 
atmosféře je počítána na desítky až stovky let. 
Při hodnocení vlivu halonů na životní prostředí se zaměřujeme zejména na tři ukazatele: 
• ODP (ozone depletion potential) – potenciál odčerpávání ozónu 
• GWP (global warming potential) – potenciál oteplení Země 
• AL (atmospheric lifetime) – doba životnosti v atmosféře 
ODP – ve středních vrstvách stratosféry (35-50 km nad zemským povrchem) vzniká ozónová vrstva, 
která absorbuje velkou část ultrafi alového záření a chrání rostliny a živočichy před jeho škodlivými 
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účinky. Halové prvky – hlavně brom, obsažené v halonech a freonech reagují s ozónem a narušují tak 
ozónovou vrstvu. Na zemský povrch pak dopadá větší množství ultrafi alového záření. Vyššímu 
procentu UV záření dopadajícího na zemský povrch se připisují tři negativní efekty na lidské zdraví – 
nárůst rakoviny kůže, poškození zraku a oslabení imunitního systému. Hodnota ODP je relativní číslo, 
které udává kolikrát větší nebo menší je odčerpávání ozónu způsobené stejným množstvím 
hodnoceného hasiva než odčerpání způsobené srovnávací látkou. Srovnávací látkou byl stanoven freon 
CFC 11 (trichlorfl uormethan CFCl3), pro který byla stanovena hodnota ODP = 1,0. Od roku 1992 jsou 
podle Kodaňského dodatku k Montrealskému protokolu povoleny pouze takové látky, které mají ODP < 
0,2. Příklad: halon 1211 (CF2ClBr) má hodnotu ODP = 3,0, tzn., že tento halon způsobí 3x větší 
odčerpání ozónu než stejné množství freonu CFC 11. 
GWP – na naší planetu dopadá sluneční záření, povrch Země absorbuje asi 70 % tohoto záření, a 
zbytek se odráží do atmosféry. Atmosféra pohltí toto odražené sluneční záření a odrazí ho zpět na Zem. 
Na pohlcování odraženého záření se podílí vodní pára, oxid uhličitý, methan, oxid dusný, které 
způsobují tzv. přirozený skleníkový efekt. 
V důsledku lidské činnosti (spalování fosilních paliv, používání dusíkatých hnojiv, halonů a freonů) se 
obsah tzv. skleníkových plynů v atmosféře zvyšuje a dochází tak k postupnému oteplování Země, což 
způsobuje tzv. dodatečný skleníkový efekt. Hodnota GWP je relativní číslo, které udává kolikrát větší 
nebo menší je oteplení Země způsobené stejným množstvím hodnoceného hasiva než oteplení Země 
způsobené srovnávací látkou. Srovnávací látkou byl stanoven freon CFC 11 (trichlorfl uormethan 
CFCl3), pro který byla stanovena hodnota GWP = 1,0. Příklad: halon 1301 (CF3lBr) má hodnotu GWP = 
80, tzn., že tento halon způsobí 80x větší oteplení Země než stejné množství freonu CFC 11. 
AL – doba životnosti v atmosféře je čas, po který různé látky mohou v atmosféře uplatňovat svůj 
negativní vliv na ozónovou vrstvu Země a na růst dodatečného skleníkového efektu. Tato doba se 
stanovuje odborným odhadem, např. halon 1301 (CF3Br) má hodnotu AL = 80-150 let, methan má 
hodnotu AL = 10 let, oxid uhličitý má hodnotu AL = 120 let. Montrealský protokol z r. 1987 upravuje 
pravidla používání, možnosti výroby a dovozu halogengerivátů uhlovodíků. 
Základním kritériem toho, jestli se může, ale hlavně jak dlouho halogenderivát používání je chování 
halogenderivátů k ozónové vrstvě Země. Toto chování udává koefi cient ODP (potenciál odčerpávání 
ozónu). Podle toho, zda se určitá skupina halogenderivátů uhlovodíků chová ohleduplněji k ozónové 
vrstvě, nebo ji ničí více než CFC 11 nabývá koefi cient ODP větších nebo menších hodnot než 1. Podle 
této nabyté hodnoty je pak výroba, dovoz, či používání konkrétní skupiny halogenderivátů zakázána, 
nebo povolena do určitého data. Montrealský protokol původně povoloval používání halogenderivátů s 
hodnotou ODP menší než 0,5, ale Kodaňský dodatek z r. 1992 stanovil hodnotu ODP menší než 0,2. 
Montrealský protokol ratifi kovala tehdejší vláda ČSFR v r. 1992, (platí pro ČR i SR). Podle 
Montrealského protokolu a Kodaňského dodatku platí zákaz používání halonů od 1. 1. 1994. 
Halony se v České republice nevyráběly, dnes jsou jejich výroba a použití zakázány. Výroba a používání 
halonu jsou zakázány s výjimkou odůvodněných případů, na které však musí být uděleno povolení. 
Mohou se však vyskytovat v již existujících hasicích zařízeních, která zatím nebyla vhodným způsobem 
zneškodněna. 
První zákon na ochranu ozónové vrstvy přijala ČR už v roce 1993, na jeho přípravě se významně 
podílely ekologické organizace. V roce 1995 jej nahradil zákon nový a od roku 2002 je ochrana ozónové 
vrstvy začleněna do zákona o ochraně ovzduší. Legislativa platná v ČR je spoluvytvářena Evropskou 
komisí a Ministerstvem životního prostředí a na jejím základě je ošetřen vztah požární ochrany a 
ochrany životního prostředí. Tato problematika je v současné době upravena nařízením ES č. 
2037/2000, dále pak zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonu 
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. Z této legislativy vyplývá následující. 
Použití halonu v hasicích zařízeních je povoleno pouze v případech kritického použití, které jsou 
vyjmenovány v příloze VII nařízení (ochrana stanovených prostorů letadel, vojenských pozemních 
vozidel apod.) Zákon také upravuje povinnosti osob, které zacházejí s halony. Systémy požární ochrany 
a hasicí přístroje obsahující halony měly být nejpozději do 31. prosince 2003 vyřazeny z provozu. 
Zejména v jaderné energetice, letecké a raketové technice je poměrně těžké najít za halony vhodnou 
náhradu. 
Snaha nalézt za halony odpovídající náhradu vedla k vývoji tzv. halonových alternativ. Halonové 
alternativy mají menší nebo nulový vliv na ozónovou díru a globální oteplování a co se týče nebezpečí 
poškození zdraví neškodnou toxicitu při hašení. Existují 3 kategorie halonových alternativ (podle 
zastoupení halových prvků). 
Halonové alternativy kategorie I – příkladem hasební látky této kategorie je hasivo FM 100 – chemický 
vzorec CHF2Br, hasivo má nízkou toxicitu, nezanechává zbytky, je nevodivé, má výborné hasící 
vlastnosti, potřebná koncentrace pro hašení je 4 % a projevuje se menším vlivem na ozónovou vrstvu. 
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FM 100 má hodnotu ODP = 0,2-1,1 a dobu životnosti v atmosféře AL = 5-7 let. Výroba skončila v r. 1995 
a v ČR je zatím povolenou látkou. 
Halonové alternativy kategorie II – kladnou vlastností halonových alternativ kategorie II je nízká 
hodnota ODP a kratší doba životnosti v atmosféře cca 10 let. Tyto halonové alternativy se také uplatňují 
jako náhrada za freony v klimatizační a chladírenské technice. Příkladem hasební látky této kategorie 
je HALOTRON I – je to směsná látka složená z halogenderivátu HCFC 123, freonu 14 a argonu, 
chemický vzorec CF3CHCl7 + CF4 + Ar. Hasivo má nízkou toxicitu, nezanechává zbytky, je nevodivé, má 
velmi dobrý hasební účinek, potřebná koncentrace pro hašení je 6 %, ale hlavně nepoškozuje ozónovou 
vrstvu. Halotron I má hodnotu ODP = 0,02 a dobu životnosti v atmosféře AL 
= 4-11 let. Výroba je povolena do r. 2030, používá se jako hasivo v PHP a je vhodný na hašení požárů 
třídy A, B a C a elektrických zařízení pod napětím. 
Halonové alternativy kategorie III – tyto halonové alternativy se projevují sníženou hasební účinností 
a vyšší spotřebou než u předcházejících kategorií. Doba hašení je tak delší, ale hodnota ODP = 0. 
Příkladem hasební látky této kategorie je FM 200 – chemický vzorec C3HF7, hasivo má nízkou primární 
toxicitu ale vyšší toxicitu sekundární, neboť dochází k uvolňování fl uorovodíku vlivem tepelného 
rozkladu při hašení. FM 200 nezanechává zbytky, je nevodivý, potřebná koncentrace pro hašení je 10 
% a nezpůsobuje škody při aplikaci. Využívá se jako náplň SHZ a pro hašení výpočetních a 
telekomunikačních technologií. FM 200 má hodnotu ODP = 0, jeho výroba není nijak omezena. 
Dalším hasivem této kategorie je HALOTRON II, jehož používání není omezeno zákonem ani časově, 
taktéž s hodnotou ODP = 0 a dobou životnosti v atmosféře AL = 33 let. Využití nalézá převážně v SHZ.  
Americká firma 3M uvedla na trh tzv. čistá hasiva (clean extinguishing agents CEA), které zákonem 
o ochraně ovzduší nejsou vůbec dotčeny. Čisté hasivo je definováno jako elektricky nevodivé, těkavé 
nebo plynné hasivo, které po odpaření nezanechává zbytky (rezidua). Jedná se například o čisté hasivo 
CEA 410, CEA 614, Novec 1230 od firmy 3M nebo FE 36 od fi rmy DuPont. 
CEA 410 – perfl uorbutan C4F10 je hasivo, které nahrazuje halon 1301. Využívá se k hašení výpočetní a 
telekomunikační techniky, různých strojoven, velínů, uplatnění také nalezne v knihovnách, muzeích na 
letištích či skladech výbušnin. 
CEA 614 – perfl uorhexan C6F14 je hasivo, které nahrazuje halon 1211. Kromě záporně katalytického 
účinku má také velký účinek ochlazovací. Používá se jako hasivo v přenosných hasicích přístrojích a je 
možné ho využít pro hašení požárů třídy A, B, C a elektrických zařízení pod napětím. 
FE 36 – hexafl uorpropan CF3CH2CF3. Hasivo nahrazuje dříve užívané halony 1211 a 1301, má 
extrémně nízkou toxicitu, nezpůsobuje korozi, je nevodivé a velice účinné. Toto čisté hasivo je určeno 
pro hašení požárů tříd A, B, C i elektrických zařízení pod napětím. Vzhledem k tomu, že se po uhašení 
samo odpaří (nezanechává rezudia) je vhodné pro hašení elektronických zařízení, záznamové a 
výpočetní techniky, telefonních ústředen, elektromotorů, archívů, galerií, laboratoří a muzeí. 
Novec 1230 – jedná se o kapalinu, tzv. fl uorovaný keton. Nepřispívá ke ztenčování ozónové vrstvy, 
hodnota ODP = 0, má mimořádně nízký potenciál ke globálnímu oteplování a krátkou dobu existence v 
atmosféře AL = 5 dnů. 
Hasivo Novec 1230 vyhovuje požadavkům legislativy nejen v současné době, ale bude jim vyhovovat i 
v dohledné budoucnosti. Používá se k hašení telekomunikačních ústředen, velínů, výpočetní techniky, 
nebezpečných míst na lodích, kriticky důležitých vojenských zařízení, jako jsou motory a kabiny pro 
posádky a systémů ochrany letového provozu. 
Použití halonů jako hasební látky je zakázáno v případě: 
• požárů hořlavých kovů (možná chemická reakce a následný výbuch) 
• požárů prašných materiálů (možnost vzniku výbušné směsi) 
• požárů žhnoucích látek (možnost vzniku vysoce toxických látek) 
• požárů ve špatně větraných místnostech (vznik toxických látek) 
Shrnutí: 
Halony potažmo halonové alternativy velice rychle hasí plamenní hoření, mají nepatrnou elektrickou 
vodivost, jsou mrazuvzdorné a jako hlavní přednost vidíme to, že po hašení nezanechávají zbytky 
hasiva (rezidua), což sebou přináší vysokou kulturu hašení. Zplodiny jejich tepelného rozkladu jsou 
toxické, proto je nutno zachovávat opatrnost ve špatně větratelných prostorách. Použití nejedovatých 
halonů je omezeno jejich vysokou cenou. Nemají univerzální použití (nevhodné na žhnoucí látky, hořící 
kovy), mají velmi malý ochlazovací účinek. Způsobují naleptání a bobtnání plastických hmot, mají 
korozívní vlastnosti a při styku s vodou vznikají roztoky kyselin. Při hašení na otevřeném prostranství je 
hašení málo účinné, neboť dochází k odvanutí hasiva. 

Inertní plyny 
Principem hašení inertními plyny je především ředění hořlavé směsi. Toto spočívá ve snižování 
koncentrace kyslíku a hořlavé látky ve směsi, která se tvoří v pásmu hoření plamene. Když se sníží 
koncentrace kyslíku pod určitou hranici, tak se hoření přeruší. Přerušení hoření nastává při poklesu 
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obsahu kyslíku na cca 10-12 %. Inertní plyny tak vlastně oddělí kyslík obsažený ve vzduchu od požáru, 
případně ho vytěsní. Jsou to plynné nehořlavé látky, které musí mít co největší měrné teplo (musí na 
sebe teplo vázat) a co nejmenší tepelnou vodivost (musí co nejméně rozvádět teplo na okolní hořlavé 
látky). Nejznámějšími inertní plyny, které mají praktické využití při hašení, jsou oxid 
uhličitý, dusík, vzácné plyny (např. argon), vodní pára a spaliny. 
Oxid uhličitý CO2 – je nehořlavý, nejedovatý, bezbarvý plyn, bez zápachu, slabě nakyslé chuti, těžší 
než vzduch. 
Když se nadechneme, nasáváme vzduch s přibližnou koncentrací CO2 0,03 %, ale při výdechu z našich 
plic má vzduch koncentraci CO2 4 %. Vzhledem k tomu, že oxid uhličitý se používá k hašení v prostorách, 
kde se mohou nacházet lidé, je nutné znát jeho fyziologické účinky na lidský organismus. V nízkých 
koncentracích do 5 % povzbuzuje, resp. zrychluje dýchání, ale při dlouhodobém vdechování má slabý 
narkotický účinek. Při vysokých koncentracích způsobuje oxid uhličitý smrt zadušením, vzhledem k 
tomu, že parciální tlak CO2 v plících je větší než jeho tlak v krvi a tudíž nemůže docházet k jeho 
uvolňování z krve, čímž ochrnou dýchací centra. Proto při jeho použití jako hasícího prostředku 
v uzavřených prostorách nebo v místnostech malého objemu, je nutno zachovávat opatrnost, zvláště 
v nízko položených místech. Do 3 % CO2 v ovzduší člověk nijak negativně nereaguje. 5 % CO2 

způsobuje závratě, nouzi o dech a ospalost. 8-10 % CO2 může způsobit bezvědomí a smrt v několika 
hodinách. Při 20 % se člověk náhle zhroutí, smrt udušením nastává do 5-10 minut. Z obecného pohledu 
za nebezpečnou lze považovat takovou koncentraci, která je vyšší než koncentrace CO2 ve vzduchu 
člověkem vydechovaným. Smrtelné koncentrace CO2 najdeme také ve studních, septicích, jeskynních, 
vinných a pivních sklepích. Oxid uhličitý lze poměrně snadno zkapalnit (při 20 °C tlakem 
6 MPa), zkapalněný se pak přechovává v tlakových láhvích. Za normálního tlaku se mění na tuhou bílou 
hmotu (sníh) o teplotě -78,5 °C (Joule-Thomsonův jev, z celkového kapalného množství v PHP se cca 
30 % přemění na sníh). Může způsobit popáleniny třetího stupně (sněhové vločky). Je také snadno 
rozpustný ve vodě. Díky dopravě (spalování pohonných hmot) a rozvinutému průmyslu se z 50 % podílí 
na globálním oteplování Země.  
Oxid uhličitý pracuje na principu fyzikálního mechanismu hašení. Hasící účinek CO2 je především 
zřeďovací. Spočívá ve snížení koncentrace kyslíku a hořlavé látky ve směsi, která se tvoří v pásmu 
hoření plamene. Jestliže se sníží koncentrace kyslíku pod určitou hladinu, hoření se přeruší. Chladící 
účinek CO2 je minimální. Obvykle se při hašení používá koncentrace 30-35% objemových. Za 
normálních podmínek 1 kg CO2 zaujme objem 500 l a toto množství je schopno uhasit plamenný požár 
o objemu 1m3. CO2 se používá zejména k hašení požárů elektrických zařízení, protože je elektricky 
nevodivý, hořlavých kapalin a plynů, cenných předmětů (které nepoškodí), dále k hašení v uzavřených 
prostorách, sušárnách, zásobnících apod. Vhodný je taktéž k hašení v potravinářství, laboratořích, 
archívech, muzeích apod. Nedoporučuje se ovšem používat na hašení jemných elektronických zařízení 
s ohledem na možnost vzniku kyseliny uhličité a případné koroze. Nelze ho použít k hašení materiálů, 
které obsahují kyslík potřebný k hoření ve své hmotě a mohou tedy hořet bez přístupu vzduchu (celuloid, 
nitrocelulóza). Nelze ho použít k hašení síry, protože má mnohem nižší hodnotu vznícení, než na kterou 
se síra zahřívá. Při hašení lehkých kovů (Na, K, Mg, Ti, U, Al, Zr) dochází k chemické reakci, kdy kov 
reaguje s kyslíkem, který CO2 obsahuje, uvolňuje se uhlík ale hlavně   jedovatý a výbušný oxid uhelnatý 
(CO). Oxidem uhličitým se nesmí hasit rozžhavené kovy (Fe, Cu, Zn), žhnoucí koks, hořící uhlík anebo 
vodík protože chemickou reakcí se také uvolňuje CO. Nelze ho použít ani na hašení sypkých materiálů 
protože může dojít k jejich rozvíření a vzniku výbušné směsi. Při expanzi CO2 může vzniknout 
elektrostatický náboj, který se vybíjí ve formě zápalných jisker. 
Dusík N2 – je bezbarvý, nehořlavý plyn, bez zápachu, bez chuti, o něco lehčí než vzduch. Nepůsobí 
dráždivě a není toxický pro lidský organismus Obsah N2 ve vzduchu je 78,1 %. Získává se destilací 
zkapalněného vzduchu. 
Přechovává se stlačený v tlakových nádobách na tlak 15 MPa. Dusík je chemicky netečná látka, která, 
za běžných podmínek nereaguje s kovy ani s nekovy, kromě lithia. Hasící účinek dusíku je zřeďovací. 
Snižuje koncentraci kyslíku a hořlavé látky v pásmu hoření a tím zabraňuje hoření. Nelze ho použít v 
otevřených prostorech. Vzhledem k tomu, že je lehčí než vzduch, dochází k jeho rozptýlení a v pásmu 
hoření tedy není možno vytvořit dostatečnou koncentraci. Užívá se k hašení požárů v uzavřených 
prostorech o nevelkém objemu a to hlavně k hašení technologií jako jsou reaktory, destilační kolony, 
uzavřené zásobníky, nádrže, mlýny apod. Je možné ho použít k vytvoření inertní atmosféry  
v zásobnících a potrubních systémech, kde se skladují vysoce nebezpečné kapaliny a při jejich 
přečerpávání. 
Ve velké míře se také používá k vytvoření inertní atmosféry k ochraně zařízení, které se odstavuje např. 
z důvodu opravy či revize a také v laboratořích jako ochranného inertního plynu, který brání oxidaci 
látek. V dusíkové atmosféře se provádí i celá řada chemických procesů. Dusík se také používá jako 
výtlačný plyn k dopravě hasicích prášků např. u kombinovaných hasicích automobilů nebo hasicích 
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přístrojů. Jeho záporem je menší hustota ve srovnání se vzduchem a tendence unikat netěsnostmi, 
nelze ho skladovat ve zkapalněném stavu, což má vliv na celkové množství uchovávaného plynu v 
tlakových nádobách. 
Vzácné plyny – vzácnými plyny nazýváme tyto plynné prvky – Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, 
Radon. Vzduch kolem nás obsahuje cca 1 % vzácných plynů, z toho hlavní část 0,93 % zaujímá argon, 
který jako jediný lze použít k hasícím účelům vzhledem k tomu, že je z uvedených plynů nejlépe cenově 
dostupný. 
Argon – vyrábí se frakční destilací zkapalněného vzduchu, je nejedovatý, bezbarvý, bez zápachu, málo 
rozpustný ve vodě, těžší než vzduch. Hasící účinek argonu je zřeďovací. Argon lze použít k hašení v 
malých uzavřených prostorech v těch případech, kdy nelze použít oxid uhličitý a dusík by měl malý efekt, 
např. při hašení zirkonu, uranu, atd. 
Využívá se také k vytvoření inertní atmosféry tam, kde se pracuje s nebezpečnými a samozápalnými 
látkami. Lze jej použít k výrobě pěny s vysokým číslem napěnění (až 2 000). Takovou pěnou se hasí 
samozápalné látky (silany, borany) a radioaktivní materiály. Používá se jako čistý plyn nebo jako směs 
plynů, z nichž nejznámější je inergen. 
Inergen – je plynná směs obsahující 52 % N2, 40 % Ar a 8 % CO2 určená pro stabilní hasicí zařízení, 
využívána hlavně pro hašení elektrických zařízení, výpočetní techniky, lakovacích kabin, archívů, 
galérií, muzeí a zařízení v chemickém průmyslu. Inergen je nevodivý, podobné hustoty jako vzduch, 
nekoroduje a nerozkládá se za vysokých teplot. Při použití inergenu dochází v uzavřeném prostoru k 
poklesu koncentrace kyslíku na 12 % objemových (vzduch kolem nás obsahuje 21 % kyslíku), tudíž v 
tomto prostoru se vytvoří atmosféra chudá na kyslík, což vede k uhašení požáru (zřeďovací hasební 
účinek). 
Vodní pára – hasící účinek vodní páry spočívá ve snížení koncentrace kyslíku a hořlavé látky ve 
vzduchu na takovou hodnotu, při které se proces hoření přeruší (zřeďovací účinek). Stejně jako u jiných 
inertních plynů koncentrace kyslíku musí být snížena na 10 – 12 %. Používá se pouze tam, kde jsou 
dostupné technologie pro její výrobu. 
Optimálního účinku lze dosáhnout při hašení v uzavřených prostorách v objektech do 500 m3. Používá 
se k hašení v sušárnách dřeva, mlýnech, různých zásobnících, cyklonech, kde se vyskytuje uhelný 
prach, transformátorech a v destilačních kolonách. Je nevhodná k hašení elektrických zařízení pod 
napětím, látek hořících bez přístupu vzduchu (celuloid), objektů, kde se nachází osoby, požárů, při 
kterých hoří velké množství uhlí nebo koksu (dochází k uvolňování vodíku) a dále všech látek patřících 
do třídy požárů D. Mezi kladné vlastnosti řadíme možnost odběru ze zařízení, které slouží primárnímu 
technologickému procesu, nízkou cenu páry a možnost dlouhodobé dodávky. 
Negativní je, že nemá ochlazovací účinek, ohrožuje osoby, způsobuje zamlžení objektů a prostorů a tím 
znesnadnění průzkumu a záchranných prací. Kondenzovaná vodní pára zvlhčuje pevné materiály, čímž 
vznikají sekundární škody, které mohou nastat také při hašení v zimním období v důsledku rozdílných 
teplot. 
Spaliny – získáme ze speciálních hasicích agregátů jako např. GIG, GAG, Zikun nebo Hurican 
spalováním leteckého paliva nebo spalováním propan-butanu v agregátu ANPL 100, který se využívá 
pro hašení senážních věží. Spaliny vznikají nejčastěji při reakci uhlovodíků se vzdušným kyslíkem. 
Obsahují produkty dokonalého spalování např. oxid uhličitý, dusík, vodní pára a produkty nedokonalého 
spalování např. oxid uhelnatý, vodík a saze (volný uhlík).  
Kromě toho se ve spalinách může objevit i určité množství nespotřebovaného kyslíku. Oxidu uhličitého 
nalezneme ve spalinách cca 15-21 % a považujeme ho ve spalinách za nejúčinnější hasivo. Spaliny 
mají hasící účinek stejný a použití podobné jako ostatní inertní plyny. Jedná se o relativně levné hasivo, 
které lze vyrábět ve velkém množství a dlouhodobě dodávat do hašeného objektu. K nevýhodám spalin 
patří především to, že je nutno spalovací proces neustále kontrolovat a regulovat. Při přebytku vzduchu 
(dokonalé spalování) stoupá obsah kyslíku ve spalinách a při nedostatku vzduchu se zvyšuje obsah 
produktů nedokonalého spalování. Použití spalin na hašení s vyšším obsahem kyslíku by bylo 
kontraproduktivním počínáním. Spaliny mají také vysokou teplotu a proto je někdy nutné jejich 
zchlazení. 
Fluorid sírový SF6 – bezbarvý, nejedovatý plyn, bez zápachu, o hodně těžší než vzduch, který nepatří 
do skupiny vzácných plynů, hasicí účinek (zřeďovací) má ovšem stejný jako ostatní inertní plyny. 
Disponuje velmi silným zhášecím účinkem na elektrický oblouk, proto se používá jako vnitřní náplň 
vypínačů, stykačů vysokého a velmi vysokého napětí, zapouzdřených rozvoden i jako plynová izolace 
transformátorů a kabelů. 
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9. Hasicí přístroje 

Přenosné hasicí přístroje (PHP) 
Hasicí přístroje (přenosné, přívěsné, pojízdné) se považují podle Vyhlášky o požární prevenci za 
vyhrazený druh věcných prostředků požární ochrany tzn., že na jejich projektování, instalaci, 
provoz, kontrolu, údržbu a opravy jsou kladeny zvláštní požadavky. 
U hasicích přístrojů platí, že jejich umístění, druhy a počet je stanoven ve schválené projektové 
dokumentaci příslušné stavby. 
Povinnost vybavit stávající objekty přenosnými hasicími přístroji ukládá právnickým a podnikajícím 
fyzickým osobám ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) a fyzickým osobám pak ustanovení § 17 odst. 1 písm. 
d) Zákona o požární ochraně, s podrobnostmi uvedenými v ustanovení § 2 Vyhlášky o požární prevenci. 
V prostorách a zařízeních právnických a podnikajících fyzických osob, u nichž nebylo stanoveno 
množství, druh a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany, se zabezpečují a instalují hasicí 
přístroje na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu. 
Vyhláška č. 23/2008 Sb. v příloze č. 4 přináší zpřesnění a konkrétně stanoví umístění, množství a druhy 
hasicích přístrojů, které je nutné mít v nově postavených rodinných domech, bytových domech, 
ubytovacích zařízeních, garážích a v prodejních stáncích. 
Umístění hasicích přístrojů208) 

Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití. Hasicí přístroje se umísťují 
tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí 
přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z 
hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se 
k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě. 
Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich 
dosahu. Volba druhů a typů přenosných hasicích přístrojů se provede v závislosti na charakteru 
předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách nebo provozované činnosti; přitom musí 
být vyloučeno, že bude v případě potřeby použit hasicí přístroj s nevhodnou hasební látkou. 
Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu 
konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného 
na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze 
nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu. V 
dopravních prostředcích a na strojích se přenosné hasicí přístroje umísťují tak, aby nemohly ohrozit 
bezpečnost osob.  
Provozuschopnost, kontrola, údržba, periodická zkouška přenosného hasicího přístroje209) 

Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek 
stanovených touto vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury. 
Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, 
normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-
li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, 
pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního 
nebezpečí pro některé případy instalací (např. v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší. 
První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho 
instalací.  
Součástí údržby hasicích přístrojů je jejich periodická zkouška a plnění. Při kontrole, údržbě a opravách 
hasicího přístroje je možno nahradit jednotlivé díly, součásti, náplně a příslušenství 
(např. typový štítek, hasební látku, výtlačný plyn) jen komponenty odpovídajícími technickým 
podmínkám výrobce. 
Periodická zkouška, při které se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku 
nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a 
zkouška pojistného ventilu, se vykonává u hasicích přístrojů vodních a pěnových jednou za 3 roky, u 
ostatních jednou za 5 let. 
Osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu, opatří hasicí přístroj plombou spouštěcí armatury 
a trvale čitelným kontrolním štítkem tak, aby byl viditelný při pohledu na instalovaný hasicí přístroj, 
nevylučuje-li to konstrukční provedení hasicího přístroje. Kontrolní štítek nesmí zasahovat do typového 
štítku a překrývat výrobní číslo hasicího přístroje. Na kontrolním štítku se vyznačuje měsíc a rok 
provedení úkonu, termín příští kontroly nebo příští periodické zkoušky a údaje, podle nichž lze 
identifikovat osobu, která úkon provedla, a to jméno a příjmení této osoby, popřípadě u podnikatele údaj 
o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v 
obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje 



 42 

týkající se jeho zaměstnavatele. 
Doklad o provedené kontrole, údržbě nebo opravách hasicích přístrojů vždy obsahuje 
následující údaje: 
a) údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání vlastníka (uživatele) hasicího přístroje a 
identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; 
je-li vlastníkem (uživatelem) hasicího přístroje fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého 
pobytu této fyzické osoby, 
b) adresu objektu, ve kterém byl PHP instalován, není-li shodná s adresou podle písmene a), 
c) umístění, druh, označení výrobce, typové označení, výrobní číslo nádoby kontrolovaného hasicího 
přístroje, 
d) datum provedení a další údaje o kontrole provozuschopnosti, údržbě nebo opravě, jejím výsledku a 
vyjádření o provozuschopnosti hasicího přístroje, 
e) písemné potvrzení o provedené kontrole provozuschopnosti, datum, jméno, příjmení a podpis osoby, 
která kontrolu provozuschopnosti provedla, u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo 
místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též 
údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele. 
Osoba, která provádí kontrolu, údržbu nebo opravu, vyřadí z používání hasicí přístroj: 
a) vadný, který nelze předepsaným způsobem opravit, nebo 
b) ten, u něhož nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby, nebo 
c) starší 20 let, s výjimkou hasicího přístroje CO2, který se vyřazuje z používání, je-li starší 40 let. 
Ten, kdo vyřadil hasicí přístroj z používání, vystaví jeho vlastníku nebo uživateli doklad s uvedením 
důvodu vyřazení. Jak již bylo uvedeno, povinnost vybavit některé druhy nových staveb hasicími přístroji 
vychází z Vyhlášky č. 23/2008 Sb., konkrétně z ustanovení § 13 a přílohy č. 4. Tato vyhláška nabyla 
účinnosti dne 1. července 2008 a přináší nové, vyšší požadavky na vybavení novostaveb rodinných 
domů a staveb určených pro bydlení přenosnými hasicími přístroji a také zařízením autonomní detekce 
a signalizace. Pro stávající bytové domy platí dosavadní povinnost instalovat přenosné hasicí přístroje 
v souladu s ustanovením § 2 Vyhlášky o požární prevenci. 
Vybrané druhy staveb se dle přílohy č. 4 Vyhlášky č. 23/2008 Sb. vybavují hasicími přístroji 
následovně: 
Prodejní stánek, který je stavbou podle zvláštního právního předpisu, musí být vybaven alespoň jedním 
přenosným hasicím přístrojem vodním nebo pěnovým s hasicí schopností nejméně 13A nebo 
přenosným hasicím přístrojem práškovým s hasicí schopností nejméně 21A. 
Rodinný dům musí být vybaven alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností 
nejméně 34A. 
Ve stavbách bytových domů musí být instalovány PHP v množství a druzích takto: 
a) jeden přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A, určený pro hlavní domovní rozvaděč 
elektrické energie 
b) jeden přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B určený pro strojovnu výtahu 
c) jeden přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo přenosný hasicí 
přístroj práškový s hasicí schopností 21A na každých započatých 100 m2 půdorysné plochy u požárních 
úseků určených pro skladování, je-li jejich půdorysná plocha větší než 20 m2 

d) další přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo přenosný hasicí 
přístroj práškový s hasicí schopností 21A na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy všech 
podlaží domu, přičemž se do této plochy nezapočítávají plochy bytů. 
Ve stavbách ubytovacích zařízení musí být instalovány PHP v množství a druzích takto: 
a) v požárních úsecích určených pro ubytování jeden přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 21A 
na každých započatých 12 ubytovaných osob, při vzájemné vzdálenosti přenosných hasicích přístrojů 
menší než 25 m, avšak vždy jeden na podlaží, obdobné platí i pro požární úseky určené pro ubytování 
ve stavbách jiného účelu 
b) v požárních úsecích určených pro skladování a v provozech souvisejících s ubytováním o půdorysné 
ploše nad 20 m2 jeden hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo práškový 
přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 34A na každých započatých 100 m2 půdorysné plochy 
c) jeden přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A určený pro hlavní domovní rozvaděč 
elektrické energie 
d) jeden přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B určený pro strojovnu výtahu. 
Ve stavbách garáží musí být instalovány tyto přenosné hasicí přístroje: 
a) v jednotlivých garážích jeden přenosný hasicí přístroj pěnový nebo práškový s hasicí schopností 183 
B pro každý oddělený prostor (stání) samostatně 
b) v řadových garážích jeden přenosný hasicí přístroj pěnový nebo práškový s hasicí schopností 183 B 
pro každý samostatně oddělený prostor (stání) 
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c) v hromadných a v řadových garážích (ve společném prostoru pro více stání) jeden přenosný hasicí 
přístroj pěnový nebo práškový s hasicí schopností 183 B na prvních započatých 10 stání a další stejný 
přenosný hasicí přístroj na každých započatých 20 stání v jedné výškové úrovni (podlaží). 
Základní požadavky 

Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení právnických osob a fyzických osob vykonávajících 
podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (dále jen „podnikající fyzické osoby“) věcnými 
prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními vyplývá z požárně bezpečnostního 
řešení stavby, nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace ověřené 
stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu nebo je stanoveno v jiném právním předpisu. 
Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení právnických osob a podnikajících fyzických osob 
věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními může být rozšířeno (např. 
na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo stanovení podmínek požární 
bezpečnosti). 
Jinými slovy se zde říká že: 
a) počet hasicích přístrojů je určen schválenou stavební dokumentací, což vlastně znamená, že se vše 
řídí výpočtem podle požárního zatížení v závislosti na ustanovení příslušných norem 
b) počet hasicích přístrojů může být navýšen schváleným posouzením požárního nebezpečí (kdo a jak 
ho vypracovává a schvaluje, pak určuje Zákon o požární ochraně) 
V prostorách a zařízeních právnických osob a podnikajících fyzických osob, u nichž nebylo 
stanoveno množství, druhy a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárně 
bezpečnostními zařízeními, popřípadě nelze-li toto prokázat, se zabezpečují a instalují alespoň: 
a) na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje obsahující 
hasivo s celkovou hasicí schopností nejméně 13 A (pro požáry látek v tuhém stavu, zejména 
organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím), nebo 
b) na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje s celkovou 
hasicí schopností nejméně 70 B (pro požáry hořlavých kapalin nebo hořlavých látek přecházejících do 
kapalného stavu), nebo 
c) pokud nejsou na typových štítcích hasicích přístrojů uvedeny hodnoty jejich hasicí schopnosti, jeden 
přenosný hasicí přístroj na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu, přičemž 
jmenovité množství náplně hasicího přístroje musí odpovídat nejméně některé z těchto hodnot: 9 litrů 
vody, 6 litrů vodního roztoku pěnidla, 6 kg halonu nebo jiného ekvivalentního hasiva, 6 kg hasicího 
prášku nebo 5 kg oxidu uhličitého (CO2). 
V případech, kdy počet přenosných hasicích přístrojů odpovídá požadavkům podle odstavce a), b), c), 
ale hasicí přístroje nejsou dostupné pro celou posuzovanou plochu (např. stavební rozdělení prostoru 
na více dispozičně nepropojených místností) nebo nelze použít pouze jeden druh hasiva, instaluje se 
nejméně jeden přenosný hasicí přístroj pro každý takto oddělený prostor nebo nejméně jeden přenosný 
hasicí přístroj s potřebným druhem hasiva. 
 
Třídy požárů dle ČSN EN 2 
Správná volba hasicího přístroje v boji se začínajícím požárem je podmíněna druhem hořlavé látky. Dle 
druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru. Jedná se o třídy požáru A, B, C, D a F. 
 
Třída požáru A - požáry pevných látek organického původu, jejichž 
hoření je doprovázeno žhnutím. Jedná se zejména o dřevo, papír, slámu, 
uhlí, gumu, textil, plast apod. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí 
přístroje vodní, pěnové, hasicí přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého), a 
práškové hasicí přístroje s hasicím práškem ABC. Nevhodné jsou 
halonové hasicí přístroje a práškové přístroje s hasicím práškem BC. 
 
Třída požáru B – požáry hořlavých kapalin. Jedná se zejména o benzín, 
naftu, oleje, vosk, barvy, alkoholy apod. Pro tuto třídu požáru jsou 
vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové, halonové hasicí přístroje a 
hasicí přístroje s čistým hasivem. Nevhodný je vodní hasicí přístroj. 
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Třída požáru C – požáry plynných látek hořících plamenem. Jedná se 
zejména o propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík atd. 
Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní, práškové, hasicí 
přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého), halonové hasicí přístroje a hasicí 
přístroje s čistým hasivem. Nevhodný je pěnový hasicí přístroj. 
 
 
Třída požáru D – požáry práškových a alkalických kovů, např. hořčík, 
hliník, zinek, draslík, sodík, lithium apod. Při hoření těchto kovů dochází 
k vývinu obrovských teplot (až přes 3 000 °C). Hašení takovýchto požárů 
vyžaduje použití suchých hasiv (zemina, suchý písek, suchý cement, 
suchý grafit) nebo speciálně upravených hasicích prášků typu M. 
Nevhodné pro třídu požáru D jsou hasicí přístroje vodní, pěnové, hasicí 
přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého), práškové hasicí přístroje s 
hasicím práškem BC i ABC, halonové hasicí přístroje a hasicí přístroje s 
čistým hasivem. 
 
 
 
Třída požáru F – požáry rostlinných nebo živočišných jedlých olejů 
a tuků ve fritézách a jiných kuchyňských přístrojích a zařízeních. Na 
hašení se používají speciální směsi vody a soli (Neufrol M, Fettex), také 
hasící rouška,  poklička apod. Nevhodné jsou hasicí přístroje vodní, 
pěnové, hasicí přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého), práškové hasicí 
přístroje s hasicím práškem BC i ABC, halonové hasicí přístroje a hasicí 
přístroje s čistým hasivem. 
 
 
 
Hasící schopnost 
Pod pojmem hasicí schopnost je míněna schopnost hasicího přístroje uhasit specifikovaný zkušební 
objekt nejvýše přípustným množstvím hasiva daným v ČSN EN 3-7+A1. Vyjadřuje, že hasicím 
přístrojem byly při zkoušce u autorizované osoby za normově stanovených podmínek uhašeny dva 
zkušební objekty ze série tří zkušebních objektů. 
Hasicí schopnost se od 1. 1. 1997 vyznačuje na typovém štítku hasicího přístroje velikostí největšího 
zkušebního objektu, který předmětný hasicí přístroj uhasil. 
Zkušební objekt se označuje kódovým znakem (např. 27A, 183B)) sestávajícím z čísla udávajícího 
velikost zkušebního objektu a písmene, které vyjadřuje třídu požáru A nebo B. Čím je číslo vyšší, tím je 
PHP účinnější, tím větší má hasební schopnost, (uhasí delší hranici nebo větší objem hořlavé kapaliny), 
většinou je také dražší. 
 
Zkušební objekty pro požár třídy A tvoří dřevěné hranoly poskládané do hranice na kovovém stojanu 
vysokém 250 mm, širokém 900 mm a o délce, která odpovídá délce zkušebního objektu. Pro požáry 
třídy A jsou všechny zkušební objekty (hranice) sestaveny ze 14 vrstev hranolů čtvercového průřezu o 
straně 39 ± 2 mm z borovicového dřeva o délce 500 mm v sudých vrstvách a v lichých vrstvách o délce 
v dm, rovné číslu udávajícímu velikost zkušebního objektu, (např. 13A x 1 dm = 13 dm, tzn., že délka 
hranolu v lichých vrstvách bude 1,3 m). V každé vrstvě musí být vzdálenost mezi hranoly 6 cm. Zkušební 
objekty mají tedy v závislosti na velikosti vnější rozměry hranice 500 mm na šířku a 560 mm na výšku 
a délku 0,5 m až 5,5 m. Zkušební objekty větší než 27A musí být sestaveny ze zkušebních objektů 
menších velikostí (např. 55A = 21 A + 13A + 21A). Zkušební objekt větší než 55A se nesmí používat.  
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Kovová zapalovací vana pod dřevěnou hranicí se naplní vodou s heptanem (1/3 vody a 2/3 heptanu), 2 
minuty po zapálení heptanu se vana vytáhne a dřevěná hranice se nechá hořet dalších 6 minut, čímž 
se dosáhne celkové doby hoření 8 minut. Hasí se tedy po 8 minutách po zapálení hořlavé kapaliny, a 
to tak, že celý obsah PHP se může vyprazdňovat plynule, nebo v dávkách. Nejdelší doba hašení nesmí 
překročit 5 minut u zkušebních objektů nejvýše 21A a 7 minut u zkušebních objektů větších velikostí. 
Zkoušející musí určit okamžik, kdy je hasicí přístroj zcela vyprázdněn, nebo 
kdy je zkušební objekt během přípustné doby (5 nebo 7 minut) uhašen. V obou případech se zkušební 
objekt musí pozorovat po dobu 3 minut. Zkouška je považována za úspěšnou, když jsou všechny 
plameny uhašeny a v průběhu 3 minutové doby pozorování nedojde k opětovnému vzplanutí 
zkušebního objektu (dřevěné hranice). 
 
Zkušebními objekty pro požáry třídy B jsou válcové nádoby o hloubce 150 mm (pro 21B – 70B) a 
hloubce 200 mm (pro 89B – 233B) a různých průměrech a tomu odpovídající ploše, viz tabulka níže. O 
velikosti tohoto zkušebního objektu dává představu průměr nádoby, který se pohybuje v rozmezí od 920 
mm u zkušebního objektu 21B po 3 000 mm u zkušebního objektu 233B. Číslice např. 233 vyjadřuje 
objem vody s hořlavou kapalinou v litrech obsažený ve zkušebním objektu a to v poměru 1/3 vody a 2/3 
hořlaviny. Zkušební objekt větší než 233B se nesmí používat. 
Jako hořlavá kapalina je zde předepsán průmyslový heptan, který se nechá před zahájením hašení 
rozhořet po dobu 1 minuty a poté se do 10 sekund začne s hašením. Zkoušející nasměřuje proud hasiva 
na zkušební objekt a dle vlastního uvážení se kolem něj pohybuje tak, aby dosáhl co nejlepšího 
výsledku. Hasicí přístroj vyprazdňuje plynule nebo v dávkách. Zkoušející musí určit okamžik, kdy je 
hasicí přístroj zcela vyprázdněn, nebo kdy je zkušební objekt uhašen. Zkouška je považována za 
vyhovující, když jsou všechny plameny uhašeny.  
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Uvedení vhodnosti hasicího přístroje k hašení požáru třídy C je na uvážení výrobce a týká se jen 
práškových hasicích přístrojů, popřípadě hasicích přístrojů s náplní CO2 (oxid uhličitý). 
Pro hasicí přístroje, kterými by bylo možné hasit požáry třídy D nelze pro účely zkoušení definovat 
reprezentativní standardní požár, protože se jedná o velmi specifické situace, kdy účinnost hasicích 
přístrojů musí být stanovena pro jednotlivé, konkrétní případy. 
 
Zkušebním objektem pro zkoušku hasicí schopnosti hasicích přístrojů určených pro třídu požáru 
F je ocelová nádoba simulující ponornou fritézu. Označení zkušebního objektu 5F znamená, že v 
ocelové nádobě se nachází 5 l čistého jedlého oleje s rozsahem teploty vznícení od 330 °C do 380 °C. 
Při zkoušce hasící schopnosti pro objekt F5 se používá válcová nádoba z ocelového plechu a pro 
zkušební objekty 25 F, 40 F a 75 F se používá nádoba ve tvaru kvádru o normovaných rozměrech. 
Zkušební nádoba s olejem se zespodu zahřívá, až dojde k jeho samovznícení. Poté se zdroj tepla vypne 
a olej se nechá volně hořet 2 minuty. Po této době zkoušející vyprazdňuje celý obsah hasicího 
přístroje bez přerušení z minimální vzdálenosti pouze z jednoho směru. Co se týče požadavků na hasící 
schopnost PHP, tak nesmí dojít k výstřiku hořícího oleje z nádoby, požár musí být uhašen a nesmí dojít 
k opakovanému vznícení zkušebního objektu, ani k přetečení oleje po dobu 20 minut po úplném 
vyprázdnění hasicího přístroje. Na konci zkoušky musí zůstat olej ve zkušební nádobě a při hašení 
nesmí kromě krátkodobých projevů dojít ke zvětšení plamenů více jak 2 m. 
 
Obecně platí a je logické, že hasicí přístroj o stejné hmotnosti 
hasiva, které je účinnější nebo je aplikované výhodnějším 
způsobem, může uhasit větší zkušební objekt. To se následně 
projeví ve větším počtu hasicích jednotek, které jsou tomuto 
hasicímu přístroji přiřazeny. 
Nyní se budeme podrobněji zabývat přenosnými hasicími přístroji 
(dále jen PHP), s kterými běžný uživatel může přijít do styku. PHP 
je dle ČSN EN 3-7+A1 definován jako hasicí přístroj, jehož 
konstrukce umožňuje přenášení a ruční obsluhu a který má v 
provozuschopném stavu hmotnost nejvýše 20 kg. PHP musí 
fungovat, aniž by musely být otočeny do obrácené polohy. Hasicí 
přístroje jsou používány v počáteční fázi vzniklého požáru. Při 
vlastním použití hasicích přístrojů je nutno zachovat klid a rozvahu. 
Zásah je nutno provádět vždy po směru větru a vystřikující proud 
hasiva musí směřovat od okraje požáru směrem do nitra požáru. 
Mezi požadavky kladené na přenosné hasicí přístroje patří hasící 
účinnost, přijatelná hmotnost, dlouhá životnost, opakovatelné 
plnění, jednoduchá konstrukce, snadná obsluha, spolehlivost a bezpečný 
provoz. Dle typu a množství hasiva v PHP je doba činnosti cca 6-60 sekund, dostřik cca 2-6 m a teplotní 
rozsah použití se pohybuje od -30 °C do +60 °C . PHP je tlaková nádoba naplněná hasivem a opatřená 
zařízením, kterým se přístroj uvádí v činnost. Hasivo je vytlačováno samočinně výtlačným mediem a to 
buď trvalým tlakem, nebo tlakem z patrony. 
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Jako výtlačná media (plyny) PHP se používají pouze vzduch, argon (Ar), oxid uhličitý (CO2), helium (He) 
a dusík (N2). Uvedení PHP přístroje pod stálým tlakem do činnosti je velice jednoduché. Stačí vytrhnout 
zajišťovací kolík a po stisknutí páky ventilu v horní části PHP nebo na konci výstřikové hadice je hasicí 
přístroj okamžitě funkční. Tyto hasicí přístroje jsou osazeny manometrem (vyjma hasicího přístroje CO2, 
tzv. sněhový), který nám trvale ukazuje, zda-li je v hasicím přístroji potřebný provozní tlak. Uvedení do 
činnosti hasicího přístroje s tlakovou patronou je trochu složitější. Po vytržení zajišťovací pojistky 
udeříme na nárazníkovou armaturu a vyčkáme (cca 5-10 sekund), než dojde přemístění výtlačného 
plynu z tlakové patrony do nádoby hasicího přístroje. Poté je hasicí přístroj připraven k hašení. Abychom 
nemuseli složitě přemýšlet jaký druh hasicího přístroje zvolit a jak máme hasicí přístroj použít, je na těle 
hasicího přístroje uveden stručný návod a zároveň jsou znázorněny piktogramy s třídou požáru, pro 
které je hasicí přístroj vhodný. V souvislosti s harmonizací norem  je na každém hasicím přístroji 
uvedeno v textu návodu k obsluze, zda se přístroj smí nebo nesmí použít k hašení elektrických zařízeni 
pod napětím a za jakých podmínek. Je tedy nutné před použitím provést kontrolu druhu hasicího 
přístroje a případně zajistit odpojení elektrické energie, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. 
Pokud hasicí přístroj jednou použijeme (byť sebekratší dobu), je nutné dát přístroj znovu naplnit a 
zkontrolovat, aby byl řádně připraven pro následné bezproblémové použití. 
 
Přenosné hasicí přístroje dělíme dle typu náplně na: 
• vodní hasicí přístroje 
• práškové hasicí přístroje 
• hasicí přístroje CO2 (tzv. sněhový) 
• halonové hasicí přístroje, (halon je hasivo, jehož primární složku tvoří jedna nebo několik organických 
sloučenin obsahujících jeden nebo několik prvků fluoru, chloru, bromu nebo jodu 
• hasicí přístroje s čistým hasivem, (čisté hasivo je elektricky nevodivé, těkavé nebo plynné hasivo, které 
po odpaření nezanechává zbytky, tzv. rezidua) 
Rozdělení přenosných hasicích přístrojů podle konstrukce (viz obr. č. 51 a, b): 
a) pod stálým tlakem 
b) s tlakovou patronou 
 

 
VODNÍ PHP – jako hasicí náplň se používá voda s mrazuvzdornými a antikorozními přísadami. 
PĚNOVÝ PHP – jako hasicí náplň se používá voda s mrazuvzdornými a antikorozními přísadami + 
pěnidlo, které po provzdušnění vyrábí pěnu. 
PRÁŠKOVÝ PHP – jako hasicí náplň se používá hasicí prášek BC, ABC nebo speciální prášky hasící 
lehké kovy. Velkou výhodou hasicích prášků je nevodivost. Proto je možné s nimi hasit i elektrická 
zařízení pod napětím ale je nevhodný do prostor, kde jsou přístroje citlivé na prach. Před použitím 
práškového PHP se doporučuje s hasicím přístrojem zatřepat, (případně jej otočit o 180° a vrátit zpátky), 
aby se uvolnil případně usazený prášek a mohlo dojít k jeho bezproblémovému vypuzení výtlačným 
plynem. 
SNĚHOVÝ PHP – náplní je zkapalněný CO2, (2/3 kapalná složka, 1/3 plynná složka), přístroj je pod 
stálým tlakem cca 7 MPa, (tlak se mění v závislosti na okolní teplotě). V případě použití co nejrychleji 
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otáčíme ovládacím kolečkem doleva až na doraz, nebo zcela mačkáme pákový ventil, v opačném 
případě (nedostatečné otevření) hrozí riziko zamrznutí ventilu. Při hašení PHP s náplní CO2 je nebezpečí 
vzniku popálenin chladem (omrzlin), při kontaktu s nechráněnou pokožkou. 
HALONOVÝ PHP – výroba a používání halonů jsou zakázány s výjimkou speciálních odůvodněných 
případů, na které však musí být uděleno povolení. Halony jsou deriváty uhlovodíku (zejména methan a 
ethan), kde jeden nebo více atomů vodíku byl nahrazen atomem nebo atomy halových prvků fluorem F, 
chlorem Cl, bromem Br, také jodem I, ale velmi zřídka. Použití halonů v hasicích zařízeních je povoleno 
pouze v případech kritického použití, (ochrana stanovených prostoru letadel, vojenských pozemních 
vozidel apod.) Halony vykazují velmi silnou schopnost poškozovat ozonovou vrstvu Země, podílejí se 
na tvorbě skleníkového efektu a vykazují dlouhou životnost v atmosféře, některé až 150 let. Podle 
Nařízení Evropské rady č. 2037/2000 mohou být v PHP používány pouze halony 2402, 1211. 
HASICÍ PŘÍSTROJE S ČISTÝM HASIVEM – čistá hasiva jsou bezpečnou náhradou zakázaných 
halonů, které z ekologických důvodů již nesmějí být používány. Náplň PHP tak tvoří např. CEA 614 (tzv. 
čisté hasivo na bázi tetradekafl uorhexanu, FE 36 (tzv. čisté hasivo na bázi hexafl uorpropanu) nebo 
Novec 1230 (tzv. fluorovaný keton).  
 

Vhodnost a nevhodnost použití PHP 
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10. Komíny, spalinové cesty 

 

Základní požadavky na komíny 
Základní úpravou v oblasti provozování komínů je zákon o požární ochraně, který je doplněn 

vyhláškou č. 34/2016 Sb. 

Všeobecné požadavky na komíny jsou uvedeny v ČSN EN 1443 a požadavky na navrhování a 

provádění spalinových cest a připojování spotřebičů paliv jsou uvedeny v ČSN 73 4201. 

Povinnosti právnických, podnikající a fyzických osob při používání komínů a spotřebičů paliv 

jsou dány Zákonem o požární ochraně. Další podmínky požární bezpečnosti u fyzických osob 

jsou rozvedeny ve Vyhlášce o požární prevenci (§43) – např. komíny a kouřovody se udržují v 

takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu 

připojených tepelných spotřebičů. Základní technické požadavky komínů a kouřovodů s 

odkazem na normové hodnoty jsou také uvedeny ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, návrhem konstrukce komínů a kouřovodů se zabývá také Vyhláška č. 

23/2008 Sb. 

Pro dobrou orientaci v pojmech týkajících se komínů, je dobré si některé vysvětlit: 

Komín – jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy 

Spalinová cesta – dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší (sjednocení výkladu 

pojmu "Spalinová cesta" 

Kouřovod – konstrukční díl pro spojení mezi spalinovým hrdlem spotřebiče paliv a sopouchem 

Sopouch – konstrukční díl komína, do kterého je připojen kouřovod 

Spotřebič paliv – zařízení pro výrobu tepla, ve kterém vznikají spaliny, které musí být 

odvedeny do venkovního ovzduší Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za 

vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, 

čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách právních předpisů  

a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady. 
 

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016, o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty  

 

Způsob čištění spalinové cesty  -  Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných 

látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí 

spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.  Nelze-

li spalinovou cestu vyčistit způsobem podle odstavce 1, lze provést čištění komínu odolného 

proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba.  

  

Způsob kontroly spalinové cesty - Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění 

posouzením: 

a) toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým 

požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její 

užívání,  

b) toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek 

připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,  

c) zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, 

kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,  

d) spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a 

stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,  

e) zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při 

prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů 

spalin obvodovou stěnou stavby,  
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f) jejího stavebně technického stavu a  

g) toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo 

revizi.  

  

Revize spalinové cesty -  Revize spalinové cesty se provádí: 

a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,  

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,  

c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,  

d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, 

provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o 

provedení čištění a kontroly spalinové cesty,  

e) po komínovém požáru, nebo  

f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt 

trhlin u používané spalinové cesty.  
  

Způsob revize spalinové cesty -  Revize spalinové cesty se provádí  

  

a) posouzením shody provedení spalinové cesty s projektovou dokumentací,  

b) ověřením, zda je spalinová cesta opatřena identifikačním štítkem,  

c) posouzením, zda provedení a stav spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek 

připojeného spotřebiče paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,  

d) ověřením, zda je na kompletní spalinovou cestu, případně její jednotlivé komponenty vydáno 

prohlášení výrobce o stálosti vlastností,  

e) prohlídkou spalinové cesty, při které se kontroluje zejména:  

1. dodržení montážního návodu výrobce spalinové cesty;  

2. vyplnění a pravdivost údajů uvedených na identifikačním štítku;  

3. úplnost a sestavení jednotlivých dílů spalinové cesty;  

4. zda nedošlo při přepravě, nakládání nebo montáži s jednotlivými díly spalinové cesty k jejich 

poškození (trhlinky v keramických vložkách, poškozený komínový plášť, poškozená izolace, 

poškozené těsnící kroužky apod.);  

5. zda je dodržen požadovaný sklon kouřovodu a jeho polohové vedení zajišťuje plynulé 

proudění spalin;  

6. zda jsou na spalinové cestě provedeny a jsou přístupné a funkční veškeré předepsané otvory 

pro čištění, kontrolu, vymetání, vybírání a měření;  

7. zda přístup k čištění a kontrole komínu jeho ústím odpovídá normové hodnotě;  

8. zda jsou správně namontována všechna přídavná zařízení (např. tlumiče hluku, 

kompenzátory, spalinové klapky, regulátory tahu apod.);  

9. zda jsou bezpečně namontovány všechny statické prvky zajišťující stabilitu spalinové cesty 

a konstrukční díly pro ochranu před povětrnostními vlivy a vlivy vnitřního prostředí stavby 

(např. v prostupu komínového tělesa střešním pláštěm včetně parotěsné zábrany apod.);  

10. zda nejsou v prostoru, ve kterém je umístěn spotřebič paliv typu B, umístěna podtlaková 

zařízení, která by mohla negativně ovlivnit funkci odvodu spalin (např. podtlakové ventilátory 

větracího zařízení, digestoř, krby apod.);  

11. zda jsou zazděny případně uzavřeny veškeré montážní otvory v komínovém plášti, a zda je 

zajištěna dilatace komínové vložky v komínovém plášti;  

12. zda je po celé délce spalinová cesta průchodná a je zachována její vnitřní světlost;  

13. zda kouřovod nezasahuje v sopouchu do komínového průduchu;  

14. zda ve spojích přetlakového a vysokopřetlakového komínu nejsou těsnicí elementy 

uvolněné nebo nevyčnívají ze spoje;  

15. zda je průchozí zadní větrání případně vzduchový průduch;  

16. zda jsou dodrženy bezpečné vzdálenosti spalinové cesty od hořlavých předmětů a hořlavých 
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stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F;  

17. zda jsou prostupy viditelných a přístupných míst spalinové cesty stavebními konstrukcemi, 

půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby v souladu s 

normovými hodnotami;  

18. zda je zajištěna požární odolnost spalinové cesty (z vnějšku ven) požadovaná pro konkrétní 

části budovy, přes které spalinová cesta prochází,  

f) lineárním měřením, kterým se ověřuje:  

1. zda jsou dodrženy požadavky na vnitřní světlost a vnější velikost spalinové cesty a polohové 

a výškové vedení spalinové cesty (především účinná a neúčinná výška komínového tělesa, 

délka svislého kouřovodu s funkcí komínu, účinná výška a délka kouřovodu a vývodu spalin, 

včetně polohových změn, délka spalinové cesty ve vytápěném a nevytápěném prostoru, osové 

výšky sopouchů u společného komínu apod.);  

2. zda je dodržena největší dovolená vzdálenost kotevních prvků na spalinové cestě a největší 

dovolená výška komínu, svislého kouřovodu s funkcí komínu nebo komínového nástavce nad 

poslední podporou;  

3. zda výška ústí komínu, svislého kouřovodu s funkcí komínu případně komínového nástavce 

odpovídá normovým hodnotám;  

4. zda je dodržena předepsaná výška svislé části kouřovodu;  

5. zda umístění vývodu spalin na obvodovém plášti objektu odpovídá normovým hodnotám,  

g) ověřením těsnosti spalinové cesty - toto ověření revizní technik spalinových cest provede, 

jestliže z výsledků předchozí prohlídky pojme podezření, že spalinová cesta vykazuje 

netěsnosti. V rámci revize spalinové cesty se ověření těsnosti spalinové cesty provede i na 

žádost objednatele. Ověření těsnosti spalinové cesty se provede:  

1. Kouřovou zkouškou - zkouškou těsnosti kouřem (u komínu třídy N1 a N2);  

2. Tlakovou zkouškou - zkouškou plynotěsnosti (u komínu třídy P1, P2, H1, H2). Tlaková 

zkouška spalinové cesty se provede stlačeným vzduchem nebo inertním plynem při teplotě 20 

°C. Zkušební přetlak je 200 Pa u přetlakové spalinové cesty třídy P1 a P2, nebo 5000 Pa u 

vysokopřetlakových spalinových cest třídy H1 a H2. Povolený únik je stanoven v ČSN EN 

1443,  

h) ověřením funkčnosti spalinové cesty a dostatečnosti přívodu spalovacího vzduchu - toto 

ověření revizní technik spalinových cest provede, jestliže z výsledků předchozí prohlídky a 

měření pojme podezření, že spalinová cesta není způsobilá bezpečně odvádět spaliny od 

připojeného spotřebiče do volného ovzduší. Ověření funkčnosti spalinové cesty a dostatečnosti 

přívodu spalovacího vzduchu se provede:  

1. uvedením spotřebiče do provozního stavu (pokud je to technicky možné) a následným 

měřením teploty spalin, komínového tahu, přebytku vzduchu, účinnosti spalování, teploty 

vzduchu v místě instalace a venkovní teploty vzduchu tak, aby bylo možné ověřit, že spalinová 

cesta bude funkční za všech provozních podmínek připojeného spotřebiče paliv;  

2. provedením 4 Pa testu (plynná paliva) nebo 8 Pa testu (pevná paliva);  

3. měřením hodnoty CO v místě instalace spotřebiče.  
  

.  
 Lhůty a vzory -  Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty jsou uvedeny v následující 
tabulce, pokud ověřená dokumentace stavby, posouzení požárního nebezpečí nebo 
výrobce připojeného spotřebiče paliv nestanoví lhůty kratší.  
 



 52 

 
 
 
  
 

Vysvětlivky a podmínky  

  1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v 

součtu 6 měsíců v kalendářním roce.  

  2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná 

paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod 

spalin od spotřebiče na pevná paliva.  

  3. Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v 

přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami 

prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců.  

 4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva 

v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se čistí a kontroluje ve stejných lhůtách 

jako spalinová cesta určená pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.  

  5. Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k 

přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát 

za dva měsíce.  

 6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci 1) se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a 

kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.  

 7. Spalinovou cestu, na kterou byla při zahájení provozu provedena revize, na kterou je 

připojen původní spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, 

než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v této příloze, není nutné do 

jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; čištění a kontrola spalinové cesty se 

provedou před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.  

  8. U nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen spotřebič paliv a komínový 

průduch, byl v sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání dešťových 

srážek, při zachování funkce větrání, se kontrola a čištění neprovádí.  

  9. Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se 

čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.  
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Vzor písemné zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty  
 
  

                                                ZPRÁVA 

                              o provedení čištění a kontroly spalinové cesty 

 

Číslo zprávy: 

Datum vystavení zprávy: 

 

Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty: 

 

Údaje o oprávněné osobě: 

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby: 

Jméno a příjmení oprávněné osoby, nebo jejího zástupce, provádějící čištění a kontrolu 

spalinové cesty: 

Číslo živnostenského listu / číslo osvědčení revizního technika spalinových cest*): 

 

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:  

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu: **) 

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické 

osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty: **) 

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:  

 

Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a 

druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv:  

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty (je-li k dispozici): 

 

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:  

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: 

Termín odstranění zjištěných nedostatků: 

 

                                               ZÁVĚR 

                            Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu 

 

                                             VYHOVUJE 

                           VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ  

                                            NEVYHOVUJE *) 

 

                                                               Podpis a razítko oprávněné osoby 
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Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cesty  
 
  

 

                                                ZPRÁVA 

                                       o revizi spalinové cesty 

Číslo zprávy:  

Datum vystavení zprávy: 

Datum provedení revize spalinové cesty: 

 

Údaje o revizním technikovi spalinových cest: 

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby: 

Jméno a příjmení revizního technika spalinových cest, který revizi spalinové cesty provedl:  

Číslo osvědčení revizního technika spalinových cest: 

 

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:  

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu: *) 

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které byla provedena revize 

spalinové cesty: *) 

Adresa objektu, ve kterém byla provedena revize spalinové cesty: 

 

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize včetně druhu paliva a druhu, typu, 

provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv: 

 

Určení výrobce komínových vložek, systémového komínu nebo komponentů pro individuální 

komín včetně IČ: 

Prohlášení o vlastnostech systémového komínu, komponentů individuálního komínu nebo 

komínových vložek: 

 

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:  

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: 

Termín odstranění zjištěných nedostatků: 

 

                                               ZÁVĚR 

                     Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu 

 

                                             VYHOVUJE 

                          VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ  

                                            NEVYHOVUJE**) 

 

Nedílnou součástí této zprávy o revizi spalinové cesty je technický protokol revize spalinové 

cesty. 

 

Podpis a razítko revizního technika spalinových cest 

___________________ 

*) Uvede se pouze v případě, že údaje nejsou shodné s předchozím(i) 

**) Nehodící se škrtne  
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Technický protokol revize spalinové cesty  
  

 A. Projektová dokumentace - popíše se, zda byla nebo nebyla předložena projektová 

dokumentace spalinové cesty a zda její provedení odpovídá projektové dokumentaci, případně 

se popíší změny.  

  

 B. Popis stavby - o jakou budovu se jedná, počet podlaží, zda je podsklepená, typ 

střechy.  

  

 C. Popis připojeného spotřebiče paliv - uvede se druh, typ, provedení, určení a výkon 

připojeného spotřebiče paliv.  

  

 D. Popis kouřovodu - samostatný, společný, materiál, světlý rozměr, délka, výška 

svislé části, izolace, počet kolen, úhly, kontrolní/čistící/měřící otvory, sklon, těsnost, kotvení, 

redukce.  

  

 E. Popis komínu - druh (individuální, dodatečně vložkovaný, systémový) - zda je 

proveden podle montážního návodu výrobce, počet vrstev, tvar průduchu, poměr stran, průměr 

a materiál komínové vložky a komínového pláště, průměr sopouchu, tloušťka a typ izolace, 

rozměry komínového pláště, úhyby (počet, sklon), výšky (celková, účinná, neúčinná), výška 

nad střechou nebo nad hřebenem, komínový nástavec a komínová hlavice (materiál, výška, 

provedení).  

  

 F. Zhotovitel konstrukce spalinové cesty - název, sídlo a IČ.  

  

 G. Zatřídění spalinových cest podle ČSN EN.  

  

 H. Umístění identifikačního štítku.  

  

 I. Výpočet spalinové cesty - přílohou technického protokolu je výpočet spalinové cesty, 

nebo kopie diagramu výrobce posuzovaného systémového komínu, kterým se ověřily rozměry 

spalinové cesty - účinná výška a vnitřní světlost. U spalinových cest určených pro spotřebiče 

na plynná paliva v provedení "C" lze k ověření velikosti spalinové cesty použít technické 

podklady výrobce spotřebiče paliv.  

  

 J. Bezpečná vzdálenost od hořlavých látek - popíše se vzdálenost hořlavých látek a 

stavebních konstrukcí třídy reakce na oheň B až F od vnějšího líce spalinové cesty.  

  

 K. Požární bezpečnost stavby - popíše se provedení konstrukce spalinové cesty včetně 

prostupů stavebními konstrukcemi, provedení stropů, podlah pod dvířky, u krbů odvětrání 

teplovzdušné komory, lapače jisker apod.  

  

 L. Bezpečnost práce - popíše se přístup k otvorům pro čištění, vymetání, vybírání, 

kontroly a měření, žebříky, komínové lávky, zábradlí atd.  

  

 M. Přívod spalovacího vzduchu - uvede se informativně s odkazem na projektovou 

dokumentaci a popíše se skutečné provedení.  

  

 N. Odsávací elektrické ventilátory, digestoře - ověří se, zda nejsou nainstalována 

zařízení, která by mohla negativně ovlivnit požární bezpečnost a provozuschopnost spalinové 
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cesty, zejména obrácením komínového tahu.  

  

 O. Zkouška těsnosti spalinové cesty (v případě, že byla provedena) - uvede se výsledek 

zkoušky těsnosti spalinové cesty.  

  

 P. Doplňující podklady, fotodokumentace, poznámky - uvedou se zjištěné údaje při 

měření na spalinové cestě, počet nebo seznam obrázků a další údaje upřesňující nebo doplňující 

technický protokol.  
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11. Topidla a spotřebiče 

Jednou ze základních povinností právnické a podnikající osoby (dále jen „právnické osoby“) 

dle § 5 odst. 1písm. c) Zákona o požární ochraně je dodržovat technické podmínky a návody 

vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností. 

U fyzických osob je tato povinnost stanovena § 17 odst. 1 písm. a) Zákona o požární ochraně s 

tím, že fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při 

používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a 

používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným 

ohněm či jiným zdrojem zapálení. Dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární 

bezpečnosti výrobků nebo činností je pro fyzické osoby stejná jako povinnost právnických osob 

a je zakotvena v § 17 odst. 1 písm. i) Zákona o požární ochraně. Podrobnější podmínky požární 

bezpečnosti § 17 odst. 1 písm. a) jsou uvedeny ve Vyhlášce o požární prevenci a to konkrétně 

v § 42 tepelné spotřebiče a § 43 komíny 

a kouřovody. 

§ 42 Vyhlášky o požární prevenci ukládá fyzickým osobám povinnost při používání tepelných, 

elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace 

(návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.) postupovat podle dokumentace 

technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů. 

Pokud není bezpečná vzdálenost od těchto spotřebičů od povrchů stavební konstrukce, 

podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot doložena zkouškou nebo 

předepsána technickou dokumentací, stanoví se bezpečné vzdálenosti podle normativních 

požadavků např. ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení nebo dle příslušného 

právního předpisu příloha č. 8 Vyhlášky č. 23/2008 Sb. Posledním opatřením je ukládat při 

používání tepelných spotřebičů nevychladlý popel do nehořlavých uzavíratelných nádob. 

Tepelná zařízení, tepelné spotřebiče 

Abychom mohli správně dodržovat podmínky požární bezpečnosti tepelných spotřebičů je 

nutné si tepelné spotřebiče definovat. Základní normou pro definování tepelných spotřebičů je 

ČSN 06 1000 – Lokální spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv. Lokální spotřebič 

pevných, kapalných a plynných paliv je spotřebič umožňující využití uvolněného tepla pro daný 

účel v prostorách, v nichž jsou umístěny. Tato norma nám spotřebiče dál rozděluje podle dalších 

kritérií např. konstrukce, přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin, účel použití apod. 

Norma ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení definuje lokální spotřebič 

pevných, kapalných a plynných paliv jako tepelné zařízení určené ke spalování těchto paliv za 

účelem přeměny jejich chemické reakce v energii tepelnou, které umožňuje využití uvolněného 

tepla pro daný účel v prostoru, v němž je instalováno. Jako tepelné zařízení je normou definován 

také lokální elektrický tepelný spotřebič přeměňující elektrickou energii v energii tepelnou. 

Tato norma stanoví technické požadavky na požární bezpečnost pro instalaci, navrhování a 

montáž tepelných zařízení ve stavbách trvalých i dočasných a v silničních vozidlech. Stanoví 

také zkušební podmínky a zkušební metody pro určování bezpečných vzdáleností tepelných 

zařízení od povrchu hořlavých hmot a požadavky 

na technickou dokumentaci z hlediska požární ochrany. Tato norma se vztahuje na tepelná 

zařízení: 

• lokální spotřebič určený k vaření, ohřevu vody a k vytápění, 

• zdroj tepla se jmenovitým výkonem do 70 kW určený pro ústřední vytápění, popř. ústřední 

ohřev užitkové vody, 

• rozvodné a teplosměnné části otopné soustavy ústředního vytápění, 

• včetně kouřovodu do 1,5 m délky. 

Norma neplatí pro tepelná zařízení definovaná v této normě (např. ruční spotřebiče – žehlička, 

páječky, lampy apod.). 
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Jak už bylo uvedeno, normou je stanovena bezpečná vzdálenost tepelných zařízení od povrchů 

hořlavých hmot, pokud není stanovena např. v průvodní dokumentaci výrobce. Bezpečná 

vzdálenost je definována jako nejmenší vzdálenost vnějšího povrchu tepelného zařízení 

(spotřebiče, kouřovodu, teplovzdušné jednotky, zdrojů tepla) od hořlavé hmoty (např. stavební 

konstrukce, zařizovací předmět, skladovaný materiál), při níž teplota povrchu nepřekročí 

vlivem provozu tepelného zařízení přípustnou hodnotu. Bezpečné vzdálenosti příslušných 

tepelných zařízení od povrchů stavební konstrukce, zařizovacích předmětů a podlahových 

krytin z hořlavých hmot se musí stanovit zkouškami ve zkušebním zařízení a musí být uvedeny 

v jeho technické dokumentaci. Pokud bezpečné vzdálenosti nejsou stanoveny zkouškami je 

nutno použít bezpečné vzdálenosti přímo z normy. Bezpečné vzdálenosti spotřebičů od 

hořlavých hmot (tzn. všech hořlavých hmot – výrobky třídy reakce na oheň B až F142)) jsou 

uvedeny také v příloze č. 8 Vyhlášky č. 23/2008 Sb. S každým příslušným tepelným zařízením 

musí být pro odběratele dodávána technická dokumentace (v českém jazyce), která obsahuje 

údaje o charakteristice prostředí, ve kterém smí být tepelné zařízení umístěno, návod k montáži, 

obsluze a údržbě). 
Vyhláška č. 23/2008 Sb.  – příloha č. 8 
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Mnoho problémů vzniká při nesprávné instalaci kouřovodu v místech prostupu hořlavými 

konstrukcemi. Správné zpracování nám ukazují následující dva obrázky. 
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12.  Hořlavé kapaliny 

Hořlavé kapaliny-provozovny a sklady, plnění a stáčení, výdejní čerpací stanice 
  
Hořlavé kapaliny se mohou vyskytovat např.: 
• ve stavebních objektech, popř. v jejich částech, nebo 
• v otevřených technologických zařízeních180) (dále jen „OTZ“), popř. volných skladech, nebo 
• u změn staveb stávajících prostorů s hořlavými kapalinami, nebo 
• u změn staveb, jimiž se upravují prostory jiného účelu na prostory s hořlavými kapalinami. 
Definice hořlavé kapaliny se objevuje v evropské legislativě, v národní legislativě, ale je obsažena také 
v českých technických normách. 
Hořlavá kapalina podle ČSN 65 0201 se rozumí chemická látka anebo její směs v kapalném stavu, 
splňující podmínky ČSN 65 0201, které jsou za předvídatelných podmínek schopné hořet nebo vytvářet 
produkty schopné hoření. 

 
Podmínky ČSN 65 0201 
Za hořlavé kapaliny se považují chemické látky nebo jejich směsi s definovaným bodem vzplanutí, které 
jsou při teplotách výskytu kapalné a lze u nich stanovit bod hoření. 
Pokud u hodnocené kapaliny nebyla prověřena možnost stanovení bodu hoření, považuje se za 
hořlavou kapalinu. 
Hořlavé kapaliny, u kterých nebyl prokazatelně stanoven bod vzplanutí, se ve smyslu ČSN 65 0201 
považují za hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti. 
Hořlavé kapaliny se dle ČSN 65 0201 třídí podle bodu vzplanutí do následujících tříd 
nebezpečnosti: 
• I. třída nebezpečnosti – bod vzplanutí ≤ 21°C 
• II. třída nebezpečnosti – bod vzplanutí > 21°C ≤ 55 °C 
• III. třída nebezpečnosti – bod vzplanutí > 55 °C ≤ 100 °C 
• IV. třída nebezpečnosti – bod vzplanutí > 100 °C 
Nízkovroucí hořlavá kapalina – hořlavá kapalina s bodem vzplanutí < 0 °C a současně s bodem varu 
< 35 °C za normálních podmínek 
Dle vyhlášky č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických 
směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí se u hořlavých kapalin provádí 
klasifikace, tzn. zjišťování jejich nebezpečných vlastnosti a poté se provede jejich zatřídění do skupin 
nebezpečnosti. Skupiny nebezpečnosti jsou definovány legislativou182). 
Extrémně hořlavý: kapalné látky a směsi, které mají bod vzplanutí < 0 °C a bod varu (nebo v případě 
rozmezí bodu varu počáteční bod varu) ≤ 35 °C. 
Vysoce hořlavý: kapalné látky a směsi s bodem vzplanutí <21 °C, které však nejsou extrémně hořlavé. 
Hořlavý: kapalné látky a směsi s bodem vzplanutí ≥21 °C, ale ≤ 55 °C. 
Hořlavou kapalinou dle nařízení CLP se rozumí kapalina s bodem vzplanutí nejvýše 60 °C. 
Hořlavá kapalina se zařadí do jedné ze tří kategorií této třídy: 
• Kategorie 1 – bod vzplanutí < 23 °C a počáteční bod varu ≤ 35 °C 
• Kategorie 2 – bod vzplanutí < 23 °C a počáteční bod varu > 35 °C 
• Kategorie 3 – bod vzplanutí ≥ 23 °C a ≤ 60 °C 
U hořlavých kapalin je rozdělení do jednotlivých skupin složitější z toho důvodu, že různé předpisy dělí 
kapaliny do více skupin podle různých hodnot teploty vzplanutí. Porovnání jejich rozdělení je uvedeno 
v následující tabulce. 
 

Hořlavé kapaliny – provozovny a sklady (ČSN 65 0201) 
Vybrané termíny a definice z ČSN 65 0201: 
bod (teplota) vzplanutí – nejnižší teplota hořlavé kapaliny, při které vnější zápalný zdroj vyvolá 
vzplanutí par nad hladinou kapaliny, 
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prostor ohrožený výbuchem – prostor před výfukovou plochou, do kterého se výfuková plocha 

při výbuchu vyboří a ve kterém působí nebezpečné následky výbuchu (tlaková vlna, vysoká 

teplota, rozptyl částí výfukové plochy), 

výfuková plocha – část obvodového nebo střešního pláště, navržená tak, aby se při výbuchu 

uvolnila a vybořila, aniž by došlo k porušení stability objektu nebo jeho části, 

výrobní stavební objekt s hořlavými kapalinami (dále jen „výrobní objekt“) – stavební objekt, 

ve kterém se vyskytují prostory s hořlavými kapalinami, určený pro výrobu, opravárenství nebo 

služby s charakterem průmyslové výroby, popř. objekt s výrobou technologicky nebo funkčně 

souvisící (např. elektrocentra) nebo objekt technologicky obdobný, i když neslouží průmyslové 

výrobě (např. kotelny), 

výrobní prostor s hořlavými kapalinami (dále jen „výrobní prostor“) – prostor nebo skupina 

prostorů (místností), v němž se vyskytují hořlavé kapaliny nebo technologické zařízení určené 

pro jejich výrobu, zpracování, opravárenství nebo služby, včetně prostorů s výrobou 

technologicky nebo funkčně souvisících, i když samy nemají charakter výrobního zařízení, 

nevýrobní stavební objekt s hořlavými kapalinami (dále jen „nevýrobní objekt“) – stavební 

objekt, ve kterém se vyskytuje jeden nebo více požárních úseků (popř. prostorů) s hořlavými 

kapalinami ve větším množství, než stanoví ČSN 65 0201, 

skladovací nádrž – stabilní nebo mobilní nádrž s výstrojí, určená výhradně ke skladování 

hořlavých kapalin, 

kontejner – přepravní a skladovací obal, určený k uložení a/nebo přemísťování hořlavých 

kapalin, s objemem větším než 1 m3, 

přepravní obal – obal tvořící samostatnou jednotku pro přepravu a skladování hořlavých 

kapalin, 

sklad hořlavých kapalin (dále jen „sklad“) – stavební objekt nebo vymezená plocha pro 

uskladnění, přijímání a vydávání hořlavých kapalin ve stanoveném množství, 

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

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

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

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

uzavřený sklad – zastřešený sklad hořlavých kapalin se všemi obvodovými stěnami, přičemž 

plocha trvale otevřených (nezasklených nebo jinak nevyplněných) otvorů v obvodových 

stěnách nepřesahuje 25 % celkové plochy všech obvodových stěn (do celkové plochy 

obvodových stěn – 100 % – se zahrnují i otevřené či zavřené otvory),  
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částečně uzavřený sklad – sklad hořlavých kapalin, který je zastřešený, avšak který je zčásti 

či zcela bez obvodových stěn (plocha trvale otevřených otvorů je větší než u uzavřeného 

skladu), 

ohraničený volný sklad – nezastřešený sklad hořlavých kapalin, který má alespoň ve vztahu k 

sousedním objektům (např. na jedné čtvrtině z celkové délky obvodu) plnou, požárně odolnou 

stěnu, bránící sdílení tepelného toku vně skladu na jiný objekt; tato stěna musí mít požární 

odolnost nejméně EW 30 DP1, 

volný sklad – nezastřešený sklad hořlavých kapalin, který není ani ohraničen obvodovými 

stěnami, 

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

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

ze záchytných jímek, 

záchytná jímka – jímka zachycující hořlavé kapaliny uniklé z nádrží, kontejnerů obalů, 

technologických zařízení (v důsledku netěsnosti zařízení), které jsou z ní zpravidla sváděny do 

havarijní jímky, 

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

záchytné jímky nebo v potrubním kanálu, umožňující vyčerpání zachycených hořlavých 

kapalin nebo znečištěných dešťových vod. 

 

Při projektování změn staveb (ČSN 73 0834), u nichž se vyskytují hořlavé kapaliny, platí tato 

norma pro měněné části objektu nebo technologických zařízení, přičemž změnou stavby nesmí 

dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu nebo zařízení, zejména ke snížení 

bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany. 

Toto ustanovení je odlišné od dříve platné ČSN 65 0201, ta změny staveb nijak neřešila. 

Prostory a provozy, kde se vyskytují hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí nad 250 °C, se bez 

ohledu na jejich množství posuzují podle ČSN 73 0802 – Nevýrobní objekty nebo ČSN 73 0804 

– Výrobní objekty, pokud je stavebními úpravami anebo příslušnými technickými opatřeními 

zaručeno, že nedojde rozlitím k rozšíření požáru hořícími kapalinami mimo požární úsek. S 

tímto ustanovením se dává možnost dřívější tzv. mimotřídní kapaliny neposuzovat dle ČSN 65 

0201, ale dle výše uvedených norem. 

Norma platí rovněž pro stanovení specifických požadavků pro prostory s výskytem hořlavých 

kapalin (přílohy A – I): 

• Příloha A Výroba, skladování a další manipulace s konzumním lihem a lihovinami 

• Příloha B Hořlavé kapaliny určené pro vytápění objektů 

• Příloha C Skladování hořlavých kapalin ve velkoobjemových nádržích 

• Příloha D Prostory a zařízení pro nanášení hořlavých kapalných nátěrových hmot 

• Příloha E Stabilní a polostabilní pěnová hasicí zařízení – Základní požadavky pro projektování 

• Příloha F Zásady požární bezpečnosti pro provoz prostorů s výskytem hořlavých kapalin 

Obecná ustanovení této normy platí i pro výdejní čerpací stanice a plnění a stáčení hořlavých 

kapalin (ČSN 65 0202). Specifická ustanovení ČSN 65 0202 mají přednost před požadavky 

ČSN 650201. 

Dle normy dělíme sklady hořlavých kapalin podle stavebního řešení: 

• uzavřené 

• částečně uzavřené 

• ohraničené volné 

• volné 

Rozdělení skladů hořlavých kapalin podle množství: 

• příruční sklad do 7 m3 

• provozní sklad do 100 m3 

• hlavní sklad > 100 m3 



 65 

ČSN 65 0201 uvádí požadavky (společné, samostatné) na technologická zařízení, nádrže, 

kontejnery a přepravní obaly. Mezi společné požadavky patří zhotovení z materiálů odolných 

proti chemickým účinkům hořlavých kapalin, na ochranu před účinky statické elektřiny, těsnost 

uzávěrů a ostatních armatur. Další podrobnější požadavky na nádrže, kontejnery a přepravní 

obaly jsou uvedeny v ČSN 65 0201. 

Havarijní a záchytné jímky musí být z nehořlavých hmot (kromě těsnících materiálů anebo 

výplní případných dilatací), nepropustných a odolných proti chemickým účinkům hořlavých 

kapalin, pro kterou jsou určeny, musí být navrženy na předpokládaný hydrostatický tlak 

kapaliny, včetně těsnění prostupů. 

Dno havarijní jímky musí být vyspádováno do sběrné jímky. Sběrná jímka se nepožaduje v 

případě, jestliže havarijní jímku tvoří nádrž, a u havarijní jímky v příručních skladech. Havarijní 

jímky nesmějí mít spodní výpusť a nesmějí být přímo připojeny na veřejnou kanalizaci (jímky 

mohou být připojeny na kanalizaci k tomu určenou, např. „chemickou“, pokud je zabezpečeno, 

že nedojde k dalšímu rozšíření požáru). Doporučuje se vyprazdňovat havarijní jímku po 

kontrole jejího obsahu přečerpáním, tzn. ne samospádem. Při stanovení velikosti jímek podle 

požadavků této normy musí být v případě užití stabilního či polostabilního hasicího zařízení 

započítán i objem hasicích prostředků (vody a pěny) stékajících do jímky po dobu činnosti 

hasicího zařízení. 

Navrhování výrobních prostor 

Stavební řešení výrobních prostorů 

Norma uvádí požadavky na stavební řešení výrobních prostorů, rozdělení do skupin výrob a 

provozů, stanovení požárních úseků podle půdorysné plochy. 

Změny staveb skupiny I ve výrobních prostorech s hořlavými kapalinami všech tříd 

nebezpečnosti se posuzují podle ČSN 73 0834; v těchto případech jde vždy o změny ve 

stávajících prostorech s hořlavými kapalinami.  

Změny staveb skupiny II ve výrobních prostorech s hořlavými kapalinami všech tříd 

nebezpečnosti se mohou posuzovat podle ČSN 73 0834 s doplňky a odchylkami uvedenými v 

ČSN 65 0201. 

Změny staveb skupiny III ve výrobních prostorech s hořlavými kapalinami všech tříd 

nebezpečnosti se posuzují podle této normy. Takto se také posuzují jakékoliv prostory jiného 

účelu upravované na prostory s hořlavými kapalinami. 

Každý výrobní prostor s hořlavými kapalinami, s půdorysnou plochou větší než 100 m2, 

umístěný ve výrobním objektu a posuzovaný podle ČSN 65 0201, musí tvořit samostatný 

požární úsek. 

Každý výrobní prostor s hořlavými kapalinami posuzovaný podle ČSN 65 0201 a s půdorysnou 

plochou větší než 50 m2 (výjimky ČSN 65 0201), umístěný v nevýrobním objektu, musí tvořit 

samostatný požární úsek. V jednom požárním úseku se mohou vyskytovat současně nejvýše 2 

m3 hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti kromě nízkovroucích kapalin. 

Výrobní prostory s hořlavými kapalinami v celkovém množství přesahujícím v jednom objektu 

5 m3 (což je součet množství hořlavých kapalin ze všech požárních úseků v objektu) se nesmějí 

v nevýrobních objektech umísťovat. 

Výrobní prostor s hořlavými kapalinami může tvořit jeden požární úsek s příručním skladem, 

pokud celkové množství současně se vyskytujících hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti 

kromě nízkovroucích kapalin v tomto požárním úseku je: 

1) u nevýrobních objektů do 2 m3 

2) u výrobních objektů do 7 m3 

Příruční sklad musí být od výrobního prostoru stavebně oddělen konstrukcí vykazující alespoň 

požární odolnost E 15 DP2, přičemž dveře mohou být z konstrukcí druhu DP3 bez požární 

odolnosti. 
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Podlahy ve výrobních prostorech musí být chemicky odolné, kovové konstrukce uzemněné. 

Návrh únikových cest se posuzuje a porovnává s ČSN 73 0804. Požárně nebezpečný prostor a 

odstupové vzdálenosti se stanovují dle ČSN 73 0804. Odstupová vzdálenost se měří od okraje 

odhořívané plochy. Havarijní jímky vně stavebních objektů se z hlediska požárně otevřených 

ploch posuzují jako volné sklady dle ČSN 73 0804. 

Specifické požadavky na výrobní prostory 

se zaměřují na konstrukce podporující technologická zařízení s hořlavými kapalinami uvnitř 

požárních úseků (požární odolnost), konstrukce podporující otevřená technologická zařízení 

vně požárních úseků. Požárně nebezpečný prostor a odstupová vzdálenost otevřených 

technologických zařízení se posuzuje dle ČSN 73 0804. 

Havarijní jímky jsou dimenzovány nejméně na užitný objem největší nádrže, technologického 

zařízení nebo přepravního obalu. Nebo nejméně na 10 % objemu všech HK do jímky 

sváděných, pokud největší nádrž má objem alespoň dvojnásobně větší než kterákoliv jiná, nebo 

20 % objemu všech HK do jímky sváděných v ostatních případech. 

Havarijní jímky se dimenzují i na celý objem hořlavých kapalin. 

V požárních úsecích nevýrobních nebo výrobních objektů, kde se vyskytují hořlavé kapaliny v 

celkovém objemu do 2 m3, mohou být havarijní jímky nahrazeny záchytnými jímkami, které 

musí být dimenzovány nejméně na 10 % objemu hořlavých kapalin v tomto prostoru, nejméně 

však na objem největší nádrže, pokud slouží záchytná jímka pro více nádrží. Pokud bude 

zabráněno nekontrolovatelnému rozlití hořlavé kapaliny mimo vyhrazený prostor, nemusí být 

záchytná jímka napojena na havarijní jímku. Zařízení dodávající hořlavé kapaliny do požárního 

úseku musí v případě vzniku požáru či jiné havárie nejvýše do 30 s samočinně zastavit přívod 

hořlavých kapalin, popř. umožnit jejich zpětné odčerpání mimo požární úsek. 

Pokud jsou do výrobního prostoru průběžně přiváděny hořlavé kapaliny, dimenzují se havarijní 

jímky na plný přítok po dobu: 

a) 5 minut, pokud je přítokové zařízení vybaveno samočinným uzávěrem (dle ČSN 73 0804), 

který uzavře přítok nejpozději do 30 sekund od vzniku požáru 

b) 15 minut v ostatních případech, nejméně však na celý objem největší nádrže či jiného zařízení 

Pokud do výrobního prostoru (do místnosti či požárního úseku) ústí více přítoků, započítává se 

pouze přítok s největším přiváděným množstvím. Další požadavky jímek jsou uvedeny v ČSN 

65 0201. 

Provozní větrání výrobních prostorů a ochrana proti výbuchům 

Výrobní prostory musí být větrány (nejen podle hygienických předpisů). Požadavky na 

provozní a havarijní větrání jsou dány ČSN 65 0201. Za větrané se považují výrobní prostory, 

u kterých je zajištěna alespoň šestinásobná výměna vzduchu za hodinu (provozní větrání). V 

prostorách, kde se vyskytují hořlavé kapaliny I. a II. třídy nebezpečnosti, musí být zajištěno 

havarijní větrání s desetinásobnou výměnou vzduchu za hodinu (havarijní větrání). Havarijní 

odvětrání se nepožaduje jestliže je výrobní prostor vybaven detektory úniku par, pokud dojde: 

a) k samočinnému ohlášení dosažené koncentrace 10% dolní meze výbušnosti do místa trvalé 

obsluhy posuzovaného technologického procesu a 

b) následně ke spuštění provozního větrání místnosti, v nichž se dosáhlo nejvýše 20% 

koncentrace dolní meze výbušnosti 

Provozní a havarijní větrání nenahrazuje požární samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) dle 

ČSN 73 0804. Pokud je ve výrobních prostorech stanovené prostředí s nebezpečím výbuchu 

(zóna 1 nebo zóna 0), musí být výrobní prostory opatřeny výfukovými plochami. Stavební 

konstrukce tvořící výfukovou plochu (zpravidla obvodové stěny nebo střechy) se musí vybořit 

směrem do volného prostoru (vně objektu) při působení kolmého tlaku na tuto plochu nejvýše 

0,01 MPa, aniž by byla porušena stabilita a únosnost ostatních stavebních konstrukcí. Výfukové 

plochy se považují za požárně otevřené plochy podle ČSN 73 0804. 

Potrubní rozvody a armatury 
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Potrubní rozvody s hořlavými kapalinami se navrhují dle ČSN 73 0804. Potrubní rozvody 

musí být z hmot odolných proti chemickému působení protékajících hořlavých kapalin. 

Potrubní kanál musí být nepropustný, chemicky odolný proti účinkům vyskytujících se 

hořlavých kapalin, musí být podélně vyspádován a v nejnižším místě opatřen sběrnou jímkou. 

Potrubní rozvod musí být veden v takové vzdálenosti od technologického zařízení, aby nemohl 

být zahříván na teplotu vyšší než je teplota vznícení kapaliny dopravované potrubím. To se 

netýká případů, kde technologie 

dalšího zpracování vyžaduje teploty vyšší. Křížení potrubních rozvodů s pozemními 

komunikacemi a s venkovními elektrickými silovými vedeními železničních tratí se řídí 

platnými normami a právními předpisy. Potrubní rozvody hořlavých kapalin musí být opatřeny 

uzavíracími armaturami tak, aby bylo možno odpojovat jednotlivé úseky potrubí. 

Navrhování skladových prostor 

Stavební řešení skladových prostorů 

Požární bezpečnost požárních úseků skladů hořlavých kapalin se řeší dle: 

• ČSN 73 0802 – sklad umístěn v nevýrobním objektu a nepřesahuje limity podle ČSN 73 0845 

• ČSN 73 0804 – sklad umístěn ve výrobním objektu a nepřesahuje limity podle ČSN 73 0845 

• ČSN 73 0845 – velikost skladu přesahuje limity ČSN 73 0845 

Norma stanovuje požadavky na skladování hořlavých kapalin ve všech typech skladů hořlavých 

kapalin. Sklady hořlavých kapalin, které jsou řešeny podle ČSN 73 0804, musí vždy tvořit 

samostatný požární úsek. Mezní rozměry skladů hořlavých kapalin se stanoví podle ČSN 73 

0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0845. 

V hlavním skladu je normou ČSN 65 0201 dáno množství hořlavých kapalin skladovaných v 

přepravních obalech, kontejnerech a skladovacích nádržích podle třídy nebezpečnosti 

hořlavých kapalin. 

Hlavní sklady nesmějí být umístěny v nevýrobních objektech. Provozní a příruční sklady je 

možno umístit v nevýrobních objektech, kromě případů dle ČSN 65 0201 (při dodržení 

podmínek ČSN 65 0201). 

Sklady, které nově vznikají změnou stavby, se posuzují vždy jako změny staveb skupiny III 

(ČSN 73 0834). Změny staveb stávajících skladů se řeší obdobně jako změny staveb ve 

výrobních provozech. 

Podlahy ve skladech hořlavých kapalin musí být chemicky odolné proti působení skladovaných 

hořlavých kapalin a musí být z nehořlavých hmot kromě povrchové vrstvy, zajišťující 

chemickou odolnost podlah, která však musí vykazovat index šíření plamene nejvýše iS = 100 

mm/minuta. Kovové konstrukce podlah (pokud nelze zvolit jiné bezpečnější řešení) musí být 

uzemněny a musí mít svodový odpor menší než 106 Ω. 

Požárně nebezpečné prostory a odstupové vzdálenosti skladů hořlavých kapalin se stanovují 

takto: 

a) uzavřený sklad jako požární úsek ve stavebním objektu (kde horké plyny a plameny požáru 

vyplňují celý prostor požárního úseku), se posuzuje podle ČSN 73 0804 nebo podle ČSN 73 

0802 

b) částečně uzavřený sklad, který je součástí objektu s dalšími požárními úseky, se posuzuje 

stejně jako uzavřený sklad 

c) částečně uzavřený sklad, který je samostatným objektem s jedním požárním úsekem a 

požární odolnost jeho nosných konstrukcí nepřesahuje hodnotu R 15, se posuzuje podle ČSN 

73 0804 (volné sklady), a to i v případě, že je umístěn v areálu nevýrobních objektů; 

d) ohraničený volný sklad nebo volný sklad se posuzuje podle ČSN 73 0804. 

Požární riziko se určí podle ČSN 73 0845, ČSN 73 0804 nebo podle ČSN 73 0802. 

Specifické požadavky na skladové prostory 

Skladovací nádrže ve skladovacích prostorech musí mít havarijní jímky dle ČSN 65 0201. 

Pokud je pod každou nádrží samostatná jímka, dimenzuje se na užitný objem nádrže. Pokud je 
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v jedné havarijní jímce umístěno více nádrží, dimenzuje se havarijní jímka dle specifických 

požadavků výrobních prostorů. Záchytnou nebo havarijní jímku uzavřeného skladu může tvořit 

podlaha místnosti, nepropustná pro hořlavé kapaliny, s nepropustným soklem stěn a zvýšeným 

prahem ve vstupních otvorech. Pokud je v takové podlahové jímce umístěno více nádrží, musí 

objem jímky odpovídat celkové kapacitě nádrží, kontejnerů či přepravních obalů podle tabulky 

ČSN 65 0201. Další specifické 

požadavky na podzemní nádrže, havarijní a záchytné jímky jsou uvedeny v ČSN 65 0201. 

Provozní větrání skladovacích prostorů a ochrana proti výbuchům 

Skladové prostory musí být větrány. Požadavky na přirozené a nucené větrání jsou dány 

normou. Uzavřené skladovací prostory, ve kterých se provádí manipulace s hořlavými 

kapalinami, musí být větrány jako výrobní prostory; za vyhovující odvětrání se také považuje 

místní odsávání, kterým se zajistí po dobu manipulace nejméně šestinásobná výměna vzduchu 

za hodinu, a to nejméně v prostoru manipulace a okolí do vzdálenosti 2 m; předpokladem tohoto 

způsobu větrání je trvalé vymezení míst manipulace. 

Přirozené větrání uzavřených skladů pro hořlavé kapaliny I. a II. třídy nebezpečnosti v 

přepravních obalech a kontejnerech může být zajištěno otvory pro přívod čerstvého vzduchu o 

velikosti nejméně 1 % podlahové plochy, umístěnými nejvýše 0,15 m nad úrovní podlahy, a 

odváděcími otvory o velikosti 1,3 % podlahové plochy, umístěnými co nejblíže pod stropem a 

pokud možno na protější straně skladu. Pokud jsou páry hořlavých kapalin těžší než vzduch, 

bude přítok vzduchu pod stropem (1 %) a odtok par hořlavých kapalin u podlahy (1,3 % 

podlahové plochy). Velikost otvorů je uváděna volnou aerodynamickou plochou; bez dalšího 

průkazu je geometrická plocha otvoru dvakrát větší. 

Větrací otvory přirozeného (popř. nuceného) větrání musí být vyústěny do venkovního 

prostoru. 

Větrací otvory musí být opatřeny mřížkou a musí být trvale otevřené s výjimkou topné sezóny, 

kdy je možno je uzavřít; musí se však zajistit, že teplota uvnitř skladu v topné sezóně nepřekročí 

15 °C. 

Uzavřený sklad pro hořlavé kapaliny I. a II. třídy nebezpečnosti skladované v nádržích s 

větracím potrubím vyústěným do prostoru tohoto skladu se musí větrat jako výrobní prostor. 

Požadavky na instalaci požárně bezpečnostních zařízení 

Výrobní a skladovací prostory musí být vybaveny požárně bezpečnostními zařízeními podle 

ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo ČSN 73 0845. 

Kromě těchto požadavků (ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo ČSN 73 0845) musí být prostory 

s hořlavými kapalinami navrhované podle ČSN 65 0201 vybaveny: 

a) stabilním samočinným hasicím zařízením v požárních úsecích v nadzemních podlažích s 

hořlavými kapalinami I. nebo II. třídy nebezpečnosti v množství větším než 10 m3 u 

nevýrobních, resp. 20 m3 u výrobních objektů, nebo 50 m3 u provozních a hlavních skladů v 

jednom požárním úseku, popř. pokud je plocha odhořívané kapaliny větší než 100 m2, přičemž 

zásah jednotek požární ochrany je možný až v časovém pásmu H3 ve smyslu ČSN 73 0804, 

popř. ČSN 73 0802, nebo 

b) stabilním samočinným hasicím zařízením v požárních úsecích v podzemních podlažích v 

případech podle bodu a), přičemž za mezní se považují poloviční objemy hořlavých kapalin I. 

a II. třídy nebezpečnosti (5 m3, 10 m3 a 25 m3), resp. plocha odhořívané kapaliny větší než 50 

m2; nebo 

c) stabilním samočinným hasicím zařízením u nadzemních nádrží vně stavebních objektů s 

objemem větším než 1 000 m3 pro hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti, resp. 2 000 m3 pro 

hořlavé kapaliny II. třídy nebezpečnosti, pokud tyto nádrže nejsou naplněny inertním plynem; 

nebo 

d) stabilním samočinným hasicím zařízením u havarijních jímek s nádržemi, kde plocha 

havarijní jímky, na níž probíhá odhořívání, je větší než 500 m2 a přitom horní hrany stěn 
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havarijní jímky jsou více než 1,5 m nad přilehlým terénem (nad přístupovou komunikací), nebo 

je větší než 1 000 m2 v ostatních případech;  

e) zařízení podle bodů a) až d) může být nahrazeno polostabilním hasicím zařízením, pokud 

zásah jednotek požární ochrany je možný v časovém pásmu H1; 

f ) elektrickou požární signalizací, a to ve všech případech, kde ve výrobních či skladových 

prostorech stavebního objektu se vyskytují hořlavé kapaliny I. a II. třídy nebezpečnosti v 

množství větším než 5 m3 v jednom požárním úseku; elektrickou požární signalizaci může 

nahradit jiné ekvivalentní zařízení odpovídající dané technologii výroby; 

g) prostory s hořlavými kapalinami kterékoliv třídy nebezpečnosti, umístěné v podzemních 

podlažích a bez ohledu na polohu podlaží i výrobní prostory, ve kterých se může současně 

nacházet větší množství než 5 m3 hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti, musí být vybaveny 

detektory plynů a par s napojením na stálou obsluhu zařízení. 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. 

Vyhláška v příloze č. 7 uvádí požadavky požární ochrany pro užívání staveb nebo jejich částí s 

výskytem hořlavých kapalin. 

Vyhláškou jsou dány požadavky na ukládání hořlavých kapalin na pracovištích (např. 

zdravotnická zařízení, prodejní prostory kiosky čerpacích stanic, laboratoře, dílny), množství 

hořlavých kapalin, požadavky na obaly (křehké). 

Požadavky se týkají staveb provedené podle ČSN 65 0201:2003 a pro stavby provedené podle 

ČSN 65 0201 před platností této normy (rok 2003). 

Pro hořlavé kapaliny IV. třídy nebezpečnosti, které jsou ukládány na pracovištích hutních a 

strojírenských podniků, jsou stanoveny požadavky zvlášť (podle konstrukčního systému stavby 

a půdorysné plochy). 

Vyhláškou jsou také dány obecné požadavky na užívání staveb s výskytem hořlavých kapalin 

(požadavky na bezpečnostní značení obalů, otvory ve skladech, obecné požadavky na 

skladování, statická elektřina, společné skladování hořlavých kapalin a dalších látek apod.) 

Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob a fyzických na úseku požární ochrany 

z hlediska hořlavých kapalin jsou dány platnou legislativou, tj. Zákonem o požární ochraně a 

Vyhláškou o požární prevenci, která v § 44 stanovuje podrobnější požadavky požární 

bezpečnosti při skladování nebo ukládání hořlavých kapalin fyzických osob. 

Hořlavé kapaliny se skladují v prostorách (ČSN 65 0201) a obalech tomu určených. Hořlavé 

kapaliny se nemohou ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo 

ubytovacích zařízení s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v 

maximálním množství 40 litrů (v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný 

spotřebič). V jednotlivých a řadových garážích se mohou ukládat nejvýše 40 l pohonných hmot 

pro osobní automobily a 80 l pro nákladní automobily v nerozbitných obalech a nejvýše 20 l 

olejů na jedno stání. 

V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají s výjimkou provozních náplní 

a záložního paliva, které jsou součástí vozidel. 

ČSN 65 0202 – Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení. Výdejní čerpací stanice 

Norma platí pro projektování nových plnících a stáčecích stanovišť hořlavých kapalin a topných 

olejů, výdejních čerpacích stanic s výdejními stojany nebo stáčecími a výdejními bloky, 

letištních tankovacích stanice a tankovacích stanic pro vnitrozemská plavidla a stanoví základní 

konstrukční požadavky pro nově konstruované výdejní stojany. 

Norma platí pro projektování změn staveb nebo technologických zařízení plnících a stáčecích 

stanovišť čerpacích stanic a tankovacích stanic, a to pro měněné části objektů nebo 

technologických zařízení, přičemž změnou nesmí dojít ke snížení bezpečnosti objektů nebo 

zařízení. 

Norma neplatí pro čerpací stanice a plnění a stáčení zkapalněných uhlovodíkových plynů. 
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13. Hořlavé a hoření podporující plyny 
 

Zásady PO při manipulaci, ukládání a skladování plynů, 
zejména hořlavých plynů 
Plyny a zejména hořlavé, stejně jako hořlavé kapaliny, se mohou vyskytovat v řadě odvětví nevýrobního 
i výrobního charakteru. 
Za plyny jsou podle české technické normy173) považovány látky, jejichž kritická teplota (tj. nejvyšší 
teplota, kdy jde ještě plyn zkapalnit) je nižší než +50 °C, nebo látky, které mají při teplotě +50 °C 
absolutní tlak (tenzi) par vyšší než 0,3 MPa. S uvedenou definicí plynu používá také vyhláška č. 85/1978 
Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění vyhlášky č. 352/2000 Sb. Plyn je 
také definován evropskými předpisy. 
Plynem se rozumí podle nařízení CLP174) látka, která má při teplotě 50 °C tlak par vyšší než 300 kPa (v 
absolutní hodnotě) nebo je při teplotě 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa zcela plynná. 
Podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí175) je plyn látka, která: při 
50 °C má tenzi par větší než 300 kPa (3 bary) nebo je kompletně v plynném stavu při 20 °C při normálním 
tlaku 101,3 kPa. 

Požárně technické charakteristiky plynů 
Hořlavé látky jsou definovány požárně technickými charakteristikami (dále jen „PTCH“), dle Vyhlášky o 
požární prevenci. PTCH tedy popisuje chování hořlavé látky ve vztahu k nebezpečí požáru či výbuchu 
jakéhokoli procesu, ve kterém se daná látka vyskytuje. Znalost PTCH je rovněž nezbytná pro návrh 
řešení a instalaci vhodných zařízení do daných prostor (elektrických i neelektrických) a rovněž návrh 
vhodných bezpečnostních opatření pro zajištění bezpečnosti technologií a výrobních procesů. 
PTCH plynů je možné najít v bezpečnostních listech, případně v jiných zdrojích (odborná literatura 
apod.). Při stanovení prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů mají velký význam meze 
výbušnosti. Obecně platí, že hořlavé a vznětlivé látky mohou v dostatečné koncentraci s 
okysličovadlem vytvářet výbušnou atmosféru, není-li zkouškami prokázán opak. Z hlediska výbušnosti 
jsou důležitými faktory zejména dostatečná koncentrace hořlavé látky v prostoru, stupeň rozptýlení 
hořlavých látek v prostoru a její promísení s oxidačním prvkem. Rozsah výbušnosti je pro každou látku 
specifická a je omezena z hlediska koncentrace horní meze výbušnosti (dále jen „HMV“, také Upper 
Explosion Limit) a dolní meze výbušnosti (dále jen „DMV“, také Low Explosion Limit). Uvnitř tohoto 
pásma tvoří hořlavá látka s oxidačním prvkem hořlavou (výbušnou) směs. 
Plyny se považují za hořlavé, jestliže mají defi novanou teplotu vznícení176), resp. vytvářejí se vzduchem 
(kyslíkem) v určitém rozmezí výbušné směsi. Teplota vznícení je rozhodujícím kritériem pro zatřídění 
výbušné směsi do teplotních tříd (tzn. stanovení maximálních teplot povrchu elektrických a strojních 
zařízení tak, aby se nedosáhlo teploty vznícení plynů nebo par, které se mohou těchto zařízení 
vyskytovat), jak uvádí následující tabulka. 
 

  
Definice hořlavé plynu je také součástí evropských předpisů: 
Hořlavým plynem podle nařízení CLP174) se rozumí plyn nebo plynná směs, který má se vzduchem 
rozmezí hořlavosti při teplotě 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa. 
CLP dělí hořlavé plyny do dvou kategorií: 
Kategorie 1 – plyny, které při teplotě 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa: 
a) ve směsi o nejvýše 13 % objemových plynu se vzduchem jsou zápalné, nebo 
b) bez ohledu na dolní mez hořlavosti mají rozmezí hořlavosti se vzduchem při obsahu min. 12 % 
Kategorie 2 – plyny jiné než kategorie 1, které mají při teplotě 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa 
rozmezí hořlavosti při smíchání se vzduchem. 
Definice hořlavého plynu podle ADR175) je podobného znění. 
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Z hlediska požární bezpečnosti jsou vedle hořlavých plynů také nebezpečné plyny podporující hoření 
(kyslík, fluor, chlór, oxidy dusíku). Plynů používaných v průmyslu je celá řada, ale my se soustředíme 
pouze na ty, které se nejčastěji používají. 
Plyny můžeme rozdělit na plyny technické, medicinální a speciální. 
Do skupiny technické plyny jsou běžně zařazovány ty plyny nebo plynné směsi, které jsou dodávány 
do průmyslu (průmysl energetický, farmaceutický, chemický, potravinářský, dřevozpracující) pro různé 
technologické aplikace. 
Mezi hořlavé technické plyny patří acetylén, vodík, amoniak. Mezi hoření podporující plyny řadíme 
vzduch, kyslík, chlór a oxidy dusíku. 
Další skupinou hořlavých plynů jsou ropné plyny např. zemní plyn, propan butan. Jako palivo je známe 
pod zkratkou CNG (Compressed Natural Gas – stlačený zemní plyn) resp. LPG (Liquefied Petroleum 
Gas – zkapalněný ropný plyn). 
Z dalších plynů je potřeba připomenout také oxid uhelnatý, plyn hořlavý a toxický. 
Medicinální plyny jsou v podstatě skupina technických plynů, nicméně tvoří samostatnou skupinu. 
Podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, jsou tyto plyny zařazeny mezi 
léčivé přípravky (podléhají registraci). Plyny pro medicinální účely mají širokou oblast použití, podporují 
dýchání, mají narkotizující účinky, pomáhají při vyšetření plic. Používají v diagnostice, kryochirurgii atd. 
Mezi nejznámější patří medicinální kyslík v kapalném i plynném stavu, oxid dusný, kapalný dusík, 
kapalné helium, oxid uhličitý. 
Speciální plyny jsou plyny s vysokou čistotou pro využití v analytických laboratořích, pro výzkum a 
průmyslové aplikace. 
Další požárně technické charakteristiky, které jsou důležité u hořlavých plynů: 
• mezní experimentální bezpečná spára (ČSN 33 0371) 
• minimální zápalná energie (ČSN 33 2030) 
Manipulace, ukládání a skladování plynů, zejména hořlavých plynů 
Plyny se skladují a dopravují v plynném stavu za běžných atmosférických podmínek, v kapalném stavu 
za běžných atmosférických podmínek při vyšším tlaku nebo zkapalněné za nízkých teplot při mírném 
přetlaku (kapalný kyslík) a plyny pod tlakem rozpuštěné v kapalině (acetylén v acetonu). 
Plyny se uskladňují v těsných nádobách, které nejsou spojeny s atmosférou. Menší množství plynů se 
skladuje v tlakových lahvích, tlakových sudech, nádobách, cisternách. Pro průmyslové použití se větší 
množství plynů se skladují v plynojemech. Zvláštním druhem skladování jsou podzemní zásobníky 
plynu. Plynojemy se svým omezeným objemem přestaly postupně dostačovat a tak se skladování plynů 
soustředilo na možnost využití vytěžených přírodních ložisek např. zemního plynu. 
Základní českou technickou normou pro plnění, vyprazdňování, skladování, dopravu, obsluhu a údržbu 
nádob na plyny je ČSN 07 8304 – Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla177). 
Pro účely této normy177) se tlakové nádoby na plyny (dále jen „TN“) rozlišují: 
• Lahve – TN ocelové, kompozitní nebo z lehkých slitin, s vodním objemem 0,5-150 litrů 
• Tlakové sudy – svařované TN s vodním objemem, 150 litrů < TS < 1000 litrů 
• Kryogenické nádoby – tepelně izolované TN pro zkapalněné plyny s objemem do 1000 litrů 
• Svazky lahví – svazky dvou a více propojených lahví na společném přepravním základu 
• Baterie lahví – dvě a více lahví spojené mezi sebou společným potrubím 
• Bateriové vozidlo – montážní celek (lahví, velkoobjemových lahví nebo svazků) spojených 
rozvodným potrubím a bezpečně upevněných na podvozku vozidla tak, že jej lze plnit, přepravovat a 
vyprazdňovat jako samostatnou jednotku 
• Cisterny – nádoby určené pro přepravu plynů, spojené s železničním, automobilovým, popř. jiným 
podvozkem; dělí se na snímatelné a nesnímatelné 

 
Sklady pro skladování TN 
Sklad otevřený – jednopodlažní, zpravidla zastřešený objekt, plocha apod., které jsou určeny pro 
skladování nádob, kde poměr uzavřených a otevřených obvodových stěn je nejvýše 3:1; bez zastřešení 
lze pouze skladovat tlakové nádoby, jejichž konstrukce zaručuje i při ohřátí dostatečnou bezpečnost a 
které jsou plněny tak, aby nemohlo nastat jejich roztržení; u otevřeného skladu musí být tlakové nádoby 
chráněny proti zásahu nepovolaných osob. 
Sklad uzavřený – jednopodlažní zastřešený objekt určený pro skladování tlakových nádob, kde poměr 
ploch uzavřených a otevřených obvodových stěn je větší než 3:1. 
Sklad malý – sklad, na jehož půdorysnou plochu lze umístit 75 tlakových nádob (přepočteno na nádoby 
s vodním objemem 50 litrů). 
Sklad velký – sklad, na jehož půdorysnou plochu lze umístit více než 75 tlakových nádob (přepočteno 
na nádoby s vodním objemem 50 litrů). 
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Používání nádob 
TN se mohou použít jen pro plyn nebo skupinu plynů, kterým odpovídá barevné značení TN a značení 
ražením (ČSN EN ISO 13769 Lahve na plyny – Značení ražením, ČSN EN 14 894 Zařízení a 
příslušenství na LPG – Značení lahví a tlakových sudů). 
Barevné značení lahví na přepravu plynů je uvedeno v ČSN EN 1089-3 178) – Lahve na přepravu plynů 
– Označování lahví na plyny (vyjma LPG) – Část 3: Barevné značení. Označování lahví na plyn je 
požadováno v předpisech, např. ADR. Je to primární metoda pro označení nebezpečí související s 
obsahem lahve (identifikování obsahu lahve na plyn zpovzdálí – např. v případě požáru). Norma178) 

stanovuje systém značení pro technické plyny, medicinální, pro dýchací účely. Norma neplatí pro lahve 
na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG), plyny pro přenosné hasicí přístroje nebo stabilní hasicí 
zařízení. Barevné značení je předepsáno pouze pro horní zaoblenou část lahve. Pokud je 
normou178) vyžadováno označení dvěma barvami (např. směsi plynů pro medicinální použití), je toto 
označení provedeno pruhy na horní zaoblené části. Aby byly zřetelně odlišeny lahve s plyny pro inhalaci 
(dýchací plyny) a pro medicinální použití od plynů pro průmyslové použití, jsou tyto na válcové části 
označeny bílou barvou. 
Posledním způsobem označení lahví na plyny je značení bezpečnostními nálepkami: ČSN EN ISO 
7225 – Lahve na přepravu plynů – Bezpečnostní nálepky. Účelem používání bezpečnostních nálepek 
je usnadnit identifikaci každé lahve a jejího obsahu a upozornit na závažná nebezpečí spojená s 
obsahem lahve. Nálepky slouží k podání dalších základních informací (název, chemický vzorec atd.). 
TN lze použít pro druh plynu nebo směsi plynu podle schválení typu, které dokládá výrobce TN. Má-li 
být použity pro jiný druh plynu, je nutno provést změnu schválení typu za účasti notifi kované osoby (dle 
Zákona č. 22/1997 Sb.). 
 

 
 

https://www.messer.cz/documents/921887/3562036/Zna%C4%8Den%C3%AD+TL.pdf/aa528111-9651-7aa0-4578-eb767d929432?t=1591085410527#page=1
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Zacházení s tlakovými nádobami 
Norma177) uvádí základní požadavky zacházení s TN. TN musí být chráněny proti nárazu a zajištěny proti 
pádu a sudy proti samovolnému pohybu. Vzdálenost TN a sudů od topných těles a sálavých ploch musí 
být taková, aby povrchová teplota TN a sudu nepřekročila kritickou teplotu u zkapalněných plynů a 
hodnotu 50 °C u ostatních plynů. 
Bezpečná vzdálenost TN nebo sudu od otevřeného ohně je 3 m. Před použitím TN se musí zkontrolovat 
stav TN v rozsahu pokynů k obsluze. Pokud se zjistí závada na TN, vrátí se zpět do plnírny s uvedením 
závady. 
Vypouštění plynů z TN do potrubí nebo do stabilních nádob a zařízení dimenzovaných na nižší tlak se 
může pouze přes redukční ventil určený a označený pro daný plyn (výjimky uvádí norma177)). 
Vyprázdněné TN musí mít zbytkový tlak (min. 0,5 bar). Vyprazdňování TN se nesmí urychlovat 
ohříváním otevřeným ohněm. Ohřev je dovolen jen takovým způsobem, při kterém povrchová teplota 
TN nepřekročí stanovenou hodnotu dle ČSN 07 8304. 
Plnění nádob může provádět pouze oprávněná osoba (vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují 
vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti). Zkoušky a 
opravy TN mohou také provádět pouze oprávněná osoba (vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, 
revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění vyhlášky č. 352/2000 Sb., vyhláška č. 18/1979 Sb., 
kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti). 
Odborná způsobilost osob dle těchto předpisů se vyžaduje také při obsluze plnícího zařízení, tlakovou 
stanici a provádění oprav. 
Umístění TN v objektech (na pracovištích) 
Pro umístění resp. ukládání TN v budovách (na pracovištích) platí určité zásady dle ČSN 07 8304. 
V jedné provozní místnosti umístěné v jednopodlažním objektu není pro netoxické a nežíravé plyny 
počet TN omezen, jestliže mezi jednotlivými skupinami TN (u hořlavých a hoření podporujících plynů   
max. 6 TN, u ostatních plynů max. 24 TN, přepočteno na nádoby s vodním objemem 50 litrů, u svazků 
TN se započítávají jednotlivé nádoby) je vzdálenost nejméně 10m. 
V jedné provozní místnosti umístěné ve vícepodlažním objektu může být nejvýše 12 TN (přepočteno na 
TN s vodním objemem 50 litrů) se stejným nebo různým druhem plynu. Jestliže požární úsek obsahuje 
více provozních místností, nesmí být celkový počet TN v jednom požárním úseku větší než 24 
(přepočteno na TN s vodním objemem 50 litrů, u svazků TN se započítávají jednotlivé nádoby). 
Pro umístění nádob v laboratořích platí ČSN 01 8083 – Zásady pro bezpečnou práci v chemických 
laboratořích. 
TN pro potravinářské účely (výčep) a pro stabilní hasicí zařízení musí být z provozních důvodů umístěny 
uvnitř budovy s některými úlevami oproti ostatním TN – viz ČSN177). V místnosti pro čepování nápojů je 
dovoleno, jako součást jednoho výčepního zařízení, umístit jednu provozní nádobu s náplní směsí 
(výtlačných) potravinářských plynů s vodním objemem nejvýše 50 litrů. Ve sklepích určených pro 
uskladnění nápojů je dovoleno umístit nejvýše 2 provozní a 2 zásobní nádoby s náplní směsí 
(výtlačných) potravinářských plynů. 
Zakazuje se umísťovat provozní a zásobní TN na místa, kde mohou představovat bezpečnostní rizika, 
např. v bytech, ve sklepích a suterénních prostorech (vyjma nádob stabilních hasicích zařízeních), v 
průchodech a průjezdech, na únikových cestách a schodištích, na půdách, v kancelářích, šatnách, 
kuchyních, jídelnách, sociálních zařízení, garážích, kotelnách, světlících, v objektech s 
hořlavými konstrukcemi, v nevětraných a obtížně přístupných prostorech a veřejně přístupných 
místech. 
178) ČSN EN 1089-3 – Láhve na přepravu plynů – Označování láhví na plyny (vyjma LPG) – Část 3: 
Barevné značení 
Pro umístění nádob určených pro svařování plamenem a řezání kyslíkem platí zákonné předpisy, v 
platném znění (vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 
a nahřívání živic v tavných nádobách). 
Skladování tlakových nádob 
TN se skladují v uzavřených nebo otevřených skladech, které tvoří samostatný požární úsek dle ČSN 
73 0804 PBS – Výrobní objekty. Požadavky pro sklady TN uvádí normy požární bezpečnosti staveb 
(např. únikové cesty, zásobování požární vodou) a podrobnější požadavky jsou uvedeny v normách pro 
tlakové nádoby (počet TN v požárním úseku, stupeň požární bezpečnosti požárního úseku atd.). 
Podle skladovaného množství rozlišuje ČSN 07 8304 malé sklady nádob a velké sklady nádob. Malý 
sklad nádob obsahuje nejvýše 75 nádob (plných nebo prázdných), z toho nejvýše 50 nádob s toxickými, 
žíravými, hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (přepočteno na TN s vodním objemem 50 litrů) 
včetně nádob, které jsou součástí tlakových stanic. Může být přistavěn k provozním celkům, nebo 
umístěn v přízemním podlaží (musí mít samostatný vstup). 
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Vzdálenost skladů od veřejných komunikací musí být nejméně 10 m, jestliže jiné předpisy nestanoví 
vzdálenost větší. Tato vzdálenost neplatí pro malé sklady. Vzdálenost šachet, prohlubní, vstupů do 
sklepů a jiných podzemních prostorů musí být od malých skladů nejméně 5 m, od ostatních skladů dle 
tabulky ČSN 07 8304. 
Podzemní sklady TN je dovoleno zřizovat jen výjimečně. Tyto sklady se musí vybavit zařízením pro 
detekci a indikaci hořlavých plynů s tím, že při dosažení 10% DMV (dolní meze výbušnosti) zabezpečí 
aktivaci optické a akustické signalizace – vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení179). Při dosažení 
20% DMV musí být ukončena provozovaná činnost a opuštěn pracovní prostor. 
Uzavřené sklady s hořlavými plyny musí mít zajištěnou nejméně trojnásobnou výměnu vzduchu za 
hodinu. Za trojnásobnou výměnu vzduchu za hodinu se pro uzavřené sklady považuje přirozené větrání 
zajištěné otvory pro přívod čerstvého vzduchu o velikosti nejméně 1 % podlahové plochy, umístěnými 
nejvýše 0,15 m nad úrovní podlahy, a odváděcími otvory o velikosti 1,3 % podlahové plochy, umístěnými 
co nejblíže pod stropem a pokud možno na protější straně skladu. V případě plynů těžších než vzduch 
tomu bude naopak. 
Uzavřené sklady TN s toxickými a zdraví škodlivými plyny musí mít větrání jak přirozené, tak nucené. 
Větrání a odvod vzduchu musí zajistit, aby při normálních provozních podmínkách nebyly překročeny 
nejvyšší přípustné koncentrace zdraví škodlivých látek nebo jinak nebezpečných látek uvnitř skladu i ve 
venkovním ovzduší. 
Nucené větrání skladů s toxickými, žíravými a zdraví škodlivými plyny musí být ovladatelné z prostoru 
vně skladu. 
Nucené větrání musí v případě potřeby zajistit desetinásobnou výměnu vzduchu za hodinu, pokud jiné 
normy nestanoví hodnotu nižší. 
Sklady nádob pro toxické a žíravé plyny musí být vybaveny ukazatelem směru větru z důvodu 
upozornění blízkých obydlí na havárii. Nepožaduje se s TN do 20 kusů (přepočteno na nádoby s vodním 
objemem 50 litrů). 
Sklady TN musí být chráněny proti účinkům blesku. Vytápění ve skladech TN pouze ústředním 
teplovodním nebo parním nízkotlakým, popř. teplým vzduchem nebo elektrickým vytápěním. Teplota 
nesmí překročit hodnotu, při které by mohlo dojít k roztržení TN s jakýmkoli druhem plynu. 
Sklady TN musí být označeny bezpečnostními značkami ČSN ISO 3864, ČSN EN ISO 7010. 

Tlakové stanice 
Tlaková stanice je souhrn zařízení určených k odběru plynu a skládá se např. z baterie lahví, svazku 
lahví nebo sudů a z dalších zařízení (uzavírací ventily, regulace tlaku, pojistné zařízení apod.). Pro 
umístění tlakové stanice platí stejné požadavky jako na sklady TN. Výjimku tvoří tlakové stanice ve 
vícepodlažních budovách zdravotnických zařízení (hlavní a záložní stanice kyslíku, oxidu dusného, 
oxidu uhličitého, stlačeného vzduchu) pro provozní místnosti (JIP, ARO, operační sály atd.). Připouští 
se nejvíce dvě samostatně stojící, technologicky připojené nádoby a dvě samostatně stojící záložní 
nádoby (přepočteno na nádoby s vodním objemem 50 litrů). 
Zařízení tlakové stanice (vyjma TN) se umísťuje zpravidla ve vyhrazeném prostoru. 
Tlakovou stanici s netoxickými a nežíravými plyny, která je umístěna v rámci jednopodlažního objektu, 
je dovoleno umístit ve vyhrazeném prostoru. Tato tlaková stanice může obsahovat maximálně 12 
samostatně stojících TN (přepočteno na nádoby s vodním objemem 50 litrů) nebo svazky TN 
obsahujících nejvýše 24 TN (přepočteno na nádoby s vodním objemem 50 litrů). Pracoviště, kde jsou 
umístěny hořlavé a hoření podporující plyny v počtu větším než platí pro jednopodlažní objekty, se musí 
vybavit zařízením pro detekci a indikaci hořlavých plynů s tím, které při dosažení 10% DMV (dolní meze 
výbušnosti) zabezpečí aktivaci optické a akustické signalizace. Při dosažení 20% 
dolní meze výbušnosti (DMV) musí být ukončena provozovaná činnost a opuštěn pracovní prostor. 
Zařízení detekce hořlavých plynů a par se považuje za vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení dle 
Vyhlášky o požární prevenci. 
Pro provoz plnicích zařízení a tlakových stanic je nutné zpracovat Místní provozní řád. Pro používání 
samostatných nádob (vyprazdňování), jejich skladování a dopravu postačí zpracovat pokyny k obsluze 
včetně bezpečnostních zásad. Místní provozní řád a pokyny k obsluze musí být k dispozici na pracovišti. 
Pracovníci, kteří vyprazdňují jednotlivé nádoby nebo jinak s nimi manipulují (skladování, doprava apod.), 
musí být před pověřením touto činností a pravidelně jednou za 3 roky prokazatelně poučeni v rozsahu 
pokynů k obsluze. 

Technická pravidla TPG, technická doporučení TDG, technické instrukce TIN 
Další požadavky na technická zařízení v plynárenství, která musí splňovat požadavky bezpečnosti a 
spolehlivosti, jsou uvedeny také v dalších normativních dokumentech tzv. technických pravidlech, která 
jsou registrována u Hospodářské komory České republiky. 
Skladování, prodej a doprava tlakových nádob se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny (LPG) 
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Česká technická norma pro skladování TN LPG neexistuje. Pro projektování, stavbu, technické 
vybavení a provoz skladů LPG bez omezení skladovací kapacity, pro prodej lahví a kartuší i ve veřejné 
prodejní síti a dopravu LPG v kartuších, lahvích a sudech platí normativní dokumenty např. TPG 200 
00 (technická pravidla gas). Tyto normativní dokumenty pro oblast LPG tvoří ČALPG (na základě 
dohody mezi Českým plynárenským svazem a Českou asociací LPG (ČALPG). 
TPG rozlišuje tlakové nádoby na LPG na: 
• Kartuše TN podle ČSN EN 417 naplněná pouze jednou plynem nebo směsí plynů pro zásobování 
přenosných plynových spotřebičů, ve kterých se tyto plyny spalují 
• Láhev svařovaná nebo bezešvá TN k dopravě a skladování LPG s hmotností náplně max. 40 kg. 
• Sud svařovaná TN s válecími obručemi k dopravě a skladování LPG s hmotností nad 40 – 300 kg 
Sklady LPG 
Rozdělení skladů na LPG je podobné jako u ČSN 07 8304, otevřené a uzavřené. Novým druhem skladu 
je klec na skladování a prodej lahví. Klec je tvořena kovovou nosnou konstrukcí, která je opatřena 
plechem nebo pletivem, zastřešena, umožňující bezpečně a spolehlivě skladovat lahve na plyny u 
čerpací stanice pohonných hmot, ve dvorech apod. Uskladňovací kapacita klece maximálně 1000 kg 
LPG a maximální půdorysná plocha klece 5 m2. 

Objekty skladů musí být jednopodlažní, nepodsklepené, bez půdních prostorů. Podlaha nesmí být pod 
úrovní terénu. Požární bezpečnost skladů LPG se řeší dle ČSN 73 0804 s využitím požadavků TPG 200 
00. Otevřený a uzavřený sklad se zřizuje v samostatných, jednopodlažních objektech vně budov nebo 
může být také přistavěn k objektu jiného účelu, kromě objektů podle ČSN 73 0831 a ČSN 73 0833. 
Sklad LPG musí být označeny bezpečnostními značkami ČSN ISO 3864, ČSN EN ISO 7010. 
Výměna vzduchu se zajišťuje zpravidla přirozeným větráním, a to nejméně dvěma větracími otvory 
(příčně větrání, otvory dle % podlahové plochy). Objekt skladu musí být chráněn před účinky 
atmosférické elektřiny. Je zakázáno vytápění skladu topidly s otevřeným ohněm. Sklady se mohou 
vytápět např. teplovodním nebo teplovzdušným systémem. 

Klece na skladování a prodej lahví 
Klec tvoří samostatný požární úsek. Požární bezpečnost se řeší dle ČSN 73 0804 s využitím požadavků 
TPG 200 00. 
Vzdálenost klece od výdejního zařízení pohonných hmot (LPG, CNG a LNG) je nejméně 6,5 m. Další 
požadavky jsou uvedeny v TPG 200 00. 

Doprava plynů 
Jak už bylo uvedeno plyny lze dopravovat v obalech175) (tlakové láhve, tlakové sudy, cisternové vozy 
železniční, silniční). Nejčastěji je ale doprava plynů realizována potrubím. Předpokladem k bezpečnému 
provozu dopravy plynů potrubím je těsnost potrubí. Pro zajištění těsnosti potrubí je potřeba splnit 
některé požadavky na potrubí: volba vhodného materiálu, kontrola svařovaného potrubí (ČSN EN 
12732), vhodně zvolené příruby, kompenzátory, uzavírací ventily, havarijní uzávěry, plynoměry atd. 
Příslušnými normami jsou kladeny požadavky na odbornou způsobilost resp. kvalifikaci osob (ČSN 05 
0705, ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 14731) provádějící svařované potrubí s příslušnou 
specifikací. 
Na hotovém potrubí je potřeba provést zkoušky pevnosti, tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti. Zkoušky 
potrubí jsou prováděny podle materiálu potrubí nebo podle toho, pro které prostory je potrubí určené 
např. dle ČSN EN 1775, ČSN EN 12007-2. Za provoz plynového potrubí je odpovědná osoba 
odpovědná za provoz. Tato osoba musí mít k dispozici údaje o umístění plynovodu, popis a aktuální 
schéma plynovodu. Za údržbu plynovodu je odpovídá osoba odpovědná za provoz. Podrobnosti 
plynovodů jsou mimo českých technických norem řešené také v technických pravidlech pro plyn tzv. 
předpisy TPG. Tyto předpisy jsou zpracované Českým plynárenským svazem. 

Provoz plynových zařízení 
Zařízení, ve kterých se provádí výroba plynů, skladování plynů nebo jejich rozvod patří mezi vyhrazená 
technická zařízení resp. vyhrazená plynová zařízení podle vyhlášky č. 21/1979 Sb., kterou se určují 
vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti u těchto zařízení. 
Kontrolu dodržování právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení 
vykonává Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce podle zákona 251/2005 Sb., o 
inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 21/1979 Sb. stanovuje povinnosti právnických 
osob, které vyrábí, montují, opravují nebo provádí údržbu vyhrazených plynových zařízení. Tyto činnosti 
lze provádět jen na základě oprávnění, resp. odborné způsobilosti pracovníků. Rozsah kontrol, revizí a 
zkoušek stanovuje vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. Pro 
provoz plynových zařízení jsou uvedeny také v ČSN 38 6405. 
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Preventista II 

 
14. Začleňování do kategorií činností dle zákona o požární ochraně 

Začleňování činností do kategorií bez zvýšeného, se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím 

nám dávají možnost logicky rozdělit povinnosti na úseku požární ochrany. Tedy čím vyšší riziko, 

pochopitelně je stanoveno více povinností, aby došlo k eliminaci rizik.  

Základní principy jsou stanoveny v zákoně o požární ochraně a podrobnosti jsou rozpracovány 

v prováděcím předpise – vyhlášce o požární prevenci. 

14.1 Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí  

 

 (1) Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do kategorií  

  

a) bez zvýšeného požárního nebezpečí,  

  

b) se zvýšeným požárním nebezpečím,  

  

c) s vysokým požárním nebezpečím.  

  

 (2) Za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považují činnosti  

  

a) při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úseku1a) látky a směsi klasifikované podle 

zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek1b) jako oxidující, extrémně hořlavé, 

vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 

2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném předpisu 

Evropské unie13), pokud celkové množství těchto látek a směsí přesahuje 1 000 kg v pevném stavu nebo 

250 litrů v kapalném stavu,  

  

b) při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících, případně v nádobách 

(sudech, lahvích nebo kartuších), se součtem vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím 100 litrů 

umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku a v případě nádob na zkapalněné uhlovodíkové 

plyny s celkovým množstvím možných náplní převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo 

požárním úseku,  

  

c) u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v 

ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý 

prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm,  

  

d) ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci vyskytuje 

nahodilé požární zatížení 15 kg/m2 a vyšší,  

  

e) v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší,  

  

f) při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých 

látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k 

vytápění, vaření a ohřevu vody,  

  

g) v budovách1c) o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22,5 m, kromě bytových 

domů,1d)  

  

h) ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob,1e) ve stavbách pro obchod,1f) ve stavbách 
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ubytovacích zařízení1g) a ve stavbách, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby 

se sníženou schopností pohybu a orientace,1h)  

  

i) v podzemních prostorách určených pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním 

zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat sedm a více osob,  

  

j) u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah.  

  

 (3) Za provozované činnosti s vysokým požárním nebezpečím se považují činnosti  

  

a) při nichž se vyskytují látky a směsi klasifikované podle zvláštního právního předpisu upravujícího 

oblast chemických látek1b) jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a 

směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 

2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie13), pokud celkové množství 

těchto látek a směsí přesahuje 5 000 tun,  

  

b) při nichž se vyrábějí nebo plní do zásobníků, cisteren nebo nádob hořlavé kapaliny nebo hořlavé 

plyny anebo hoření podporující plyny s roční produkcí 5 000 tun a vyšší,  

  

c) v provozech, ve kterých se přečerpáváním a zvyšováním tlaku v potrubí o vnitřním průměru 0,8 m a 

větším zabezpečuje přeprava kapalných nebo plynných látek a směsí klasifikovaných podle zvláštního 

právního předpisu upravujícího oblast chemických látek1b) jako extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a 

hořlavé, anebo kapalných nebo plynných látek a směsí, které splňují kritéria tříd a kategorií 

nebezpečnosti 2.2 až 2.4; 2.6; 2.8 typu A až F; 2.9; 2.11 až 2.13 a 2.15 typu A až F stanovených v přímo 

použitelném předpisu Evropské unie13),  

  

d) v budovách o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m,  

  

e) v podzemních prostorách s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může 

současně vyskytovat více než 200 osob.  

  

 (4) Za provozované činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí se považují činnosti, které 

nejsou uvedené v odstavcích 2 a 3.  

  

 (5) Vyjde-li najevo, že právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se nesprávně začlenila 

do kategorie podle odstavce 1, rozhodne o jejím správném začlenění příslušný orgán státního požárního 

dozoru.  

  

 

14.2 způsob začlenění 

§ 17  

 

Způsob určování činností se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím  

 

 (1) Pro účely stanovení podmínek požární bezpečnosti a posouzení požárního nebezpečí se při 

určování množství látek vyskytujících se v jednom prostoru nebo požárním úseku, 21) které je rozhodující 

pro zařazení provozovaných činností do kategorií podle § 4 zákona, postupuje následujícím způsobem:  

  

a) množství látek vyskytujících se při provozování činností v jednom prostoru (jeden nebo více 

stavebních objektů, skladovací nebo manipulační plochy, technologická zařízení nebo jejich části, 

zásobníky a nádrže, které právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba užívá a které spolu stavebně, 

provozně nebo technologicky souvisejí, (dále jen "jeden prostor"), se sčítají,  
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b) v případě provozování činnosti v jednom stavebním objektu, který není prokazatelně dělen do 

požárních úseků, považuje se tento objekt za jeden požární úsek a množství látek vyskytujících se v 

jednotlivých jeho částech se sčítají; jedná-li se o stavební objekt nebo zařízení, které z části tvoří požární 

úsek nebo úseky a část je požárně nedělena, potom se množství látek vyskytujících se v požárních 

úsecích s množstvím látek vyskytujících se v dalších částech objektu vzájemně nesčítají,  

  

c) do roční produkce hořlavých kapalin, hořlavých plynů nebo hoření podporujících plynů se započítává 

množství těchto látek, které se vyrobí, vyskytují se při výrobě nebo naplní do zásobníků, cisteren nebo 

nádob za jeden rok v jednom stavebním objektu nebo v jednom prostoru,  

  

d) v případě kusového balení (palety, lahve, sudy apod.) se objemy a množství látek v těchto obalech, 

za podmínek uvedených v písmenech a), b) a c), sčítají,  

  

e) provozní náplně a záložní palivo, které jsou součástí silničních a kolejových vozidel, se do množství 

látek nezapočítávají; množství látek vyskytujících se v jiných částech silničních nebo kolejových 

vozidel (nádržích, kontejnerech apod.) se do celkového množství látek započítává pouze v případech, 

kdy při provozovaných činnostech dochází k manipulaci s těmito látkami (např. přečerpávání nebo 

prodej). Pro přepravu nebezpečných látek platí zvláštní předpisy.22)  

  

 (2) Pro účely určení množství látek podle odstavce 1 se vychází z kapacity, která je uvedena v 

ověřené projektové dokumentaci stavby nebo průvodní dokumentaci zařízení. Pokud v ověřené 

projektové dokumentaci nebo v průvodní dokumentaci tato kapacita uvedena není, vychází se z 

maximálního množství látek, které se v místě provozování činností vyskytují nebo se mohou vyskytovat.  

  

 (3) Koncentrace hořlavého prachu nebo par hořlavých kapalin ve směsi se vzduchem nebo jiným 

plynným okysličovadlem se považuje za nebezpečnou pro výbuch s následným požárem (dále jen 

"nebezpečná koncentrace"), přesahuje-li technicko bezpečnostní parametry stanovené v průvodní 

dokumentaci. Nejsou-li technicko bezpečnostní parametry stanoveny nebo doloženy průvodní 

dokumentací, považuje se za nebezpečnou koncentraci dosažení hodnoty 25 % a vyšší, než je dolní mez 

výbušnosti23) pro hořlavé prachy nebo páry hořlavých kapalin.  

  

 (4) Při stanovení počtu zaměstnanců na pracovišti pro účely určení činnosti se zvýšeným 

požárním nebezpečím podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona se vychází ze skutečných projektovaných hodnot 

vyplývajících z ověřené projektové dokumentace stavby (např. trvalá pracovní místa).19) Není-li toto 

ověřenou projektovou dokumentací stanoveno, vychází provozovatel činnosti z maximálního 

skutečného počtu osob současně vykonávajících činnosti na pracovišti, které jsou k němu v pracovním 

poměru nebo obdobném pracovním vztahu. Za pracoviště se přitom považuje stavebně oddělená část 

objektu nebo otevřené technologické zařízení.  

  

 (5) Počet nadzemních podlaží se určuje součtem všech podlaží v nadzemní části budovy. Za 

výšku budovy se považuje výška její nadzemní části, kde se předpokládá vedení požárního zásahu.  

  

 (6) Při určování počtu osob vyskytujících se v podzemních prostorách se postupuje obdobně 

podle odstavce 4. Za podzemní prostory se přitom považuje stavebně nebo technologicky oddělený 

prostor, který je využívaný k činnostem uvedeným v zákoně a jehož stropní konstrukce a začátek 

únikové cesty se nachází pod úrovní podlahy východu do volného prostoru nebo pod úrovní okolního 

terénu.  

  

 (7) Pro účely začleňování provozovaných činností do kategorií podle míry požárního nebezpečí 

se rozumí  

  

a) stavbou pro shromažďování většího počtu osob - stavba s prostorem určeným pro shromáždění 

nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2,  

  

b) stavbou pro obchod - stavba, která obsahuje celkovou prodejní plochu větší než 2 000 m2,  

aspi://module='ASPI'&link='246/2001%20Sb.%252317'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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c) stavbou pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - stavba nebo její část určená k užívání  

1. osobami s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, s těžkým sluchovým postižením, s těžkým 

zrakovým postižením nebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací,  

2. těhotnými ženami nebo osobami doprovázejícími dítě do tří let věku, nebo  

3. osobami, které mají významně sníženou pohyblivost nebo orientaci v souvislosti s poskytováním 

zdravotní péče,  

  

d) stavbou ubytovacího zařízení - stavba nebo její část, kde je fyzickým osobám poskytováno přechodné 

ubytování s ubytovací kapacitou více než 20 lůžek.  

  

§ 18  

 

Složité podmínky pro zásah  

 

 Pro potřeby členění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí ve smyslu § 4 odst. 

1 zákona se za složité podmínky pro zásah považují činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro 

zásah, a to za okolností, kdy jsou tyto činnosti provozovány  

  

a) v dispozičně složitých a nepřehledných objektech, v nichž hrozí, zejména vzhledem k předpokladu 

silného zakouření, ztráta orientace osob (např. podzemní hromadné garáže, tunely nad 350 m délky, 

podzemní systémy hromadné dopravy osob),  

  

b) v prostorách a zařízeních, kde by vstup nebo činnost jednotky požární ochrany bez upozornění na 

zvláštní nebezpečí nebo postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů (např. výroba, 

skladování nebo prodej výbušin, pyrotechnických výrobků, hořlavých nebo hoření podporujících plynů, 

výskyt radioaktivních látek nebo biologicky nebezpečného materiálu, rozvodny elektrického proudu, 

kabelové kanály a mosty, energocentra s náhradními zdroji a vnitřní elektrické stanice osazené olejem 

chlazenými transformátory o celkovém výkonu 1 MVA a vyšším),  

  

c) za podmínek, při nichž se vyskytují vybrané nebezpečné chemické látky a přípravky v množství 

stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 zvláštního právního předpisu,24)  

  

d) v objektech a zařízeních provozů chemické výroby uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky,  

  

e) v objektech a zařízeních administrativních, školských a zdravotnických provozů uvedených v příloze 

č. 2 této vyhlášky o 7 a více nadzemních podlažích, nebo o 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto 

objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty,  

  

f) ve stavbách pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, ve stavbách ubytovacích zařízení 

o 7 a více nadzemních podlažích nebo o 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají 

zřízeny chráněné únikové cesty,  

  

g) ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob a ve stavbách pro obchod.  

  

§ 19  

 

Hodnoty nahodilého požárního zatížení  

 

 (1) Do nahodilého požárního zatížení se započítává hmotnost a výhřevnost všech hořlavých 

látek, které se za normálního provozu nebo užívání v posuzovaném prostoru nebo požárním úseku 

vyskytují (např. hořlavé zařizovací předměty, popřípadě jejich hořlavé části, technologická zařízení, 

náplně, izolace, zpracovávané nebo skladované hořlavé látky včetně hořlavých obalů a hořlavých 

přepravních prostředků). Do nahodilého požárního zatížení se nezapočítává hmotnost a výhřevnost 

pevně zabudovaných stavebních hmot a konstrukcí.  
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 (2) Hodnoty nahodilého požárního zatížení pro účely členění činností podle požárního 

nebezpečí jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky. Není-li hodnota nahodilého požárního zatížení pro 

některé provozované činnosti v příloze č. 2 uvedena jako samostatná položka, použije se hodnota 

nahodilého požárního zatížení provozně a funkčně srovnatelného druhu provozu.  

 

 

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) 

1. Administrativa  
1.1 Prostory kancelářského charakteru, pisárny, kreslírny, studovny, čítárny 

včetně kancelářských prostorů vybavených výpočetní technikou                  
40 

1.2       Kancelářské prostory s příručními knihovnami      60 

 
1.3 Laboratoře a zkušebny: 

a) chemické a jiné, kde se pracuje s hořlavými kapalinami, popř. s 

hořlavými plyny            

60 

 b) ostatní                                        30 
1.4 Prostory určené k reprodukci, např. rozmnožovny, planografie, tiskárny 

(jako součást administrativních provozů)                

75 

1.5 Spisovny, kartotéky apod.                         80 

1.6       Archivy 120 

1.7       Kancelářské sklady 

         a) sklady vybavení kanceláří (nábytek apod.)      

75 

 b) sklady kancelářských potřeb 90 

1.8       Zasedací, přednáškové a konferenční síně, hovorny, bankovní a jiné haly s 

přepážkami 

20 

1.9       Předsálí, čekárny, kuřárny                        10 

1.10 Vstupní prostory, haly, dvorany, chodby apod. (pokud se v těchto  

prostorech  vyskytuje sedací nábytek, stolky, skříně, výstavní skříňky apod., 

postupuje se podle  položky 1.9 nebo 1.8)                      

5 

1.11      Společně šatny u shromažďovacích prostorů         75 

1.12      Prostory určené k občerstvení (např. čajovny)                                          15 

1.13      Výpočetní střediska  

1.13.1    sál počítače                                      30 

1.13.2    přípravna dat, pracovna vstupní a výstupní kontroly                                          90 

1.13.3    sklad médií, dokumentace, papíru apod. 

         a) skladování ve skříních z nehořlavých hmot                      

75 

 b) skladování volně                               90 

2.                          Školství  

2.1       Kmenové učebny, posluchárny                       25 

2.2       Odborné učebny                                    35 

2.3       Školní laboratoře, dílny a podobné prostory  určené pro výuku                                  45 

2.4       Kabinety středních, odborných a vysokých škol  včetně prostorů pro 

pedagogické pracovníky        

50 

 

2.5       Archivy 120 

2.6       Sklady vybavení škol                              75 
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2.7       Společné šatny                                    75 

2.8       Vstupní prostory, haly, dvorany                    5 

2.9  Chodby                                             5 

3. Osvěta, kultura  

3.1 Hlediště (v divadlech, kinech, kulturních  domech, koncertních síních 

apod.)                 

25 

3.2       Jeviště, sklady rekvizit a dekorací:  

3.2.1     jeviště bez provaziště                            75 

3.2.2   jeviště s provazištěm                              150 

3.2.3     odkládací plocha, pomocná jeviště                 75 

3.2.4 sklady rekvizit a dekorací                       150 

3.3       Taneční sály                                      15 

3.4       Čítárny, studovny                                 40 

3.5       Knihovny, půjčovny knih                          120 

3.6       Klubovny   30 

3.7       Výstavní síně, obrazárny galerie                  15 

3.8       Výstavní síně muzeí a výstaviště (bez  ohledu na druh vystavovaných 

předmětů)            

60 

3.9       Předsálí, kuřárny                                 10 

3.10      Vstupní prostory, chodby 5 

3.11      Společné šatny                                    75 

3.12      Šatny účinkujících                                40 

3.13      Prostory s historickou instalací ( v zámcích hradech, měšťanských domech, 

radnicích a jiných památkových objektech), kromě komunikací   

45 

3.14      Depozitáře nábytku, obrazů a jiného zařízení      90 

3.15      Vstupní prostory a chodby s funkcí výstavních síní                                   15 

3.16      Rozhlasová studia                                 25 

3.17      Televizní studia, filmové ateliéry                45 

3.18      Kostely, modlitebny apod.    15 

4.                      Zdravotnictví  

4.1       Prostory zdravotnických zařízení, ve kterých  se poskytuje zdravotnická 

péče (vyšetřovny, přípravny, terapeutické pokoje, speciální vyšetřovny, 

operační a zákrokové sály apod.),  kromě prostorů dále uvedených                     

20 

4.2 Prostory pro rehabilitaci, elektroléčbu,  léčebný tělocvik, argoterapii, 

masáže 

10 

4.3       Komunikační prostory, chodby, koupelny, umývárny, WC, čisticí místnosti, 

vodoléčebné  sály, místnosti pro aplikaci mastí, sanitární  filtry, baryové 

kuchyňky, místnosti pro zemřelé, pitevny, otevřené lékárny, sklady sádry a 

sejmutých sádrových obvazů                 

5 

4.4       Lůžkové pokoje v nemocnicích, sanatoriích,   léčebnách, kromě pol. 4.5                         20 

4.5       Lůžkové pokoje v lázeňských léčebnách             30 

4.6       Herny a ložnice v dětských zdravotnických  zařízeních (jesle, kojenecké 

ústavy, dětské domovy)                   

25 

4.7       Čekárny, hovorny, kuřárny                         10 

4.8       Lékárny 60 

4.9       Laboratoře 45 

4.10      Lékařské soukromé ordinace                        25 

4.11      Příruční sklady (sklady a sběrny lůžkovin  apod.)                                            75 

4.12      Archivy, sklady rentgenu apod.                   150 

5. Tělesná výchova a sport  

5.1       Hlediště sportovních zařízení 15 

5.2       Tělocvičny, sportovní haly: 
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 a) pouze pro tělovýchovu a sport                  10 

 b) víceúčelové                                    20 

5.3       Šatny cvičících:  

  a) skříňky kovové                                 15 

 b) skříňky dřevěné                                40 

 c) bez skříněk                                    20 

5.4       Šatny diváků                                      75 

5.5       Sklady tělovýchovného zařízení                   100 

5.6       Vstupní prostory, předsálí, chodby                 5 

5.7       Vstupní prostory a předsálí využité částečně  pro obchod                                        30 

6. Obchody  

6.1       Maloobchodní prodejny:  

6.1.1     nehořlavých výrobků (železářského zboží, klenotů, hodin, nehořlavých 

stavebních hmot a výrobků apod.) a prodejny květin, ovoce, zeleniny, 

nealkoholických nápojů a piva           

100 

6.1.2     osobních automobilů a jednostopých vozidel  (autosalony), bez prodeje 

auto-moto výzbroje      

20 

6.1.3     domácích potřeb, elektrospotřebičů, skla,   porcelánu, keramiky, zbraní, 

prodejní galerie     

25 

6.1.4     auto-moto výzbroje (kromě prodejen pneumatik, olejů a sportovních potřeb 

pro automobilisty),   informační techniky, hudebních nástrojů           

35 

6.1.5     masa, uzenin, novin a tabáku, pekařského  a cukrářského zboží 40 

6.1.6     dárkového zboží, lahůdek, lihovin, módních  doplňků, bižuterie                                50 

6.1.7     košíkářského provaznického a pryžového zboží      55 

6.1.8     zboží z plastických hmot, parfumerie, koloniál,  prodej bylin                                      60 

6.1.9     obuvi, koženého zboží                             65 

6.1.10    hraček, galanterie, sportovních potřeb, fotokino, řemeslnických potřeb, 

nábytku a  doplňků                       

70 

6.1.11    potravin 75 

6.1.12    textilu (metrového a kusového), kancelářských  potřeb, gramofonových 

desek, butiky, starožitnosti                                     

80 

6.1.13    oděvů a kožešin, tapet, vetešnictví               85 

6.1.14    drogistického zboží, kromě barev a laků,  podlahových krytin a koberců                      90 

6.1.15    knih a hudebnin                                  110 

6.1.16    barev a laků, pneumatik, motorových olejů        120 

6.2       Prodejny se širším sortimentem zboží:  

6.2.1     prodejní zařízení dočasného nebo trvalého  charakteru s různým 

sortimentem zboží kromě  případů podle položek 6.1.16 a 6.2.2 až 6.2.5 

 

 a) jednotlivé prodejní stánky nebo stánky  na otevřených tržištích                        40 

 b) prodejní stánky (kóje, sekce apod.) pro  maloobchod, umístěné ve 

stavebních  objektech                                      

60 

 c) prodejní stánky (kóje, sekce apod.) pro velkoobchod umístěné ve 

stavebním objektu  nebo prodej z kontejnerů 

80 

6.2.2     prodejny s průmyslovým zbožím širšího sortimentu (včetně prodeje širšího 

sortimentu stavebnin, potřeb pro kutily apod.,  zahrnující hořlavé hmoty) 

 

 a) skladovací výška zboží (např. v regálech)   do 2,5 m                                       55 

 b) skladovací výška zboží (např. v regálech)  přes 2,5 m                                     75 

6.2.3     velkoprodejny potravin apod. (potraviny, maso, uzeniny, pečivo, nápoje, 

zelenina, ovoce,  hygienické zboží, prací prostředky atd.) 

 

 a) skladovací výška zboží (např. v regálech)     do 2,5 m 70 

 b) skladovací výška zboží (např. v regálech)     přes 2,5 m                                     90 

6.2.4     obchodní domy textilního zboží (metrový i kusový textil, konfekce) a 

obuvnické zboží  (včetně koženého zboží)                           

80 
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6.2.5     obchodní domy bez ohledu na sortiment  (včetně hypermarketů):  

 a) kromě prodeje hořlavých kapalin v množství   přes 200 kg nebo 

hořlavých plynů v množství  přes 100 kg na prodejní plochu jednoho            

podlaží požárního úseku                        

90 

 b) včetně prodeje hořlavých kapalin a plynů  (barev, laků, ředidel, čistících 

prostředků apod.) přesahující specifikaci podle bodu    a) 

110 

6.3       Vzorkovny zboží a výrobků:  

 a) převážně z nehořlavých hmot                    25 

 b) z hořlavých hmot                               55 

6.4       Příruční sklady:  

6.4.1     knih, hudebnin                                   150 

6.4.2     barev, laků, pneumatik, motorových olejů,  zboží z plastických hmot                         180 

6.4.3     příruční sklady ostatních prodejen (kromě  položky 6.4.1 a 6.4.2): 

         nahodilé požární zatížení se oproti prodejnám  zvyšuje o                    

30 

6.5       Pasáže  

6.5.1     pasáže (průchody) pouze s funkcí komunikačního  prostoru                                           5 

6.5.2     pasáže (atria, mall) s výskytem výstavních  skříněk, informačních a 

reklamních panelů,  odpočinkových laviček apod.   

10 

6.5.3     pasáže (atria, mall) s výskytem sedacího  nábytku a stolků pro odpočinek i 

občerstvení, s výskytem příležitostného stánkového prodeje, výstavních 

skříněk, regálů a s výskytem informačních a reklamních panelů apod.              

Poznámka Podle položky 6.5.2 či 6.5.3 se zařazují pasáže (popř. ochozy v 

pasážích) u hypermarketů resp. u obchodních center, v případě výskytu 

stánků trvalého charakteru viz položka 6.2.1. 

15 

7.                  Veřejné stravování a ubytování  

7.1       Veřejné stravování:  

7.1.1     prostory ke stravování s místy k stání (bufety, výčepy apod.)                                     10 

7.1.2     prostory ke stravování se stolovým zařízením  se sedadly (jídelny, 

restaurace, menzy, hospody) 

20 

7.1.3     prostory pro pobyt hostů (kavárny, vinárny, noční kluby apod.)                                30 

7.1.4    přípravny a výrobny pokrmů (kuchyně hromadného   stravování včetně 

pomocných provozů)              

30 

7.1.5     příruční sklady výroben pokrmů (bez ohledu na sortiment; oddělené sklady 

lze posoudit  jako sklady prodejen příslušného druhu zboží)     

60 

7.2       Veřejné ubytování:  

7.2.1     pokoje hotelů, motelů, hromadné ubytovny a noclehárny, internáty, 

studentské koleje,  dětské domovy (v částech určených pro spaní včetně 

sociálního vybavení), jakož i přidružené   prostory pro personál                             

30 

7.2.2     příruční sklady a sběrny lůžkovin apod. 60 

7.2.3     hotelové haly, recepce:  

 a) vybavené pouze sedacím nábytkem                10 

 b) vybavené různými službami pro hosty (např. prodejnou upomínkových 

předmětů,  kadeřnictvím)                                  

20 

7.2.4     chodby 5 

8.                         Byty  

8.1       Bytové domy, rodinné domky, domovy důchodců  včetně příslušenství       40 

9.                       Služby a provozovny  

9.1       Prostory pro příjem, výdej a zkoušení výrobků určených pro opravu čištění 

apod.: 

 

9.1.1     výrobky převážně z nehořlavých hmot (klenoty, hodiny, optické přístroje 

apod.)                  

10 

9.1.2     výrobky částečně obsahující hořlavé hmoty  (mechanické průmyslové 

zboží, elektrospotřebiče,  informační technika, měřicí přístroje, zbraně,        

25 
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bižutérie, deštníky a slunečníky) 

9.1.3     výrobky převážně z hořlavých hmot:  

 a) prádlo, obuv, kožené zboží, módní doplňky, hudební nástroje, sběrny 

fotoprací             

35 

 b) sportovní potřeby, hračky, košíkářské a provaznické zboží, oděvy, 

kožené a kožešnické  zboží, peří a sedlářské výrobky                

45 

 c) koberce a jiné podlahové krytiny, pneumatiky, zboží z pryže a 

plastických hmot, sběrny reprodukčních a knihařských prací, oprav            

nábytku apod.                                  

60 

9.2       U prostorů pro dopravu, výrobu, popř. čištění výrobků uvedených v položce 

9.1 včetně příručních skladů se nahodilé požární zatížení zvyšuje o                                         

15 

9.3       U samostatných skladových a expedičních prostorů pro výrobky uvedené v 

položce 9.1 se nahodilé požární zatížení zvyšuje o               

30 

9.4       Dílny (údržbářské, opravárenské, výrobní), popř. samostatné provozovny:  

 a) zámečnická dílna, instalatérská dílna, zlatnická dílna, kovodílna 

uměleckých  řemesel apod.                                  

30 

 b) dílny jemné mechaniky, elektrotechnická  dílna, auto-moto dílny, dílny 

jízdních kol a kočárků, sklenářská dílna včetně rámování  obrazů apod.                                   

40 

 c) krejčovská dílna, obuvnická dílna, fotolaboratoře apod.                           50 

 d) čalounická dílna, aranžovna, dílna dekorací, lakýrnická dílna, dílna 

autobaterií apod.      

60 

 e) truhlářská a tesařská dílna, dílna pro tkaní koberců, tiskařská dílna a 

knihařská dílna apod.                                          

75 

9.5       Provozovny:  

9.5.1     obstaravatelské služby, prostory pro styk se zákazníkem včetně zázemí 

(cestovní kanceláře, sázkové kanceláře, reklamní a inzertní  kanceláře 

apod.)         

30 

9.5.2     půjčovny:  

          a) průmyslového zboží                             30 

          b) sportovního zboží                              50 

          c) videozáznamů a videotechniky                   60 

          d) oděvů a úschovny kožešin                       90 

9.5.3     kosmetické salóny, kadeřnictví, vlásenkářství   apod.                                             30 

9.5.4     drobné provozovny zahrnující prodej, výrobu,  příruční sklady se posuzují 

podle položky 6.1.5 maso, uzeniny) 

 

9.6       Čekárny u služeb a provozoven, popř. včetně hygienického zázemí                               10 

10. Garáže a servisy motorových vozidel  

10.1      Osobní automobily, dodávkové automobily, jednostopá vozidla (skupina 1 

podle ČSN 73 6059): 

 

 a) garáže a prostory pro čištění                  15 

 b) prostory pro údržbu a opravu (bez skladu náhradních dílů a materiálů)                   15 

10.2      Nákladní automobily, autobusy, speciální  automobily, traktory a 

samojízdné pracovní stroje (skupina 2 a 3 podle ČSN 73 6059): 

 

 a) garáže a prostory pro čištění                  40 

 b) prostory pro údržbu a opravy (bez skladů  náhradních dílů a materiálů)                   45 

10.3      Prostory pro nanášení hořlavých nátěrových  hmot                                              25 

10.4      Sklad náhradních dílů, např. demontovaných  dílů, sklad autopříslušenství 

apod. kromě položky 10.5                                      

55 

10.5      Sklad nátěrových hmot, olejů a mazadel,  čalounění, pneumatik                             150 

10.6      Sklad tlakových nádob s hořlavými plyny          180 

10.7      Čerpací stanice pohonných hmot a olejů uvnitř  i vně stavebního objektu 

(mimo prostor  nádrží)                                           

30 

10.8      Příjem a čekárny u garáží, servisů a opraven:  



 86 

 a) vybavené pouze sedacím nábytkem                10 

 b) vybavené různými službami pro zákazníky  (např. bufety) 20 

 c) vybavené současně prodejnou autopotřeb         50 

11. Doprava  

11.1   Vstupní haly, průchody, chodby                     5 

11.2      Čekárny (u nádražních stanic, letišť) včetně prostorů pro odbavení 

cestujících (např. u letišť): 

 

 a) vybavení pouze sedacím nábytkem                10 

 b) vybavení také prodejními stánky apod. 20 

11.3      Úschovny zavazadel:  

 a) společné                                      150 

 b) v kovových skříňkách                           50 

12. Spoje  

12.1      Telekomunikační a radiokomunikační provozy:  

12.1.1    pracoviště informačního centra:  

 a) automatické                                    45 

 b) manuální                                       70 

12.1.2    kontrolní pracoviště frekvenční modulace          15 

12.1.3    nahrávání magnetofonových pásků                   45 

12.1.4    ústředna rozhlasu a rozhlasu po drátě             50 

12.1.5    telefonní ústředna:  

          a) pobočka do 100 přípojek                        30 

          b) veřejná a pobočková nad 100 přípojek           65 

12.1.6    faxová (příp. dálnopisná) ústředna:  

          a) automatická                                    65 

          b) manuální                                       20 

12.1.7    sál televizních vysílačů                          35 

12.1.8   sál radioreléových zařízení                       35 

12.1.9    sál zesilovací stanice dálkových kabelů           55 

12.1.10   sál tónové telegrafie                             55 

12.1.11   sál zesilovaní stanice                            25 

12.1.12   televizní převaděč:  

 a) do 0,5 W                                       10 

 b) od 0,5 W do 1 kW                               30 

12.1.13   zkušebna technologie spojů (uzlová, tranzitní apod.)                                            45 

12.2      Poštovní provozy:  

12.2.1    přepážková hala a navazující administrativní prostory kromě dále 

uvedených provozů             

40 

12.2.2    výpravna balíkových a listovních závěrů, výpravna a sklad balíků                          120 

12.2.3    sklady  

 a) tisku, obalů a tiskopisů                      120 

 b) prázdných pytlů                                75 

13. Výrobní provozy  

13.1      Průmysl strojírenský a hutnický:  

13.1.1    slévárny, kovárny, lisovny, klempírny, brusírny   (bez olejových kalicích 

lázní)                    

10 

13.1.2    soustružny, frézárny, galvanizovny, svařovny, válcovny, tažírny (drátů, 

plechu apod.), mostárny, kalírny, výrobna jízdních kol,  kuličkových 

ložisek, kovových nástrojů a nářadí,  trezorů 

10 

13.1.3    výroba a montáž silničních a kolejových vozidel (kromě lakoven), 

motorových letadel, kočárků, kancelářských strojů, optických přístrojů, 

hodin, zbraní, šicích strojů, tiskařských strojů, balicích a jiných obdobných 

         strojů                                            

20 
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13.1.4    výroba izolovaných drátů, kompletizovaných  strojírenských produktů 

zahrnujících také hořlavé hmoty, bezmotorových letadel              

30 

13.1.5    lakovny, stříkací boxy (bez skladu barev) 50 

13.2      Průmysl elektrotechnický:  

13.2.1    výroba elektrických přístrojů, elektrických spotřebičů, transformátorů 

(kromě položky13.2.2), suchých baterií, žárovek, rozhlasové a televizní 

techniky, telefonních přístrojů a spojové techniky, informační techniky         

(počítače) 

25 

13.2.2    výroba akumulátorů, navíjení motorů,  transformátorů apod. (pokud tvoří         

samostatný provoz)                                

35 

13.3      Průmysl chemický:  

13.3.1    výroba anorganických kyselin                      10 

13.3.2    výroba pracích prostředků, mýdla, parfumeristického a kosmetického zboží,         

farmaceutická výroba, výroba organických  kyselin                                           

25 

13.3.3    výroba čisticích prostředků (na boty, na  podlahy apod.), výroba umělých 

hnojiv, výroba zboží z plastických hmot (bez meziskladů)         

45 

13.3.4    výroba disperzních a tiskařských barev, tmelů, lepidel, klihu, voskového 

zboží                   

60 

13.3.5    výroba bitumenu, dehtu, umělé kůže, pneumatik, pryžové zboží, 

podlahových krytin, vulkanizační procesy, výroba filmů, magnetických         

záznamových pásků, výroba zpracování hořlavých plynů včetně plníren                              

75 

13.3.6    výroba umělé pryskyřice, plastů a pěnových  plastů, zpracování přírodní 

pryskyřice, kaučuku, výroba pryže, zpracování základních produktů z ropy 

a výroba hořlavých kapalin III. a IV. třídy nebezpečnosti                        

120 

13.3.7    výroba nitrolakových a lihových nátěrových hmot, výroba ředidel, výroba a 

zpracování  hořlavých kapalin I. a II. třídy nebezpečnosti   

180 

13.4      Průmysl textilní, oděvní a kožedělný:  

13.4.1    textilní výroba - vyšívání a pletené zboží, výroba punčoch, hedvábného 

zboží, apretace  textilií                                          

20 

13.4.2    přádelny, tkalcovny, bělírny, žehlírny, barvírny, výroba tkanin z lýka a 

jutových  tkanin 

30 

13.4.3    výroba prádla a oděvů, výroba obuvi, koženého a kožešnického zboží, 

výroba plsti a plstěného zboží, výroba plachet, matrací ze žíní, pytlů,         

obvazového materiálu a vaty, výroba vlněných přikrývek, textilní tiskárny                      

45 

13.4.4    výroba koberců   60 

13.5      Průmysl dřevozpracující a papírenský:  

13.5.1    provozovny mokrého (vodního) zpracování  dřevní  hmoty (např. varna 

celulózy)               

5 

13.5.2    zpracování surového dřeva (všeobecně), výroba papíru (všeobecně)                         30 

13.5.3    výroba dřevěného zboží (soustružna, modelárna,    pila apod.), výroba 

tužek, zápalek, dřevěných lišt a kolíků, lyží, hraček, lisování korku a         

výroba z korku, papírových nebo dřevěných  žaluzií                                           

45 

13.5.4    apretace a zušlechtění papíru, výroba papírového zboží a kancelářských 

potřeb, výroba kartonů, lepenek a papírových pytlů, výroba nábytku (včetně 

čalouněného), výroba dveří a oken, dřevěných palet, beden a sudů,        

výroba dřevité vlny, výroba člunů                 

60 

13.5.5    výroba laťovek, překližek, dřevotřískových, dřevovláknitých, pilinových a 

obdobných  desek včetně broušení a dalších povrchových   úprav                                            

150 

13.6      Průmysl potravinářský:  

13.6.1    výroba nealkoholických nápojů, ovocných šťáv, pivovary, mlékárny, jatka, 

výroba kompotů a jiné mokré provozy                                

10 

13.6.2    výroba bonbónů, cukrářského zboží a čokolády,  masných výrobků, 

zpracování tabáku                

20 

13.6.3    pražírna kávy, výroba likérů a lihovin, výroba oplatek, konzervárny 30 
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masných výrobků, mražené  zboží                                             

13.6.4    výroba kvasnic, zpracování kakaa, výroba   marmelád a džemů                                  45 

13.6.5    pekárny, výroba sušené zeleniny, těstovin,  výroba cukru (kromě položky 

13.6.7)               

60 

13.6.6    výroba a zpracování stolních olejů, jedlých tuků                                              75 

13.6.7    mlýny na obilí, výroba škrobu (kromě položky 13.6.1), zušlechtění cukru, 

chladírny a  mrazírny                

120 

13.7      Průmysl sklářský a stavebních hmot:  

13.7.1    výroba žárového skla, keramiky, porcelánu, cementu, vápna, cihel, betonu, 

cementářského zboží, keramického zboží, sádrového zboží, výztuže                                           

10 

13.7.2    výroba a zpracování minerální a skelné vaty (rohože, desky apod.), výroba 

skleněného zboží a zpracování skla (bez expedice a balení), stavební 

zámečnictví                              

10 

13.7.3   výroba dřevěného bednění, lešenářských podlážek  apod.                                             60 

13.7.4    výroba hydroizolačních pásů                      120 

13.8      Jiné průmyslové výroby:  

13.8.1    výroba provaznického a kartáčnického zboží, výroba zboží z rákosu a 

slámy, výroba štětců, výroba hudebních nástrojů                 

45 

13.8.2    tiskárny 60 

13.8.3    nahodilé požární zatížení oproti položce  13.1 až 13.8 se zvyšuje u: balíren 

zboží  do hořlavých obalů 
 

 a) typu dřevité vlny, zpěněných plastických  hmot o                                         30 

 b) typu papírových a kartónových obalů o          15 

 příručních skladů a expedice zboží-výrobky o  35% hodnoty nahodilého 

požárního zatížení dotčeného druhu zboží-výrobků, nejméně však o     

30 

 skladů (trvale vymezený prostor skladu,  samostatná místnost skladu, 

samostatný požární úsek apod.), kde skladovaná výška zboží-výrobků         

nepřekračuje 3 m, a to o 70% hodnoty nahodilého požárního zatížení 

dotčeného druhu zboží-výrobků, nejméně však o 

Poznámka-nahodilé požární zatížení skladů, kde  skladová výška zboží-

výrobků je vyšší než 3 m, se stanoví individuálně podle skutečné hmotnosti         

hořlavých látek a jejich výhřevností. 

50 

13.9      Zemědělská výroba:  

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., výrobny 

krmných směsí         

45 

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. 

 

14.                 Hygienické prostory 
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14.1      Šatny zaměstnanců:  

 a) s kovovými skříňkami                           15 

 b) s dřevěnými skříňkami                          50 

 c) bez skříněk                                    20 

14.2      Umývárny, WC, úpravny zaměstnanců                  5 

15.                      Jiné provozy  

15.1      Strojovna vzduchotechniky, strojovna výtahů       15 

15.2      Energocentra, rozvodny:  

 a) bez olejových vypínačů                         25 

 b) s olejovými vypínači                           35 

15.3      Prostory měničů a usměrňovačů                     55 

15.4      Prostory pro transformátory:  

 a) olejové                                       160 

 b) vzduchem chlazené a regulační                  10 

15.5      Přívodní kobky VN                                 25 

15.6      Prostory náhradních zdrojů elektrické energie:  

 a) akumulátory                                    10 

 b) dieselagregáty apod.  

 1) s provozní nádrží do 100 l                     15 

 2) s provozní nádrží od 100 l do 500 l            40 

 3) s provozní nádrží od 500 l do 1000 l 65 

 4) s provozní nádrží nad 1000 l                  120 

15.7      Kompresorové stanice pro nehořlavé plyny          10 

15.8   Čerpací stanice pro nehořlavé kapaliny            10 

15.9      Výměníkové stanice tepla (voda, pára) 5 

15.10     Kotelny na palivo:  

 a) tuhé (bez uhelny)                              15 

 b) kapalné  

 1) bez provozní nádrže   15 

 2) s provozní nádrží                              75 

 c) plynové                                        10 

15.11     Velíny, dozorny, obsluhovny, ohlašovny požárů  

 a) s elektrickým zařízením regulace umístěným  v těchto prostorech                            65 

 b) pouze s ovládacími řídícími prvky              15 

15,12 Silniční a dálniční tunely                        35 
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15. Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob 

 

15.1 Základní termíny a pojmy 

Pro správnou aplikaci právních předpisů je nutné používat správné termíny a pojmy. Povinnosti 

právnickým, podnikajícím fyzickým, fyzickým osobám, ale i obcím, krajům a ústředním správním 

úřadům může uložit pouze zákon. Prováděcí předpisy, kterými jsou vyhlášky ministerstev nebo 

nařízení vlády, případně právní předpisy vydané kraji nebo obcemi mohou stanovené povinnosti pouze 

rozvádět nebo upřesňovat. 

V oblasti požární ochrany a to zejména v působnosti požární prevence najdeme základní pojmy ve 

vyhlášce č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

Základní pojmy  

 

 Pro účely této vyhlášky se rozumí  

  

a) požární bezpečností - souhrn organizačních, územně technických, stavebních a technických opatření 

k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v 

případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření,  

b) požární technikou - zásahové požární automobily, požární přívěsy, návěsy, kontejnery, plavidla, 

vznášedla a letadla,  

c) věcnými prostředky požární ochrany - prostředky používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k 

hašení požáru a prostředky používané při činnosti jednotky požární ochrany při záchranných a 

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

požární hlídky,  

d) požárně bezpečnostním zařízením - systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující 

požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení,  

e) vyhrazenými druhy požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních 

zařízení - požární technika, pro kterou jsou stanoveny technické podmínky zvláštním právním 

předpisem,1) věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, na jejichž projektování, 

instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy jsou kladeny zvláštní požadavky,  

f) normativním požadavkem - konkrétní technický požadavek obsažený v české technické normě, jehož 

dodržením se považuje požadavek příslušného ustanovení vyhlášky za splněný; neexistuje-li pro 

příslušnou oblast platná česká technická norma, považuje se za normativní požadavek konkrétní 

technická specifikace obsažená ve veřejně dostupném uznávaném normativním dokumentu,2)  

g) hořlavou látkou - látka v tuhém, kapalném nebo plynném stavu, která je za předvídatelných podmínek 

schopna hořet nebo při své látkové nebo fázové změně vytvářet produkty schopné hořet,  

h) požárním nebezpečím - pravděpodobnost vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem,  

i) požárně technickou charakteristikou - vlastnost látky vyjádřená měřitelnou hodnotou nebo stanovená 

na základě měřitelných hodnot více dílčích vlastností anebo jev vystihující chování látky při procesu 

hoření nebo s ním související,  

j) technicko bezpečnostním parametrem - požárně technická charakteristika, která kvalitativně nebo 

kvantitativně vyjadřuje vlastnosti hořlavé látky, při jejímž dodržení za předvídatelných podmínek se 

činnost považuje z hlediska nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem za bezpečnou,  

k) průvodní dokumentací - montážní návod, technické podmínky pro projektování nebo provoz, návod 

k obsluze, požadavky na kontroly, údržbu nebo opravy, podmínky požární bezpečnosti pro používání 

výrobku nebo zařízení, bezpečnostní listy apod.,  

l) veřejností - osoby, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech a nejsou v 

pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu3) k jejím provozovatelům, nejsou vlastníky 

objektů, v nichž jsou činnosti provozovány ani provozovateli těchto činností,  

m) požárem - každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke 

škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, 

zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy,  

n) ohlašovnou požárů - místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními prostředky, které 
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je určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení požárního 

poplachu, jakož i k plnění dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany.  
  

 

15.2 Dělení povinností pro PO a PFO 

Povinnosti jsou v zákoně o požární ochraně rozděleny dle míry požárního nebezpečí. Přičemž základní 

povinnosti plní všichni provozovatelé činností. Další povinnosti mají přiřazeni provozovatelé činností 

se zvýšeným požárním nebezpečím a nejrizikovější skupina provozovatelů s vysokým požárním 

nebezpečím zabezpečuje ještě posouzení požárního nebezpečí dané činnosti. 

 

 

15.3 Přehled povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně 

 

§ 2  

 

Obecná ustanovení  

 

 (1) Ministerstva a jiné státní orgány a právnické osoby, jakož i fyzické osoby vykonávající 

podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (dále jen "podnikající fyzické osoby") zabezpečují 

plnění povinností vyplývajících pro ně z tohoto zákona, předpisů vydaných na jeho základě nebo z 

jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku požární ochrany (dále jen "předpisy o požární 

ochraně") jako nedílnou součást své řídicí, hospodářské nebo jiné základní činnosti a neodkladně 

odstraňují zjištěné nedostatky.  

  

 (2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve 

všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany 

u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich 

odpovědný zástupce. Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících 
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fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník 

těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby 

odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.  

 

§ 5  

 

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob  

 

 (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny  

  

a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky 

požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti 

a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární 

ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních 

předpisů,1i) lze instalovat a používat pouze schválené druhy,  

  

b) vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové 

komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým 

východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a 

produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních 

zařízení,  

  

c) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,  

  

d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny 

ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany 

a požárně bezpečnostní zařízení,  

  

e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1), technika požární 

ochrany (§ 11 odst. 2) nebo preventisty požární ochrany (§ 11 odst. 6) dodržování předpisů o požární 

ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,  

  

f) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární 

ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování 

požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření,  

  

g) poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení 

požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,  

  

h) bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru 

kraje1j) každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.  

  

 (2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování 

hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit 

opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně 

navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému 

sboru kraje,1j) který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost 

zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.1k)  

  

§ 6  

 

 

 (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním 

nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou dále povinny  
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a) stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované 

činnosti,  

  

b) prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných 

činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky provozování činností a 

zabezpečování údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem,  

  

c) zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách 

stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení,  

  

d) stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených 

obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud to není 

stanoveno zvláštními právními předpisy,1l) a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku 

požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací,  

  

e) mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo 

skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví 

osob a majetku.  

  

 (2) Podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností podle odstavce 1 písm. b) musí 

odpovídat stavu vědeckých a technických poznatků známých v době jejich stanovení.  

  

§ 6a  

 

Posouzení požárního nebezpečí  

 

 (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provozovat činnost s vysokým 

požárním nebezpečím za podmínky, že orgán státního požárního dozoru schválí posouzení požárního 

nebezpečí.  

  

 (2) Posouzení požárního nebezpečí obsahuje  

  

a) popis a posouzení rizik z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru a ohrožení osob, zvířat a majetku,  

  

b) zhodnocení možnosti provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru, včetně popisu jeho 

možných následků,  

  

c) systém řízení požární ochrany a  

  

d) návrhy na opatření ke snížení rizika možnosti vzniku a šíření požáru a ohrožení osob, zvířat a majetku, 

návrhy na provedení záchranných prací a návrhy opatření k účinné likvidaci požáru, včetně stanovení 

lhůt k jejich plnění.  

  

 (3) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba předloží posouzení požárního nebezpečí 

zpracované osobou uvedenou v § 11 odst. 1 ve 2 vyhotoveních ke schválení orgánu státního požárního 

dozoru.  

  

 (4) Neshledá-li orgán státního požárního dozoru v posouzení požárního nebezpečí nedostatky, 

posouzení požárního nebezpečí schválí.  

  

 (5) Zjistí-li orgán státního požárního dozoru, že předložené posouzení požárního nebezpečí 

vykazuje obsahové nedostatky, pro které je nelze schválit, vrátí je zpět předkladateli s uvedením 

zjištěných nedostatků a současně stanoví přiměřenou lhůtu pro opětovné předložení vráceného 

posouzení po odstranění zjištěných nedostatků. Řízení lze přerušit na dobu stanovenou pro odstranění 

nedostatků a opětovné předložení.  
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 (6) Neodstraní-li předkladatel nedostatky ve lhůtě stanovené podle odstavce 5, orgán státního 

požárního dozoru vydá rozhodnutí o neschválení posouzení požárního nebezpečí.  

  

 (7) Před změnou v provozované činnosti, která má vliv na obsah schváleného posouzení 

požárního nebezpečí, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba předloží orgánu státního 

požárního dozoru ke schválení doplněné nebo je-li to vzhledem k rozsahu změny potřebné nové 

posouzení požárního nebezpečí. Do doby schválení předloženého materiálu nelze změny v provozované 

činnosti provést.  

  

 (8) Změny v objemu roční produkce nejsou důvodem pro předložení nového posouzení 

požárního nebezpečí, je-li toto schváleno výhradně pro činnost uvedenou v § 4 odst. 3 písm. b).  

  

§ 6b  

 

Dokumentace zdolávání požárů  

 

 (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provozovat činnost s vysokým 

požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky 

pro zásah, za podmínky, že orgán státního požárního dozoru schválí dokumentaci zdolávání požárů.  

  

 (2) Dokumentace zdolávání požárů obsahuje operativní plán zdolávání požárů a operativní kartu 

zdolávání požárů upravující zásady rychlého a účinného zdolávání požáru a záchrany osob, zvířat a 

majetku.  

  

 (3) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba předloží dokumentaci zdolávání požárů 

zpracovanou osobou uvedenou v § 11 odst. 1 nebo 2 ve 2 vyhotoveních ke schválení orgánu státního 

požárního dozoru.  

  

 (4) Neshledá-li orgán státního požárního dozoru v dokumentaci zdolávání požárů nedostatky, 

dokumentaci zdolávání požárů schválí.  

  

 (5) Zjistí-li orgán státního požárního dozoru, že předložená dokumentace zdolávání požárů 

vykazuje obsahové nedostatky, pro které ji nelze schválit, vrátí ji zpět předkladateli s uvedením 

zjištěných nedostatků a současně stanoví přiměřenou lhůtu pro opětovné předložení po odstranění 

zjištěných nedostatků. Řízení lze přerušit na dobu stanovenou pro odstranění nedostatků a opětovné 

předložení.  

  

 (6) Neodstraní-li předkladatel nedostatky ve lhůtě stanovené podle odstavce 5, orgán státního 

požárního dozoru vydá rozhodnutí o neschválení dokumentace zdolávání požárů.  

  

 (7) Před změnou v provozované činnosti, která má vliv na obsah schválené dokumentace 

zdolávání požárů, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba předloží orgánu státního požárního 

dozoru ke schválení novou dokumentaci zdolávání požárů. Do doby schválení předložené dokumentace 

nelze změny v provozované činnosti provést.  

  

 (8) Podle odstavců 1 až 7 se postupuje i v případě, kdy zpracování dokumentace zdolávání 

požárů stanoví dokumentace požární ochrany.  

  

 

§ 7  

 

 (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém 

stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.  
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 (2) Vlastník nebo uživatel lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 

hektarů je povinen zabezpečit v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, nad rámec povinností 

stanovených v § 5, opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové 

činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany, pokud tak neučiní Ministerstvo 

zemědělství podle zvláštního zákona.1m)  

  

 (3) Vlastník nebo uživatel nástupní plochy pro požární techniku je povinen ji označovat a 

udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky.  

 

§ 13  

 

Preventivní požární hlídka  

 

 (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují preventivní požární hlídky  

  

a) v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním 

nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,  

  

b) v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje [§ 27 odst. 1 písm. f)] nebo obecně závazná vyhláška obce 

[§ 29 odst. 1 písm. o)].  

  

 (2) Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a 

v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární 

ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.  

  

 

 

  

§ 15  

 

Dokumentace požární ochrany  

 

 (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 

jsou povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární 

bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem.  

  

 (2) Prováděcí právní předpis stanoví druhy, obsah a vedení dokumentace požární ochrany.  

  

§ 16  

 

Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně  

 

 (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti uvedené v § 4 odst. 2 nebo 

3 jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu 

zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany.  

  

 (2) Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně se vztahuje na všechny fyzické osoby, 

které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické 

osobě.1n) Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance.  

  

 (3) Pro fyzické osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích právnických osob nebo 

podnikajících fyzických osob, se školení o požární ochraně zabezpečuje, jestliže tyto osoby vykonávají 

činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 nebo přicházejí do styku s těmito činnostmi.  

  

 (4) Prováděcí právní předpis stanoví druhy, obsah, rozsah a lhůty školení zaměstnanců o požární 

aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%252327'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%252329'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'


 96 

ochraně, jakož i odborné přípravy preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do 

preventivních požárních hlídek.  

  

§ 16a  

 

 (1) U právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti uvedené v § 4 

odst. 2 provádí  

  

a) odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany školení vedoucích zaměstnanců o požární 

ochraně,  

  

b) odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany odbornou přípravu preventistů požární 

ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek,  

  

c) proškolený vedoucí zaměstnanec nebo preventista požární ochrany školení ostatních zaměstnanců o 

požární ochraně.  

  

 (2) U právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti uvedené v § 4 

odst. 3 provádí  

  

a) odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany školení vedoucích zaměstnanců o požární 

ochraně,  

  

b) odborně způsobilá osoba odbornou přípravu preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených 

do preventivních požárních hlídek,  

  

c) technik požární ochrany nebo proškolený vedoucí zaměstnanec školení ostatních zaměstnanců o 

požární ochraně.  
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16 Způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným 

požárním nebezpečím  

 
ZPŮSOB STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POSUZOVÁNÍ 

POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ  

 

[K § 6b písm. a), b), h) a i) zákona]  

 

§ 15  

 

Způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím  

 

 (1) Podmínky požární bezpečnosti se stanoví k zabránění vzniku požáru a k ochraně osob, zvířat 

a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření. Při stanovení podmínek požární bezpečnosti 

se k prostorám, objektům a pracovištím (dále jen "místa"), kde právnické osoby nebo podnikající fyzické 

osoby provozují činnosti, přiřadí charakteristiky, podle kterých jsou definovány činnosti se zvýšeným 

požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 zákona).  

  

 (2) V místech, ke kterým byly přiřazeny charakteristiky podle odstavce 1, se ve vztahu k 

provozovaným činnostem se zvýšeným požárním nebezpečím prokazatelně vyhodnotí  

  

a) vyskytující se možné zdroje zapálení,  

  

b) požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko bezpečnostní parametry vyskytujících se látek 

potřebných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku,  

  

c) základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií (výška stavby, konstrukční systém, 

odstupové, popřípadě bezpečnostní vzdálenosti, dělení do požárních úseků, technická zařízení, druh 

provozu a technologií) z hlediska jejich vlivu na vznik a šíření případného požáru a zplodin hoření. 

Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy od vybraných druhů objektů, lesů a komunikací 

jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.  

  

 (3) Na základě vyhodnocení podle odstavce 2 se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím, přičemž se vždy  

  

a) vymezí oprávnění a povinnosti osob při zajištění požární bezpečnosti pro zahájení, průběh, přerušení 

a skončení činnosti,  

  

b) určí potřebný počet preventivních požárních hlídek a počet zaměstnanců zařazených do těchto 

preventivních požárních hlídek,  

  

c) stanoví požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů a značení (informace, výstrahy, 

příkazy a zákazy),  

  

d) určí způsob zabezpečení volných únikových cest,  

  

e) stanoví požadavky směřující proti vzniku a šíření požáru nebo vzniku výbuchu s následným požárem, 

nejsou-li tyto stanoveny výrobcem, například  

1. určení provozních podmínek technických zařízení a technologického procesu, podmínek případných 

odstávek zařízení nebo omezení provozu,  

2. stanovení maximálního množství hořlavých a hoření podporujících látek, přípravků nebo materiálů 

(dále jen "množství látek"),  

3. zamezení vzniku nebezpečné koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin nebo hořlavých 

prachů,  

f) stanoví zajištění požární ochrany v době přerušení, omezení nebo přechodného zastavení provozu 
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(dále jen "doba sníženého provozu") a v mimopracovní době,  

  

g) vyhodnotí potřebné věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, popřípadě 

také požadavky na speciální hasební látky a postupy, přičemž se vychází z podmínek stanovených touto 

vyhláškou,  

  

h) určí další požadavky, které závisí na druhu, místě a způsobu provozování činností se zvýšeným 

požárním nebezpečím, například pro mimořádné provozování těchto činností na přechodných 

pracovištích, tj. na místech, která nejsou k tomuto druhu činnosti projektována, dosud schválena nebo 

jinak určena (staveniště, volné prostranství, lesní porosty apod.), anebo když se změní výchozí 

podmínky.  

  

 (4) Podmínky požární bezpečnosti při provozovaných činnostech se zvýšeným požárním 

nebezpečím se zapracují do příslušných druhů dokumentace požární ochrany uvedených v § 27.  

  

 (5) Za rozsah a způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti odpovídá zpracovatel (osoba 

odborně způsobilá nebo technik požární ochrany), přičemž vychází ze stavu vědeckých a technických 

poznatků známých v době jejich stanovení. Za splnění tohoto požadavku se považuje dodržení podmínek 

stanovených normativními požadavky.20)  

  

 (6) V případě dodavatelsky prováděných činností se zvýšeným požárním nebezpečím 

zabezpečuje stanovení a dodržování podmínek podle odstavců 1 až 4 právnická osoba nebo podnikající 

fyzická osoba, která tyto činnosti vykonává, není-li smlouvou stanoveno jinak.  
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17 Způsob posuzování požárního nebezpečí činností s vysokým požárním 

nebezpečím 
 

§ 16  
 

Způsob posuzování požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím  
 
 (1) Při posuzování požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím 
(dále jen "posouzení požárního nebezpečí") se postupuje obdobně podle § 15 odst. 1 až 3, 
přičemž se klade zvláštní důraz na případné kumulativní účinky požárního nebezpečí.  
  
 (2) Způsob posuzování požárního nebezpečí stanovený touto vyhláškou se přiměřeně 
vztahuje i na doplnění, přepracování nebo zpracování nového posouzení požárního 
nebezpečí, popřípadě na odstraňování nedostatků zjištěných při jeho schvalování (§ 6a odst. 
4 a 5 zákona). Podmínky a způsob předkládání této dokumentace ke schválení orgánu 
státního požárního dozoru jsou upraveny v § 40 odst. 7 a 8.  
  
 (3) Zjištění a zhodnocení rozhodujících vlivů z hlediska možnosti vzniku a šíření 
požáru, vyjádření a posouzení zdrojů rizik ohrožení osob, zvířat a majetku, zhodnocení 
možností provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru včetně popisu jeho možných 
následků vždy obsahuje  
  
a) popis základních charakteristik požární bezpečnosti staveb a technologií [§ 15 odst. 2 písm. 
c)], zjištění množství látek a jejich druhů, požárně bezpečnostních zařízení, zařízení pro 
detekci a signalizaci technologických stavů; porovnání zjištěných skutečností se stavem 
žádoucím podle příslušné dokumentace (např. příslušné technické předpisy, ověřená 
projektová dokumentace, normativní požadavky, návody výrobců) a vyhodnocení rozdílů,  
  
b) zjištění a zhodnocení vyskytujících se možných zdrojů zapálení, uvedení požárně 
technických charakteristik, popřípadě technicko bezpečnostních parametrů vyskytujících se 
látek, potřebných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a 
majetku včetně zdůvodnění výběru látek a jejich požárně technických charakteristik určených 
jako rozhodné a potřebné pro stanovení preventivních opatření,  
  
c) vyjádření a posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob nebo zvířat, možností 
jejich evakuace a záchrany; při zjišťování počtu osob, které se při provozovaných činnostech 
vyskytují, se postupuje obdobně podle § 17 odst. 4 a 6,  
  
d) zjištění a zhodnocení vnějších zdrojů rizik ohrožujících posuzovanou činnost, tj. z prostoru, 
ve kterém vlastní činnost není provozována, a rizik vznikajících z neprovozních nebo 
havarijních stavů obslužných zařízení (zdrojů energií včetně náhradních zdrojů, dodávek 
surovin, chlazení, výměny vzduchu, zabezpečovacích systémů apod.),  
  
e) zhodnocení možností provedení rychlé a účinné likvidace případného požáru, evakuace 
osob, zvířat, materiálu a provedení záchranných prací vlastními silami a prostředky 
provozovatele posuzované činnosti, popřípadě vyjádření potřeb přesahujících tento rámec; při 
tom se postupuje následujícím způsobem:  
1. stanovení míst, kde lze předpokládat vznik požáru a jeho šíření, a vyhodnocení těchto míst 
z hlediska určení nejsložitější varianty požáru,  
2. posouzení provozuschopnosti a účinnosti instalovaných požárně bezpečnostních zařízení 
a organizačních opatření pro včasné zjištění požáru, jeho ohlášení a vyhlášení požárního 
poplachu,  
3. určení počtu a druhů hasicích přístrojů a porovnání se skutečným stavem,  
4. stanovení časových a prostorových parametrů nejsložitější varianty požáru, potřebných sil, 
technických prostředků a hasebních látek pro nejsložitější varianty požáru a stanovení 
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podmínek pro jejich připravenost k zásahu, popřípadě také stanovení požadavků na speciální 
hasební látky a postupy,  
  
f) popis možných následků požáru, kde se uvedou rozumně předvídatelné následky vzniklé 
porušením stavebních konstrukcí a zařízení nebo jejich částí, tepelnými účinky a toxickými 
zplodinami hoření, únikem látek, výskytem hořlavých plynů nebo par, poškozením nebo 
zničením komunikací, sdělovacích a jiných technických zařízení.  
  
 (4) Při stanovení systému řízení požární ochrany se navrhují organizační a technická 
řešení mimořádných situací se zaměřením na snížení pravděpodobnosti vzniku požáru, jeho 
šíření a ohrožení osob, zvířat a majetku (vlastní systém přípravy na řešení závažných havárií 
a systém řízení při jejich vzniku, jeho organizační struktura, materiální a technické vybavení, 
zřízení jednotky požární ochrany apod.). Systémová řešení se specifikují v návrzích na 
opatření.  
  
 (5) Návrhy na opatření včetně stanovení termínů jejich plnění vycházejí z vyhodnocení 
skutečností uvedených v odstavcích 3 a 4. Opatření jsou  
  
a) organizačního charakteru - například stanovení organizační struktury pro plnění povinností 
na úseku požární ochrany, zvláštní požadavky na provádění školení zaměstnanců a odbornou 
přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, preventistů požární 
ochrany a jednotek požární ochrany, způsobilost zaměstnanců určených k obsluze, údržbě, 
opravě a kontrolám technických a požárně bezpečnostních zařízení, není-li tato stanovena 
výrobcem, zpracování a kontrola dokumentace požární ochrany, způsob, rozsah a termíny 
provádění preventivních požárních prohlídek, zajištění požární ochrany v době sníženého 
provozu a v mimopracovní době,  
  
b) technického charakteru - například zvláštní požadavky na provádění údržby, oprav, obsluhy 
a kontroly objektů, technických a technologických zařízení, stanovení technických parametrů, 
které nelze překročit (teplota, tlak apod.), zajištění spojovacích prostředků, vybavení 
ohlašoven požárů, označení ochranných nebo nebezpečných pásem, způsob vybavení 
požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany, popřípadě požárně bezpečnostními 
zařízeními, zajištění volných únikových cest, příjezdových komunikací a nástupních ploch pro 
požární techniku, přístupu k hlavním vypínačům elektrického proudu, uzávěrům vody, plynu, 
ústředního vytápění, popřípadě dalších produktovodů, označení všech určených míst 
požárními, výstražnými a bezpečnostními značkami9) nebo tabulkami, způsob manipulace s 
hořlavými nebo nebezpečnými látkami,  
  
c) jiná - například vytvoření vlastního systému přípravy na řešení závažných havárií a systému 
řízení při jejich vzniku, stanovení jeho organizační struktury, specifikace materiálního a 
technického vybavení, vícestupňové systémy požárně bezpečnostních zařízení, zřízení 
jednotky požární ochrany (druh jednotky požární ochrany, početní stavy, vybavení apod.).  
  
 (6) Skutečnosti uvedené v odstavci 3 písm. e) k účinné likvidaci požáru mohou být 
nahrazeny dokumentací zdolávání požárů (§ 34). V takovém případě dokumentace zdolávání 
požárů tvoří nedílnou součást posouzení požárního nebezpečí.  
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18 Vyloučení věci z užívání, zastavení činnosti a provozu 
 

Vyloučení věci z užívání, zákaz činnosti a zastavení provozu  

 

§ 36  

 

 (1) Jestliže věc nebo činnost při provozu anebo provoz vyvolávají bezprostřední nebezpečí 

vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, orgán vykonávající státní požární 

dozor rozhodne o  

  

a) vyloučení věci z užívání,  

  

b) zákazu činnosti,  

  

c) zastavení provozu.  

  

 (2) O zastavení provozu lze rozhodnout i tehdy, jestliže by byla znemožněna záchrana osob 

nebo majetku v případě vzniku požáru.  

  

 (3) Vyžaduje-li to naléhavost situace, lze rozhodnutí uvedené v odstavcích 1 a 2 oznámit ústně 

a poznamenat je do protokolu o kontrole; písemné vyhotovení tohoto rozhodnutí je nutno doručit 

neprodleně.  

  

 (4) Proti rozhodnutí o opatřeních uvedených v odstavcích 1 a 2 je možno podat odvolání do tří 

dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek. 

Odvolací orgán o něm rozhodne neodkladně.  

  

§ 37  

 

 Vydání rozhodnutí o zastavení provozu podle § 36 odst. 1 písm. c) musí být předem projednáno 

se statutárním orgánem právnické osoby, s podnikající fyzickou osobou anebo jejím odpovědným 

zástupcem.  

  

§ 38  

 

 Užívat věc, která byla vyloučena z užívání [§ 36 odst. 1 písm. a)], obnovit zakázanou činnost [§ 

36 odst. 1 písm. b)] nebo obnovit zastavený provoz [§ 36 odst. 1 písm. c)] lze až po odstranění nedostatků 

vyvolávajících bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a jen s písemným souhlasem orgánu, který 

vyloučil věc z užívání nebo rozhodl o zákazu činnosti anebo o zastavení provozu.  
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19 Preventista požární ochrany a preventivní požární hlídky 
 

§ 12  

Způsob provádění pravidelných kontrol  

 

 (1) Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona 

se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností 

stanovených předpisy o požární ochraně (dále jen "preventivní požární prohlídky").  

  

 (2) Předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení požární 

ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, způsobu dodržování podmínek požární 

bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.  

  

 (3) Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od 

žádoucího stavu (dále jen "požární závady"). Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje 

osoba provádějící preventivní požární prohlídku.  

  

 (4) Preventivní požární prohlídky se provádějí ve všech objektech a zařízeních, kde právnické 

osoby a podnikající fyzické osoby provozují činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona.  

  

 (5) V objektech a zařízeních, kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují 

činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, se preventivní požární prohlídky provádějí v provozech, 

ve kterých se na pracovištích pravidelně vyskytují současně nejméně 3 osoby v pracovním poměru nebo 

obdobném pracovním vztahu k provozovateli nebo veřejnost, popřípadě v dalších objektech nebo 

zařízeních, pokud tak určí provozovatelé těchto činností.  

  

 (6) Provedení preventivní požární prohlídky se dokládá záznamem do požární knihy, popřípadě 

jiným prokazatelným způsobem. Záznam o preventivní požární prohlídce musí být sepsán bezprostředně 

po jejím provedení.  

  

 (7) Záznam o preventivní požární prohlídce obsahuje datum provedení, označení objektu a 

pracoviště, zjištěné skutečnosti, navržená opatření, stanovení způsobu a termínů jejich splnění, jméno a 

podpis osoby, která záznam provedla, jméno a podpis vedoucího zaměstnance kontrolovaného 

pracoviště nebo jiné určené osoby (§ 30) a záznam o splnění navržených opatření.  

  

 (8) Systém provádění preventivních požárních prohlídek a způsob vedení záznamů podle 

odstavce 6 lze podrobně upravit schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací 

požární ochrany zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. § 30).  

  

§ 13  

Lhůty preventivních požárních prohlídek  

 

 (1) Preventivní požární prohlídky podle § 12 se provádějí v následujících lhůtách:  

a) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, nejméně 

jednou za 3 měsíce (§ 4 odst. 3 zákona),  

  

b) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (§ 4 odst. 

2 zákona), nejméně jednou za 6 měsíců,  

  

c) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí uvedené 

v § 12 odst. 5, nejméně jednou za rok.  

  

 (2) Lhůty uvedené v odstavci 1 mohou být zkráceny schváleným posouzením požárního 

nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou na základě stanovení podmínek požární 

bezpečnosti (např. § 30).  

aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='246/2001%20Sb.%252330'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='246/2001%20Sb.%252330'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='246/2001%20Sb.%252312'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='246/2001%20Sb.%252312'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='246/2001%20Sb.%252330'&ucin-k-dni='30.12.9999'


 103 

20 Dokumentace požární ochrany 
 

§ 27  

 

Druhy dokumentace požární ochrany  

 

 (1) Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných 

činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně. 

Dokumentaci požární ochrany tvoří  

  

a) dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým 

požárním nebezpečím,  

  

b) posouzení požárního nebezpečí,  

  

c) stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,  

  

d) požární řád,  

  

e) požární poplachové směrnice,  

  

f) požární evakuační plán,  

  

g) dokumentace zdolávání požárů,  

  

h) řád ohlašovny požárů,  

  

i) tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních 

hlídek a preventistů požární ochrany,  

  

j) dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek 

a preventistů požární ochrany,  

  

k) požární kniha,  

  

l) dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.29)  

  

 (2) Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky 

požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, 

například požárně bezpečnostní řešení,4) bezpečnostní dokumentace,24) bezpečnostní listy,30) jakož i 

doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti 

výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při 

provozovaných činnostech.  

  

§ 28  

 

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požární nebezpečím nebo s vysokým 

požárním nebezpečím  

 

 Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým 

požárním nebezpečím (dále jen "začlenění") obsahuje  

  

a) označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,  

  



 104 

b) uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik potřebných pro 

začlenění,  

  

c) přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s 

vysokým požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 a 3 zákona) k činnosti a místu podle písmene a),  

  

d) prohlášení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o začlenění.  

  

§ 29  

 

Posouzení požárního nebezpečí  

 

 (1) Součástí posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku je  

  

a) údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele činnosti s vysokým 

požárním nebezpečím a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci 

též údaj o tomto zápisu; u právnické osoby její statutární orgán (jméno, funkce, eventuálně určená osoba 

z vícečlenného statutárního orgánu), u podnikající fyzické osoby tato osoba nebo její odpovědný 

zástupce,  

  

b) určení provozovaných činností s přiřazením charakteristik, kterými jsou definovány činnosti s 

vysokým požárním nebezpečím (§ 4 odst. 3 zákona), identifikace místa, kde právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby tyto činnosti provozují, s uvedením názvu a přesné adresy, předpokládaný 

termín zahájení činnosti s vysokým požárním nebezpečím, resp., kdy byla tato činnost zahájena v 

případě, že se tak stalo před nabytím účinnosti této právní úpravy,  

  

c) jméno a příjmení zpracovatele posouzení požárního nebezpečí, je-li zpracovatelem podnikatel, pak 

též údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané 

v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; prohlášení zpracovatele o jeho 

odborné způsobilosti s uvedením čísla, popřípadě jiné identifikace dokladu, kterým se tato způsobilost 

prokazuje; v případě, že se na zpracování posouzení požárního nebezpečí podílí 2 a více zpracovatelů, 

pak se uvedou stejné údaje o zpracovatelích jeho jednotlivých částí a osoba, která odpovídá za věcné a 

funkční sestavení dokumentu jako celku,  

  

d) rozpracování požadavků stanovených v § 6a odst. 2 zákona podle postupu uvedeného v § 16 této 

vyhlášky,  

  

e) přesné uvedení podkladů, ze kterých byly čerpány použité údaje a obsah dokumentu.  

  

 (2) V případech, kdy je právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti s 

vysokým požárním nebezpečím současně jiným právním předpisem24) předepsáno zpracování zvláštních 

dokumentů a tyto obsahují i hodnocení požárního nebezpečí včetně stanovení příslušných opatření 

odpovídající způsobem zpracování požadavkům § 6a zákona a rozsahem této vyhlášce, považuje se toto 

hodnocení včetně navržených opatření za posouzení požárního nebezpečí podle zákona.  

  

§ 30  

 

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany  

 

 (1) Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany upravuje vytvoření vlastního 

organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně. 

Přitom se vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností.  

  

 (2) Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany vždy obsahuje přiřazení úkolů na úseku 

požární ochrany k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti a 
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dále například  

  

a) příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany vydané právnickou osobou nebo podnikající 

fyzickou osobou,  

  

b) stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, kontrolou, 

údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud tato není stanovena zvláštním 

právním předpisem 16) a osob pověřených prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru,31)  

  

c) vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení,  

  

d) určení systému provádění preventivních požárních prohlídek, jejich rozsahu, popřípadě lhůt a 

způsobu vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách,  

  

e) stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu a s ohledem na rozsah a charakter 

provozované činnosti také požadavky na zpracování požárního evakuačního plánu nebo dokumentace 

zdolávání požárů, není-li touto vyhláškou stanoveno jinak,  

  

f) zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,  

  

g) určení ohlašoven požárů,  

  

h) doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých povinností na úseku požární ochrany.  

  

§ 31  

 

Požární řád  

 

 (1) Požární řád upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se 

vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.  

  

 (2) Požární řád obsahuje  

  

a) stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí provozované činnosti,  

  

b) požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko bezpečnostní parametry látek potřebné ke 

stanovení preventivních opatření,  

  

c) nejvýše přípustné množství látek uvedených v písmenu b), které se mohou vyskytovat v místě 

provozované činnosti,  

  

d) stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s 

následným požárem,  

  

e) vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti, a 

to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti,  

  

f) stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest,  

  

g) jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance.  

  

 (3) Přílohou požárního řádu jsou pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a přehled o 

umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků požární ochrany a požárně 

bezpečnostních zařízení.  
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 (4) Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky vždy obsahují určení prostor nebo činností, 

pro které je preventivní požární hlídka zřízena, jmenný seznam, stanovení úkolů jednotlivých 

zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky a potřebného vybavení k provedení prvotního 

zásahu, popřípadě další skutečnosti podle zvláštního právního předpisu.31)  

  

 (5) Požární řád se zveřejňuje tak, aby byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby 

vyskytující se v místě provozované činnosti.  

  

 (6) V odůvodněných případech (např. pro značný rozsah) nemusí být některé údaje podle 

odstavce 1 v požárním řádu uvedeny. V takovém případě se do požárního řádu uvede odkaz na druh 

dokumentace požární ochrany, do které jsou tyto údaje zapracovány.  

  

§ 32  

 

Požární poplachové směrnice  

 

 (1) Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při 

vzniku požáru.  

  

 (2) Požární poplachové směrnice obsahují  

  

a) postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru,  

  

b) způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, popřípadě jednotku hasičského záchranného 

sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku,  

  

c) postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání požáru),  

  

d) telefonní číslo ohlašovny požárů,  

  

e) telefonní čísla tísňového volání,  

  

f) telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody.  

  

 (3) Požární poplachové směrnice se zveřejňují tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné 

pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti.  

  

 (4) Stanoví-li tak schválené posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace požární ochrany 

zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. § 30), prověřuje se účinnost 

opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích nejméně jednou za rok formou cvičného 

požárního poplachu. Vyhlášení cvičného požárního poplachu se předem oznámí příslušnému 

operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje.  

  

 (5) Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo 

obdobném pracovním vztahu k provozovateli činnosti.  

  

§ 33  

 

Požární evakuační plán  

 

 (1) Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů 

zasažených nebo ohrožených požárem.  

  

 (2) Požární evakuační plán obsahuje  
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a) určení osoby, která bude organizovat evakuaci, a místo, ze kterého bude evakuace řízena,  

  

b) určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna,  

  

c) určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby, popřípadě zvířata budou 

soustřeďovat, a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob,  

  

d) způsob zajištění první pomoci postiženým osobám,  

  

e) určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu jeho střežení,  

  

f) grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích.  

  

 (3) Požární evakuační plán se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité 

podmínky pro zásah (§ 18) nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, 

že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární 

bezpečnosti (např. § 30), i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.  

  

 (4) Úplnost a správnost požárního evakuačního plánu se ověřuje formou cvičného požárního 

poplachu za podmínek uvedených v § 32 odst. 4 a 5.  

  

 (5) Požární evakuační plán je uložen u jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Není-

li tato jednotka zřízena, je požární evakuační plán uložen na trvale dosažitelném místě. Grafické 

znázornění směru únikových cest se umísťuje na dobře viditelném a trvale přístupném místě v 

jednotlivých podlažích objektů a zařízení podle odstavce 3. Ve stavbách ubytovacích zařízení se grafické 

znázornění směru únikových cest umísťuje také uvnitř ubytovacích jednotek, zpravidla u vstupu do 

únikových cest.  

  

§ 34  

 

Dokumentace zdolávání požárů  

 

 (1) Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požárů (dále jen "operativní 

plán") a operativní karta zdolávání požáru (dále jen "operativní karta"), které upravují zásady rychlého 

a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a 

podnikajících fyzických osob.  

  

 (2) Dokumentace zdolávání požárů se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité 

podmínky pro zásah (§ 18) nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, 

že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární 

bezpečnosti (např. § 30), i pro další provozované činnosti ze zvýšeným požárním nebezpečím.  

  

 (3) Operativní plán tvoří  

  

a) základní text, který obsahuje operativně taktickou studii, stanovení nejsložitější varianty požáru a 

výpočty pro stanovení sil a prostředků jednotek požární ochrany, popřípadě také stanovení požadavků 

na speciální hasební látky a postupy,  

  

b) vyjímatelná příloha určená pro jednotky požární ochrany při zdolávání požáru, která obsahuje  

1. textovou část s operativně taktickými údaji o objektu, např. základní charakteristiky požární 

bezpečnosti staveb a technologií, technických zařízení včetně požárně bezpečnostních zařízení, 

přístupových komunikací, únikových a zásahových cest, určení zdrojů vody pro hašení požárů, 

popřípadě speciálních hasebních látek a doporučení pro postup jednotek požární ochrany,  

2. grafickou část s plánem objektu, včetně umístění okolních objektů, zdrojů vody pro hašení požárů, 

příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku.  
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Součástí vyjímatelné přílohy může být také operativní karta.  

  

 (4) Operativní karta je zjednodušenou formou operativního plánu a zpracovává se zpravidla v 

případech, kdy se složité podmínky pro zásah vyskytují v jednom stavebním objektu. Operativní kartu 

tvoří  

  

a) textová část, která obsahuje základní charakteristiky požární bezpečnosti stavby a technologií, 

konstrukční zvláštnosti objektu, popis únikových cest, umístění zařízení pro zásobování požární vodou, 

umístění a způsob ovládání dalších požárně bezpečnostních zařízení, míst uzávěrů vody, plynu, způsob 

vypnutí elektrického proudu, popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy,  

  

b) grafická část, která obsahuje plán objektu a podle potřeby také umístění okolních objektů, zdroje vody 

pro hašení požárů, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku.  

  

 (5) Vyjímatelná příloha operativního plánu nebo operativní karta je uložena u jednotky 

hasičského záchranného sboru kraje předurčené požárním poplachovým plánem kraje nebo okresu a u 

jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Není-li jednotka hasičského záchranného sboru 

podniku zřízena, je dokumentace zdolávání požárů uložena u právnické osoby nebo podnikající fyzické 

osoby na jiném trvale přístupném místě.  

  

 (6) Součástí podkladů pro zpracování dokumentace zdolávání požárů je požární poplachový 

plán, který je k dispozici u orgánu státního požárního dozoru.  

  

 (7) Orgán státního požárního dozoru poskytuje zpracovateli dokumentace zdolávání požárů k 

nahlédnutí dokumentaci podle odstavce 6 a v případě potřeby také další odbornou pomoc.  

  

§ 35  

 

Řád ohlašovny požárů  

 

 (1) V případě, že právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba na základě schváleného 

posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zpracované na základě stanovení podmínek požární 

bezpečnosti (např. § 30) zřizuje ohlašovnu požárů, vydává k zajištění jejího provozu řád ohlašovny 

požárů.  

  

 (2) Řád ohlašovny požárů upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení 

požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby, oznámení požáru na operační středisko hasičského záchranného sboru kraje 

a se zřetelem k místním podmínkám obsahuje  

  

a) povinnosti obsluhy (ověřování spojení, ovládání požárně bezpečnostních zařízení apod.),  

  

b) seznam důležitých telefonních čísel (operačního střediska hasičského záchranného sboru kraje, 

pohotovostních služeb, vedoucích zaměstnanců apod.),  

  

c) způsob oznámení vzniklého požáru nebo výjezdu vlastní jednotky požární ochrany operačnímu 

středisku hasičského záchranného sboru kraje,  

  

d) způsob vyhlášení požárního poplachu včetně přivolání pomoci a vyrozumění vedoucích zaměstnanců 

a dalších osob,  

  

e) náhradní opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení.  

  

 (3) Řád ohlašovny požárů je uložen na ohlašovně požárů a jeho obsah je součástí školení 

obsluhy ohlašovny požárů.  
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§ 36  

 

Dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a 

preventistů požární ochrany  

 

 (1) Dokumentaci o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a osob uvedených v § 23 odst. 

4 a 5 tvoří tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název 

právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň školení, způsob ověření získaných 

znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy 

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

provedení školení podle § 16a zákona.  

  

 (2) Dokumentaci o odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární 

ochrany tvoří tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy a záznam o provedené odborné přípravě, 

který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň odborné přípravy, 

způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání odborné přípravy, 

seznam zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a seznam preventistů požární 

ochrany s podpisy těch, kteří se odborné přípravy zúčastnili, jména a podpisy osob, které odbornou 

přípravu provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení odborné přípravy podle § 16a zákona.  

  

§ 37  

 

Požární kniha  

 

 (1) Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární 

ochrany, např. o provedených preventivních požárních prohlídkách, školení zaměstnanců a osob 

uvedených v § 23 odst. 4 a 5, odborné přípravě preventivních požárních hlídek, preventistů požární 

ochrany, o vzniklých požárech, uskutečnění cvičného požárního poplachu a kontrole dokumentace 

požární ochrany. Počet požárních knih a určení, pro který objekt nebo zařízení slouží, stanoví právnická 

osoba nebo podnikající fyzická osoba (např. § 30).  

  

 (2) Požární kniha slouží také k záznamům o kontrole, údržbě nebo opravě požárně 

bezpečnostního zařízení. Záznam v požární knize o kontrole a údržbě požárně bezpečnostních zařízení 

je platným dokladem podle § 7 odst. 3, není-li touto vyhláškou nebo průvodní dokumentací výrobce 

stanoveno jinak.  

  

§ 38  

 

Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární 

bezpečnosti výrobků nebo činností  

 

 (1) Zajištění požární bezpečnosti při provozu technických a technologických zařízení se 

prokazuje doklady o jejich kontrolách, údržbě a opravách provedených podle požadavků stanovených 

právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců.  

  

 (2) Za doklady podle odstavce 1 se považují  

  

a) zpráva o revizi nebo zpráva o kontrole, zabezpečené ve stanoveném termínu nebo lhůtě osobou, která 

je oprávněna16) činnosti uvedené v odstavci 1 provádět,  

  

b) záznamy o provedené údržbě nebo opravách,  

  

c) návody a technické podmínky vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,  

  

aspi://module='ASPI'&link='246/2001%20Sb.%252323'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='246/2001%20Sb.%252323'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='246/2001%20Sb.%252323'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%252316a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%252316a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='246/2001%20Sb.%252323'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='246/2001%20Sb.%252323'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='246/2001%20Sb.%252330'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='246/2001%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'


 110 

d) doklady prokazující splnění zvláštních požadavků na části zařízení nebo vybavení objektů (zvýšenou 

požární odolnost stavebních konstrukcí, sníženou hořlavost stavebních hmot, textilií, dekorací apod.),  

  

e) doklady prokazující dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštními právními 

předpisy,31)  

  

f) požárně technické charakteristiky látek podle § 39, popřípadě technicko bezpečnostní parametry.  

  

§ 39  

 

Požárně technické charakteristiky  

 

 (1) Pro určení vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek, jejichž 

požárně technické charakteristiky jsou potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a 

zdraví osob a majetku při provozovaných činnostech je rozhodující  

  

a) jejich množství,  

  

b) způsob uložení a manipulace,  

  

c) fyzikální stav a jeho případné změny,  

  

d) tepelný režim,  

  

e) reaktivita,  

  

f) způsob balení,  

  

g) objemy obalů a podobně.  

  

 (2) Podle druhu a stavu látek určených podle odstavce 1 se ke stanovení preventivních opatření 

použijí potřebné požárně technické charakteristiky včetně technicko bezpečnostních parametrů. Jedná 

se například o hořlavost, oxidační vlastnosti, bod vzplanutí, bod hoření, teplotu vznícení, koncentrační 

meze výbušnosti, index šíření plamene po povrchu, výhřevnost, vlastnosti produktů hoření.  

  

 (3) Pro účely stanovení požárně bezpečnostních opatření se používají hodnoty požárně 

technických charakteristik včetně technicko bezpečnostních parametrů, které jsou uvedeny v průvodní 

dokumentaci výrobce nebo distributora. Neexistuje-li tato dokumentace, lze vycházet z jiného 

uznávaného zdroje (např. normativní požadavky).  

  

§ 40  

 

Způsob vedení dokumentace požární ochrany  

 

 (1) Není-li zákonem nebo touto vyhláškou stanoveno jinak, zpracovává, popřípadě vede 

dokumentaci požární ochrany podle § 27 odst. 1 odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany.  

  

 (2) Součástí dokumentace požární ochrany podle § 27 odst. 1 je také uvedení místa a rozsahu 

její účinnosti, datum zpracování nebo provedení záznamu, jméno a odborná způsobilost zpracovatele, 

popřípadě osoby, která dokumentaci vede.  

  

 (3) Dokumentaci požární ochrany uvedenou v § 27 odst. 1 písm. a) až i) schvaluje statutární 

orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její 

odpovědný zástupce před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje.  
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 (4) Kontrola dokumentace požární ochrany uvedené v § 27 odst. 1 písm. a) až i), včetně záznamu 

o jejím výsledku, se provádí v rámci preventivních požárních prohlídek, a to nejméně jednou za rok 

nebo po každém požáru anebo po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah.  

  

 (5) Požadavky stanovené na obsah některých druhů dokumentace požární ochrany podle § 27 

odst. 1 mohou být zapracovány do jiné organizační nebo provozní dokumentace vedené právnickou 

osobou nebo podnikající fyzickou osobou (např. organizační řád, provozní řád, technologické postupy). 

Jsou-li v takovém případě splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 až 3, považují se tyto části jiné 

organizační nebo provozní dokumentace za příslušné druhy dokumentace požární ochrany.  

  

 (6) Při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím, které právnické osoby nebo podnikající 

fyzické osoby vykonávají mimořádně a jednorázově a podmínky požární bezpečnosti nejsou stanoveny 

jiným právním předpisem, 31) určí se druhy a způsob zpracování a vedení nezbytné dokumentace požární 

ochrany nebo některých jejích částí na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti podle § 15 

(např. pokyny pro činnost preventivní požární hlídky).  

  

 (7) Průvodní dokumentace a dokumentace požární ochrany se zpracovává, vede, popřípadě 

předkládá orgánu státního požárního dozoru ke schválení, kontrole nebo k posouzení v jazyce českém.  

  

 (8) Dokumentace požární ochrany, kterou orgán státního požárního dozoru schvaluje, a požárně 

bezpečnostní řešení, které je součástí posuzované dokumentace (§ 31 odst. 1 zákona), se předkládají ve 

2 vyhotoveních.  

  

 (9) Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná osobám 

zaměstnancům, jichž se týká, jakož i orgánům státního požárního dozoru. Dokumentace požární ochrany 

musí být vedena, popřípadě její stejnopisy nebo kopie musí být uloženy takovým způsobem, aby v 

případě požáru bylo možno prokázat plnění povinností stanovených zákonem.  

  

 (10) Vznikne-li pochybnost zda, popřípadě v jakém rozsahu má být zpracována nebo vedena 

dokumentace požární ochrany, rozhodne o tom na základě místních podmínek a po posouzení 

potřebných podkladů orgán státního požárního dozoru.  
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21 Školení a odborná příprava 
 

§ 23  

 

Školení zaměstnanců o požární ochraně  

 

 (1) Školení zaměstnanců o požární ochraně (dále jen "školení zaměstnanců") obsahuje 

seznámení  

  

a) s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o 

požární ochraně,  

  

b) s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo 

podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance,  

  

c) s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem 

a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných 

na pracovišti,  

  

d) se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru,  

  

e) se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,  

  

f) s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti,  

  

g) s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.  

  

 (2) Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště 

nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností uvedených v odstavci 1, 

s kterými má být zaměstnanec seznámen. Školení se opakuje nejméně jednou za 2 roky.  

  

 (3) Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně obsahuje skutečnosti uvedené v odstavci 

1 týkající se všech jimi řízených zaměstnanců a provádí se při nástupu do funkce. Školení se opakuje 

nejméně jednou za 3 roky.  

  

 (4) Školení o požární ochraně se v případě osob pověřených zabezpečováním požární ochrany 

v době sníženého provozu a v mimopracovní době zabezpečuje před zahájením jejich činnosti a opakuje 

se nejméně jednou za rok.  

  

 (5) Pro osoby, které vykonávají činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona na pracovištích 

právnických osob nebo podnikajících fyzických osob a nejsou k nim v pracovním poměru nebo 

obdobném pracovním vztahu, se školení o požární ochraně zabezpečuje v rozsahu školení zaměstnanců.  

  

 (6) Školení o požární ochraně pro osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích 

právnických osob nebo podnikajících fyzických osob provozujících činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 

zákona, nebo které s těmito činnostmi přicházejí do styku, se zabezpečuje v nezbytném rozsahu a 

způsobem stanoveným provozovatelem těchto činností v dokumentaci požární ochrany (např. § 36).  

  

§ 24  

 

Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek  

 

 (1) Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek (dále jen 

"odborná příprava preventivních požárních hlídek") se provádí před zahájením činností se zvýšeným 

nebo s vysokým požárním nebezpečím.  
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 (2) U opakujících se činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím se odborná 

příprava preventivních požárních hlídek provádí nejméně jednou za rok.  

  

 (3) Teoretická část odborné přípravy preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení s 

požárním nebezpečím provozované činnosti, se způsobem vyhlášení požárního poplachu, přivolání 

jednotky požární ochrany a s poskytnutím pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru.  

  

 (4) Praktická část odborné přípravy preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení s 

rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, se 

způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požárů, evakuace osob, zvířat nebo materiálu.  

  

 (5) Na odbornou přípravu osob, které jsou zařazeny do preventivních požárních hlídek a nejsou 

zaměstnanci právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, se vztahují stejné požadavky jako na 

odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.  

  

§ 25  

 

Odborná příprava preventistů požární ochrany  

 

 (1) Odborná příprava preventistů požární ochrany se provádí před zahájením jejich činnosti a 

opakuje se nejméně jednou za rok.  

  

 (2) Odborná příprava preventistů požární ochrany obsahuje seznámení se skutečnostmi 

uvedenými v § 23 odst. 1 na všech místech a pracovištích, kde vykonávají preventivní požární prohlídky, 

rozšířené o seznámení se způsobem a lhůtami jejich provádění a způsobem vedení požární knihy nebo 

jiného prokazatelného vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách (§ 12 odst. 

6).  

  

§ 26  

 

Stanovení rozsahu a obsahu školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních 

hlídek a preventistů požární ochrany  

 

 (1) Rozsah a obsah školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a 

odborné přípravy preventistů požární ochrany určuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba 

tematickým plánem a časovým rozvrhem. Rozsah a obsah školení a odborné přípravy musí odpovídat 

vykonávaným činnostem a pracovnímu zařazení zaměstnanců.  

  

 (2) Znalosti získané při školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek 

a odborné přípravě preventistů požární ochrany se ověřují v rozsahu a způsobem určeným v 

dokumentaci požární ochrany (např. § 36).  
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