
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 
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Zdolávání požáru 
 

 
 

Metodický list číslo 
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 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 3 

I.  

Charakteristika 

1) Cílem činnosti jednotek při zdolávání požáru je: 
a) lokalizace požáru v případech, kdy bylo zásahem zamezeno dalšímu šíření požáru 

a síly a prostředky zasahujících jednotek jsou pro likvidaci požáru dostatečné a poté,  
b) likvidace požáru až do ukončení nežádoucího hoření 1. 

2) Jednotky při zásahu používají dokumentaci zdolávání požárů2 nebo havarijní plány 
zpracovávané na základě zvláštních právních předpisů3 a dále využívají podmínky 
vytvořené podniky4. 

3) Zdolávání požáru zahrnuje hašení požáru použitím hasiv nebo odstraněním hořlavých 
látek, rozebíráním konstrukcí, odvětráním místa požáru od zplodin hoření (teplo, kouř). 
Součástí zdolávání požáru jsou další činnosti spojené zejména se zajištěním bezpečnosti 
a ochrany zdraví hasičů a činnosti zajišťující nepřetržitou dodávku hasebních látek. Pro 
provedení uvedených činností se nasazují síly a prostředky na místě zásahu formou 
bojového rozvinutí. 

4) Při nasazování sil a prostředků velitel zásahu dbá, aby bylo dosaženo co nejúčelněji 
lokalizace a likvidace požáru.  

II.  

Úkoly a postup činnosti 
5) Při zdolávání požáru se určuje hlavní směr nasazení sil a prostředků jednotek, který se 

stanoví podle těchto zásad: 
a) ohrožuje-li požár bezprostředně osoby, popřípadě zvířata, nasadí se síly a prostředky 

do takového směru, který zajistí jejich záchranu nebo omezí nebezpečí ohrožující 
jejich život, 

b) je-li požárem  
i) zasažena část objektu nebo požární úsek a požár se dále rozšiřuje, nasadí se síly 

a prostředky na hašení v cestách šíření požáru, 

                                                      
1 § 15 odst. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 
2 § 27 odst. 1 písm g) a § 34 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. 
3 Např. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně, některých zákonů, vyhláška MV 
č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech integrovaného záchranného systému, zákon č. 353/1999 Sb.,  
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami a chemickými přípravky 
a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších 
opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) a vyhláška 
MV č. 383/2000 Sb., kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob 
vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
a chemickými přípravky.  

4 § 15 odst. 2 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 

BŘ – ML č. 1/P str. 1 



ii) zasažen celý osamoceně stojící objekt nebo celý požární úsek a rozšíření požáru 
dále nehrozí, nasadí se síly a prostředky ve směru nejintenzivnějšího hoření 
v objektu, 

iii) zasažen celý objekt a požár bezprostředně ohrožuje vedlejší objekt, nasadí se 
síly a prostředky na ochranu ohroženého objektu a dále se provádí hašení ve 
směru nejintenzivnějšího hoření, 

iv) zasažena nádrž hořlavých kapalin, nasadí se síly a prostředky na ochlazování 
nádrže a ochranu okolních objektů a po soustředění nezbytného množství síly 
a prostředky se provede hašení požáru nádrže, 

c) jsou-li v předpokládaném směru šíření požáru nebezpečné látky nebo zařízení, která 
vlivem zvýšené teploty mohou být uvedena do havarijního stavu (výbuch, únik 
nebezpečné látky), soustředí se hlavní síly a prostředky tak, aby se zabránilo jejich 
havárii. 

6) Zjistí-li velitel zásahu, že síly a prostředky na místě zásahu nestačí k lokalizaci požáru, 
požádá územně příslušné operační středisko o vyslání dalších sil a prostředků. Do doby 
jejich příjezdu organizuje velitel zásahu požární obranu. 

7) S ohledem na efektivnost hašení a omezení škod způsobených zásahem je nutné:  
a) použít vhodné hasební látky případně přísady ke zvýšení hasebního účinku vody, 
b) sledovat a usměrňovat množství dodávaného hasiva a zvolit vhodný způsob dodávky 

hasiva, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám hasiva nebo k nezdůvodnitelným 
škodám vzniklých hasivem,  

c) chránit dle možnosti ohrožený majetek (např. přikrýt nepromokavými plachtami, 
evakuovat, podepřít konstrukce), 

d) při rozebírání konstrukcí postupovat dle možnosti tak, aby jejich poškození bylo co 
nejmenší a úměrné potřebám zásahu. 

8) Pro vytvoření lepších podmínek na místě zásahu se mohou současně s hašením požáru 
odvětrávat zakouřené prostory, a to přirozenou nebo nucenou ventilací. 

9) Konstrukce budov nebo technologických zařízení se rozebírají za účelem: 
a) zjištění skrytých míst hoření a zajištění přístupu k nim, při čemž rozebírání konstrukce 

ke zjištění skrytých ohnisek hoření a odvětrání se provádí teprve potom, kdy hasební 
prostředky jsou připraveny k nasazení, 

b) omezení šíření požáru vytvořením proluky v hořlavém materiálu nebo změnou 
podmínek v šíření tepla; proluky, které mají zabránit šíření požáru, se provádí 
v dostatečném časovém předstihu v celé šíři konstrukce a materiálu,  

c) odvětrání prostorů od zplodin požáru, 
d) vytvoření cesty k záchraně osob, zvířat a cenného nebo nebezpečného materiálu, 
e) odstranění částí konstrukcí, které ohrožují bezpečnost na místě zásahu. 

10) Konstrukce budovy se rozebírají tak, aby nedošlo k porušení jejich stability a k poškození 
technických rozvodů (nebezpečí zřícení konstrukcí). Při rozebírání konstrukcí je třeba 
dále dbát, aby nedošlo zejména k: 
a) ohrožení osob a majetku, 
b) zahrazení komunikací (zejména zásahových a evakuačních cest a nástupních ploch), 
c) padání materiálu na hadicové vedení, požární techniku a věcné prostředky, 
d) padání materiálu na balkony, střechy a jiné vyčnívající konstrukce budovy, 
e) stržení venkovního vzdušného vedení elektrického proudu a produktovodů, 
f) rozšíření požáru, 
g) přetěžování konstrukcí rozebíraným materiálem.  
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III. 

Očekávané zvláštnosti 
11) Při zdolávání požáru je třeba počítat s následujícími komplikacemi: 

a) nepřesné určení rozsahu požáru, 
b) nedostatek sil a prostředků nebo jejich chybný odhad, 
c) obtížné určení cest a směru šíření požáru, 
d) skrytá nebezpečí na místě zásahu, 
e) náhlá změna meteorologické situace, 
f) uskladněný hořlavý materiál, hořlavé kapaliny nebo jinak nebezpečný materiál,  
g) nevhodné stavební a technické úpravy, např. nevhodný stav požárně dělících 

konstrukcí, 
h) omezené nebo nesjízdné přístupové komunikace k místu zásahu, 
i) náhlá změna sjízdnosti přístupových komunikací, 
j) chybějící podmínky pro hašení požáru a záchranné práce5, 
k) neočekávané chování osob a zvířat. 

                                                      
5 § 5 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Požární útok 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

2 
P 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2

I.  

Charakteristika 
1) Požární útok je jeden ze způsobů zdolávání požáru jednotkami. Je to organizované 

nasazení potřebných sil a prostředků v určitém směru podle situace na místě zásahu. 
Předpokladem provedení účinného požárního útoku je dostatek sil a prostředků. 

2) Účinný požární útok musí zajistit: 
a) záchranu osob, zvířat a majetku, 
b) lokalizaci a likvidaci požáru, včetně ochrany okolí.  

3) Druhy požárních útoků jsou: 
a) čelní útok - je veden ve směru proti postupující frontě požáru, při čemž se soustředí 

všechny síly a prostředky v klínu nebo řadě podle povahy požáru. Klínem se proniká 
k místu nejintenzivnějšího hoření. V řadě se postupuje, když pro velkou intenzitu 
hoření nelze proniknout k místu nejintenzivnějšího hoření, 

b) boční útok - je veden tehdy, znemožňuji-li podmínky na místě zásahu (zpravidla 
stavební, bezpečnostní a klimatické) vést čelní útok. Boční útok se vede zpravidla ze 
dvou stran současně, 

c) obchvatný útok - je veden zpravidla po celém obvodu požáru, nejméně však ze tří 
stran; je nejúčinnější, má největší potřebu sil a prostředků,  

d) frontální útok - je veden naráz všemi silami a prostředky na celé frontě požáru nebo 
jeho ploše. Tento požární útok se používá tam, kde by postupné nasazování proudů 
nevedlo k likvidaci požáru vzhledem k potřebné intenzitě dodávky hasebních látek 
(např. u požárů nádrží hořlavých kapalin by postupné nasazování proudů zapříčinilo 
rozlití, vzkypění nebo vyvržení kapaliny z nádrže, a tím i rozšíření požáru). 

II. 

Úkoly a postup činnosti 
4) Požární útok se provádí podle situace na místě zásahu: 

a) souběžně s průzkumem, 
b) po provedeném průzkumu, přičemž se souběžně s průzkumem může provádět 

příprava k požárnímu útoku,  
c) neprodleně po příjezdu jednotky na místo zásahu, pokud je situace přehledná nebo je 

jednotce vydán rozkaz velitelem zásahu ihned po příjezdu. 

5) Při požárním útoku zaujmou hasiči s útočnými proudy určená stanoviště nejkratší 
a nejbezpečnější cestou. Při tom využívají zásahových cest; jsou-li tyto cesty 
neprůchodné, posoudí se nutnost odstranění překážek, rozebrání konstrukcí nebo je veden 
jinými cestami za použití výškové techniky, např. okny. 
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6) Mobilní výšková technika a věcné prostředky pro postup jednotky do výšek (žebříky) 
musí být ustaveny tak, aby: 
a) nedošlo k odříznutí nebo jinému ohrožení požárem (tepelným zářením, žíhavými 

plameny), 
b) nedošlo z důvodu nebezpečí popálení, výbuchu a zřícení konstrukcí k ohrožení nebo 

zranění hasičů (ochrana vodní clonou, dostatečný odstup). 

7) Výškovou techniku a technické prostředky pro výstup do výšek lze přemístit na nové 
stanoviště teprve po sestoupení hasičů, kteří po této technice vystoupili nebo byli 
informováni o jejím přemístění a současně jim byly určeny jiné cesty k návratu. 

III. 

Očekávané zvláštnosti 
8) Při provádění požárního útoku je nutno počítat s následujícími komplikacemi:  

a) nepřesné určení rozsahu požáru, 
b) nedostatek sil a prostředků nebo jejich chybný odhad, 
c) obtížné určení cest a směru šíření požáru, 
d) skrytá nebezpečí na místě zásahu, 
e) náhlá změna meteorologické situace, 
f) uskladněný hořlavý materiál, hořlavé kapaliny nebo jinak nebezpečný materiál,  
g) nevhodné stavební a technické úpravy, např. nevhodný stav požárně dělících 

konstrukcí, 
h) omezené nebo nesjízdné přístupové komunikace k místu zásahu, 
i) náhlá změna sjízdnosti přístupových komunikací, 
j) chybějící podmínky pro hašení požáru a záchranné práce 1, 
k) neočekávané chování osob a zvířat. 
 

                                                      
1 § 5 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Požární obrana 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

3 
P 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2

I.  

Charakteristika 
1) Tam, kde není možno provést požární útok, zejména při nedostatku sil a prostředků a při 

rozsáhlých požárech, se provádí požární obrana. Princip požární obrany spočívá 
v zastavení šíření požáru na předem určeném místě. 

2) Obranné postavení se zaujímá tam, kde je možnost zabránit šíření požáru, zpravidla na 
hranici požárních úseků nebo v místech přírodních nebo umělých překážek. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 
3) Při určení místa obranného postavení je třeba vzít v úvahu ohrožení osob, zvířat,  

a cenného nebo nebezpečného materiálu, hlavní směr šíření požáru a skutečnosti, které jej 
ovlivňují:  
a) směr větru, 
b) účinky tepla, 
c) spojené konstrukce, souvislý porost a skladovaný hořlavý materiál, umožňující šíření 

požáru (dále jen „požární mosty“), 
d) terén a jeho vhodnost pro šíření požáru v přírodním prostředí, 
e) létající jiskry a hořící materiál, které ve směru větru ohrožují prostor ve tvaru kruhové 

výseče, jejíž středem je místo nejintenzivnějšího hoření. Hoří-li celá budova, je 
ohrožen prostor ve směru větru v šířce budovy rozšiřující se do obou stran v úhlu 
zhruba 20 stupňů. 

4) Pro místo obranného postavení je možno využít polní a lesní cesty, vodní toky, stavebně 
dělící konstrukce (stěny, příčky) nebo proluky mezi budovami. V obranném postavení se 
na základě zjištění situace určí:  
a) stěžejní místo obranného postavení, kde se nasadí jednotky a určí se jim postupné 

úkoly, např. odstranění požárních mostů, hašení některé strany požárního úseku, 
odstraňování hořlavých předmětů, hašení požáru na určitém směru šíření, zvlhčení 
povrchu hořlavých konstrukcí nebo porostu, položení souvislé vrstvy pěny, 

b) obranná opatření, která mají za úkol zmenšit možnost šíření požáru. K těmto 
opatřením mohou být vyzvány i osoby na základě zákonného ustanovení o osobní 
pomoci1. Obranná opatření spočívají např. v uzavření střešních otvorů, oken, ve 
střežení požárně dělicích konstrukcí z odvrácené strany požáru nebo vytvoření 
dělícího pásu v porostu zaoráním. 

5) Nutným předpokladem pro úspěšnou obranu je odstraňování požárních mostů. Požárními 
mosty mohou být zejména střecha a různé stříšky přístavků, podbití říms přes požárně 
dělicí příčky nebo skladovaný hořlavý materiál. Za požární most v přírodním prostředí je 

                                                      
1 § 18 zákona č. 133/1985 Sb. 
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nutno považovat souvislý hořlavý porost. Jeho souvislost se musí přerušit dostatečně 
širokým pásem, ve kterém se odstraní veškerý porost.  

6) Pro zajištění obranných opatření je vhodné využít všech na místě zásahu dosažitelných 
prostředků a osobní a věcné pomoci právnických a podnikajících fyzických osob2. 

7) Nastanou-li předpoklady pro provedení požárního útoku (tzn. možnost provedení 
lokalizace a likvidace požáru hašením požáru za dostatečného množství sil a prostředků), 
změní se obrané postavení ve výchozí postavení pro požární útok.  

8) Požární obrana, spočívající především v zajištění okolí hořícího objektu před rozšířením 
požáru, se využívá v případě, že by „…náklady na zdolání požáru osamoceně stojícího 
objektu, jako je například stoh nebo sklad píce, mohly být s ohledem na hodnotu 
takového objektu považovány na náklady vynaložené nehospodárně a průzkumem bylo 
potvrzeno, že nejsou ohroženy životy osob nebo zvířat anebo životní prostředí, je velitel 
zásahu povinen zvážit účelnost zásahu a případně jej ukončit, aniž by bylo dosaženo 
cíle činnosti jednotek při zdolávání požáru3“. 

III. 

Očekávané zvláštnosti 
9) Při provádění požární obrany je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 

a) nervozita postižených a dalších obyvatel, která může působit i na zasahující jednotky,  
b) neochota vyzvaných právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob, 

poskytnout osobní a věcnou pomoc, 
c) možnost odříznutí ústupové cesty u požárů v přírodním prostředí (náhlá změna větru), 
d) změna meteorologické situace. 

                                                      
2 § 18 a § 19 zákona č. 133/1985 Sb.  
3 § 15 odst. 3 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Zásobování vodou 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

4 
P 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2

I.  

Charakteristika 
1) Úspěšná lokalizace a likvidace požáru prováděná hašením nebo ochlazováním je převážně 

podmíněna nepřerušovanou dodávkou vody v potřeném průtočném množství tak, aby byla 
zajištěna optimální intenzita hasební látky na plochu nebo frontu požáru. Dodávka vody 
se zajišťuje:  
a) cisternovými automobilovými stříkačkami, 
b) z vodních zdrojů na místě zásahu (požární vodovod, přírodní vodní zdroj).  

2) Ze vzdálenějších vodních zdrojů se organizuje dálková doprava vody, a to těmito 
způsoby: 
a) doprava vody hadicovým vedením zpravidla pomocí několika požárních čerpadel, 
b) kyvadlová doprava vody pomocí cisternových automobilových stříkaček případně 

i jinými cisternami, 
c) kombinovaná doprava vody kombinací obou předcházejících způsobů.   

II. 

Úkoly a postup činnosti 
3) Po příjezdu na místo zásahu se v rámci průzkumu zjišťuje stav, vydatnost vodních zdrojů 

a možnost jejich využití pro zásah.  

4) V případě, že nejsou v místě zásahu dostatečné vodní zdroje, organizuje se dálková 
doprava vody. Pro její organizaci zpravidla určí velitel zásahu odpovědnou osobu, která: 
a) provede ve spolupráci s osobami majícími místní znalosti (vlastník, uživatel, správce) 

průzkum všech dostupných vodních zdrojů a dopravních cest od vodních zdrojů 
k místu zásahu. Při tom vychází z 
i) požadavku na množství dopravované vody, 
ii) vydatnosti vodního zdroje (objem vody, schopnost dodávat určité průtočné 

množství vody) a jeho vzdálenosti od místa zásahu, 
iii) přístupnosti vodního zdroje pro požární techniku a sací výšky, 
iv) šířky a únosnosti komunikací ke zdroji vody a členitosti terénu, 
v) nezbytné doby pro zahájení dálkové dopravy vody, 
vi) možností sil a prostředků, které jsou k dispozici, 

b) navrhuje způsob dálkové dopravy vody.  

5) Při dálkové dopravě vody hadicovým vedením je třeba:  
a) vytvořit hadicové vedení po okraji komunikace, 
b) při křížení hadicového vedení s komunikací využít, pokud je to možné, propustí 

a mostků pod komunikací nebo hadicové vedení vytvořit kolmo na tuto komunikaci, 
opatřit jej přejezdovými můstky a zajistit regulaci dopravy, 

c) využít výškovou techniku a další věcné prostředky pro překonávání přírodních 
a umělých překážek (trolejové vedení, koleje),  
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d) při křížení hadicového vedení se železniční tratí využít, pokud je to možné, propustí  
a mostků pod tratí nebo je podhrabat; u kolejí s trakčním vedením je třeba podhrabat 
kolejnice a hadice uložit hlouběji a i mezi kolejnicemi přikrýt vyhrabaným štěrkem 
tak, aby se zamezilo vystříknutí vody na trakční vedení při prasknutí hadice. Při těchto 
pracích se musí brát v úvahu nebezpečí na železnici, 

e) při překonávání strmých převýšení je nutno hadicové vedení průběžně zajišťovat 
hadicovými držáky proti nadměrnému tahu na hadicové spojky a armatury čerpadel, 

f) chránit hadicové vedení přetlakovým ventilem, 
g) zajistit náhradní čerpadla a hadice. 

6) Při dálkové kyvadlové dopravě vody je vhodné zajistit: 
a) jednosměrnou dopravu po uzavřených komunikacích, aby se zajistila plynulost 

dopravy, 
b) k vodnímu zdroji dostatečně výkonné čerpadlo na plnění cisteren, 
c) regulaci dopravy, 
d) průběžnou kontrolu stavu komunikací, jejichž zhoršující se stav může postupně 

prodlužovat dobu jízdy cisteren.  

7) U všech způsobů dálkové dopravy vody je nutné zajistit: 
a) trvalé spojení, zejména se strojníky zajišťujícími chod čerpadel, 
b) dostatečnou zálohu sil a prostředků, pohonných hmot, osvětlení čerpadel a čerpacích 

míst za předpokladu déle trvajícího zásahu, 
c) odpovídající organizaci místa zásahu vzhledem k dálkové dopravě vody; zejména při 

kyvadlové dopravě vody je třeba vytvořit na místě zásahu manipulační prostor pro 
cisterny doplňující vodu, 

d) nepřerušovanou dodávku vody na místo zásahu, např. vyrovnávací cisternou, nádrží. 

III. 

Očekávané zvláštnosti 
8) Při organizování dálkové dopravy vody je třeba počítat s následujícími komplikacemi: 

a) nepřehlednost terénu, 
b) špatný odhad vydatnosti vodního zdroje nebo jeho vzdálenosti, 
c) nedostatek spojových prostředků, 
d) nedostatek sil a prostředků, 
e) neukázněnost ostatních účastníků silničního provozu a hustota dopravního provozu, 
f) poruchy požární techniky zvláště po delším provozu, 
g) porušení dopravního vedení, 
h) poškození nezpevněných komunikací, 
i) změna sjízdnosti komunikací, popř. jejich neprůjezdnost, 
j) náhlá změna a nepříznivý vliv klimatických podmínek. 
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Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Hašení požáru za nedostatku vody 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

5 
P 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 1

I. 
Charakteristika 

1) Hašení požáru za nedostatku vody probíhá tehdy, když v místě zásahu není z jakéhokoliv 
důvodu k dispozici potřebné množství vody k přerušení nežádoucího hoření nebo pro 
chlazení.  

II. 
Úkoly a postup činnosti 

2) Při zjištění nedostatku vody se provedou následující opatření: 
a) organizační - spočívající zejména v průzkumu vodních zdrojů a vyžádání dalších sil 

a prostředků k zajištění zásobování vodou, při požáru v přírodním prostředí může být 
použita letecká technika, 

b) technická - přijatá pro snížení spotřeby vody, např. vhodné přísady ke zvýšení 
hasebních účinků vody nebo se použijí jiné vhodné hasební prostředky. Přednostně 
nasadit mlhové a roztříštěné proudy nebo zvolit prioritu jejich použití, např. na 
únikové cesty, na ochranu cenného zařízení a materiálu nebo takového zařízení  
a materiálu, který může nebezpečně havarovat a způsobit výbuch, intenzivní hoření 
a případné zamoření okolí nebezpečnými zplodinami, 

c) taktická - organizuje se požární obrana.  

3) Při hašení požáru za nedostatku vody je nutno udržovat vstřícný přístup ke sdělovacím 
prostředkům, zejména provést zdůvodnění postupu hasebních prací s ohledem na 
podmínky na místě zásahu. Jde o preventivní opatření vzhledem ke zvýšené nervozitě 
postižených a ostatních osob. Ve zprávě o zásahu je nutné vyhodnotit nedostatek vody na 
místě zásahu a přijatá náhradní opatření. 

III. 

Očekávané zvláštnosti 

4) Při hašení požáru za nedostatku vody je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 
a) náročnější organizace řízení zásahu, 
b) prodloužení doby nasazení sil a prostředků,  
c) značná nervozita postižených a ostatních přítomných osob u zásahu, 
d) zvýšené ohrožení zasahujících hasičů, 
e) vyšší ovlivňování šíření požáru změnou meteorogické situace, 
f) zvýšený zájem o hodnocení zásahu sdělovacími prostředky. 
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Název: 
 

Hašení požáru za silného větru 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

6 
P 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2

I.  

Charakteristika 
1) Při požárech za silného větru může dojít k: 

a) rozšíření požáru vznikem nových míst hoření, způsobených odletujícími jiskrami 
a hořícími nebo doutnajícími částmi materiálu, vznikem velkých plamenů zasahujících 
do značné vzdálenosti a větrem podporovanou intenzitou hoření, 

b) zřícení konstrukcí tlakem větru, zejména tehdy, stojí-li osamoceně nebo jsou-li 
poškozené požárem, 

c) obklíčení nasazených sil a prostředků rychle postupujícím požárem a odříznutí 
únikové cesty,  

d) omezení taktických možností výškové techniky, popř. její převrácení,  
e) zkrácení účinného dostřiku vodních proudů a snížení jejich účinnosti. 

2) Při hasebních pracích hrozí následkem silného větru zvýšené nebezpečí pádu, nebezpečí 
popálení a nebezpečí zřícení konstrukcí. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 
3) Při hašení požáru za silného větru je třeba: 

a) vyčlenit síly a prostředky pro zabezpečení ochrany před rozšířením požáru na závětrné 
straně požárem postiženého objektu, zajistit pozorování a nepřetržitý průzkum 
okolních objektů a ploch nacházejících se na závětrné straně hořícího objektu, 

b) provádět ochranu okolních objektů po větru zkrápěním vodou, pokud to lze, nanášet 
na hořlavé konstrukce vhodné pěny, 

c) při nezbytně nutném použití výškové techniky zohlednit silný vítr, 
d) zajistit uzavření všech světlíků a jiných otvorů v ohrožených objektech, aby se 

zabránilo zalétnutí žhavých jisker nebo částí hořícího materiálu,  
e) vytvořit zálohu sil a prostředků k hašení nově vzniklých ohnisek požáru, 
f) hasit požár zpravidla proudy B, požární útok vést nejprve po větru z boku poté z obou 

stran s postupným obchvatem v co nejkratší možné době, 
g) ve zvlášť složitých případech vytvořit proluky na hlavních cestách šíření požáru, 
h) důsledně likvidovat veškerá místa hoření a zabezpečit je proti opětovnému vznícení. 

III. 

Očekávané zvláštnosti 
4) Při hašení požáru za silného větru nutno počítat s následujícími komplikacemi: 

a) zvýšená potřeba sil a prostředků k provádění průzkumu, hašení i ochraně, 
b) předpoklad vyžádání osobní a věcné pomoci1, 
c) náhlé překročení parametrů pro použití výškové techniky vzniklé poryvy větru, 

                                                           
1 § 18 a 19 zákona č. 133/1985 Sb.  
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d) odříznutí ústupových cest při lesních požárech a požárech v přírodním prostředí 
v souvislosti s rychlým šířením požáru, 

e) zablokované komunikace nebo jejich omezená průjezdnost vlivem zřícených 
konstrukcí, stromů apod., 

f) nebezpečí padajících konstrukcí, letících předmětů a poryvy větru poškozenými 
konstrukcemi, 

g) snížená viditelnost zvířeným prachem, sněhem apod. 
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Název: 
 

Hašení požáru za silného mrazu 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

7 
P 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2

I.  

Charakteristika 
1) Při hašení požáru za silného mrazu může dojít k: 

a) zamrzání požárních čerpadel nebo hadicových vedení a armatur,  
b) zatěžování konstrukcí budov a technologií, požární techniky a věcných prostředků 

namrzající používanou vodou, 
c) omezení pohyblivosti hasičů na kluzkém povrchu, 
d) omezení použitelnosti požární a jiné techniky, 
e) omezení použitelnosti vodních zdrojů, 
f) omezení doby nasazení zasahujících hasičů a tím zvýšená potřeba sil a prostředků,  
g) intenzivnějšímu hoření podporovanému teplotním rozdílem hoření a okolí. 

2) Hrozí nebezpečí podchlazení a omrznutí a nebezpečí pádu hasičů i ostatních osob, popř. 
evakuovaných zvířat. 

II.  

Úkoly a postup činnosti 
3) Při hašení požáru za silného mrazu je třeba 

a) při vnějších požárech používat především kompaktní proudy B, C, pokud možno bez 
rozdělovače, 

b) provádět výměnu dýchacích přístrojů v místech chráněných před mrazem, 
c) u proudů, které jsou nasazeny v hlavním směru požárního útoku, pokládat náhradní 

nezavodněné vedení a chránit je před namočením, 
d) zasypávat hadicové spojky sněhem nebo jinak tepelně chránit a pokud je to možné 

takto chránit celé vedení, 
e) umisťovat rozdělovače dle možnosti uvnitř budov; při položení venku zabezpečit 

jejich tepelnou izolaci, 
f) vyvarovat se polévání žebříků a zásahových cest a nástupních ploch vodou, 
g) vyhnout se úplnému uzavření proudnic a rozdělovačů, nepřipustit zastavení čerpadel 

a úplné uzavření ventilů čerpadel, 
h) zajistit dostatečnou zálohu sil a prostředků, 
i) otevírat okna, dveře a jiné otvory v místnostech jen v případě nezbytné potřeby, 
j) neměnit stanoviště proudů a nepřerušovat dodávku vody, 
k) přijmout opatření proti podchlazení nebo omrznutí zachráněných nebo evakuovaných 

osob, zvířat, případně zabránit škodám na majetku působením mrazu, 
l) přijmout opatření proti nebezpečí podchlazení a omrznutí zasahujících. 

4) Hadicové vedení rušit při sníženém tlaku, s rozpojováním hadic začít od proudnice 
a postupovat směrem k čerpadlu. Odpojené hadice postupně skládat zároveň 
s odvodňováním a co nejrychleji je odvést. 

5) Dle možnosti zajistit posyp komunikací, zásahových cest a nástupních ploch. 
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III. 

Očekávané zvláštnosti 
6) Při hašení požáru za silného mrazu nutno počítat s následujícími komplikacemi: 

a) stížená dostupnost místa zásahu a prodloužení doby dojezdu, ztížená doprava na místo 
zásahu, 

b) namrzání vody na požární technice a věcných prostředcích, 
c) zamrzání čerpadel a dalších věcných prostředků při dopravě vody, 
d) přimrzání nekrytých částí těla nebo mokrých předmětů na kovové předměty, 
e) zatížení konstrukcí a technických prostředků námrazou, 
f) změna vlastností hasiv, 
g) změna mechanických nebo jiných vlastností věcných prostředků a jejich poruchy 

(radiostanice, dýchací přístroje), 
h) nedostatek vodních zdrojů a snížení vydatnosti vody u přírodních vodních zdrojů, 

nemožnost použití některých hydrantů, 
i) náročné týlové zajištění při dlouhotrvajících zásazích, 
j) složitá manipulace s požární technikou nebo věcnými prostředky při odjezdu z místa 

zásahu. 
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Název: 
 

Hašení požáru při silném zakouření 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

8 
P 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 1

I.  

Charakteristika 
1) Silné zakouření značně ztěžuje zásah, zejména záchranu osob, vyvolává jejich paniku, 

snižuje viditelnost a vzniká nebezpečí ztráty orientace, intoxikace i výbuchu. Silné 
zakouření ztěžuje zjištění místa hoření a přístup k němu, tím snižuje účinnost hašení  
a zvyšuje spotřebu hasiv, vyvolává zvýšenou potřebu dýchací techniky a tím zkracuje 
dobu nasazení hasičů. Silné zakouření je zpravidla doprovázeno zvýšenou teplotou. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 
2) Při hašení požáru při silném zakouření je třeba: 

a) určit větší počet průzkumných skupin, využít infrakameru a další technická zařízení 
k vyhledání osob, k zjištění míst hoření a provádět opatření k omezení rizika pro 
zasahující hasiče plynoucího z nebezpeří ztráty orientace, zejména používat vodícího 
lana nebo hadicového vedení k orientaci, 

b) usměrnit odvod tepla a kouře žádoucím směrem (přirozená nebo nucená ventilace, 
využitím zařízení pro odvod tepla a kouře, přetlaková ventilace), 

c) důsledně používat dýchací přístroje a zajistit jejich dostatečnou zálohu, 
d) zjistit, zda v zakouřeném prostoru nebo v prostorech ohrožených kouřem jsou 

předměty, které by mohly být kouřem poškozeny nebo znehodnoceny a učinit opatření 
k co nejrychlejšímu odvětrání nebo k jejich evakuaci, 

e) počítat s nebezpečím výbuchu zplodin nedokonalého hoření, zachovávat ostražitost při 
otevírání dveří a oken. U místností silně zakouřených kouřem o vysoké teplotě může 
dojít ke vzniku žíhavých plamenů, k náhlému vzplanutí v celém prostoru 
i k explozivnímu hoření; proto je třeba mít připraven zavodněný útočný proud a teprve 
pak místnost otevřít. 

III. 

Očekávané zvláštnosti 
3) Při hašení požáru při silném zakouření je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 

a) vznik paniky tam, kde je soustředěno větší množství osob, 
b) obtížné provádění průzkumu a zásahu s ohledem na malou viditelnost,  
c) při odvětrávání, 
d) zapálení hořlavých předmětů na cestě odvodu kouře, 
e) ztráta funkce spalovacích motorů věcných prostředků (motorových pil, rozbrušovacích 

agregátů), 
f) vznik a působení vodných roztoků kyselin, 
g) výbuch zplodin nedokonalého hoření, 
h) zvýšená potřeba osvětlovací techniky a prostředků pro zlepšení orientace. 
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Název: 
Přetlaková ventilace při zdolávání požáru 

Odvedení horkého kouře 

 
 

Metodický list číslo 
 

9 
P 

 
 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2   

I.  

Charakteristika 

1) Přetlaková ventilace je metoda nuceného větrání, jejíž podstatou je řízené vytlačování 
kouře čistým vzduchem. Při zdolávání požáru slouží k odvedení tepla a zplodin hoření. 
Jejím principem je vytvoření usměrněného toku čistého vzduchu, který proudí do pásma 
hoření a vytlačuje předem zvoleným odváděcím otvorem teplo a zplodiny hoření mimo 
objekt. Přetlaková ventilace pro odvedení horkého kouře je součástí zdolávání požáru. 

2)  Ve smyslu tohoto metodického listu jsou použity následující pojmy: 
a) horký kouř – kouř o vysoké teplotě, který je schopen vznítit hořlavé látky v místě 

zásahu. Projevuje se u něj velká stoupavá tendence, způsobená rozdílem jeho hustoty 
a hustoty okolního vzduchu,  

b) přiváděcí otvor – otvor, kterým se do objektu přivádí čistý vzduch. Zpravidla se 
jedná o vstupní otvor do vnitřní zásahové cesty, 

c) odváděcí otvor – otvor, kterým se z objektu odvádí teplo a kouř. Mohou to být 
dveře, okna, střešní vikýře nebo jiné vhodné otvory, 

d) vzduchový kužel – proud vzduchu tvaru rozšiřujícího se kužele, jenž vychází 
z přetlakového ventilátoru. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 
3) Při průzkumu: 

a) zvážit, s ohledem na charakter budovy, směr a rychlost větru, použití přetlakové 
ventilace s ohledem na její možnosti ve vztahu k ventilaci přirozené. Přetlaková 
ventilace by měla podporovat nebo usměrňovat ventilaci přirozenou, 

b) zjistit polohu pásma hoření a další skutečnosti negativně ovlivňující nasazení 
přetlakové ventilace a použitelnost stávajících otvorů, 

c) posoudit, zda není nasazení přetlakové ventilace za dané situace rizikové. Je-li 
rizikové, ale situace umožňuje nápravu, velitel zásahu přijme odpovídající opatření 
nebo přetlakovou ventilaci nenasazuje. 

4) Nasazení přetlakové ventilace při zdolávání požáru je rizikové a nedoporučuje se 
v případech, kdy: 
a) dochází k ohrožení osob mezi pásmem hoření a odváděcím otvorem, 
b) může dojít ke zvíření a následné explozi výbušných prachů, 
c) nelze vytvořit vhodný odváděcí otvor,  
d) v zasaženém prostoru se nachází duté stavební konstrukce, kterými se může požár 

nekontrolovatelně šířit,  
e) se nachází větší množství hořlavého materiálu mezi pásmem hoření a odváděcím 

otvorem, 
f) hrozí rozšíření požáru z odváděcího otvoru odváděným teplem. 

5) Zasahující jednotky musí být informovány o nasazení přetlakové ventilace. 
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6) Posloupnost činností při použití přetlakové ventilace je následující: 
a) příprava ventilátoru a bojového rozvinutí včetně zavodnění útočného proudu,  
b) vytvoření odváděcího otvoru, 
c) vytvoření přiváděcího otvoru, 
d) spuštění ventilátoru a pokrytí přiváděcího otvoru vzduchovým kuželem, 
e) zahájení hašení požáru, 
f) usměrňování proudu vzduchu uvnitř objektu do úplného odvětrání. 

7) Při nasazení přetlakové ventilace v průběhu zdolávání požáru platí následující 
bezpečnostní pravidla: 
a) do odvětrávaného prostoru lze vstupovat pouze přiváděcím otvorem, 
b) nezdržovat se zbytečně v proudu přiváděného vzduchu a tím nesnižovat účinnost 

ventilace, 
c) nepohybovat se v blízkosti odváděcího otvoru, 
d) neprovádět hašení z vnější strany objektu přes odváděcí otvor, 
e) nepřenášet ventilátor za plného chodu. 

8) V případě neočekávané reakce požáru lze snížit výkon ventilátoru nebo přetlakovou 
ventilaci úplně přerušit; o dané skutečnosti je nutno informovat zasahující hasiče. 

9) Rozšíření požáru a zplodin hoření do nezasaženém prostoru lze zabránit vytvořením 
přetlaku. V tomto prostoru se nevytváří odváděcí otvor. 

III. 

Očekávané zvláštnosti 

10) Při použití přetlakové ventilace je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 
a) možnost opětovného vzplanutí žhnoucích zbytků hoření, 
b) možnost negativního ovlivnění proudění vzduchu uvnitř objektu vlivem silného větru 

působícího proti odváděcím otvorům, 
c) víření kouře uvnitř prostoru v případě nevhodně zvolené polohy přiváděcího  

a odváděcího otvoru,   
d) cirkulace kouře nad ventilátorem a jeho opětovné nasávání ventilátorem v případech, 

kdy nelze ventilátor umístit do dostatečné vzdálenosti tak, aby plně pokrýval 
přiváděcí otvor (např. na úzkých vstupních podestách),  

e) velká hlučnost na místě nasazení přetlakového ventilátoru (ztížená komunikace 
zasahujících jednotek), zejména když je přetlakový ventilátor nasazen uvnitř objektu, 

f) možnost zranění hasičů zejména teplem a plameny, pokud budou 
i) vytvářet odváděcí otvor za chodu ventilátoru,  
ii) vstupovat do objektu odváděcím otvorem, 
iii) nacházet se v prostoru mezi pásmem hoření a odváděcím otvorem. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Přetlaková ventilace po uhašení požáru 
Odvedení studeného kouře 

 

 
 

Metodický list číslo 
 

10 
P 

 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2   

I.  

Charakteristika 

1) Přetlaková ventilace je metoda nuceného větrání, jejíž podstatou je řízené vytlačování 
kouře čistým vzduchem. K odvedení studeného kouře se přetlaková ventilace nasazuje až 
po uhašení požáru za účelem rychlého odvětrání místa zásahu a k případnému dohledání 
zbytků hoření nebo v průběhu zdolávání požáru k odvětrání prostorů mimo pásmo hoření  
a přípravy.  

2) Ve smyslu tohoto metodického listu jsou použity následující pojmy: 
a) studený kouř – kouř, jehož teplota poklesla natolik, že není schopen samostatně 

vznítit hořlavé látky v místě zásahu. Stoupavá tendence studeného kouře není tak 
výrazná jako u horkého kouře. Hustota studeného kouře je srovnatelná s hustotou 
okolního vzduchu, 

b) přiváděcí otvor – otvor, kterým se do objektu přivádí čistý vzduch. Zpravidla se 
jedná o vstupní otvor do vnitřní zásahové cesty, 

c) odváděcí otvor – otvor, kterým se z objektu odvádí teplo a kouř. Mohou to být 
dveře, okna, střešní vikýře nebo jiné vhodné otvory, 

d) vzduchový kužel – proud vzduchu tvaru rozšiřujícího se kužele, jenž vychází 
z přetlakového ventilátoru. 

II. 

Postup činnosti 

3) Při průzkumu, s ohledem na charakter budovy, směr a rychlost větru, zvážit použití 
přetlakové ventilace s ohledem na její možnosti ve vztahu k ventilaci přirozené. 
Přetlaková ventilace by měla podporovat nebo usměrňovat ventilaci přirozenou.  

4) Posloupnost činností při nasazení přetlakové ventilace je následující: 
a) volba přiváděcího otvoru a umístění ventilátoru před tento otvor,  
b) vytvoření odváděcího otvoru, 
c) spuštění ventilátoru a pokrytí přiváděcího otvoru vzduchovým kuželem, 
d) usměrňování proudu vzduchu uvnitř objektu do úplného odvětrání.  

5) Pro dosažení maximální účinnosti a rychlosti odvětrání přetlakovou ventilací se 
nedoporučuje odvětrávat všechny prostory najednou, ale objekt rozdělit do jednotlivých 
uzavřených sekcí a odvětrávat je postupně. 
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III. 

Očekávané zvláštnosti  

6) Při použití přetlakové ventilace je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 
a) možnost opětovného vzplanutí žhnoucích zbytků hoření, 
b) možnost negativního ovlivnění proudění vzduchu uvnitř objektu vlivem silného větru 

působícího proti odváděcím otvorům, 
c) velká hlučnost na místě nasazení přetlakového ventilátoru (ztížená komunikace 

zasahujících jednotek), zejména když je přetlakový ventilátor nasazen uvnitř objektu.  
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Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Hašení požáru ve sklepních prostorech budov 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

11 
P 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2

I.  

Charakteristika 

1) Požáry ve sklepních prostorech budov jsou charakterizovány: 
a) vysokou teplotou v celém prostoru bez podstatného rozdílu teploty u podlahy a stropu,  
b) silným zakouřením zpravidla bez zřetelné neutrální roviny a zakouřením přilehlých 

schodišť a chodeb, 
c) nedostatkem světla, 
d) členitostí sklepního prostoru a nedostatkem potřebného počtu vchodů a okenních 

otvorů, 
e) přítomností technických rozvodů (voda, plyn, odpady),  
f) skladováním různých, často snadno hořlavých nebo jinak nebezpečných materiálů,  
g) možností rozšíření požáru do dalších podlaží budovy instalačními šachtami, větracími 

a jinými otvory, přenosem tepla,  
h) ohrožením velkého počtu osob kouřem unikajícím schodišťovým prostorem se 

vznikem paniky a ztíženou evakuací. 

2) Dochází zde ke značnému tepelnému namáhání stavebních konstrukcí a k následnému 
nebezpečí zřícení konstrukcí, dále hrozí nebezpečí ztráty orientace, popálení, pádu, 
intoxikace, opaření, výbuchu a úrazu elektrickým proudem. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 
3) Při hašení požáru ve sklepních prostorech budov je nutné: 

a) průzkumem zejména zjistit konstrukci stropu, otvory ve stropech, ventilační  
a instalační šachty, kterými by se mohl požár rozšířit, dispoziční řešení a využívání 
sklepních prostorů, umístnění případných zdviží a výtahů, shozů a jiných technologií. 
Dle možností zjistit také druh materiálu uloženého ve sklepě a místo uložení (tlakové 
nádoby, hořlavé kapaliny), 

b) zajistit vypnutí elektrického proudu, případně posoudit nezbytnost zastavení vody 
a plynu do celého objektu nebo jeho části, 

c) provádět průběžný průzkum s připravenými proudy nad sklepními prostory, ve 
kterých je požár, se zvláštním zřetelem na instalační šachty v bytových jádrech, 

d) provádět průzkum v pásmu zakouření přilehlých prostorů a zajistit jejich odvětrání, 
e) zajistit záchranu, případně evakuaci osob nad hořícími sklepními prostory, 
f) odvětrávat do venkovního prostoru tak, aby se zabránilo dalšímu zakouření zejména 

únikových cest a dalších prostorů, 
g) při dlouho trvajícím požáru posoudit možnost zřícení stavebních konstrukcí, zejména 

stropu, 
h) posoudit možnost utěsnění sklepních prostorů, v některých případech je možné je 

zaplnit lehkou pěnou, 
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i) neuhasit unikající hořící plyn pokud není zajištěno zastavení jeho přívodu 
a ochlazovat okolí. 

III. 

Očekávané zvláštnosti 
4) Při hašení požáru ve sklepních prostorech budov je nutno počítat s následujícími 

komplikacemi:  
a) poškození technických rozvodů, např. roztavením plastů, poškozením těsnění 

u rozvodů z kovových trubek,  
b) nebezpečí výbuchu nebo zvýšení intenzity hoření z důvodu poškození rozvodů plynu, 
c) náhlé vznícení podlahových krytin v místnostech nad sklepním prostorem, 
d) náhlé vzplanutí hořlavých materiálů ve sklepních prostorech, výbuch zplodin 

nedokonalého hoření a vysoký nárůst teploty, 
e) napájení elektrického rozvodu nebo jiných technických rozvodů z několika na sobě 

nezávislých míst, 
f) omezení doby nasazení sil a prostředků a jejich větší potřeba, 
g) ztížená přístupnost sklepních prostorů v důsledku jejich zajištění proti vstupu 

nepovolaných osob, 
h) složité odvětrání sklepních prostorů, 
i) nedostupnost některých uzávěrů technických rozvodů, 
j) obtížné vytvoření vhodného odváděcího otvoru pro použití přetlakové ventilace. 

BŘ – ML č. 11/P str. 2 



Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Hašení bytových požárů  
 

 
 

Metodický list číslo 
 

12 
P 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2

I.  

Charakteristika 
1) Bytové požáry jsou charakteristické:  

a) omezením velikosti zpravidla na jeden požární úsek, 
b) intenzivním hořením (plasty, bytové textilie, nábytek, obklady), 
c) možným rozšířením požáru skrytými cestami, např. instalační šachtou, kolem rozvodů 

ústředního topení a po hořlavém plášti budovy,  
d) ohrožením osob a jejich nutnou záchranou i pomocí výškové techniky, 
e) nebezpečím intoxikace, opaření a popálení. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 
2) Při hašení bytových požárů je třeba: 

a) průzkumem zjistit 
i) přítomnost ohrožených osob a zvířat, 
ii) možné úkryty, zejména dětí, 
iii) nebezpečné materiály a tlakové lahve, 
iv) cesty šíření požáru, 
v) stav stavebních konstrukcí, 
vi) možné zásahové cesty, 

b) provést evakuaci a záchranu všech ohrožených osob, zvířat a cenného materiálu, 
u dlouho trvajícího požáru zvážit nutnost evakuace materiálu v podlaží nad požárem 
popř. v jiných přilehlých prostorech, 

c) sledovat stav konstrukcí v místě požáru, možné cesty šíření požáru, věnovat zvláštní 
pozornost instalačním a výtahovým šachtám včetně vzduchotechniky, 

d) zajistit vypnutí elektrického proudu v bytě, případně i v jeho bezprostředním okolí, 
e) podle potřeby a vývoje situace zajistit uzavření přívodu plynu, 
f) v podlaží nad požárem popř. v jiných přilehlých prostorech provádět průběžně 

průzkum a mít připravené proudy k místům možného rozšiřování požáru, 
g) provést opatření na odvedení tepla a kouře (přirozená nebo nucená ventilace, zařízení 

pro odvod tepla a kouře), 
h) dle rozsahu požáru určit prostory, kde hrozí nebezpečí intoxikace zplodinami hoření 

a provést opatření pro ochranu nebo evakuaci osob, 
i) při hašení požáru používat vhodné hasební látky, nebo přísady ke zvýšení hasebních 

účinků vody, používat množství dodávaného hasiva s ohledem na efektivnost hašení 
požáru (vysokotlaká vodní mlha, proudnice s roztříštěným vodním proudem, ruční 
stříkačka k dohašovaní), provést opatření k ochraně majetku před vodou použitou 
k hašení, 

j) informovat obyvatele domu o situaci, usměrňovat jejich chování a předejít tak možné 
panice nebo jejich ohrožení. 
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3) Podle okolností:  
a) při požáru v bytě se stěnami nebo přepážkami s nedostatečnou požární odolností 

připravit proud do místnosti, která přiléhá k prostoru, ve kterém hoří,  
b) jestliže se požár šíří vzduchotechnikou nebo dutinami v přepážkách, nasadit proud do 

místa předpokládaného šíření požáru (na půdě, v poschodích nad místem požáru), 
c) provést násilný vstup do bytů, kde lze předpokládat zakouření a byt nikdo na výzvu 

neotevírá. 

4) Příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky je k provedení zásahu, který 
nesnese odkladu, oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor a vstoupit do něj. Při 
tom je povinen zajistit přítomnost nezúčastněné osoby, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. 
Po provedení zásahu je příslušník povinen neprodleně vyrozumět orgány Policie České 
republiky1. 

III. 

Očekávané zvláštnosti 
5) Při hašení bytových požárů je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 

a) vznik paniky obyvatel domu, 
b) omezená komunikace s obyvateli domu (cizinci, sluchově postižení), 
c) nepředvídané jednání osob (snaha vyskočit z okna, vracení se zpět, zvědavost), 
d) nesnadné zjištění počtu obyvatel v bytech a v domě, 
e) nefunkčnost požárně dělících pásů obvodových stěn, 
f) nepoužitelnost zásahových a únikových cest, 
g) neprůjezdné komunikace a nepřístupné nástupní plochy, 
h) možnost výskytu různých, někdy i nebezpečných zvířat chovaných v bytech, a tím 

i nebezpečí ohrožení zvířaty, 
i) nevhodné stavební úpravy, 
j) obtížný vstup do bytů i domu (bezpečnostní dveře a zamřížovaná okna), 
k) skladování různých často snadno hořlavých materiálů včetně skladování hořlavých 

kapalin a plynů, 
l) používání bytu k jiným účelům než k bydlení, 
m) nefunkčnost požárně bezpečnostního zařízení, 
n) porušení těsnosti technických rozvodů (voda, plyn, topení), 
o) zvýšení škod z poškozených rozvodů vody a topení.  

                                                           
1 § 5 odst. 2 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých 

zákonů. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 
Hašení požáru v podkroví a v půdním prostoru 

 

 
 

Metodický list číslo 
 

13 
P 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2

I.  

Charakteristika 
1) Pro požáry v podkroví je charakteristické: 

a) šíření požáru a skryté hoření mezi jednotlivými vrstvami střech, v dutinách mezi 
střešní konstrukcí a stropem podkrovní místnosti, 

b) šíření požáru na půdu stropem, instalačními šachtami, mezi podlahou půdní vestavby 
a původní podlahou půdy, 

c) silné zakouření a vysoká teplota v nesnadno odvětratelných prostorech, 
d) nízká a rozdílná požární odolnost stavebních konstrukcí, 
e) možnost nebezpečí zřícení konstrukcí, 
f) intenzivní hoření (plasty, bytové textilie, nábytek, obklady), 
g) omezený přístup, zúžená a strmá schodiště, členité a atypické řešení (střešní 

konstrukce zasahující do podkrovních prostorů, zabudovaný nábytek). 

2) Pro požáry v půdním prostoru je charakteristické:  
a) rychlé šíření požáru po konstrukci střech, 
b) silné zakouření a vysoká teplota v nesnadno odvětratelných prostorech, zejména při 

nehořlavé střešní krytině, 
c) padání nehořlavé krytiny na podlahu půdy a tím její nadměrné zatěžování, 
d) ztížený přístup do půdního prostoru, obtížná orientace a pohyb, 
e) skladování různých materiálů, často nebezpečných, 
f) provizorní rozvody elektrické instalace, nebezpečí úrazu elektrickým proudem, 
g) umístění různých technologií, telekomunikačních zařízení, v některých případech 

i kotelny a rozvody ústředního topení, klimatizace, vzduchotechnika, 
h) nebezpečí pádu a nebezpečí zřícení konstrukcí. 

II.  

Úkoly a postup činnosti 
3) Při hašení požáru v podkroví je třeba: 

a) průzkumem zjistit 
i) přítomnost ohrožených osob a zvířat, 
ii) možné úkryty, zejména dětí, 
iii) nebezpečné materiály a tlakové lahve, 
iv) cesty šíření požáru se zvláštním zřetelem na skryté cesty, 
v) stav stavebních konstrukcí a konstrukce střechy včetně krytiny, 
vi) možné zásahové cesty, 
vii) možnost odvětrání těchto prostor,  

b) provést evakuaci a záchranu všech ohrožených osob, zvířat a cenného materiálu, 
c) provést opatření na odvedení tepla a kouře (přirozená ventilace, využití zařízení pro 

odvod tepla a kouře, nucená ventilace), 
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d) zajistit vypnutí elektrického proudu v celém podkroví včetně půdního prostoru  
s ohledem na možnost napájení rozvodů z různých míst, 

e) nasadit proudy s ohledem na cesty šíření požáru, a to schodišťovým prostorem, ze 
střechy střešními okny a otvorem ve střeše, 

f) při požáru mezi stropem a krytinou nasadit proudy vytvořenými otvory, 
g) při hašení požáru používat vhodné hasební látky nebo přísady ke zvýšení hasebních 

účinků vody, používat množství dodávaného hasiva s ohledem na efektivnost hašení 
požáru (vysokotlaká vodní mlha, proudnice s roztříštěným vodním proudem, ruční 
stříkačka k dohašovaní), provést opatření k ochraně majetku před vodou použitou 
k hašení, 

h) zajistit opatření proti nebezpečí pádu, zejména při zásahu na strmých a kluzkých 
střechách, 

i) s ohledem na rozsah požáru posoudit zatížení stropní konstrukce.  

4) Při hašení požáru v půdním prostoru: 
a) provést průzkum se zaměřením na požárně dělící konstrukce mezi jednotlivými 

půdními prostory a prověřit jejich celistvost, 
b) vytvořit odvětrávací otvory pro odvod zplodin hoření, pokud možno v nejvyšším 

místě a na závětrné straně, aby došlo ke snížení teploty a odvedení kouře, 
c) tam kde jsou vhodné podmínky provádět nucenou ventilaci, 
d) případně ochlazovat střešní krytinu z vnější strany, 
e) zvážit odstranění materiálu z půdního prostoru. 

III. 

Očekávané zvláštnosti 
5) Při hašení požáru v podkroví a v půdním prostoru je nutno počítat s následujícími 

komplikacemi: 
a) strmá a úzká schodiště s omezenou průchodností a s nezaručenou stabilitou, 
b) nestejná výška prostoru, 
c) možnost odříznutí únikových cest obyvatelům podkroví, 
d) porušené požárně dělicí konstrukce a tím možnost rozšíření požáru na sousední půdy, 
e) možnost propojení jednotlivých půdních prostorů hořlavými a tepelně vodivými 

materiály, 
f) ukotvení sloupu vzdušného vedení rozvodu elektrického proudu, kabelové vedení 

v dutinách, nebezpečí úrazu el. proudem, 
g) nízká účinnost hašení z venkovní strany při celistvé krytině (plech), 
h) hořlavé střešní krytiny, používání plastů v konstrukcích střech, 
i) lehké střešní konstrukce nebo stropy, které nejsou pochozí, 
j) technologie na pláštích střech, např. kolektory (možnost hořlavých náplní), 
k) skladování stébelnatých materiálů v podkroví, 
l) nepřístupný podstřešní prostor větraných střech, 
m) odkapávající plasty ze střešních konstrukcí, 
n) poškozené střešní konstrukce, komíny, atiky, pochozí lávky. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Požáry garáží 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

14 
P 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 3
 

I. 
Charakteristika 

1) Garáže se dělí podle: 
a) typu na jednotlivé, řadové (složené z jednotlivých garáží) a hromadné (složené 

z jednotlivých stání), 
b) výškové úrovně na nadzemní a podzemní, 
c) počtu podlaží na jednopodlažní a vícepodlažní.  

2) V hromadných garážích se předpokládá velké rozšíření požáru, protože celá garáž nebo 
její část tvoří jeden požární úsek a v krátkém čase je požárem zasaženo několik vozidel. 
Hromadné garáže jsou v některých případech vybaveny EPS, stabilním hasicím zařízením, 
nástěnnými hydranty a vzduchotechnikou. 

3) Jednotlivé a řadové garáže tvoří samostatné požární úseky nebo je šíření požáru omezeno 
stavebními konstrukcemi. Je zde předpoklad skladování pohonných hmot, maziv 
a pneumatik.  

4) U požárů garáží je předpoklad rychlého šíření požáru, vysoké teploty, silného zakouření 
garáží a souvisejících objektů. Zplodiny hoření jsou velmi toxické. Vzhledem k možnosti 
skladování nebezpečných látek, tlakových lahví a garážování vozidel na plynový pohon je 
zde nebezpečí výbuchu.  

II.  

Úkoly a postup činnosti 
5) Při průzkumu je nutno zjistit: 

a) pásmo hoření a rozsah požáru, zejména u hromadných garáží, s využitím EPS, 
infrakamery a detektorů tepla, 

b) polohu ohrožených osob v zakouřeném prostoru, např. s využitím infrakamery, 
c) zásahové a únikové cesty – využít dokumentaci zdolávání požáru, 
d) možné cesty šíření požáru, 
e) pásmo zakouření včetně ohrožení souvisejících objektů, 
f) nutnost použití dýchací techniky a ochranných obleků proti sálavému teplu. 

6) Při zásahu zvolit taktiku jako při silném zakouření včetně vhodného použití hasiv 
a proudnic (roztříštěný proud, pěna). 

7) Doporučené nejmenší síly a prostředky: 
a) jednotlivé garáže – jeden útočný proud,  
b) řadové garáže – jeden útočný proud a další proud v záloze pro případ šíření požáru do 

dalších garáží, 
c) hromadné garáže – nejméně dva útočné proudy, např. bojové rozvinutí 1 C proud 

a doplnit rozdělovač a druhý C proud. 
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8) Směr nasazení: 
a) jednotlivé a řadové garáže – při jejich otevření je nutno být mimo garážová vrata 

(nebezpečí výbuchu a nebezpečí popálení), 
b) hromadné garáže 

i) chráněnými únikovými cestami do podlaží pod místem požáru (většinou zde není 
zakouření) a dále po spojovacích komunikacích k místu požáru, 

ii) prostorem vjezdu nebo výjezdu a po spojovacích komunikacích – vhodné použít, 
nejsou-li chráněné únikové cesty nebo u nadzemních garáží nebo je-li to 
výhodnější. 

9) Záchrana osob a majetku se provádí u: 
a) garáží, kde je třeba vyhledat osoby nacházející se v prostoru garáží (možné využití 

infrakamer) a evakuovat je, zpravidla za použití dýchací techniky pro evakuované 
osoby,  

b) souvisejících objektů – hromadné garáže jsou budovány pod obchodními domy, 
hotely, kulturními a společenskými zařízeními, i pod budovami pro bydlení. Při 
požáru je pravděpodobné zakouření těchto objektů. Podle potřeby je možno provést 
evakuaci – zejména obchodní domy, kulturní a společenská zařízení. 

10) Větrání: 
a) přirozené (zpravidla je málo účinné) 

i) jednotlivé garáže – větrání vraty, případně okny, 
ii) řadové garáže – větrání garážového stání vraty, případně okny, větrání okolí, 
iii) nadzemní hromadné garáže – s využitím větracích otvorů a vjezdových vrat,  
iv) podzemní hromadné garáže – s využitím větracích otvorů a vjezdových vrat, 

b) nucené (přetlakové, podtlakové) 
i) jednotlivé garáže – v případě přetlakové ventilace je obtížné vytvořit odváděcí 

otvor, 
ii) řadové garáže – v garážovém stání je v případě přetlakové ventilace obtížné 

vytvořit odváděcí otvor, je však možné provádět větrání okolí, 
iii) nadzemní hromadné garáže – jako přiváděcí otvor lze využít vjezdu do garáží, 

odváděcími otvory jsou větrací otvory,  
iv) podzemní hromadné garáže – jako přiváděcí otvor lze využít vstupu z únikové 

cesty, odváděcím otvorem je vjezd, není-li možno přiváděcí otvor vytvořit  
a vzduchotechnika nestačí svým výkonem, je možno použít ventilátory v prostoru 
sjezdů mezi podlažími k urychlení přirozeného toku zplodin. 

III. 
Očekávané zvláštnosti 

11) Při požárech v garážích je nutno počítat s následujícími komplikacemi:  
a) rozsáhlé prostory garáží a přilehlých prostor vyžadující velké síly a prostředky pro 

průzkum (několik průzkumných skupin), 
b) přítomnost vozidel na plynový pohon,  
c) nebezpečí výbuchu (propanbutanové lahve, svářecí soupravy, barvy), 
d) nutnost evakuace přilehlých prostorů, 
e) skladování různých materiálů i konstrukcí, 
f) dlouhá doba volného rozvoje požáru (pozdní zjištění požáru), 
g) obtížný vstup – zejména do hromadných garáží bez obsluhy (elektricky ovládaná 

vrata), obtížný vstup do únikových cest (bezpečnostní systém),  
h) při odvětrání nelze spoléhat na ventilační systém objektu (malý výkon), 
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i) rozšíření požáru vytékajícími pohonnými hmotami z vozidel do technologických 
kanálů a zařízení budov, 

j) zvýšený a obtížně zjistitelný počet osob v hromadných garážích např. u obchodních 
a kulturních center.  
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Požáry střešních konstrukcí  
 

 
 

Metodický list číslo 
 

15 
P 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2

I.  
Charakteristika 

1) Požáry střešních konstrukcí jsou charakterizovány: 
a) rychlým šířením požáru hořlavými částmi konstrukce, krytinou, izolací, prachem, 

dutými stavebními konstrukcemi doprovázené vznikem velkého množství kouře 
a vysokou teplotou, 

b) ztrátou nosnosti a zřícením konstrukcí, odkapáváním nebo opadáváním krytiny, 
ztrátou pevnosti konstrukcí a krytiny,  

c) odtržením hořící krytiny od konstrukce střechy a jejím sesunutím nebo odlétáváním, 
d) možností poškození vnitřního vybavení pod střechou hasební vodou nebo padající 

střešní krytinou, 
e) hlavní nebezpečí pro hasiče je nebezpečí pádu a nebezpečí popálení. 

2) Na rozvoj požáru má podstatný vliv hořlavost střešního pláště, krytiny a typ nosné 
konstrukce střechy (sedlová, pultová, plochá, valbová). 

II.  
Úkoly a postup činnosti 

3) Při požárech střešních konstrukcí je třeba: 
a) nevstupovat na střechu bez opatření proti propadnutí a nebezpečí pádu (utvoření lávek 

mezi hlavními nosníky, jištění) a posouzení rychlosti rozvoje požáru, 
b) podle situace nasadit útočné proudy,  

i) vnitřní zásahovou cestou budovou k uhašení hořící konstrukce střechy a krytiny ze 
spodu, k ochraně nosných konstrukcí a k zabránění šíření požáru dovnitř budovy, 

ii) vnější zásahovou cestou, na krytinu, 
c) chránit nosné konstrukce ochlazováním, aby nedošlo ke ztrátě jejich nosnosti, sledovat 

jejich stav, 
d) zabránit šíření požáru mimo požární úsek v místech požárně dělících konstrukcí 

a v těchto místech organizovat požární obranu, 
e) při rozvinutých požárech o velké ploše tvořit proluky v konstrukci střechy 

v dostatečné vzdálenosti od fronty šíření požáru, 
f) organizovat ochranu hasičů před narušenými konstrukcemi, např. ztržením konstrukcí, 
g) hrozí-li zřícení konstrukce, je nutné včas přemístit síly a prostředky z ohroženého 

prostoru, 
h) na hasební práce na střeše určovat jen nezbytný počet hasičů, s ohledem na únosnost 

střešního pláště, používat věcné prostředky pro rozložení hmotnosti, 
i) pokud to podmínky dovolují, hasit a rozebírat střešní krytinu z výškové techniky, vždy 

však s ohledem na nebezpečí náhlých změn parametrů požáru, vyšlehnutí plamenů 
a horkých zplodin hoření (např. při propadnutí střechy), přerušení dodávky vody. 
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III. 

Očekávané zvláštnosti 
4) Při požárech střešních konstrukcí je nutno počítat s následujícími komplikacemi:  

a) u rozsáhlých střech nelze vždy dopravit hasivo na celou plochu požáru v potřebné 
intenzitě, 

b) nehořlavá krytina brání účinnému hašení (zejména plechová krytina), 
c) velké požární zatížení pod střešní konstrukcí, 
d) technologické konstrukce a vybavení budov nad střešním pláštěm nebo v konstrukci 

střechy (bleskosvody, ventilace, světlíky, zařízení pro odvod tepla a kouře, rozvody 
elektřiny, kolektory, antény),  

e) nesnadný přístup do dutých konstrukcí střechy, 
f) poškození klenby nebo znehodnocení interiéru historických budov hasební vodou, 
g) vytvoření soustředěného zatížení stropů spadlou střešní konstrukcí nebo hasební 

vodou, 
h) výšková poloha střechy, 
i) obtížně rozpoznatelná konstrukce střechy, 
j) existence požárních mostů, chybějící nebo poškozené požárně dělící konstrukce. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Požáry vícepodlažních a výškových budov 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

16 
P 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2

I.  
Charakteristika 

1) Požáry vícepodlažních budov jsou charakterizovány:  
a) přítomností velkého počtu osob, místností, rozdílným způsobem využití jednotlivých 

prostor nebo podlaží, 
b) rychlým šířením požáru a jeho zplodin schodišťovými prostory, větracími, výtahovými 

a instalačními šachtami,  
c) nedostupností vyšších podlaží vnější zásahovou cestou,  
d) šířením požáru po obvodovém plášti budovy, 
e) ohrožením okolí a nástupních ploch pro zásah padajícími konstrukcemi (sklo), 
f) různými instalačními a technickými rozvody ve sklepích, v technických podlažích, 

místnostech a podhledech,  
g) složitostí a délkou únikových a vnitřních zásahových cest, 
h) zvláštním vybavením podle charakteru budovy (klimatizace, vytápění), 
i) nebezpečím ztráty orientace, nebezpečím pádu a nebezpečím popálení. 

2) Požáry výškových budov1 jsou dále charakterizovány: 
a) zvláštním vybavením pro zásah (vnitřní zásahové cesty, požární výtahy, evakuační 

výtahy, posílení tlaku ve vnitřním rozvodu požární vody, nezavodněný rozvod požární 
vody, chráněné únikové cesty s přetlakovou ventilací, zařízením pro hromadnou 
evakuaci, odvod tepla a kouře, náhradní zdroj elektrické energie), 

b) výrazným „komínovým efektem“ při požáru nebo specifickými možnostmi větrání, 
c) požárním zásahem do nejvyšších podlaží budovy vnitřní zásahovou cestou. 

3) Požáry vícepodlažních budov ovlivňuje:  
a) výška a dispoziční řešení budovy (prodloužená doba bojového rozvinutí jednotky), 
b) způsob jejího užívání, 
c) druh stavebních nosných a nenosných konstrukcí, 
d) požárně bezpečnostní zařízení. 

II.  

Úkoly a postup činnosti 
4) Při hašení ve vícepodlažních a výškových budovách je třeba: 

a) organizovat a provést průzkum, zvláštní pozornost věnovat výtahovým a instalačním 
šachtám, ventilacím, světlíkům a jiným zařízením, kudy by se mohl požár šířit,  

b) využít dokumentaci zdolávání požáru a požárně bezpečnostních zařízení budov, 
c) organizovat průzkum uvnitř budovy, pokud možno více průzkumnými skupinami, 

zaměřený na vyhledávání ohrožených osob a označit místa, kde byl proveden 
průzkum, 

                                                           
1 ČSN 73 0802. 
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d) určit způsob záchrany osob, zvířat a materiálu, přednostně využít evakuačních, 
zásahových cest a náhradních únikových možností2, 

e) provádět opatření na odvětrání zejména na únikových a zásahových cestách, 
f) utvořit dopravní vedení, útočné proudy nasadit v podlaží, ve kterém hoří a posoudit 

nutnost utvoření útočných proudů v podlažích nad a pod místem požáru, popřípadě 
vytvořit úseky pro nasazení sil a prostředků,  

g) posoudit nutnost uzavření plynu, popřípadě dalších energií, v celé budově nebo jen 
v jejích částech (spolupracovat s příslušnými odbornými službami), 

h) zajistit pozorování budovy a chování osob popřípadě usměrňovat jejich chování 
a poskytovat informace o situaci, 

i) zvážit potřebu spolupráce dalších složek IZS, v případě potřeby využít i další 
odborníky (statik). 

III. 
Očekávané zvláštnosti 

5) Při požárech vícepodlažních a výškových budov je nutno počítat s následujícími 
komplikacemi:  
a) po opravách neuzavřené prostupy v instalačních šachtách, ve stropech., 
b) vznik paniky, 
c) omezená komunikace s obyvateli budovy (cizinci, sluchově postižení), 
d) nepředvídané jednání osob (snaha vyskočit z okna, vracení se zpět, zvědavost), 
e) nesnadné zjištění počtu osob v  budově, 
f) nefunkčnost požárně dělících pásů obvodových stěn, 
g) nepoužitelnost zásahových a únikových cest, 
h) neprůjezdné komunikace a nepřístupné nástupní plochy, 
i) možnost výskytu různých, někdy i nebezpečných zvířat chovaných v budově, a tím 

i nebezpečí ohrožení zvířaty, 
j) nevhodné stavební úpravy, 
k) obtížný vstup do jednotlivých místností a prostor budovy (bezpečnostní dveře 

a zamřížovaná okna), 
l) skladování různých, často snadno hořlavých materiálů, zejména skladování hořlavých 

kapalin a plynů, 
m) nefunkčnost požárně bezpečnostních zařízení, 
n) porušení těsnosti technických rozvodů (voda, plyn, topení), 
o) zvýšení škod z poškozených rozvodů vody a topení, 
p) obtížné podmínky pro evakuaci majetku.  
 

                                                           
2 ČSN 73 0804. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Požáry na stavbách 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

17 
P 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2

I.  
Charakteristika 

1) Požáry na stavbách jsou charakterizovány: 
a) rychlým šířením požáru po lešení, bednění a ostatních dočasných konstrukcích, 

schodišťovými prostory, otvory ve stropech, ve stěnách a přepážkách, po skladovaném 
nebo dočasně uloženém materiálu a obalech,  

b) nedokončenými požárně dělicími konstrukcemi a požárně bezpečnostními zařízeními,  
c) nebezpečím zřícení konstrukcí vzhledem na nedokončené stavební konstrukce 

a technologie budov, provizorní stavební konstrukce zajišťující stabilitu, stavební 
stroje a zařízení stavby (jeřáb, výtah),  

d) nebezpečím pádu (zvláště v noci) v důsledku stavebně nedokončených schodišť 
a existence různých otvorů ve stropech i provizorně zakrytých,  

e) nebezpečím výbuchu tlakových lahví svařovacích souprav a dalších plynů, hořlavých 
par (lepidla) a plynů, 

f) nebezpečím úrazu elektrickým proudem od elektrického přenosného nářadí, od 
různých provizorních elektrických zařízení a jiných elektrických rozvodů, 

g) nebezpečí ztráty orientace vzhledem ke členitosti staveniště. 

2) Hašení požáru může být ztíženo neexistencí nástupních ploch zejména pro výškovou 
požární techniku, nedostatkem požární vody, špatným přístupem k objektu stavby, 
dočasnými stavbami, chybějící dokumentací zdolávání požáru. 

3) Zásah může komplikovat nedostatečně zajištěná organizace požární ochrany na stavbě, 
nejasné kompetenčními vztahy a odpovědnost a obtížné zjištění potřebných informací pro 
vedení zásahu (neznalost přítomných osob o stavbě, přítomnost cizinců).  

II.  

Úkoly a postup činnosti 
4) Při hašení požáru na stavbách je třeba: 

a) nasadit proudy tak, aby se zabránilo šíření požáru po lešení, bednění a ostatních 
dočasných konstrukcích, schodišťovými prostory, otvory ve stropech, ve stěnách 
a přepážkách, po skladovaném nebo dočasně uloženém materiálu, obalech a po jiných 
hořlavých materiálech vytvářejících požární mosty, případně ve vhodných místech 
organizovat požární obranu, 

b) zabezpečit ochranu nosných konstrukcí lešení, schodů, přechodů a konstrukcí 
zajišťující stabilitu, 

c) stanoviště proudů určit, tak aby byla zabezpečena možnost ústupu, 
d) dle možnosti  

i) provádět zásah v úzké spolupráci s vedoucími pracovníky stavby, 
ii) využít požární výškovou techniku, 
iii) zajistit ochranu uskladněného materiálu, případně jeho evakuaci.  
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III. 

Očekávané zvláštnosti 
5) Při požárech na stavbách je nutno počítat s následujícími komplikacemi:  

a) neupravený terén, v některých případech pro požární techniku neprůjezdný, 
b) různé výkopové práce, které stěžují zásah a ohrožuji bezpečnost hasičů, 
c) intenzivní výměna plynů, 
d) ohrožení dynamickými účinky větru (nárazový vítr), 
e) běžné kotvící body pro jištění nemusí být vždy bezpečné (nevyzrálý beton, 

neukotvená zábradlí), 
f) zvýšené požadavky na dálkovou dopravu vody, osvětlení místa zásahu. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Požáry na polích 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

18 
P 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2

I. 

Charakteristika 

1) Požáry na polích lze rozdělit na požáry: 
a) obilí, píce nebo požáru jiných kulturních plodin v době dozrávání a sklizně, 
b) strnišť a zbytků po sklizni, 
c) starých porostů na neobhospodařovaných plochách, zejména v jarním období, 
d) zemědělské techniky při sklizňových pracích, 
e) stohovaných stébelnatých materiálů. 

2) Při požárech na polích musíme počítat s rychlým šířením požáru s velkou závislostí na 
meteorologických podmínkách, zasažením velké plochy požárem a možností ohrožení 
blízkých budov, techniky, stohů nebo rozšířením do lesních porostů, se špatným 
přístupem, omezenou únosností a průchodností terénu pro mobilní požární techniku, 
s nedostatkem vody a se vzdáleností vodních zdrojů. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 

3) Při průzkumu požáru na poli je nutné zjistit: 
a) plochu požáru, rychlost a směr jeho šíření s ohledem na meteorologické podmínky 

a členitost terénu, 
b) ohrožené objekty ve směru šíření požáru, 
c) překážky, které mohou zabránit šíření požáru, 
d) přístupové komunikace, únosnost a průchodnost terénu pro pohyb požární techniky 

(nebezpečí uvíznutí), případně náhradní přístupové možnosti k místu požáru, 
e) možnosti zásobování vodou. 

4) Při hašení požáru na poli je třeba:  
a) zvolit vhodný druh požárního útoku nebo organizovat požární obranu s ohledem na 

šíření požáru a množství sil a prostředků na místě zásahu; přitom se zaměřit zejména 
na směry šíření požáru k ohroženým objektům, 

b) zajistit likvidaci po větru vznikajících dalších ohnisek a zajistit ochranu zasahujících 
sil a prostředků (nebezpečí obklopení požárem), 

c) pokud možno 
i) vytvořit v dostatečné vzdálenosti ochranný pás s využitím zemědělské techniky, 
ii) využít leteckou techniku pro hašení (u rozsáhlých požárů), 
iii) nasadit k likvidaci požáru kropící lišty a lafetové proudnice na CAS, fekální 

a kropicí vozy, jednoduché hasební prostředky (lopaty, tlumnice). 

5) Při hašení stohů zvážit možnost jejich rozdělení vytvořením proluky. V rámci likvidace 
požáru je vhodné stoh oborat.  

6) Pokud by „...náklady na zdolání požáru osamoceně stojícího objektu, jako je například 
stoh nebo sklad píce, mohly být s ohledem na hodnotu takového objektu považovány za 
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náklady vynaložené nehospodárně a průzkumem bylo potvrzeno, že nejsou ohroženy 
životy osob nebo zvířat anebo životní prostředí, je velitel zásahu povinen zvážit účelnost 
zásahu a případně jej ukončit, aniž by bylo dosaženo cíle činnosti jednotek při zdolávání 
požáru…“1. 

III. 

Očekávané zvláštnosti 

7) Při požárech na polích je nutno počítat s následujícími komplikacemi  
a) u požárů ve vegetačním období je nebezpečí způsobení škod zásahem na sousedících 

polích v důsledku zajištění příjezdu na místo zásahu (zajistit dokumentaci škod), 
b) uvíznutí požární techniky na nedostatečně únosném povrchu nebo polních cestách, 
c) zasažení sil a prostředků požárem při náhlé změně směru nebo síly větru nebo při 

nesprávném umístění požární techniky, 
d) nebezpečí úrazu elektrickým proudem,  
e) poškození hadicového vedení, 
f) nedostupnost požáru mobilní požární technikou, možná změna průjezdnosti terénu 

během zásahu, 
g) fyzicky náročné přesunování útočných proudů na velké ploše, 
h) únik ropných produktů ze zemědělské techniky poškozené požárem (olejová havárie). 
 

                                                      
1 § 15 odst. 3 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 

BŘ – ML č. 18/P str. 2 



 
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 
Název : 
 

Požáry v objektech textilního průmyslu 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

19 
P 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2

I.  

Charakteristika 
1) Požáry v objektech textilního průmyslu jsou charakterizovány:  

a) rychlým šířením požáru, snadným rozšířením do dalších podlaží instalačními 
a výtahovými šachtami, prostupy konstrukcí s dopravníky nebo jinými otvory 
(ventilační systémy), a to i v důsledku usazeného textilním prachu, 

b) roztékající se nebo odkapávající vytavenou hořící hmotou syntetických vláken, 
c) silným vývinem zplodin hoření, které mají dráždivé, dusivé i toxické účinky,  
d) rozlehlými prostorami pro skladování surovin a hotových textilií, 
e) obtížnou manipulací se skladovaným materiálem a výrobky (balíky bavlny, role 

textilu), 
f) intenzivním hořením zpracovávaných nebo vyráběných materiálů, 
g) nebezpečím popálení od odkapávajících kapek ze syntetických vláken,  
h) nebezpečím výbuchu zvířeného textilního prachu, 
i) možným přetížením stavebních konstrukcí nasáknutím uloženého materiálu vodou 

použitou při hašení – nebezpečí zřícení konstrukcí. 

II.  

Úkoly a postup činnosti 
2) Při hašení požáru v objektech textilního průmyslu je třeba: 

a) provádět hasební zásah s využitím dýchací techniky, zvážit možnost využití 
přetlakové ventilace, 

b) k hašení využívat roztříštěných vodních proudů, případně střední nebo lehkou pěnu 
(s ohledem na možnost zvíření prachu a na možnost nasáknutí materiálů vodou) nebo 
podle možností i provádět proluky ve směru šíření požáru, 

c) pokud hoření probíhá uvnitř balíků a rolí, je vhodné k hašení materiálu použít 
smáčedlo a pokud tak lze učinit, je lépe hořící balíky evakuovat na bezpečné místo 
a tam likvidovat hoření nebo nechat vyhořet, 

d) zajistit evakuaci osob z  prostor ohrožených zplodinami hoření, 
e) provést opatření k ochraně majetku před vodou použitou k hašení, 
f) organizovat ochranu cenného zařízení a materiálu nebo organizovat jeho evakuaci, 
g) v případě dlouhotrvajícího požáru provést evakuaci materiálu i v podlaží nad a pod 

hořícími místnostmi,  
h) kontrolovat stav nosných stavebních konstrukcí, převážně stropů, z hlediska zvýšení 

jejich zatížení hasební vodou, a dále chránit před požárem základní nosné konstrukce 
a provádět jejich chlazení, aby nedošlo ke ztrátě jejich nosnosti a stability, 

i) v podlažích nad a v místnostech vedle požárem zasažených místností provádět 
soustavný průzkum, podle potřeby nasadit proudy k zabránění rozšíření požáru, 
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j) průběžně zjišťovat stav konstrukcí v místě požáru, provést kontrolní otevření všech 
míst, kam by se mohl požár rozšířit, věnovat zvláštní pozornost instalačním 
a výtahovým šachtám včetně vzduchotechniky, 

k) zajistit dostatečný počet sil a prostředků vzhledem k předpokládanému 
dlouhotrvajícímu zásahu, 

l) z důvodu velkého vývinu kouře průběžně informovat obyvatele v okolí objektu 
o situaci a předejít tak možné panice. 

III. 

Očekávané zvláštnosti 
3) Při požárech v objektech textilního průmyslu je nutno počítat s následujícími 

komplikacemi: 
a) hoření balíků s bavlnou probíhá i za nedostatku kyslíku, uvnitř je vysoká teplota, při 

styku s vodou hrozí nebezpečí opaření, při porušení přepásání balíku může dojít 
k ohrožení hasiče úderem, náhlým zvýšením intenzity hoření a vyvržením hořícího 
materiálu, 

b) ve skladovacích halách hrozí nebezpečí sesunutí stohovaného materiálu nebo 
zřícení konstrukcí regálů („domino efekt“) a z toho plynoucího zavalení hasičů nebo 
zásahových cest, 

c) v dílnách a montážních halách možnost poškození strojů a dalšího zařízení hasební 
vodou,  

d) možnost náhlého intenzivního vzplanutí hořlavých materiálu a výbuchu zplodin 
nedokonalého hoření, 

e) vznik paniky následkem silného zakouření, 
f) odříznutí únikových cest požárem, 
g) nebezpečí otravy zplodinami hoření, obtížné provádění průzkumu s ohledem na 

minimální viditelnost, 
h) intoxikace oděvů zasahujících hasičů toxickými látkami. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Požáry v kabelových kanálech a prostorech 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

20 
P 

Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 3

I.  

Charakteristika 

1) Stavební charakteristika kabelových kanálů: 
a) kabelový kanál je stavebně ohraničený prostor liniového charakteru, vodorovný nebo 

šikmý s úhlem sklonu max. 45o 1, 
b) rozeznáváme následující druhy kabelových kanálů 

i) průchozí - rovnoměrně provedený tak, aby v něm pracovník mohl pracovat 
a vzpřímeně jím procházet. Jeho světlá výška musí být minimálně 2,1 m a šířka 
0,7 m. Kabelový kanál nesmí být vyšší než 3 m, 

ii) průlezný - rovnoměrně provedený tak, aby v něm mohl pracovník pracovat 
a pohybovat se nikoli vzpřímeně. Používají se ve zvláštních případech (snížení 
profilu při křižování). Délka nesmí překročit 20 m, minimální světlá výška je 
1,2 m, 

iii) shora přístupný - používá se pro uložení menšího počtu kabelů a je shora zakryt 
odnímatelnými deskami, které jsou chráněny ze strany kabelů nehořlavým 
obložením, 

c) v některých kabelových kanálech je provozní větrání, 
d) některé kabelové kanály jsou rozděleny na samostatné požární úseky, které se dělí 

hlavními požárními přepážkami tak, aby půdorysná plocha požárních úseků 
nepřesáhla 750 m2. Hlavní požární přepážky musí být dále umístěny při každém 
zaústění všech druhů kabelových kanálů, mostů, šachet. Hlavní požární přepážka 
musí mít odolnost nejméně 60 minut. V některých kabelových kanálech se dále 
umisťují dílčí požární přepážky, a to každých 100 m délky s požární odolností 
nejméně 30 minut, 

e) kabelové kanály a prostory s kabelovými rozvody s rozhodujícím významem pro 
provoz z hlediska technologického se doporučují vybavit EPS a hasicím zařízením2. 

2) Požáry v kabelových kanálech a prostorách jsou charakterizovány: 
a) malým rozdílem teplot u podlahy a stropu v celém prostoru, vysokou teplotou 

proudících plynů a značnou akumulací tepla v konstrukcích,  
b) silným zakouřením bez zřetelné neutrální roviny, s minimální možností odvětrání a se 

zakouřením přilehlých prostor,  
c) vznikem toxických a žíravých zplodin hoření - CO, CO2 a HCl (nebezpečí intoxikace, 

nebezpečí poleptání), 
d) těžko zjistitelným místem hoření a směrem šíření požáru, 
e) nedostatkem světla, 
f) nepřístupností a členitostí prostor s nedostatkem potřebného počtu vstupů nebo jiných 

otvorů, 

                                                 
1 ČSN 38 2556. 
2 ČSN 34 2710. 
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g) možností rozšíření požáru do navazujících prostor a technologií nebo naopak, např. 
natečení hořlavých kapalin z navazující technologií,  

h) obtížným vypnutím elektrického proudu nebo ověřením jeho vypnutí, 
i) omezenou možností účinného hašení, 
j) zvýšenými nároky na množství dýchací techniky. 

3) Dochází zde ke značnému tepelnému namáhání stavebních konstrukcí a k jejich 
následnému zřícení (nadzemní kabelové kanály) nebo zřícení technického vybavení 
(kabelové lávky), dále hrozí nebezpečí ztráty orientace, popálení, intoxikace, opaření, 
výbuchu a úrazu elektrickým proudem. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 

Průzkum 

4) Účelem průzkumu je zjistit místo hoření, cesty šíření požáru, mechanismus proudění 
plynů, zatížení tepelně namáhaných konstrukcí, technologii v objektu a její ohrožení, 
zajištění vypnutí elektrického proudu a průzkum přilehlých prostor z hlediska ohrožení 
osob v těchto prostorách a podmínky pro zásah (místa pro zapěnění, otvory pro 
odvětrání). 

5) Do kabelových kanálů, které nejsou průchozí, nevstupovat. Vstup do průchozích 
kabelových kanálů se provádí pod ochranou zavodněného proudu a s izolačními 
dýchacími přístroji (tuto činnost je nutno provádět při vypnutém elektrickém proudu) a 
provádí ho nejméně tříčlenná skupina, zajištěná vodícím lanem, se vzájemným spojením a 
spojením 
s velitelem zásahu. 

Hasební zásah 

6) Hasební zásah se provádí zpravidla dvěma způsoby: 
a) požární obranou, bez vstupu do zasaženého prostoru tak, že se hořící prostor oddělí, 

např. vytvořením pěnových uzávěr z lehké nebo střední pěny. Nejkratší čas na 
zapěnění kanálů je třeba u pěny s číslem napěnění 200-300; to je účinné zejména tam, 
kde existují požární dělící konstrukce v kabelových kanálech a kde je malý průřez. 
Součástí tohoto zásahu může být ochrana nezasažených kabelů i jinými prostředky, 

b) požárním útokem, se vstupem do zasaženého prostoru tak, že se postupuje ve směru 
přívodu vzduchu do pásma hoření a odvodu zplodin hoření; při tom se provádí 
i) odvětrání prostoru za účelem usměrnění výměny plynů, snížení teploty a optické 

hustoty kouře s využitím nucené nebo přirozené ventilace, 
ii) ochlazování stěn a konstrukcí při postupu do kabelového kanálu, 
iii) nasazení hasiva do předpokládaného místa hoření a pro zabránění šíření požáru, 

vhodný je roztříštěný vodní proud,  
iv) dohašení zbylých míst hoření. 

III. 

Očekávané zvláštnosti 

7) Při požárech v kabelových kanálech a prostorech je nutno počítat s následujícími 
komplikacemi: 
a) velký počet kabelů různého určení, které často nejsou spolehlivě identifikovatelné 

a přívod elektrické energie je možný z více napájených zdrojů, 
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b) kabelové kanály v elektrárnách a velkých průmyslových objektech jsou budovány 
v několika navzájem propojených podzemních podlažích s nefunkčními požárně 
dělícími konstrukcemi, 

c) ochranný nástřik kabelů nebývá zpravidla proveden po celé délce kabelů, 
d) požární přepážky nejsou zcela spolehlivé, často nezabrání úniku zplodin hoření 

a přenosu požáru, 
e) nepřesnosti v dokumentaci, prostory kabelových kanálů mnohdy neznají ani 

zaměstnanci, 
f) omezená průchodnost, např. úzké průlezy a vstupy, zúžení profilu kanálu, křížení 

kanálů, sběrné jímky i zaplavení, 
g) omezená možnost použití radiostanic pro spojení, 
h) proměnná výměna plynů (v intenzitě i směru),  
i) spuštění SHZ i v místech požárem dosud nezasažených, 
j) komínový efekt u požárů kabelových kanálů větších průměrů, 
k) rozpad pěny, v případě střední pěny je nutné počítat se součinitelem ztrát v rozpětí 

hodnot 1,5 - 3 a vyšší, 
l) výskyt hořlavých plynů a kapalin (úniky z navazujících technologií). 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Lesní požáry 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

21 
P 

Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 3

I.  

Charakteristika 

1) Z hlediska orientace je les členěn na polesí a na základní tvarové plánovací jednotky 
zvané oddělení. Každé oddělení je rozděleno na řadu porostů. Jednotlivé porosty se od 
sebe liší druhem dřeviny, jejím stářím, bonitou a způsobem hospodaření. Podle zákona1 
zajišťuje odbornou úroveň hospodaření v lese „odborný lesní hospodář“, od kterého je 
možno získat předcházející informace. 

2) Průběh a taktiku hašení lesích požárů ovlivňují: 
a) klimatické podmínky 

i) relativní vlhkost vzduchu, množství srážek (dlouhotrvající sucho), 
ii) směr, síla a rychlost větru,  
iii) délka a intenzita slunečního záření a venkovní teplota, 

b) hořlavost lesních porostů podle druhu dřeviny a stáří, 
c) půdní kryt a konfigurace terénu včetně přírodních překážek, 
d) dostupnost pro požární techniku a vzdálenost vodních zdrojů. 

3) Lesní požáry lze rozdělit na: 
a) podzemní - požáry rašeliny nebo vrstvy hlubokého humusu projevující se skrytým 

hořením pod vrstvou hrabanky, 
b) pozemní - požár půdního krytu (hrabanka, tráva, mech), 
c) korunový (vysoký) - požár ve větvích stromů, který nastává přechodem z pozemního 

požáru, když se oheň dostane k větvím a zapálí je; tento druh požáru je 
nejnebezpečnější (zejména u jehličnanů) a má nejvyšší rychlost šíření. 

4) Lesní požáry se vyznačují rychlým šířením požáru na velkých plochách, které může vést 
k obklopení nasazených sil a prostředků, návštěvníků lesa. likvidace požáru je zdlouhavá, 
nelze zcela vyloučit nové rozhoření ze skrytých míst hoření a musí být zabezpečen dohled 
proti opětovnému rozhoření. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 

5) Při průzkumu lesního požáru je nutné zjistit: 
a) plochu požáru, rychlost a směr jeho šíření s ohledem na meteorologické podmínky 

a členitost terénu, 
b) ohrožené objekty ve směru šíření požáru, 
c) překážky, které mohou zabránit šíření požáru, 
d) přístupové komunikace, únosnost a průchodnost terénu pro pohyb požární techniky 

(nebezpečí uvíznutí), případně náhradní přístupové možnosti k místu požáru, 
e) možnosti zásobování vodou, 

                                                 
1 § 37 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  
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f) zvážit možnost leteckého průzkumu. 

6) Při hašení lesního požáru je třeba: 
a) zvolit vhodný druh požárního útoku nebo organizovat požární obranu s ohledem na 

šíření požáru a množství sil a prostředků na místě zásahu; přitom se zaměřit zejména 
na směry šíření požáru k ohroženým objektům, 

b) zajistit likvidaci po větru vznikajících dalších ohnisek a zajistit ochranu zasahujících 
sil a prostředků (nebezpečí obklopení požárem), 

c) pokud možno 
i) vytvořit v dostatečné vzdálenosti ochranný pás nebo proluku s využitím 

zemědělské a lesní techniky, 
ii) využít leteckou techniku pro hašení, 
iii) nasadit k likvidaci požáru útočné proudy, lafetové proudnice, jednoduché 

hasební prostředky (lopaty, tlumnice) a jiné ženijní nářadí, 
iv) použít prostředky pro zvýšení hasebního účinku vody. 

7) Při hašení lesních požárů se velitel zásahu podle rychlosti šíření požáru rozhodne pro 
jeden z těchto způsobů: 
a) hašení po celé frontě požáru nebo hašení nejprve nejnebezpečnějších míst hoření po 

stranách a v týlu, s cílem vytvořit proluky na ploše zachvácené požárem a rozdělit 
hořící plochu na drobné úseky a potom likvidovat požár na těchto úsecích. Tohoto 
způsobu se užívá při hašení na velké ploše, 

b) hašení přední fronty požáru a pozdější likvidaci po stranách a v týlu, 
c) hašení požáru po stranách a postupné zužování požárem zasažené plochy, 
d) likvidaci hoření po stranách a v týlu a postupné hašení s přiblížením k přední linii 

fronty požáru, a to větší rychlostí, než je rychlost požáru, 
e) založením protipožáru na vhodném místě (přírodní nebo umělá překážka - silnice, 

násep, potok), kde dochází k místní změně směru proudění vzduchu směrem k frontě 
požáru („nasávání vzduchu požárem“).  

8) Při nasazení letecké techniky na hašení lesních požárů je nutno stanovit odhozy tak, aby 
byly prováděny pokud možno podél fronty šíření požáru, převážně s bočním větrem 
a v dohodě s velitelem zásahu. 

9) Proluky, jako překážky pro šíření korunového požáru, se vytváří s dostatečným 
předstihem, podle výšky okolních porostů. Zpravidla stačí vykácet stromy korunami 
směrem od ohně, při nedostatku času kácíme polovinu stromů na proluce korunami od 
ohně a druhou polovinu směrem proti ohni a odvětvíme. Při určování proluk využíváme 
lesních cest, průseků, vodních toků, silnic, železnice, polí, luk a pasek. 

10) S podzemním požárem se lze setkat obvykle u vyschlých pasek, rašelinišť nebo bahnité 
půdy. Je nebezpečné z důvodu propadu do prohořelých dutin vstupovat do místa hořícího 
podzemního požáru bez zajištění, zejména u podzemních požárů rašelinišť. Podzemní 
požár uhasne často sám, jakmile narazí na překážku - značně mokré vrstvy, podzemní 
prameny, jíly, písky, zemité nebo skalnaté podloží. Pro jeho lokalizaci je nutno vyhloubit 
rýhy nebo příkopy, a to až na spodní vodu nebo minerální (nehořlavé) podloží. 
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III. 

Očekávané zvláštnosti 

11) Při lesních požárech je nutno počítat s následujícími komplikacemi:  
a) u požárů ve vegetačním období je nebezpečí způsobení škod zásahem na sousedících 

polích v důsledku zajištění příjezdu na místo zásahu (zajistit dokumentaci škod), 
b) uvíznutí požární techniky na nedostatečně únosném povrchu nebo polních a lesních 

cestách, 
c) zasažení sil a prostředků požárem při náhlé změně směru nebo síly větru nebo při 

nesprávném umístění požární techniky, 
d) přítomnost elektrického vedení - nebezpečí úrazu elektrickým proudem,  
e) poškození hadicového vedení, nedostatek hadic, 
f) nedostupnost požáru mobilní požární technikou, možná změna průjezdnosti terénu 

během zásahu, 
g) fyzicky náročné přesunování na velké ploše, 
h) velké nároky na síly a prostředky, stravování, pohonné  hmoty a hasební vodu při 

dlouhotrvajícím zásahu, zvýšená poruchovost požární techniky, 
i) nebezpečí ztráty orientace ve složitém terénu a v noci, 
j) nebezpečí výbuchu munice ve vojenských prostorech, 
k) nebezpečí padajících kamenů, odštěpujících se částí skal na příkrých stráních, 
l) vznik komínového efektu na příkrých stráních, 
m) nutnost dohledu proti opětovnému rozhoření a problémy s jeho zajištěním. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Požáry v muzeích, knihovnách, archivech 
a na výstavách  

 
 

Metodický list číslo 
 

22 
P 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2

I. 

Charakteristika 
1) Muzea a knihovny jsou většinou umístěny ve starších nebo historických budovách, které 

zpravidla nesplňují současné požadavky požární bezpečnosti staveb, např. dělení do 
požárních úseků a vnitřní zásahové cesty. V budovách je řada stavebních konstrukcí, 
které umožňují skryté šíření požáru, např. dřevěné stropy. Požární zatížení je sice vysoké, 
ale hoření není v počátečním rozvoji požáru intenzivní. Pokud jsou v těchto budovách 
organizovány výstavy nebo expozice, neliší se svým požárním nebezpečím od běžného 
provozního standardu těchto objektů. 

2) Archivy jsou příbuzné knihovnám, ale jsou rozšířeny o některé zvláštní technologie 
umožňující archivaci, vyhledávání a zabezpečení skladování. Některé jsou vybaveny EPS 
a SHZ. V archivech je omezený počet osob i režim vstupu. 

3) Při požárech v muzeích, knihovnách, archívech může dojít k poškození historických 
uměleckých a vědeckých hodnot ohněm, zplodinami hoření a hasebními látkami při 
zásahu. 

II 

Úkoly a postup činnosti  
4) Při hašení požáru v muzeích, knihovnách a archivech je nutno zajistit:  

a) úzkou spolupráci se zaměstnanci postiženého objektu, zejména vyžádat si evakuační 
plán, informace o umístění zvláštních nebo cenných archiválií a předmětů (dále jen 
„hodnota“) a dokumentaci zdolávání požárů, 

b) zásah by měl směřovat k vytvoření podmínek pro ochranu a případnou evakuaci 
hodnot, 

c) odpovídající způsob odvětrání s ohledem na škodlivé působení zplodin hoření na 
hodnoty, 

d) vhodná hasiva, s ohledem na velikost a rozvoj požáru /využití místních věcných 
prostředků (PHP) a požárně bezpečnostních zařízení (SHZ)/; je třeba minimalizovat 
použití vody s ohledem na vznik následných škod (roztříštěný proud, vysokotlaká 
vodní mlha), výhodné je použití střední nebo lehké pěny, 

e) otevření a rozebírání konstrukcí, kde se skrytě šíří požár, 
f) hašení požáru v prostorech s cennou architektonickou výzdobou nebo s vystavenými 

cennými předměty je nutno provádět takovým způsobem, aby výzdoba a vystavené 
předměty byly co nejméně poškozeny, 

g) evakuaci hodnot v pořadí podle pokynů odpovědného zaměstnance postiženého 
objektu, 

h) střežení hodnot nebo celého objektu zaměstnanci postiženého objektu nebo policií, 
i) ochranu hodnot před povětrnostními vlivy (déšť, sníh, slunce). 
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III.  

Očekávané zvláštnosti 
5) Při požárech v muzeích, knihovnách a archivech je nutno počítat s následujícími 

komplikacemi: 
a) hodnota jednoho předmětu může mnohonásobně přesahovat cenu ostatních věcí, 
b) na těchto místech se může zdržovat větší počet návštěvníků bez místní znalosti 

budov, 
c) omezení vstupu do budov v mimopracovní době, 
d) velké požární zatížení depozitářů (soustředěné požární zatížení), 
e) chemické procesy používané k ošetření archiválií, 
f) neočekávané cesty šíření požáru a zplodin hoření, 
g) zvýšená potřeba sil a prostředků na evakuaci hodnot včetně použití institutu osobní 

a věcné pomoci1, 
h) vznik nedostatku speciálních hasiv. 

                                                           
1 § 18 a § 19 zákona č. 133/1985 Sb. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Požáry otevřených technologických zařízení 

 
 

Metodický list číslo 
 

23 
P 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 3

I. 

Charakteristika 
1) Otevřená technologická zařízení (dále jen „OTZ“) se používají zejména v chemickém 

průmyslu k výrobě, zpracování a skladování různých chemických produktů. Jedná se  
o technologická zařízení, která jsou umístěná na otevřených prostranstvích a slouží 
k provádění složitých chemických a fyzikálních procesů.  

2) OTZ jsou zpravidla sdružována do výrobních bloků, které lze charakterizovat jako 
různorodá, velmi složitá a rozměrná zařízení. Vyznačují se vysokým stupněm 
automatizace, kontinuálním provozem, značnými objemy zpracovávaných látek a velkou 
vzájemnou provázaností jednotlivých provozů a zařízení. Jejich výška může dosahovat 
30 až 50 m. Jsou složena z velkého množství aparatur, nádob1, ovládacích armatur 
a potrubních rozvodů, které propojují jednotlivé části. Součástí OTZ jsou dále zařízení 
sloužící pro měření a regulaci procesu a různá zabezpečovací zařízení. Nosné konstrukce 
bývají ocelové nebo železobetonové. Pod technologickým zařízením, u něhož hrozí 
nebezpečí úniku hořlavých kapalných médií, jsou v souladu s platnými předpisy2 
zřizovány záchytné a havarijní jímky, které v případě úniku kapalin zamezí jejich 
roztékání na větší plochu. 

3) Podle druhu výroby se v OTZ mohou vyskytovat velká množství hořlavých látek, v řadě 
případů při vysoké teplotě a tlaku, což při havárii způsobuje charakteristický proces šíření 
požáru a vytváří složité podmínky pro zásah. 

4) K výbuchům a požárům dochází zpravidla po úniku hořlavých látek v kapalném nebo 
plynném skupenství. 

5) Požáry OTZ jsou charakterizovány: 
a) vysokou rychlostí šíření požáru, velkou intenzitou hoření spojenou s vývinem 

značného množství tepla a intenzivní výměnou plynů, 
b) velkou intenzitou sálavého tepla, 
c) nebezpečím výbuchu s následným zřícením zařízení a destrukcí navazujících objektů 

a technologií, 
d) nebezpečím rychlého zřícení nechráněných nosných konstrukcí, 
e) nebezpečím úniků nebezpečných látek (např. toxických a hořlavých) ze zařízení 

a vzniku velkých oblaků směsí nebezpečných látek, které mohou ohrozit nejen areál 
podniku, ale i jeho okolí, 

f) nebezpečím „skokového“ přenesení požáru na další navazující zařízení nebo provozy, 
které se nacházejí v blízkosti místa požáru. 

6) Požárům OTZ často předcházejí výbuchy, k nimž dochází po vytvoření výbušného 
prostředí v zařízení (nasátí vzduchu do zařízení pracujícího v podtlakovém režimu nebo 

                                 
1 Velmi často se jedná o tlakové nádoby. 
2 ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady. 
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při najíždění či odstavování technologie) nebo mimo něj (únik hořlaviny mimo zařízení) 
v důsledku porušení hermetičnosti zařízení. 

7) K havarijní situaci může dojít také při narušení technologického procesu a nedodržení 
některého ze základních provozních parametrů (teplota, tlak, reakční rychlost, složení 
reakční směsi) a nezvládnutí průběhu chemických reakcí. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 
8) Vzhledem ke specifickým podmínkám rozvoje a průběhu požáru u jednotlivých OTZ není 

možné stanovit jednotný postup při jejich hašení. V této části jsou proto uvedeny pouze 
obecné zásady, které je možné využít při většině zásahů. Konkrétní postup při provádění 
zásahu určí velitel zásahu na základě posouzení situace na místě požáru. 

Příjezd sil a prostředků na místo zásahu 

9) Příjezd sil a prostředků na místo zásahu organizovat z návětrné strany s ohledem na 
možnost úniku nebezpečných látek z poškozeného technologického zařízení nebo šíření 
toxických zplodin hoření. 

10) Umísťovat požární techniku v bezpečné vzdálenosti od hořícího technologického zařízení 
a pokud možno tak, aby nebyla ohrožena sálavým teplem nebo případnou neočekávanou 
událostí (výbuch, výrony hořlavých a toxických látek, prudké zvýšení intenzity hoření). 
V případě, kdy to nelze zajistit, nasazovat do ohroženého prostoru pouze nezbytně nutné 
množství sil a prostředků. 

11) Při rozmísťování sil a prostředků na místě zásahu vždy počítat s tím, že se vývoj situace 
může rychle a neočekávaně změnit (v krajním případě bude nutné ohrožený prostor 
rychle opustit). Dále je třeba zajistit: 
a) možnost průjezdu dalších vozidel, 
b) možnost zásobování nasazené požární techniky hasebními látkami (pěnidlo) 

a provozními náplněmi při déle trvajícím zásahu, 
c) požární techniku pokud možno nestavět pod potrubní mosty a nad kanálové šachty 

pro případ neočekávaných událostí (úniky látek z potrubí, výbuchy). 

12) Na místo zásahu povolávat pouze síly a prostředky, které budou přímo nasazeny do 
bojového rozvinutí, ostatní ponechávat v týlovém prostoru. 

Průzkum 

13) Při průzkumu je třeba vždy zajistit kontakt s obsluhou a získat informace o rozsahu 
požáru, druhu hořící látky, možnostech šíření požáru, ohrožení osob, případně dalších 
zařízení a provozů a o nebezpečích na místě požáru. Je třeba také využít dokumentaci 
zdolávání požáru a havarijní plány.  

14) Dále je při požáru OTZ třeba zjistit kromě obvyklých informací následující skutečnosti: 
a) prověřit spuštění a funkčnost SHZ nebo jiného obdobného zařízení (inertizace), 

případně prostředků tepelné ochrany,  
b) prověřit, zda byl zastaven přítok nebezpečných a ostatních látek do prostoru hoření, 

případně možnosti odčerpání látek nebo přepuštění látek, které by mohly při výronu 
ohrozit obsluhu i zasahující hasiče a posoudit možnosti jejich ochrany případně 
evakuace z ohroženého prostoru, 

c) jsou-li v předpokládaném směru šíření požáru nebezpečné látky nebo zařízení, která 
vlivem zvýšené teploty mohou být uvedena do havarijního stavu (výbuch, únik 
nebezpečné látky), 
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d) nebezpečí rozšíření požáru na navazující technologické zařízení a sousední provozy, 
případně zda hrozí nebezpečí i pro okolí, včetně dopravy a možnosti její regulace, 

e) posoudit nutnost průběžně informovat obyvatele v okolí OTZ o situaci a předejít tak 
možné panice (práce se sdělovacími prostředky), případně posoudit nutnost varování 
nebo dalších opatření pro ochranu obyvatel. 

Lokalizace a likvidace požáru 

15) K lokalizaci a likvidaci požáru zajistit spolupráci a koordinovaný postup jednotek 
s obsluhou zařízení, odpovědnými pracovníky provozu a specialisty podniku při: 
a) určení zón s charakteristickým nebezpečím a stanovení příslušného stupně ochrany 

pro zasahující hasiče,  
b) záchraně nebo evakuaci osob, 
c) zastavení přítoku nebezpečných a ostatních látek do prostoru hoření, případně 

možnosti odčerpání látek, přepuštění hořlavin, inertizaci a v případě potřeby 
odstavení ohrožených technologií, 

d) zvolit účinnou a dostupnou hasební látku v potřebném množství a určit intenzitu její 
dodávky a optimální způsob aplikace, 

e) provést prognózu vývoje požáru s ohledem na možnosti dalšího gradování, včas 
přijmout potřebná preventivní opatření, vyrozumět určené orgány a instituce, 

f) posoudit vedlejší účinky zásahu na okolí (hasiva, vyplavení nebezpečných látek, 
přetečení záchytných a havarijních jímek). 

16) Organizovat ochlazování technologického zařízení a k tomu využívat především stabilní 
prostředky, případně nasadit na ochlazování potřebné síly a prostředky. Ochlazování je 
nutné provádět v tomto pořadí: 
a) nosné konstrukce přímo vystavené působení požáru, 
b) zařízení, u kterých hrozí nebezpečí výbuchu, 
c) zařízení pracující pod tlakem,  
d) zařízení, která obsahují toxické látky, které by při úniku mohly ohrozit obsluhu nebo 

zasahující hasiče. 

17) Do soustředění potřebního množství sil a prostředků provádět požární obranu. 

III. 

Očekávané zvláštnosti 
18) Při požárech OTZ je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 

a) nedostatečná nebo chybějící spolupráce obsluhy technologického zařízení  
s jednotkami. K této situaci dochází zejména v úvodní fázi zásahu, kdy nutnost 
provedení nezbytných opatření při havarijním odstavování technologického zařízení 
vždy koliduje s potřebou velitele zásahu získat potřebné informace a koordinovat 
postup obsluhy a jednotek. V některých případech také na zaměstnance negativně 
působí psychické zatížení vyvolané mimořádnou událostí, 

b) nedostatečné znalosti jednotek o provozu a technologickém zařízení, 
c) překročení kapacity záchytných a havarijních jímek, po zaplnění těchto jímek dochází 

k roztékání hasební látky do okolí OTZ a k tvoření velkých louží použité hasební 
látky, která je kontaminovaná látkami uniklými z technologického zařízení. Může 
dojít k rozšíření požáru, resp. zvětšování jeho plochy, 

d) hrozí znečištění životního prostředí únikem znečištěné vody do kanalizace, 
podzemních nebo povrchových vod, 

e) velké nároky na síly a prostředky, stravování, pohonné hmoty a hasiva při 
dlouhotrvajícím zásahu, zvýšená poruchovost požární techniky. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 
Název: 
 

Požáry v dětských předškolních zařízeních  
a základních školách 

 
 

Metodický list číslo 
 

24 
P 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2

I. 

Charakteristika 

1) Požáry v dětských předškolních zařízeních a základních školách (dále jen „školy“) se 
vyznačují společným charakteristických nebezpečím v těchto podobách: 
a) shromaždiště velkého počtu dětí na relativně malém prostoru, kde je nutno 

předpokládat sníženou odpovědnost v uvažování i jednání, např. návraty zpět při 
evakuaci,  

b) u některých speciálních škol je třeba předpokládat i další nebezpečí v podobě 
omezení pohyblivosti a změn zdravotního stavu dětí. 

2) Požáry ve školách jsou ovlivněny: 
a) dostupností těchto objektů z hlediska členitosti a počtu a vybavení únikových, 

případně evakuačních cest, zejména u historických objektů, 
b) silným zakouřením a tím ztrátou orientace,  
c) vývinem toxických zplodin hoření, 
d) sníženou možností vstupů do budov, odříznuti únikových či evakuačních cest, 

mechanickými zabezpečovacími zařízeními umístěnými na evakuačních nebo 
zásahových cestách, nebo místech, která se takto dají využít, 

e) náročností průzkumu (několik průzkumných skupin) a nutností vyhledávání dětí, 
f) časovou náročností - velký počet dětí, 
g) potřebou dýchací techniky pro záchranu dětí. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 

3) Při hašení požáru ve školách je třeba: 
a) průzkumem, kromě obvyklých informací, zjistit stav evakuace a její potřebu, 
b) zajistit spolupráci s odpovědnými osobami ve škole, 
c) pokud evakuaci provádí jednotka, evakuaci přizpůsobit vzniklé situaci (tzn. odvádět 

bez ustrojení do volného prostoru, do krytého prostoru, omezit je na část objektu), 
evakuaci zahájit v místě nejvíce ohroženém nebo z nejvyšších podlaží, evakuovat 
nejdříve osoby z různým druhem omezení pohybu, menší děti; kontrolovat úplnost 
evakuace z ohroženého prostoru, 

d) zajistit odvětrání únikových cest (přetlaková ventilace), evakuované děti vyvádět mimo 
zásahové cesty nebo tak, aby jejich část byla stále volná pro potřeby zásahu, 

e) evakuované děti soustředit mimo nástupní prostory jednotek, zabezpečit pro evakuované 
děti dle potřeby náhradní prostory (restaurace, tělocvičny, sportovní haly) nebo dopravní 
prostředky, zajistit přítomnost zdravotnické pomoci, 

f) zvážit možnost provedení účinného zásahu již během evakuace, zajistit dostatečný 
počet sil a prostředků, aby bylo možno současně s prováděním evakuace provádět 
průzkum popřípadě hasit, 
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g) zabezpečit vyrozumění a předání evakuovaných dětí rodičům nebo jejich zákonným 
zástupcům, 

h) zabezpečit kontrolu zasažených objektů prohlídkou vnějšího pláště a prohlídkou 
okolí. 

III. 
Očekávané zvláštnosti 

4) Při požárech ve školách je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 
a) svévolné ukrytí dětí v objektu,  
b) snaha odnést si svoje věci i s návratem zpět,  
c) ztížená kontrola evakuovaných dětí tím, že budou nekontrolovaně odváděni či se 

sami bez vědomí odpovědných osob vzdálí, 
d) výskyt různorodého hořlavého materiálu v interiérech budov, v kabinetech, laboratořích, 

šatnách a v příručních skladech, 
e) selhání informačních systémů, 
f) neprůchodné únikové cesty, 
g) dlouhé zásahové a únikové cesty zejména u škol pavilonového typu, 
h) velká potřeba dýchacích přístrojů, 
i) zhoršené dorozumívání u dětí předškolního věku nebo u dětí mentálně postižených, 
j) stížené odvětrání zakouřených prostorů, 
k) velký zájmem sdělovacích prostředků a rodičů. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

 
 

Metodický list číslo 
 

25 
P 

Název: 
 

Hašení vodou elektrických zařízení 
a vedení pod napětím do 400 V 

 Vydáno dne: 22. prosince 2004 Stran: 3 

I. 

Charakteristika 
1) Tento metodický list upravuje postup jednotek při vzniku zvláštní situace, kdy lze 

k  hašení elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V použít jako hasební látku 
vodu. 

2) Hašení elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V vodou je postupem 
výjimečným, kdy s ohledem na situaci u zásahu nelze využít jiné obecně známé 
postupy uvedené v metodickém listě nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Hasit vodou 
elektrické zařízení a vedení pod napětím do 400 V lze pouze po nezbytně nutnou dobu 
a po vyčerpání možnosti bezpečného odpojení elektrického zařízení a v případě 
bezprostředního ohrožení životů osob, zvířat a velkých materiálních hodnot požárem. 

3) Hašením vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V se rozumí 
dodávka vody za předepsaných podmínek v tomto metodickém listu, přičemž uvedené 
hašení lze použít jen tam,  
a) kde nebylo možné odpojit elektrické zařízení a vedení od napětí do 400 V,  
b) nešlo použít jiné hasivo určené pro hašení pod napětím, 
c) na místě zásahu není používáno napětí vyšší než 400 V,  
d) jsou dodrženy také  podmínky stanovené v odstavci 5. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 
4) O hašením vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V rozhoduje velitel 

zásahu. 

5) Při hašením vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V je nutné: 
a) používat schválenou proudnici, 
b) dodržet bezpečnou vzdálenost za předepsaného minimálního tlaku vodu na proudnici, 
c) dodržet čistotu vody, 
d) používat ochranné prostředky hasiče, 
e) dodržet podmínky pro provedení zásahu. 

6) Schválené proudnice:  
a) rozprašovací proudnice 52, TPX 974-30-58, výrobce THT, s.r.o., Polička, 
b) vysokotlaká proudnice TPP 117.360.05/90, výrobce THT, s.r.o., Polička. 

7) Schválené proudnice pro hašením vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 
400 V musí být předem u jednotky PO vyčleněny a označeny červeným pruhem 
a značkou blesku na viditelném místě tělesa proudnice. 
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8) Bezpečná vzdálenost a minimální tlak na proudnici:  
 

Typ proudnice Druh proudu Bezpečná 
vzdálenost (m) 

Minimální tlak na 
proudnici (Mpa) 

plný 3,5 0,4  rozprašovací proudnice 52 
TPX 974-30-58 rozprášený 1,5 0,4 

vysokotlaká proudnice TPP 
117.360.05/90 plný 1,5 1,2  

9) Bezpečnou vzdáleností pro hašení elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V se 
rozumí nejmenší vzdálenost mezi hubicí proudnice a hašeným zařízením a vedením pod 
napětím do 400 V při minimálním tlaku vody na proudnici určeného typu a za dodržení 
čistoty vody. 

10) Při hašení je nutno proud vody nasměrovat na hořící zařízení nebo vedení pod napětím až 
po dosažení alespoň minimálního tlaku na proudnici. Hašení je možné ukončit snížením 
tlaku na proudnici až po přesměrování proudu mimo místo zařízení nebo vedení pod 
napětím. 

11) Čistota vody; je zakázáno používat vodu znečištěnou, se smáčedlem, s pěnidlem a jinými 
příměsemi způsobující vyšší kompaktnost proudu nebo vodivost vody. Může být použita 
pouze pitná nebo demineralizovaná voda, tzv. „demivoda“. 

12) Ochranné prostředky hasiče; hasební zásah může být prováděn za použití standardních 
ochranných pomůcek hasiče - zásahové rukavice, zásahová obuv, zásahový oděv hasiče, 
hasičská přilba. Doporučují se dielektrické rukavice. 

13) Podmínky pro provedení zásahu při hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod 
napětím do 400 V: 
a) hasiči nesmí být v přímém kontaktu s vodou (kaluže, odtékající a odstřikující voda) 

nebo vodivými předměty spojenými se zařízením a vedením, ve kterém se předpokládá 
elektrické napětí (vodiče, rozvodné skříně), 

b) v místě zásahu musí být viditelnost taková, aby bylo možno dodržet bezpečnou 
vzdálenost a umožnit přesnou aplikaci hasiva.  

14) V průběhu zásahu nebo bezprostředně po něm je nutné elektrické zařízení a vedení odpojit 
od zdroje elektrického napětí. 

III. 

Očekávané zvláštnosti 
15) Při hašením vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400V je nutno počítat 

s následujícími komplikacemi  
a) výskyt elektrického napětí ve vodivých zařízeních, předmětech a vedeních vlivem 

indukce nebo poškozené izolace, pokud nejsou zkratovány a uzemněny,  
b) poškození elektrických zařízení vlivem zkratů, 
c) snížení izolačních vlastností materiálů vlivem vody, tepelných účinků požáru nebo 

kouře, 
d) psychologická bariéra při použití tohoto způsobu hašení, 
e) nebezpečí krokového napětí, 
f) možné projevy elektrického napětí nebo proudu (brnění, jiskření), 
g) nebezpečí dotyku osob s elektrickým zařízením a vedením, pod napětím 

a následného úrazu elektrickým proudem, 
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h) změna vlastností vody v průběhu hašení, např. přimíšení smáčedel do hasební vody, 
průsakem pěnidla z nádrže, 

i) náhlý pokles tlaku na proudnici pod minimální tlak (zvýšení svodového proudu). 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název : 
 

Požáry skládek tuhých odpadů  

 
Metodický list číslo 

 
26
P

Vydáno dne: 22. prosince 2004 Stran: 3

I.  

Charakteristika 

1) Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje 
s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu 1. 
Okruh věcí, které se považují za odpady: 
a) odpad z výroby nebo spotřeby dále blíže nespecifikovaný, 
b) výrobky, které neodpovídají požadované jakosti, 
c) výrobky s prošlou lhůtou spotřeby, 
d) materiály rozlité, ztracené nebo jinou nehodou znehodnocené, včetně materiálů, 

zařízení apod., jež byly v důsledku nehody znečištěny, 
e) materiály znečištěné nebo znehodnocené v důsledku plánovaných činností (např. 

odpad po čistících operacích, obalové materiály, kontejnery), 
f) nepoužité součástky (např. vyřazené baterie, vyčerpané katalyzátory), 
g) látky, které ztratily požadované vlastností (např. znečištěné kyseliny, znečištěná 

rozpouštědla, vyčerpané temperovací soli), 
h) odpad z průmyslových procesů (např. strusky, destilační zbytky), 
i) odpad z procesů snižujících znečištění (např. kaly ze skrubrů, prach z vysavačů, 

upotřebené filtry), 
j) odpad z obrábění a tváření (např. třísky od soustružení, okuje z válcování), 
k) odpad z těžby, s výjimkou odpadu zpracování surovin (např. důlní odpad, kaly 

z těžby ropy), 
l) znehodnocené materiály (např. oleje znečištěné polychlorovanými bifenyly), 
m) jakékoli materiály, látky nebo výrobky, jejichž používání bylo zákonem zakázáno, 
n) výrobky, pro které již vlastník nemá upotřebení (např. vyřazené předměty ze 

zemědělství, domácností, kanceláří, obchodů). 

2) Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností 2: 
a) výbušnost, 
b) hořlavost, 
c) oxidační schopnost, 
d) tepelná nestálost organických peroxidů, 
e) schopnost odpadů uvolňovat při styku se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny, 
f) ekotoxicita, 
g) následná nebezpečnost, 
h) akutní toxicita, 
i) pozdní účinek, 
j) žíravost, 
k) infekčnost. 

                                                 
1 § 2 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech. 
2 § 2 odst. 2 zákona č. 125/1997 Sb.  
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3) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 
osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení. 
Komunální odpad je také odpad při čištění veřejných komunikací a prostranství, při 
údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů 3. 

4) Skládka odpadů je zařízení nebo místo, které je určeno k trvalému uložení odpadů za 
účelem jejich zneškodnění. 

5) Požáry skládek tuhých odpadů jsou charakteristické skrytými cestami šíření požáru 
a skrytými (kaverny), obtížně přístupnými ohnisky pod povrchem, nedokonalým hořením 
a vznikem toxických zplodin hoření a silným vývinem kouře.  

6) Pro jednotky je hašení komplikováno obtížnou přístupností k místu požáru, nejsou zde 
zásahové cesty, hrozí poškození požární techniky (proříznutí pneu, hadic), nebezpečí 
propadnutí, v okolí místa zásahu zpravidla nejsou přírodní vodní zdroje a účinnost hasiv 
je malá vzhledem k nedostupnosti ohniska požáru a různorodosti hořících materiálů 
(plasty). Hašení požáru je zdlouhavé a trvá až několik dnů, avšak také nevyžaduje 
okamžité zahájení hasebního zásahu. Zpravidla se neprovádí záchranné práce. 

7) Zvýšené nebezpečí infekce nebo vzniku vážných onemocnění i z drobných poranění, 
nebezpečí propadnutí, popálení a otravy. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 

8) Průzkumem se kromě obecných zásad zjistí 
a) alespoň přibližný rozsah požáru a charakter převažujícího hořícího materiálu. 

Detailní obsah skládek zpravidla nelze zjistit. Je třeba vyžádat si informace a 
spolupráci pracovníků provozovatele skládky včetně informací o jeho technice; 
informace 
o skládce lze získat také u orgánů životního prostředí,  

b) směr šíření zplodin hoření a možnost ohrožení okolí a obyvatelstva s ohledem na 
vývoj meteorologické situace (inverze, vítr, déšť), 

c) odtok hasební vody a nebezpečí znečistění povrchových vod, 
d) možnosti pro dodávku hasební vody a nástupní plochy a zásahové cesty pro jednotky 

se zaměřením na optimální nasazení jednotek a techniky. 

9) S ohledem na možné ohrožení obyvatel nebo životní prostředí je nutno spolupracovat 
s příslušnými orgány (státní dozor, obce, detekce unikajících látek, varování obyvatelstva, 
evakuace). 

10) Hasební zásah při požáru skládek se provádí tak, že se nejprve provede uhašení 
intenzivního plamenného hoření a následně se hasí zpravidla těmito způsoby 
a) zaplavením ohnisek požáru velkým množstvím vody i za použití smáčedel nebo 

zaplavením inertním materiálem (popílek, kaly apod.), v odůvodněných případech je 
možné využít i hašení pěnou (pneumatiky), 

b) injektáží vody do tělesa skládky,  
c) rozrušením skládky pomocí mechanických účinků proudů vody na ohnisko požáru, 
d) postupným rozebíráním mechanismy a zkrápěním vytěženého hořícího materiálu, 
e) zkropením nebo zaplavením povrchu skládky nad ohnisky požáru a následným 

zhutněním pomocí těžkých mechanizmů, 
f) zavezením, tzn. pokrytím povrchu skládky zeminou a následným zhutněním. 

                                                 
3 § 2 odst. 3 zákona č. 125/1997 Sb. 
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III.  

Očekávané zvláštnosti 

11) Při požárech skládek tuhých odpadů je nutno počítat s následujícími komplikacemi 
a) nebezpečí při hoření, žhnutí a tepelném rozkladu plastických hmot, které jsou 

podstatnou částí obsahu skládky, 
b) únik nebo hromadění skládkových plynů (CH4, H2S apod.), nebezpečí výbuchu,  
c) nebezpečí výbuchu uzavřených nádob a sprejů, které jsou zasaženy plameny, 
d) neočekávané chemické reakce látek na skládkách při styku s vodou nebo mezi sebou, 
e) nebezpečí poleptání od zbytků kyselin a louhů, 
f) nebezpečí infekčního onemocnění vzhledem k velikému množství různých druhů 

živočichů zejména hlodavců a ptáků na skládkách, 
g) při použití plných proudů do vyhořelých prostor může dojít k expanzi páry.  
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Metodický list číslo 27 
P 

Název: 
 

Požáry budov zdravotnických 
zařízení 

 Vydáno dne: 28. prosince 2005 Stran: 3 

 
I. 

Charakteristika 

1) Budovy zdravotnických zařízení jsou účelová zařízení, která slouží k poskytování 
zdravotní péče a k činnostem souvisejícím. Jedná se zejména o: 
a) zařízení ambulantní péče pro zdravotní péči osobám docházejícím do zdravotnického 

zařízení na jednotlivá lékařská pracoviště, 
b) sdružená ambulantní zařízení (polikliniky), kde jsou soustředěna pracoviště 

ambulantní, doplněná o příslušná vyšetřovací a léčebná pracoviště, která zajišťují 
diagnostiku 
a ošetření osob (např. všechny druhy laboratoří, radiodiagnostika, rehabilitace, 
lékárna), 

c) zařízení ústavní péče (nemocnice), která poskytují zdravotní péči hospitalizovaným 
osobám (pacientům), tvoří je zpravidla více lůžkových oddělení, speciálních 
lůžkových jednotek (jednotky intenzivní péče, centrální příjem, interní oddělení, 
operační sály a další…) s příslušnými vyšetřovacími a léčebnými složkami, které 
zajišťují diagnostiku a ošetření pacientů jak z ambulantních, tak z lůžkových oddělení 
(např. laboratoře, oddělení diagnostická, klinické biochemie, rehabilitace, protetiky, 
patologie a soudního lékařství, centrální sterilizace, transfuzní, nukleární medicíny, 
infekční, nemocniční lékárna a další). 

2) Podle tohoto metodického listu se přiměřeně postupuje v případě charakterem obdobných 
budov, např. léčebny pro dlouhodobě nemocné, léčebny TBC a respiračních nemocí, 
psychiatrické léčebny, rehabilitační ústavy, lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria, 
stacionáře, kojenecké ústavy, jesle, domovy důchodců s předpokladem přítomnosti osob 
s omezenou schopností pohybu nebo zcela neschopných samostatného pohybu.  

3) Při požárech objektů a prostor zdravotnických zařízení, ve kterých se neposkytují odborné 
zdravotnické služby a zdravotní péče (např. objekty pro činnost správních složek mající 
charakter hospodářsko provozní, prádelny, dílny, sklady, garáže, centrální kotelny) se 
postupuje podle příslušných metodických listů odpovídajících charakteru těchto objektů 
a prostor. 

4) Požáry budov zdravotnických zařízení  jsou charakteristické:  
a) přítomností pacientů s omezenou schopností pohybu nebo zcela neschopných pohybu, 

omezeným množstvím personálu použitelného k evakuaci pacientů, nemožností 
přepravy pacienta i s lůžkem, závislostí zdraví nebo života některých pacientů na 
přístrojích (elektřina, kyslík), možností zhoršení zdravotního stavu pacientů, 

b) sníženou schopností reakce a sebekontroly u části pacientů s možností vzniku paniky,  
c) rozvody vzduchotechniky (skryté šíření kouře), energií, složitým dispozičním řešením, 

podzemními prostory a rozsáhlými chodbami, 
d) nebezpečím zakouření, nebezpečím ztráty orientace, nebezpečím ionizujícího záření, 

nebezpečím intoxikace, nebezpečím infekce,  
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e) mechanickým zabezpečením oken, případně dveří zejména v přízemí budov 
a u vybraných speciálních oddělení (např. psychiatrie, léčebny pro mentálně 
postižené), 

f) výskytem skladů a pracovišť s přítomností tlakových láhví s hořlavými plyny a 
kyslíkem a stálé rozvody plynů (např. kyslík), výskytem hořlavin a dezinfekčních 
prostředků, 

g) speciálním elektrotechnickým a počítačovým zařízením,  
h) náročností průzkumu - nutnost vytvoření i několika průzkumných skupin, 
i) velkou potřebou dýchací techniky pro evakuaci a vlastní zásah,  
j) časovou náročností zásahu, 
k) zvýšenými požadavky na náhradní prostory pro evakuované pacienty. 

5) U zdravotnických zařízení umístěných ve starších a historických budovách lze 
předpokládat: 
a) nesplnění současných požadavků na požární bezpečnost staveb, např. dělení do 

požárních úseků,  
b) nevyhovující vnější a vnitřní zásahové cesty, evakuační výtahy, chybějící požárně 

technická zařízení,  
c) malé možnosti pro odvětrání zplodin hoření,  
d) možnost skrytého šíření požáru. 

II. 
Úkoly a postup činnosti 

6) Při hašení požáru budov zdravotnických zařízení spočívá u malých požárů základní 
taktika v rychlém požárním útoku na ohnisko požáru s cílem rychlého uhašení a odvětrání 
místa zásahu, aby se předešlo nutnosti evakuace velkého množství pacientů ohrožených 
zplodinami hoření. Je třeba:  
a) průzkumem, kromě obvyklého postupu, zjistit rozsah provedené evakuace pacientů 

a ostatních osob personálem ještě před příjezdem jednotky, stav evakuace a další 
potřebu evakuace s ohledem na ohrožení požárem, zplodinami hoření a kouřem, stav 
únikových cest a východů a vzniklá nebezpečí v důsledku požáru, 

b) odpojení zdravotnického zařízení nebo jeho části od elektrického proudu provádět až 
po konzultaci a souhlasu odborného zdravotnického personálu z důvodu možnosti 
ohrožení zdraví pacientů napojených na monitorovací a podpůrné přístroje, 

c) zajistit spolupráci s odpovědnými osobami zdravotnického zařízení z hlediska řízení 
evakuace a postupu hašení a získání potřebných informací o objektu (dokumentace 
zdolávání požáru, evakuační plán),  

d) omezit množství používaných hasiv, používat vhodná hasiva s ohledem na velikost, 
druh a rozsah požáru, minimalizovat použití vody s ohledem na vznik následných škod 
a účinků vody na speciální přístroje a zařízení používané ve zdravotnictví (PHP, SHZ, 
roztříštěné proudy, vysokotlaká vodní mlha),  

e) postarat se o odvětrání zakouřených prostor, kde jsou pacienti nebo kde se provádí 
jejich evakuace; zajistit odvětrání únikových cest a zásahových cest a odvod tepla 
(kouřové klapky, přetlaková ventilace, havarijní vzduchotechnika, odsavače kouře, 
násilné odvětrání), zkontrolovat funkčnost požárních uzávěrů - dveře, požární klapky 
vzduchotechniky, 

f) evakuaci pacientů přizpůsobit vzniklé situaci a provádět ji za spolupráce personálu 
zdravotnického zařízení; je výhodné ji provádět po částech s ohledem na 
pravděpodobné šíření požáru a vznikající nebezpečí (kouř, výpadek elektrického 
proudu, teplo apod.). Evakuaci omezit jen na nejnutnější část objektu a zahájit ji 
v místě nejvíce ohroženém a z míst nad a pod zasaženým prostorem na základě 
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výsledku průzkumu a informací od personálu. Evakuovat nejdříve osoby s omezenou 
schopností pohybu, nebo zcela bez schopností pohybu, děti, starší osoby, nebo 
přednostně osoby dle rozhodnutí zdravotnického personálu. Podle situace vytvořit více 
evakuačních skupin, pro zkrácení evakuačních cest a doby evakuace je vhodná i 
evakuace do požárem neohrožených úseků zdravotnického zařízení. Po ukončení 
evakuace provést prohlídku všech evakuovaných prostor a prostor zasažených 
zplodinami hoření; je třeba také zajistit péči o evakuované,  

g) jednotlivá opatření vedení zásahu a evakuace provádět tak, aby se zabránilo vzniku 
paniky, zejména v porodnicích, dětských zdravotnických ústavech a psychiatrických 
léčebnách; při příjezdu na místo požáru k zasaženým objektům nepoužívat zvukové 
výstražné zařízení, 

h) zabezpečit ochranu zasahujících hasičů při hašení požáru v infekčních odděleních 
a laboratořích s následnou dekontaminací, dezinfekcí a lékařskou kontrolou, posoudit 
nutnost následného vyšetření hasičů, evidovat hasiče, kteří přišli do styku 
s nebezpečnými látkami nebo infekcemi 1, 

i) po dohodě se zdravotnickým personálem a ve spolupráci s ním zajistit evakuaci 
příslušné zdravotnické dokumentace a přístrojového vybavení do určeného místa, 
případně zabezpečit jeho provizorní ochranu před poškozením, např. zakrytím, 
přesunutím, přestěhováním apod. 

III. 
Očekávané zvláštnosti 

7) Při hašení požáru budov zdravotnických zařízení je nutné počítat s následujícími 
komplikacemi: 
a) umístění zdravotnických zařízení i ve vícepodlažních budovách, rozsáhlá technická 

podlaží, podzemní prostory a komunikace, 
b) velká potřeba sil a prostředků k evakuaci a k zajištění přepravy do náhradních prostor, 

včetně zařízení pro přepravu pacientů (nosítka, vozíky, pojízdná lůžka, sanitní vozy) 
a personálu zdravotnického zařízení potřebného k evakuaci a péči o evakuované, 

c) nefunkčnost nouzového osvětlení, evakuačního rozhlasu a dalších požárně technických 
zařízení z důvodu přerušení dodávek elektrické energie a nefunkčnosti náhradních 
zdrojů, 

d) nedostatečná kapacita evakuačních výtahů, zúžení evakuačních a zásahových cest, 
pacienti na chodbách, mříže na oknech, různé zábrany volnému pohybu osob,  

e) nedostatek speciálních hasiv vzhledem k přístrojovému vybavení a speciálním 
diagnostickým zařízením, 

f) rozsáhlá součinnost se složkami IZS při velkém zásahu, 
g) nefunkčnost požárních uzávěrů - požární dveře na chodbách jsou zpravidla zajištěny 

proti uzavření, 
h) nedostatek nástupních ploch pro požární techniku, 
i) velký zájem veřejnosti, rodinných příslušníků pacientů a sdělovacích prostředků o 

událost. 

                                                           
1 Pokyn náčelníka HS Sboru PO MV ČR č. 5/1990 Zásady evidence příslušníků Sboru PO vystavených působení 

nebezpečných látek. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Metodický list číslo 28 
P 

Název: 
 

Požáry zemědělských objektů 
 

Vydáno dne: 28. prosince 2005 Stran: 3 

I. 
Charakteristika 

1) Za objekty pro zemědělskou výrobu 1 považujeme: 
a) objekty pro pěstování rostlin, 
b) stáje, jako samostatný objekt nebo stavebně souvislou skupinu objektů nebo její část 

sloužící v živočišné výrobě k ustájení užitkových zvířat. Součástí stájí jsou zpravidla 
i provozní prostory, kde jsou pracoviště přípravy krmiva, sběru vajec, příruční 
sklady, prostory k zajištění hygienických a veterinárních podmínek. Půdní prostor 
stájí může být využíván jako další stájový prostor nebo příruční sklad krmiva nebo 
podestýlky, 

c) skladové objekty, stodoly, halové sklady sena, slámy a suchých stonkových rostlin, 
obilí, jejichž součástí mohou být přistavené pomocné provozy, např. příjmu a 
expedice, manipulační plochy. Uzavřené zásobníky, které slouží jako sklady krmiva 
u stájí, provozní či denní sklady surovin nutných pro technologii výroby nebo sklady 
odpadů, 

d) objekty nebo část objektu pro posklizňovou úpravu zemědělských plodin se sušárnou 
ve stavebním objektu nebo vně objektu jako otevřené technologické zařízení. 

2) Tento metodický list neřeší požáry garáží, dílen, skladů PHM, sil a senážních věží, stájí 
na jatkách, umístění zvířat v ZOO zahradách a útulcích, v cirkusech, požáry skladů 
přípravků na ochranu rostlin, skladů hnojiv, mrazíren, chladíren, i když se tyto prostory 
mohou jako součást zemědělských objektů vyskytovat.  

3) Požáry zemědělských objektů jsou charakteristické: 
a) přítomností velkého množství snadno zápalných a lehce hořlavých látek (seno, sláma, 

obiloviny, krmné směsi, úsušky a jejich prach), velkou rychlostí šíření požáru,  
b) velkou intenzitou výměny plynů, která roste při požárech otevřených hal, tepelným 

sáláním a silným zakouřením, 
c) šířením požáru v objektu v důsledku přítomnosti hořlavých stavebních konstrukcí, 

chybějících nebo narušených požárně dělících konstrukcí, neutěsněných 
technologických prostupů, chybějících nebo nefunkčních uzávěrů, otevřených 
půdních shozů a šachet, úletu jisker, 

d) možným rozšířením požáru na další objekty a šířením požáru skrytou a vnější cestou 
(duté konstrukce stěn, příček, ventilační prostupy, technologické prostupy, 
dopravníky, zasažené povrchy střešních konstrukcí, úlety jisker, hořlavé látky mezi 
objekty), 

e) ohrožením zvířat požárem a zplodinami hoření a nebezpečím z ohrožení zvířaty 
(zvířata pudově cítí nebezpečí, mnohem rychleji reagují na kouř, jsou neklidná, mají 
panické až zdivočelé chování), 

                                                           
1 ČSN 73 0842 Objekty pro zemědělskou výrobu. 
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f) ustájením velkých počtů zvířat a drůbeže (velkochovy), odvázaná zvířata, volně 
pobíhající zvířata, volný chov drůbeže v halách i na volné ploše, 

g) při příjezdu prvních jednotek na místo požáru zejména u skladových objektů lze 
předpokládat požár již ve II. až III. fázi požáru. 

II. 
Úkoly a postup činnosti 

4) Při hašení požárů zemědělských objektů je třeba: 
a) průzkumem zjistit informace o možném ohrožení osob, ohrožení ustájených zvířat, 

drůbeže a podmínky pro jejich záchranu, stav a průběh evakuace před příjezdem 
jednotky, 

b) ověřit vypnutí elektrického proudu u zasažených objektů, včetně venkovního vedení 
nízkého a vysokého napětí v okolí zasaženého objektu; přitom prověřit větrání a 
odvod tepla z prostoru, kde se chovají zvířata (zejména u drůbežáren), při vypnutí 
elektrické energie, 

c) pokud nejsou ohroženy osoby, zásah přednostně směřovat pro vytvoření podmínek 
pro záchranu zvířat,  

d) průzkum zpravidla provádět současně s evakuací zvířat a s rozvinutím prvních 
jednotek, vodní proudy nasadit na ochranu evakuačních a zásahových cest. Zvolit 
hlavní směr nasazení vodních proudů, nasadit je k zabránění šíření požáru po 
podestýlce uvnitř stájí, k šíření požáru po nosných a dělících konstrukcích, hořlavých 
stropech, půdních skladových prostorech a střešní krytině. Snížit intenzitu sálavého 
tepla. Zamezit šíření požáru v hlavním směru (viz metodický list č. 1/P) a ve směru, 
který zajišťuje záchranu osob a zvířat a likviduje pro ně vzniklé nebezpečí. Pokud je 
to nutné k zabránění šíření požárů, přikročit i k přerušení hořlavých konstrukcí, 
případně k jejich rozebrání a odstranění a vytvořit tak dostatečné dělící pásy a 
proluky (přístřešky, kolny, ploty, hromady stébelnatých látek kolem objektu, 
přerušení souvislé vrstvy hořlavé krytiny a další). K tomu zejména využít 
zaměstnanců a dostupné mechanizace v místě požáru. 

5) Další směr útoku se určí podle následujících zásad: 
a) po celou dobu zásahu zajistit síly a prostředky pro průběžný průzkum širšího okolí 

požáru se zaměřením na likvidaci po směru větru vznikajících ohnisek úletem 
hořících částic sena, slámy; zajistit uzavření větracích otvorů na okolních objektech a 
zabezpečit jejich střežení hlídkami  vybavenými  jednoduchými hasebními 
prostředky, 

b) při hašení skladů, stodol a halových skladů stébelnatých látek zvážit možnost 
oddělení nezasažené části vytvořením proluk pomocí mechanizace se zajištěním 
vodními proudy, popřípadě dohodnout s  majitelem vyhoření naskladněné hmoty za 
asistence jednotky; pozor na nebezpečí propadnutí do vyhořelých kanálů pod 
povrchem hmoty,  

c) trvale sledovat stav nosných konstrukcí, chránit před požárem základní nosné 
konstrukce a provést opatření k zachování jejich stability zejména u ocelových 
a betonových konstrukcí, např. chlazením při odhořívání naskladněné hmoty zamezit 
případnému ohrožení zasahujících hasičů a rozmístěné mobilní požární techniky 
zřícenými konstrukcemi (nebezpečí zřícení konstrukcí) - nejčastěji štíty stodol, boční 
zdi, atika, přesahy střešních konstrukcí, římsy a další, 

d) u požárů obilí a granulovaných stébelnatých úsušků na technologickém zařízení 
sušáren dát pozor na nebezpečí výbuchu, zajistit odstavení technologického zařízení, 
případně vyprázdnit technologické zařízení a hasit mimo toto zařízení.  
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III. 
Očekávané zvláštnosti 

6) Při požárech zemědělských objektů je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 
a) předpoklad dlouhotrvajícího zásahu a tím velké nároky na síly a prostředky 

a součinnost zaměstnanců provozovatele objektu (zajištění stravování, pohonné 
hmoty, střídání zasahujících hasičů, speciální mechanizace apod.),  

b) speciální druhy ustájení komplikují nebo i částečně znemožňují záchranu zvířat 
(např. ustájení v boxech, klecích, kotcích, volné ustájení, ustájení na vysoké 
podestýlce 
apod.), 

c) staré, neudržované a poškozené objekty (poškozené konstrukce střech, krovů, stropů 
podlah, křídlových vrat), 

d) umístění samostatně stojících objektů na okraji obytných zón v neuzavřených 
a nehlídaných areálech (pozdní zpozorování a ohlášení požáru),  

e) nedostatky v zásobování požární vodou v důsledku chybějících zdrojů požární vody 
v místě, nebo jejich neudržování, 

f) nedostatečný počet zaměstnanců pro evakuaci zvířat a majetku a předem nevytvořené 
evakuační prostory,  

g) chybějící dokumentace zdolávání požárů,  
h) omezená průjezdnost komunikací a přístupnost k objektům, nedostatečně únosný 

povrch komunikací zejména k samostatně stojícím objektům v polích a vliv 
meteorologických podmínek na sjízdnost,  

i) snížená možnost hašení naskladněných materiálů, 
j) přítomnost venkovního vedení elektrického napětí, sloupových transformátorů 

- nebezpečí úrazu elektrickým proudem, 
k) ztížení zásahu jednotek kouřem a zplodinami hoření včetně vlivu na okolí (zápach), 

velká potřeba dýchací techniky, složité podmínky pro použití přetlakové ventilace 
(velké prostory a přirozená ventilace), 

l) nutnost zajištění mechanizace s obsluhou (nakladače, traktory s valníky, fekální vozy 
apod.), 

m) potřeba stanovení opatření k zabezpečení dohledu nad místem zásahu směřující 
k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru - předání místa zásahu,  

n) potřeba zajištění trvalého nuceného odvětrávání některých halových stájových 
prostor bez vlastního náhradního zdroje elektrické energie (v důsledku odpojení od 
elektrické sítě) z důvodu odvětrání a snížení tepla (v případě výpadku hrozí udušení 
zejména u drůbeže), 

o) změna využití objektů k jiným účelům (např. sklady odpadů a sběrných surovin, 
plastů, střiže, vrakoviště), možnost kontaminace požární vody nebezpečnými látkami 
používanými v zemědělských objektech, 

p) tavení některých částí konstrukcí, odstřelování střešních krytin z eternitu apod., 
q) skladování sena na roštech - ztížení hašení a nebezpečí pro zasahující, 
r) příruční sklady s nebezpečnými látkami (jedy, kyseliny apod.), 
s) vytápění objektů lokálními topidly (tlakové láhve, rozvody plynu apod.), 
t) úrazy od nářadí nebo zemědělských strojů odložených v porostu, 
u) nevhodně odstavená zemědělská technika v objektech nebo v jejich bezprostřední 

blízkosti. 

 

P 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Metodický list číslo 29 
P 

Název: 
 

Požáry malých plavidel 
 

Vydáno dne: 28. prosince 2005 Stran: 3 

 

I. 
Charakteristika 

1) Malé plavidlo je plavidlo, jehož délka  nepřesahuje 20 m. Za malé se nepovažuje 
plavidlo, které je určené nebo používané k vlečení, tlačení nebo vedení v bočně svázané 
sestavě jiných než malých plavidel, plovoucí stroj, převozní loď a plavidlo 
s obsaditelností nad 12 cestujících 1. 

2) Požáry malých plavidel charakterizuje zejména: 
a) místo zásahu může být nedostupné pro mobilní požární techniku a místo zásahu je 

dostupné zpravidla pomocí plavidel, nebezpečí utonutí, 
b) velký vliv meteorologických a hydrologických podmínek, hašení požáru za silného 

větru, hašení požáru za silného mrazu, nebezpečí přehřátí, nebezpečí podchlazení a 
omrznutí, 

c) velké množství hořlavých látek 
i) impregnované dřevo, plasty, guma, textil, 
ii) PHM (převážně automobilový benzín, případně motorová nafta) – přívěsné motory 

malých výkonů mají nádrž na PHM vestavěnou v těle motoru, jinak je nádrž 
umístěna poblíž motoru; plavidla s vestavěnými motory mají nádrž ve strojovně 
motoru, případně zabudovanou v trupu plavidla, 

iii) další hořlavé kapaliny pro vaření a osvětlení (líh, petrolej) nebo údržbu plavidla, 
iv) zkapalněný plyn (propan-butan) v tlakových láhvích, nebezpečí výbuchu, 

d) omezené a stísněné prostory, velké množství vestavěných ukládacích prostorů, 
e) skryté cesty šíření požáru, 
f) rozvod elektrického proudu, obvykle malého napětí (stejnosměrné napětí 12 V nebo  

24 V), výjimečně střídavého napětí 230 V, někde i akumulátorovny (nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem), 

g) intenzivní hoření, nebezpečí popálení, rychlé šíření požáru, možnost přenesení požáru 
na další plavidla nebo objekty v těsné blízkosti, 

h) nebezpečí přehoření vyvazovacích lan, 
i) snížení mechanické pevnosti materiálu - stožárů, nebezpečí zřícení konstrukcí, popř. 

i potopení plavidla, 
j) silné zakouření lodních prostorů, zejména podpalubí, obtížné odvětrání, nebezpečí 

ztráty orientace, hašení požáru při silném zakouření s využitím dýchacích přístrojů, 
k) únik ropných látek, havárie ohrožující vody, ropné havárie, ropné havárie - norné 

stěny. 

                                                           
1 Čl. 1.01 písm. d) Řádu plavební bezpečnosti. 
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3) Možnost využití osobní a věcné pomoci. Vůdce plavidla, který je v blízkosti jiného 
plavidla nebo plovoucího tělesa postiženého nehodou, při níž jsou ohroženy osoby nebo 
hrozí-li vytvoření překážky v plavební dráze, je povinen poskytnout neodkladně pomoc, 
pokud tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného a neohrozí tím bezpečnost 
vlastního plavidla 2. 

II. 
Úkoly a postup činnosti 

4) Při přijetí zprávy o události je třeba zjistit také možnost příjezdu mobilní požární techniky, 
případně možnost spuštění záchranného plavidla na vodu, dále přítomnost dalších 
plavidel, schopných poskytnout účinnou pomoc. 

5) Při průzkumu je kromě obvyklých činností dále nutné zjistit: 
a) rozsah požáru, způsob a směry jeho šíření a druh hořících materiálů nebo rozsah 

účinku mimořádné události, zejména ohrožení dalších plavidel a objektů, zakotvení 
plavidla apod., 

b) terénní a jiné podmínky významné pro použití požární techniky a věcných prostředků, 
zejména přístupové komunikace, únosnost a průchodnost terénu pro pohyb mobilní 
požární techniky, případně náhradní přístupové možnosti, možnost použití plavidla, 

c) možnost využití dalších plavidel pro zásah. 

6) Zásah zaměřit na: 
a) evakuaci a záchranu všech ohrožených osob, zvířat a cenného materiálu, 
b) rychlé nalezení ohniska požáru a použití vhodného druhu a množství hasiva s ohledem 

na efektivnost hašení požáru, možnosti jednotky a následné škody 
i) hasivo z mobilní požární techniky – voda, tlaková voda, střední a těžká pěna, 
ii) voda z hasicích systémů plavidla, 
iii) hasicí přístroje – prášek, CO2, 
iv) útočný proud z přenosné stříkačky nebo plovoucího čerpadla,  

c) zajištění schopnosti plavby a stability hořícího plavidla s ohledem na zatížení plavidla 
a použití vody jako hasiva - nasazení čerpadel na odčerpání vody (vestavěná, ponorná, 
plovoucí, využití čerpadel se sacími požárními hadicemi), nebezpečí vyplavení 
ropných látek z plavidla, 

d) sledování pevnosti trupu hořícího plavidla s ohledem na tepelné namáhání, při 
destruktivním pronikání do plavidla, zatížení vodou, 

e) odvětrání uzavřených prostorů, s možností vytvoření otvoru, natočení plavidla do 
vhodného směru, 

f) zamezení šíření požáru na další plavidla a objekty s využitím neomezeného zdroje 
vody pro hašení, 

g) vyhledání a ochlazení tlakových lahví se zkapalněným plynem, případně jejich 
svrhnutí do vody, 

                                                           
2 Čl. 1.16 odst. 2. Řádu plavební bezpečnosti. 
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h) odtažení hořícího plavidla na jiné místo kde 
i)  jsou výhodnější podmínky pro zásah,  
ii)  je sníženo nebo vyloučeno ohrožení osob, zvířat, cenného materiálu, ostatních 

plavidel a objektů, 
iii) by při jeho potopení nebyla vytvořena překážka v plavební dráze, 
iv) by při nebezpečí potopení došlo pouze k nasednutí plavidla, případně při potopení 

plavidla bylo možné jeho vyproštění,  
i) odtažení ohrožených plavidel. 

7) Při zásahu spolupracovat s majitelem nebo uživatelem plavidla, správcem přístavu, orgány 
Státní plavební správy, vodoprávním úřadem a správcem vodního toku. 

III. 
Očekávané zvláštnosti 

8) Při hašení požáru malých plavidel je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 
a) záchrana osob z vody, 
b) při zamrznutí hladiny je znemožněn přístup pomocí plavidel a ztíženo čerpání vody 

z volného zdroje, 
c) velké množství plavidel vyvázaných s malými rozestupy i v několika řadách, 
d) velké množství plavidel soustředěných na souši s malými rozestupy, nebezpečí zřícení 

konstrukcí, dominoefekt zřícených konstrukcí,  
e) přenesení požáru na loděnici, popř. další objekty na břehu, 
f) plavidla jsou používána k přespání, případně ubytování, 
g) únik ropných látek, 
h) na malé plavidlo je překlasifikováno plavidlo původně využívané pro jiné účely, např. 

vlečný nebo tlačný remorkér. U takového plavidla mohou zůstat provozuschopné 
hasicí systémy a čerpadla, naopak zde může být velká zásoba PHM. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Metodický list číslo 30 
P 

Název: 
 

Požáry hořlavých kapalin 
v nadzemních nádržích 

 
Vydáno dne: 28. prosince 2005 Stran: 4 

 

I. 
Charakteristika 

1) Nadzemní nádrže (dále jen „nádrže“) pro skladování hořlavých kapalin jsou kovové nebo 
železobetonové konstrukce. Součástí nádrže je záchytná a havarijní jímka.  

2) Nádrže mají pevnou střechu nebo plovoucí střechu, která plave na hladině skladované 
hořlavé kapaliny. Některé nádrže mají dvouplášťovou konstrukci (nádrž se zdvojeným 
pláštěm, přičemž vnější plášť plní funkci havarijní jímky). Plášť některých nádrží může 
být opatřen tepelnou izolací. Nádrže mohou být opatřeny požárně bezpečnostním 
zařízením (stabilní nebo polostabilní hasící zařízení nebo zařízení pro chlazení pláště 
nádrže). Nádrže mohou být i ležaté - válcového tvaru. 

3) Výrobní prostory, otevřená technologická zařízení a sklady hořlavých kapalin musí být 
vybaveny havarijními jímkami nebo záchytnými jímkami, které jsou trvale napojeny na 
havarijní jímky. Potrubí odvádějící hořlavé kapaliny ze záchytných jímek do havarijních 
jímek musí mít trvale účinné kapalinové uzávěry a nesmí mít uzavírací armatury 
znemožňující samočinný odtok hořlavých kapalin 1.  

4) Záchytná jímka slouží pro zachycení běžně uniklých kapalin v důsledku netěsností nádrže. 
Je zpravidla svedena do havarijní jímky. 

5) Havarijní jímka slouží k zadržení uniklých kapalin při havarijních stavech, je 
dimenzována nejméně na užitný objem největší nádrže technologického zařízení, 
kontejneru nebo přepravního obalu, v nichž se vyskytuje hořlavá kapalina, která je 
sváděná do havarijní jímky, nejméně však na 10 % objemu všech nádrží do jímky 
sváděných. Dno havarijní jímky je vyspádováno do sběrné jímky.  

6) Požáry hořlavých kapalin v nádržích obvykle začínají vznícením směsi par se vzduchem 
v prostoru nad hladinou kapaliny s následným částečným nebo úplným narušením 
konstrukce nádrže. Teplota hoření ropných produktů může dosahovat až 1300 °C, což 
u ocelové střechy a ocelové konstrukce nádrže může znamenat ztrátu pevnosti a destrukci 
do 15 minut od počátku hoření, u betonové nádrže do 20 až 30 minut (pokud nejsou 
uvedené konstrukce chlazeny). Přitom mohou nastat zejména tyto případy: 
a) narušeným pláštěm nebo provozními otvory ve střeše nádrže vyšlehují žíhavé 

plameny, 
b) střecha nádrže je úplně odtržena a odhozena do strany, kapalina hoří na celém povrchu 

nádrže, 
c) střecha nádrže je nadzdvižena a z části ponořena v nádrži, 
d) nádrž je deformována a došlo k vytvoření trhlin v plášti nádrže nebo k poškození 

armatur, dochází k úniku hořlavé kapaliny do záchytné nebo havarijní jímky, 
e) kapalina hoří v záchytné nebo havarijní jímce. 

                                                           
1 ČSN 650201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. 
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7) Při hoření nádrže dochází k ohřevu jejího obsahu. Pokud obsahuje hořlavá kapalina 
rozptýlenou vodu, dochází při ohřevu v důsledku vypaření částic vody k napěnění, nárůstu 
objemu (až 3 krát) a postupnému zvedání hladiny hořlavé kapaliny v nádrži (tzv. 
vzkypění) a přelití nádrže. 

8) Je-li na dně nádrže vodní polštář, může dojít vlivem varu vody k přeměně vody v páru 
a k vyvržení hořlavé kapaliny do okolí nádrže. Začátek vyvržení je doprovázen značným 
hlukem, vibracemi konstrukce nádrže a bouřlivým varem hořlavé kapaliny. Jsou známy 
případy vyvržení hořlavé kapaliny o hmotnosti 100 t do vzdálenosti 100 m. Vzkypění 
nebo vyvržení vždy předchází velmi intenzivní hoření a změna barvy (zesvětlání) 
a objemu kouře. Oba tyto jevy mohou nastat pouze u hořlavých kapalin, jejichž rychlost 
vyhořívání je menší než rychlost jejich prohřevu (hořlavé kaliny II. a vyšší třídy 
nebezpečnosti, např. ropa a těžké ropné produkty).  

9) Hašení požárů hořlavých kapalin v nádržích může být ztíženo: 
a) poškozením stabilního nebo polostabilního hasícího zařízení nebo systému pro 

zajištění ochlazování nádrže, 
b) zřícením střechy a poškozením nádrže a vytvářením tzv. hluchých prostor pro hašení 

pod poškozenou střechou, 
c) vytékáním hořící kapaliny popřípadě jejím stékáním po plášti nádrže, 
d) deformací a porušením nadzemních rozvodů s následným únikem velkých množství 

hořlavých kapalin, 
e) potopením plovoucí střechy (např. použitím velké intenzity dodávky hasebních látek),  
f) nebezpečím vzkypění nebo vyvržení hořící kapaliny, jejíž rychlost vyhořívání je menší 

než rychlost jejich prohřevu (např. ropa a tmavé ropné produkty), 
g) nerovnoměrným ohřevem konstrukce nádrže (pláště) nad hořící hladinou a jeho 

rychlou deformací. 

II. 
Úkoly a postup činnosti 

10) Při průzkumu je třeba mimo obvyklých úkolů dále zjistit: 
a) druh, množství a výšku hladiny kapaliny v hořící nádrži a v okolních nádržích, 
b) konstrukci a stav hořících a přilehlých nádrží, včetně armatur a potrubí,  
c) druh a funkčnost hasících a ochlazovacích zařízení a možnosti zásobování vodou 

a speciálními hasivy, 
d) dobu trvání hoření (tepelná odolnost pláště nádrže, nebezpečí vzkypění nebo vyvržení 

hořlavé kapaliny), 
e) možnost odčerpání hořlavé kapaliny z hořící nádrže nebo čerpání vody do hořící 

nádrže pro zvýšení hladiny hořlavé kapaliny, 
f) v případě požáru ropných produktů možnost vzkypění nebo vyvržení hořící kapaliny 

z nádrže s ohledem na dobu požáru, jakož i charakter místa a směr, kterým může 
hořlavá kapalina vytékat. 

11) Při hašení požárů hořlavých kapalin v nádržích je třeba: 
a) zajistit od okamžiku příjezdu, během dodávky pěny a následně až do likvidace požáru 

stálé ochlazování zejména tepelně namáhaných konstrukcí hořící nádrže (pokud jsou 
neizolované) a ohrožených sousedních nádrží, případně havarijní jímky; k tomu využít 
především stabilních systémů tepelné ochrany nádrží, pokud jsou instalovány a jsou 
funkční,  

b) zajistit uzavření přívodních i vypouštěcích potrubí u hořící nádrže,  
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c) soustředit a připravit k nasazení nezbytné množství sil a prostředků k zajištění 
nepřetržité potřebné dodávky pěny po dobu 10 minut na hořící nádrž a zajistit na místě 
zásahu trojnásobnou zásobu pěnidla potřebného k hašení, 

d) zajistit, aby pěnový útok byl proveden současně určeným počtem pěnových proudů 
tak, aby byla zajištěna potřebná intenzita dodávky hasební látky na plochu hoření, 
hašení se provádí nepřetržitě po dobu 10 minut; pokud není po deseti minutách 
pěnový útok účinný, vyhodnotit účinnost hašení a intenzitu dodávky hasební látky, 
případně přerušit hašení a provést nové soustředění sil a prostředků, případně jejich 
přeskupení, 

e) zvážit možnost využití výškové techniky pro dodávku pěny na hořící kapalinu; 
technika nesmí být vysunuta nad nádrž, aby ji sálavé teplo a plameny nepoškodily, 

f) nasazovat do okolí hořící nádrže pouze nezbytné množství sil a prostředků, 
g) zabránit potopení plovoucí střechy v hořlavé kapalině, kontrolovat skutečnou plochu 

požáru a dodávku hasební látky, 
h) zajistit prioritně hašení jímky, pokud současně hoří nádrž i jímka.  

12) Hoří-li více nádrží a na místě není dostatečný počet sil a prostředků k hašení všech nádrží 
najednou, soustředit síly a prostředky pro hašení jedné nádrže a po likvidaci požáru 
nasazovat síly a prostředky k likvidaci požáru dalších nádrží případně tam, kde je hořlavé 
kapaliny nejméně. 

13) Při požáru více nádrží s různými produkty se doporučuje zahájit hašení u nádrže, která 
nejvíce ohrožuje sousední nehořící nádrže.  

14) Pěnu je třeba pokládat na hladinu hořlavé kapaliny od vnitřní stěny nádrže. Přitom je 
nutné intenzivně zajistit chlazení pláště nádrže. 

15) Po uhašení požáru v nádrži se nesmí náhle přerušit dodávka pěny, aby se předešlo 
opětovnému vznícení hořlavé kapaliny. Při tom je nutné udržovat určitou dobu vrstvu 
pěny a dbát, aby celá hladina hořlavé kapaliny byla pokryta pěnou. Chlazení nádrže je 
třeba zajistit až do úplného vychladnutí nádrže. 

16) Aby se při požárech těžkých ropných produktů včas předešlo vzkypění nebo vyvržení 
hořlavé kapaliny, je třeba neustále kontrolovat zahřívání ropného produktu a stav vody na 
dně nádrže, kterou je nutné pravidelně odčerpávat nebo vypouštět. 

17) Sledovat množství vody v havarijní jímce a včas zajistit její odčerpávání, aby byla 
zachována funkčnost havarijní jímky. 

III. 
Očekávané zvláštnosti 

18) Při požáru hořlavých kapalin v nádržích je nutné počítat s následujícími komplikacemi: 
a) nelze zjistit množství hořlavé kapaliny v nádrži a množství vody na dně nádrže, 
b) nedostatek sil a prostředků nebo jejich chybný odhad, 
c) pokud se zaplaví havarijní jímka, např. chladící vodou, může dojít k utržení nádrže od 

kotvení a přívodních potrubí a „vyplavání“ nádrže, pokud je nádrž prázdná nebo jen 
částečně naplněná, 

d) nedostatek potřebného množství vhodného druhu pěnidla (hašení polárních kapalin), 
použití různých druhů pěnidel, potíže se zabezpečením nepřetržité dodávky 
potřebného množství pěnidla, 

e) při dodávce pěny na hladinu hořící kapaliny, např. pomocí monitorů, dochází 
v některých případech ke značným ztrátám pěny; větší ztráty hasebních látek při 
velkých vzdálenostech a převýšení při jejich dodávce (snížení kvality pěny a snížení 
účinnosti hašení), 
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f) u hořících izolovaných nádrží se podstatně snižuje účinnost ochlazování; u těchto 
nádrží zpravidla dochází i přes chlazení pláště nádrže k deformacím a zborcení nádrže 
(u nehořících sousedních nádrží tepelná izolace snižuje přestup tepla), 

g) nepříznivý vliv povětrnostních podmínek (silný vítr) pro účinnou aplikaci pěny na 
hladinu hořící kapaliny,  

h) obtížné určení vhodného místa, odkud je možné zajistit optimální dodávku pěny do 
nádrže, v důsledku špatné dosažitelnosti nádrže ze země (nástupní plochy pro 
výškovou techniku). 

i) nelze uzavřít přívod hořlavé kapaliny do nádrže, 
j) nedostatečná spolupráce s obsluhou zařízení, 
k) zvukové efekty vlivem tepelného namáhání konstrukce nádrže (pnutí), 
l) mísitelnost hasiva a hořlavé kapaliny (např. líh), 
m) zvýšení rychlosti prohřevu hořlavé kapaliny vlivem tepelně namáhaných kovových  

konstrukcí vnořených do hořlavé kapaliny, 
n) porušení zařízení pro parní ohřev hořlavé kapaliny v nádrži (např. nádrže s asfaltem). 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Metodický list číslo 31 
P 

Název: 
 

Požáry ve skladech a skladovacích 
prostorech 

 
Vydáno dne: 28. prosince 2005 Stran: 3 

 

I. 
Charakteristika 

1) Sklady jsou částečně nebo zcela stavebně ohraničené prostory určené pro skladování 
surovin a výrobků. Tento metodický list neřeší požáry ve skladech hořlavých kapalin, 
požáry sypkých materiálů skladovaných ve velkoobjemových zásobnících, silech 
a skladovaných ve speciálních podmínkách (chlazení, ohřev, v inertních látkách a další). 

2)  Z hlediska stavebního uspořádání dělíme sklady na: 
a) volné sklady, 
b) skladování pod přístřešky, 
c) uzavřené sklady.  

3) Podle charakteru skladovaných surovin a výrobků je možné skladovací prostory dělit na: 
a) skladovací prostory při výrobě a zpracování (sklady surovin, mezisklady polotovarů, 

expediční sklady); při skladování surovin a výrobků při výrobě a zpracování je možné 
předpokládat množství a charakter skladovaných látek, většinou se jedná o omezený 
okruh surovin a hotových výrobků, 

b) skladovací prostory v obchodu a službách (příruční sklady v prodejnách, obchodní 
sklady, sklady u spedičních a zásobovacích firem) jsou charakteristické rozdílným 
druhem zboží (potraviny, alkohol, drogerie, průmyslové zboží, textil a další). 

4) Skladovací prostory využívané v obchodu a službách jsou zpravidla navrhovány jako 
jednopodlažní objekty. Skladovací prostory surovin a výrobků při výrobě mohou být 
i vícepodlažní a umístěny v podzemních nebo nadzemních podlažích. 

5) Ve skladovacích prostorech může být velké požární zatížení. Skladovací prostory mohou 
dosahovat plochy až několika tisíc metrů čtverečních. V těchto skladovacích prostorech  
bývají zpravidla instalovány požárně bezpečnostní zařízení (elektrická požární 
signalizace, stabilní hasící zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla).  

6) V případě, že jsou sklady konstruovány jako vícepodlažní budovy nebo je materiál 
skladován do větší výšky jak 6m, předpokládá se i vysoké statické zatížení stavebních 
konstrukcí a konstrukcí pro skladování při požáru nebo při hašení.  

7) Jednopodlažní uzavřené sklady se vyznačují zpravidla rozsáhlou skladovací plochou, 
vysokou světlou výškou a malým počtem přirozených odvětrávacích otvorů. Z hlediska 
konstrukčního se jedná většinou o nosné železobetonové nebo ocelové konstrukce 
opláštěné nenosnými sendvičovými stěnami, které mají velmi malou požární odolnost 
i hořlavou tepelnou izolaci. Střešní konstrukce mohou být hořlavé a nemusí být pochůzné.  

8) Z hlediska požárního nebezpečí jsou důležité způsoby skladování: 
a) obaly - plastové fólie, polystyren, papír, dřevo apod. Plastové obaly zabraňují 

proniknutí hasiva a při požáru plasty odkapávají a tečou, 
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b) skladované suroviny a výrobky mohou být uloženy v kontejnerech, na paletách, 
v krabicích a dalších přepravních obalech. Výrobky jsou skladovány v jedné vrstvě na 
paletách, v obalech nebo i v několika vrstvách. Skladování je možné i v regálových 
systémech, které dosahují výšky celého podlaží.  

9) Při skladování se se surovinami a výrobky manipuluje ručně, pomocí manipulačních 
plošin, vysokozdvižných vozíků nebo zakladačových systémů. Manipulační prostředky 
mohou být zdrojem požáru a mohou mít vliv na jeho šíření.  

10) Sklady/skladovací prostory ve výrobních objektech zpravidla navazují na prostory pro 
výrobu a balení zboží. Obchodní sklady/skladovací prostory jsou zpravidla využívány 
jako mezisklady. Součástí skladů/skladovacích prostor mohou být i prostory pro balení 
zboží, sklady obalů, akumulátorovny, dobíjecí stanice manipulačních prostředků a další 
provozní prostory. 

11) Charakter požáru je závislý na skladovaných surovinách a výrobcích a jejich uložení, 
světlé výšce skladu/skladovacího prostoru, možnosti výměny plynů (komínový efekt, 
vysokoteplotní - nízkoteplotní režim, toxické zplodiny hoření, vývin značného množství 
kouře), konstrukci skladu a možnostech šíření požáru. Ve skladech/skladovacích 
prostorech hrozí zejména nebezpečí ztráty orientace, nebezpečí zasypání a zavalení, 
nebezpečí zřícení konstrukcí, zřícení skladovaných surovin a výrobků a nebezpečí 
propadnutí. 

II. 
Úkoly a postup činnosti 

12) Průzkumem se kromě obecných zásad zjistí: 
a) přítomnost osob ve skladu/skladovacím prostoru, 
b) druh skladovaných látek, 
c) množství látek, způsob jejich balení a skladování, 
d) charakter budovy, technologie skladování a jejich poškození vlivem požáru, 
e) požárně bezpečnostní zařízení.  

13) Při hašení požáru ve skladech a skladovacích prostorách  je třeba: 
a) zvolit zásah vnitřním prostorem nebo vnějškem s ohledem na vznikající nebezpečí pro 

hasiče, rozsah požáru a poškození stavebních konstrukcí a technologie, 
b) zabezpečit odvětrání skladu/skladovacího prostoru; využít zařízení pro odvod kouře 

a tepla nebo přetlakovou ventilaci, případně je možné vytvořit odvětrávací otvory 
přímo ve stavebních konstrukcích pro přirozené odvětrání,  

c) vést hasební zásah vhodnými hasebními látkami vzhledem k vlastnostem 
uskladněných surovin nebo výrobků (voda, voda se smáčedlem, pěna) a charakteru 
jejich uložení,  

d) lze-li zabránit dalšímu šíření požáru, vytvořit proluky mezi uskladněnými surovinami 
nebo výrobky (vyvezení surovin nebo výrobků, odstranění regálů) a ochlazovat 
stavební konstrukce. 

III. 
Očekávané zvláštnosti 

14) Při hašení požáru ve skladech a skladovacích prostorách je nutné počítat s následujícími 
komplikacemi: 
a) obtížný přístup ke skladovaným surovinám a výrobkům (vysoká skladovací výška, 

zakladačové systémy, regálové přepážky) nebo k samotnému skladu,  
b) „dominoefekt“ při zřícení regálů,  
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c) ve skladech/skladovacích  prostorech mohou být skladovány i jiné suroviny nebo 
výrobky než jsou uvedeny ve skladové dokumentaci nebo nejsou dodrženy skladové 
podmínky, 

d) ve skladech/skladovacích prostorech mohou být přítomny látky podporující hoření 
(hydraulický olej v zakladačích, pohonné hmoty zakládacích vozíků),  

e) v případě, že jsou používány zakládací vozíky s pohonem na propan-butan, hrozí 
nebezpečí výbuchu tlakových láhví, 

f) nebezpečí úrazu elektrickým proudem v akumulátorovnách a dobíjecích stanicích pro 
manipulační prostředky,  

g) velké množství hořlavých obalů, 
h) nedostatek hasebních látek, 
i) nevhodné nástupní plochy, 
j) přítomnost nežádoucích osob na místě zásahu, 
k) chybějící dokumentace o skladu/skladovacím prostoru nebo chybějící znalosti 

personálu o skladu/skladovacím prostoru a skladovaných surovinách a výrobcích, 
nejasné majetkové vztahy, 

l) uzamčené části skladu/skladových prostor, přehrazené např. mřížemi, pletivem, 
m) skladování v místech, která nejsou řešena jako sklady/skladové prostory, 
n) při požáru skladovaných surovin a výrobků pod přístřeškem je třeba počítat 

s ovlivněním šíření tepla prouděním pod přístřeškem a vznikem požárního mostu.  
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Metodický list číslo 32 
P 

Název: 
 

Požáry s přítomností tlakových láhví 
s technickými stlačenými a 

zkapalněnými plyny Vydáno dne: 28. prosince 2005 Stran: 9 

 

I. 
Charakteristika 

1) Tlakové láhve určené pro skladování plynů mohou mít různý objem. V praxi se nejčastěji 
setkáváme s tlakovými láhvemi o vodním objemu 40 l, ale také 5, 6, 7, 10, 20, 50 l i více. 
Tlakové láhve se mohou lišit tvarem a barevným označením. Mohou být kovové nebo 
kompozitní. Tento metodický list neřeší postupy pro tlakovou láhev s acetylenem (viz 
metodický list č. 33/P).  

2) Základní rozdělení plynů v tlakových láhvích: 
a) plyny rozpuštěné pod tlakem - jedná se o plyny rozpuštěné v kapalině, např. čpavková 

voda, acetylén, 
b) plyny stlačené (např. kyslík, vodík, dusík, argon),  
c) plyny zkapalněné (např. oxid uhličitý, propan-butan, chlor, čpavek). 

3) Další dělení tlakových láhví dle: 
a) plnícího tlaku   

i) nízkotlaké (do 2,5 MPa),  
ii) vysokotlaké (nad 2,5 MPa),  

b) konstrukce tlakové láhve   
i) svařovaná plech (LPG),  
ii) bezešvá (kyslík, acetylen), 
iii) kompozitní, 

c) výstroje tlakové láhve    
i) s patkou,  
ii) bez patky,  
iii) s pojistným prvkem,  
iv) bez pojistného prvku. 

4) Každá tlaková láhev musí být výrobcem zřetelně a trvale označena (informace jsou 
vyraženy na vrchlíku láhve a je zde nalepena nálepka). Z těchto údajů pak lze zjistit 
potřebné informace (viz obrázek znázorňující příklad bezpečnostní nálepky). 
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5) Tlakové láhve musí být opatřeny předepsaným základním nátěrem. Doplňkovým 
označení tlakových láhví jsou barevné pruhy.  

a) tlakové láhve - podle druhu plněného plynu nebo směsi plynů musí být každá 
tlaková láhev opatřena jedním, nebo několika barevnými pruhy. Barva, odstín 
i pořadí pruhů jsou stanoveny. Pruhy se umisťují v horní části láhve pod hrdlo, nebo 
pod hrdlový kroužek. Šířka jednoho pruhu je 80 mm. Tlakové láhve mohou být také 
přepravovány společně v přepravních koších, tzv. „bindl“ zpravidla po 12 ks 
tlakových láhví. Větší počet tlakových láhví tvoří svazky tlakových láhví nebo 
palety, 

 
Barva 

Tlakové  láhve  Pojmenování  Č í s lo  
ods t ínu  

Na technické plyny pro všeobecné použití šeď střední 1100 
Na technické plyny pro potřeby vojenské 
správy khaki 5450 

Na topný plyn  modrá 4580 
Na technické plyny do hasicích přístrojů červeň rumělková tmavá 8190 

b) přepravní baterie – tlakové láhve nerozebíratelně spojené do přepravních baterií 
není nutné označovat barevnými pruhy každou samostatně. Označení doplňujícími 
barevnými pruhy se provádí na plechovém štítku o rozměrech 250 x 300 mm, 

c) bateriové vozy - jednotlivé nádoby jsou natřeny barvou hliníkovou 9110. Označují 
se na vnější straně barevným pruhem oranžové barvy, odstínu 7550, 300 mm 
širokým. Do tohoto označení je vepsán nezkrácený název, chemický vzorec 
a skupenství přepravovaného plynu. 
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6) Příklady stávajícího (do roku 2008) a nového barevného značení dle ČSN EN 1089-3 - 
čisté plyny a směsi plynů pro průmyslové použití (bez označení písmenem „N“). 
 

 

 

P 
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7) Příklady stávajícího (do roku 2008) a nového barevného značení dle ČSN EN 1089-3 - 
čisté plyny a směsi plynů pro medicinální použití. 

 
8) Výše uvedené zbarvení odpovídá evropské normě ČSN EN 1089-3 Láhve pro přepravu 

plynů - Označování lahví, která zavádí nové barevné označování. Do roku 2008 však 
bude souběžně platit stávající i nový způsob značení. Z toho důvodu jsou tlakové láhve 
značené novým způsobem opatřeny navíc velkým písmenem „N“ (NOVÉ) pod ventilem. 
Poté, co staré značení přestane platit, nebudou již tlakové láhve písmenem „N“ značeny. 
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9) Požárně technické charakteristiky některých technických plynů: 

Látka 
Rel. 

hmotnost 
ke vzduchu 

Rozpustnost 
 v H2O 

Vztah ke 
vzduchu 

DMV-HMV 
(%) 

Vznícení 
(oC) 

Toxicita 
a dýchatelnost 

amoniak 0,6 rozpustný lehčí 15-28 650 toxický 
argon 1,6 nerozpustný těžší nehořlavý - nedýchatelný 
dusík 0,96 částečně rozpustný lehčí nehořlavý - nedýchatelný 

fosgen 3,2 rozpustný 
a rozkládající se těžší s vodou prudce 

reaguje - toxický 

helium 0,14 málo rozpustný lehčí nehořlavý - nedýchatelný 
vodík 0,069 málo rozpustný lehčí 4 - 75 510 nedýchatelný 
chlór 2,5 rozpustný těžší nehořlavý - toxický 
kyslík 1,1 částečně rozpustný těžší nehořlavý - - 

oxid dusný 1,5 částečně rozpustný těžší nehořlavý - toxický 
oxid uhelnatý 0,97 nerozpustný lehčí 12,5-74 610 toxický 
oxid uhličitý 1,52 rozpustný těžší nehořlavý - nedýchatelný 
propan-butan 1,28-1,82 nerozpustný těžší 1,5 - 9 300 nedýchatelný 

xenon 4,5 částečně rozpustný těžší nehořlavý - nedýchatelný 
 
10) Za místa, kde je možno očekávat při požárech tlakové láhve s technickými plyny, je 

nutné považovat výrobní prostory, domácí dílny, sklepy v rodinných a rekreačních 
domech, budovy pro bydlení a ubytování, garáže, chaty, obytná vozidla a přívěsy, půdy, 
staveniště, tlakové láhve ve vozidlech apod. 

11) Při hašení požárů s přítomností tlakových láhví s technickými a zkapalněnými plyny lze 
očekávat následující charakteristická nebezpečí: 
a) fyzikálního výbuchu a explozivního hoření, 
b) popálení, 
c) rychlého a nekontrolovatelného šíření požáru, 
d) zřícení konstrukcí, 
e) intoxikace, 
f) zadušení, 
g) zasypání a zavalení. 

12) V podmínkách požáru dochází k nárůstu tlaku plynu uvnitř tlakové láhve (dále jen 
„láhev“) a současně k poklesu pevnosti pláště láhve. Pokud není ohřívání láhve včas 
přerušeno, dojde k porušení těsnosti láhve nebo k  fyzikálnímu výbuchu. Jestliže láhev 
obsahuje hořlavý plyn, dochází ve většině případů po destrukci láhve k jeho 
explozivnímu hoření, viz nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí. 

13) Nebezpečí fyzikálního výbuchu a explozivního hoření - při destrukci láhve dojde k výronu 
plynu do prostoru, rozletu střepin láhve až do vzdálenosti 300 m, rozletu dalších 
předmětů a poškození stavebních konstrukcí. Pokud je plyn hořlavý, vzniká často efekt 
„ohnivé koule“ (fire ball), doprovázený intenzivním sáláním tepla a tlakovými účinky. 
Jestliže je plyn nedýchatelný nebo jedovatý, hrozí v uzavřeném prostoru akutní nebezpečí 
intoxikace nebo udušení. Míra rizika je ovlivněna zejména teplotou láhve a její polohou. 

 
Tabulka bezpečných a nebezpečných teplot povrchu láhví  

Teplota láhve Láhev s plynem +65 oC +100 oC +350 oC 
rozpuštěný plyn (acetylén) nebezpečí výbuchu   
zkapalněný plyn (oxid uhličitý) bez nebezpečí nebezpečí výbuchu  
stlačený plyn (kyslík) bez nebezpečí bez nebezpečí nebezpečí výbuchu 

 

P 
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14) Působení tepla na láhve – při místním zahřívání láhve může dojít k  místnímu porušení 
celistvosti láhve (trhlina, otvor);  vyhoří-li těsnění, může dojít k vytržení 
a odmrštění ventilu, v některých případech je takto láhev odmrštěna proti směru 
unikajícího plynu, plášť láhve může dosáhnout nebezpečné teploty již po 3 minutách 
intenzivního tepelného zatížení. 

15) Vliv polohy láhve při požáru - láhve pro zkapalněné plyny, např. CO2, jsou opatřeny 
přetlakovou pojistkou, dimenzovanou na plynnou fázi. Při převržení láhve dojde 
k zaplavení pojistky. K výbuchu může dojít v důsledku nedostatečně rychlého uvolnění 
tlaku. 

16) Nebezpečí popálení - pokud z láhve uniká hořlavý plyn, dojde k jeho iniciaci 
a následnému explozivnímu hoření nebo v případě roztržení láhve k výronu hořlavého 
plynu. Při prudkém otevření ventilu láhve se může také plyn vznítit, zvláště jsou-li 
přítomny rez nebo prach nebo jde-li o vodík.  

17) Nebezpečí rychlého a nekontrolovatelného šíření požáru - pokud je v láhvi, která se 
roztrhla, hořlavý plyn nebo byly výbuchem rozmetány do okolí hořící předměty, může 
dojít k rychlému rozšíření požáru. K šíření požáru mimo požární úsek dojde i při 
poškození požárně dělících konstrukcí výbuchem. Únik plynů podporujících hoření, 
zejména kyslíku a chlóru, způsobí nárůst rychlosti odhořívání a šíření požáru. Materiály 
prosycené oleji a tuky se při styku s kyslíkem vznítí. Při úniku kapalného nebo rychle 
proudícího plynného kyslíku z láhve dojde často k porušení kovových materiálů. Závažné 
je zejména porušení pláště sousedních tlakových nádob nebo potrubí, které jsou 
s unikajícím kyslíkem v kontaktu. 

18) Nebezpečí intoxikace a udušení - pokud je plyn v láhvi jedovatý nebo nedýchatelný, 
může dojít zejména v uzavřeném prostoru při jeho nekontrolovaném úniku nebo výronu 
při roztržení láhve ke vzniku toxické nebo nedýchatelné atmosféry. 

II. 
Úkoly a postup činnosti 

19) Průzkumem se kromě obecných zásad zjistí: 
a) druh, množství, rozmístění a poloha láhví, 
b) druh plynu v láhvi, 
c) doba působení požáru na láhve a jejich poškození nebo stav vlivem požáru, 
d) nebezpečí pro okolí z hlediska výbuchu láhve a počty ohrožených osob, 
e) možnosti evakuace ohrožených láhví, 
f) nutnost a možnosti záchrany a evakuace osob, 
g) bezpečnostní zařízení (výfukové plochy, skrápěcí zařízení apod.). 

20) V případě láhve s neznámým obsahem se předpokládá láhev s hořlavým a toxickým 
plynem. Další taktický postup odpovídá láhvi s acetylénem, viz požáry s přítomností 
tlakových láhví s acetylénem.  

21) Na základě průzkumem zjištěných informací se stanoví nebezpečná zóna. Doporučenou 
velikost nebezpečné zóny uvádí tabulka „Doporučené bezpečné vzdálenosti“. 

22) Skutečnost, že jsou láhve umístěné v přepravních bateriích nesnižuje míru rizika. 

23) V místech, kde jsou uloženy láhve s plyny, se při průzkumu pokud možno otevřou okna 
a dveře do volného prostranství. Vzniklé otvory odlehčí případný výbuch. 
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24) Kromě dodržení obecných zásad hašení je při hašení požárů s přítomností láhví 
s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny třeba: 
a) zasahovat v dýchací technice, 
b) minimalizovat možné ohrožení hasičů,  
c) bránit šíření požáru ve směru uložených láhví a bránit přímému styku láhve 

s plamenem a působení sálavého tepla, 
d) zvážit možnost evakuace láhví ohrožených požárem,  
e) zjišťovat teplotu povrchu láhví a případně chladit láhve, 
f) zabránit vzniku nebezpečných koncentrací unikajícího plynu. 

25) Minimalizace možného ohrožení hasičů: 
a) nasadit nejmenší možný počet hasičů, 
b) krýt se před účinky možného výbuchu, pohybovat se rychle a při zemi, 
c) přibližovat se k ležícím láhvím pokud možno kolmo na jejich podélnou osu (z boku), 
d) nasadit k účinnému ochlazování láhví proudnice s velkým dostřikem nebo monitory 

tak, aby vodní proud dopadající na láhev byl roztříštěný, 
e) využít technické prostředky dovolující ovládání na dálku, např. robota, 
f) organizovat jištění hasičů zasahujících v prostoru možného působením případného 

výbuchu láhví jistícími skupinami.  

26) Evakuace láhví: 
a) evakuovat lze jen láhve s teplotou pláště, která je nižší než 65 °C u zkapalněných 

plynů a nižší než 100 °C u stlačených plynů (nebezpečná teplota), 
b) nejprve se evakuují láhve s vodíkem, acetylénem, kyslíkem, chlorem, fosgenem a ty, 

které jsou nejvíce ohroženy šířícím se požárem, 
c) láhve se mají transportovat s kloboučky, nemají narážet na sebe navzájem a na jiné 

předměty a nemají se poškodit jejich ventily,  
d) láhve nesmí hasiči za sebou táhnout; pokud je to nevyhnutelné, je možné láhev 

táhnout na laně z bezpečné vzdálenosti, 
e) láhve se nosí z boku, nikdy ne ventilem nebo patou k tělu, 
f) k dalšímu ochlazení lze láhev ponořit do nádrže s velkým množstvím vody.  

27) Láhve zahřáté nad nebezpečnou teplotu je třeba účinně chladit a všemi dostupnými 
prostředky je chránit před účinky sálavého tepla. Při nasazení kompaktních proudů je 
třeba se vyvarovat posunutí nebo poražení láhve. 

28) Hoří-li láhev u ventilu a působí-li plamen na jinou láhev, nebo na hořlavé látky 
v sousedství láhve, je třeba láhev i její okolí ochladit a plamen uhasit, např. jeho 
sražením, překrytím ventilu mokrým hadrem nebo uzavřením ventilu. Následně je třeba 
zvážit nutnost evakuace láhve na volné prostranství nebo jinak zabránit vzniku 
nebezpečných koncentrací. Na tlak plynu v láhvi lze usuzovat z délky a barvy plamene. 
Jestliže nelze plamen uhasit, je třeba chladit láhev i její okolí. V místech, kde by mohly 
vzniknout nebezpečné výbušné koncentrace, je třeba provádět příslušná měření. 

29) Určení teploty povrchu láhví: 
a) pro první odhad lze předpokládat, že bezprostřední nebezpečí výbuchu hrozí u těch 

láhví, které byly vystaveny bezprostředně účinkům požáru, na kterých nelze udržet 
ruku nebo z jejichž povrchu se voda rychle odpaří (teplota na povrchu láhve je vyšší 
než 50 °C),  

b) pro přesnější měření teploty a jejího rozložení na povrchu láhve je vhodné použít 
termokameru, bezkontaktní teploměr apod., teplotu povrchu láhve je třeba měřit ze 
všech stran, protože rozložení teplot nemusí být stejnoměrné, 

c) při měření teploty povrchu láhve je třeba ochlazování přerušit. 

 

P 
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30) Pro zamezení vzniku nebezpečných koncentrací unikajícího plynu je třeba odvětrat 
ohrožený prostor, evakuovat láhve, u nichž nehrozí bezprostřední nebezpečí výbuchu na 
volné prostranství, nebo zamezit úniku plynu z láhve. Pro odvětrání je bezpečné použít 
ventilátory s vodním pohonem. Pro manipulaci s ventily u hořlavých plynů je třeba 
používat nejiskřící nářadí, nebo nářadí omotat hadry neobsahujícími oleje a tuky. 

31) Plyn je třeba vypouštět z láhve na volném prostranství. Pokud to není možné, lze 
unikající plyn odvést na volné prostranství hadicemi těsně spojenými s armaturou. Plyny 
lehčí než vzduch je možno odvést na volné prostranství bez dodržení podmínky těsnosti 
u armatury, např. požárními hadicemi. V případě hořlavého plynu je třeba v místě 
vypouštění láhve vyloučit iniciační zdroje. Vypouštění plynu z láhve může v závislosti na 
jejím obsahu trvat i několik hodin. 

32) Při vypouštění plynu je třeba uvažovat jeho chování v daném prostředí, např. plyn může 
zatékat, rozpouštět se ve vodě, být unášen větrem apod. 

33) Vypouštět jedovaté plyny se nedoporučuje, pokud je to nutné, je třeba před vypouštěním 
přijmout opatření s ohledem na možná rizika. 

34) Na místo zásahu je vhodné povolat zástupce odborné firmy a další postup s ním 
konzultovat. 

35) Ve spolupráci s odbornou firmou lze využít ochranné kontejnery na láhve. 

36) Prostřelení láhve je krajním řešením v případě, že se v prostoru hoření nachází láhev 
a nelze zabránit jejímu výbuchu. Je nutné počítat s tím, že uvolněný hořlavý plyn (silné 
zvukové účinky) vzplane a plamen může dosahovat až do vzdálenosti desítek metrů. 
Vlivem tlaku se láhev ze svého místa může pohnout o několik metrů. Střelbu může 
provést pouze specialista Policie České republiky. 

37) Ke krytí hasičů je vhodné využít mobilní požární techniku, zejména cisternové 
automobilové stříkačky. Požární techniku, která neslouží ke krytí, je třeba odstavit tak, 
aby byla orientována k možnému výbuchu nejmenší plochou.  

38) Doporučené bezpečné vzdálenosti.  
Nebezpečná zóna Výchozí postavení složek STAV SÍLY A PROSTŘEDKY VZDÁLENOST (m) VZDÁLENOST (m) 

Hasiči 0 – 50  
Požární technika  100 
Policie ČR, ZZS  150 Únik plynu z láhve 

Ostatní síly pro přímý zásah 30 - 50 50 - 150 
Hasiči 0 - 200  
Požární technika 100  
Policie ČR, ZZS  200 

Láhev v podmínkách 
požáru 

Ostatní síly pro přímý zásah  300 
Hasiči 0 – 50  
Požární technika  100 
Policie ČR, ZZS  200 Neznámé láhve 

Ostatní síly pro přímý zásah  500 
Hasiči 
Požární technika 
Policie ČR, ZZS 

Láhev jako součást 
nástražného 

výbušného systému 
Ostatní složky 

Určí velitel zásahu po dohodě s pyrotechnikem 

Doporučené vzdálenosti jsou uvedeny pro volné prostranství a jsou vztaženy k láhvím o objemu 40 l, resp. 50 l 
u technických plynů a 33 kg pro láhve s propan-butanem. Využitím úkrytů lze vzdálenost přiměřeně zkrátit. Je-
li znám druh plynu, musí se respektovat jeho vliv na lidské zdraví. Vzdálenosti musí být rovněž upraveny 
vzhledem ke směru větru, zástavbě, terénním podmínkám apod. 
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39) V tunelech, podzemních prostorech a obdobných místech, pokud nejsou ohroženy lidské 
životy, se doporučuje zvážit nutnost nasazení hasičů. Případný výbuch hořlavého plynu je 
bezprostředním ohrožením zdraví a života hasičů bez možnosti účinné aktivní ochrany. 
V těchto případech je nutné posoudit míru možné záchrany majetku a míru ohrožení 
lidského zdraví nebo života. 

III. 
Očekávané zvláštnosti 

40) Při požárech s přítomností láhví je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 
a) neočekávané roztržení láhve ještě před dosažením nebezpečných teplot v důsledku vad 

materiálu, poškození láhve nebo ventilu, 
b) propan-butanové láhve mohou mít různé barevné značení, 
c) nebezpečné vlastnosti některých plynů (toxicita, reakce s vodou), 
d) nelze určit druh plynu (láhve s neznámým obsahem),  
e) nelze vždy změřit teplotu láhve na celém jejím povrchu,  
f) o výskytu láhví nemusí být jednotka informována, 
g) skutečnost, že láhev je součástí nástražného výbušného systému,  
h) umístění láhví nemusí vždy odpovídat požadavkům předpisů. 

  

P 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Metodický list číslo 33 
P 

Název: 
 
Požáry s přítomností tlakových láhví 

s acetylénem Vydáno dne: 28. prosince 2005 Stran: 6 

I. 
Charakteristika 

1) Požárně technické vlastnosti acetylenu: 
Chemický název látky: acetylen Další název látky: ethin 
Číslo CAS: 74-86-2 Číslo UN:   1001 
Číslo ES/EINECS: 200-816-9 Výstražný symbol nebezpečnosti: F+ 
Výstražná tabule:  3 - nebezpečí požáru   
   
Fyzikální a chemické vlastnosti:   
Skupenství (při 20 °C 
a normálním tlaku): 

plynné Barva: bezbarvý  

Zápach (vůně): éterický (čistý) nebo po 
česneku (technický) 

Spodní mez výbušnosti v % obj. 2 

Relativní hmotnost (při 
20 °C): (vzduch=1) 

0,91  Horní mez výbušnosti v % obj. 82 

Bod vzplanutí (°C): 305 Samozápalnost: není 
Hořlavost: extrémně hořlavý   
    
Další informace:    
R-věty R5 Zahřívání může způsobit výbuch 
 R6 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu 
 R12 Extrémně hořlavý 
S-věty S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě 
 S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření 
 S33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny 
Toxicita a dýchatelnost: narkotický nedýchatelný 

2) Barevné značení tlakových láhví s acetylenem: 
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3) Tlakové láhve musí být opatřeny předepsaným základním nátěrem. Doplňkovým 
označením tlakových láhví jsou barevné pruhy: 
a) tlakové láhve - podle druhu plněného plynu nebo směsi plynů musí být každá láhev 

opatřena jedním, nebo několika barevnými pruhy. Barva, odstín i pořadí pruhů je 
stanoveno. Pruhy se umisťují v horní části láhve pod hrdlo, nebo pod hrdlový kroužek. 
Šířka jednoho pruhu je 80 mm. Tlakové láhve mohou být také přepravovány společně 
v přepravních koších, tzv. „bindl“ zpravidla po 12 ks tlakových láhví. Větší počet 
tlakových láhví tvoří svazky láhví nebo palety. 

b) přepravní baterie - tlakové láhve nerozebíratelně spojené do přepravních baterií není 
nutné označovat barevnými pruhy každou samostatně. Označení doplňujícími 
barevnými pruhy se provádí na plechovém štítku o rozměrech 250 x 300 mm. 

4) Evropská norma ČSN EN 1089-3 Láhve pro přepravu plynů - Označování láhví, 
zavádí nové barevné označování. Do roku 2008 bude souběžně platit starý i nový způsob 
značení. Z toho důvodu jsou láhve značené novým způsobem opatřeny navíc velkým 
písmenem „N“ (NOVÉ) pod ventilem. Poté, co staré značení přestane platit, nebudou již 
tlakové láhve písmenem „N“ značeny. 

5) Příklady stávajícího (do roku 2008) a nového barevného značení 

  

6) Za riziková místa je nutné považovat sklepy v rodinných a rekreačních domech, garáže, 
dílny, autodílny, pojízdné dílny, místa, kde se provádějí instalatérské práce, sváří se 
a řežou se kovy (např. kovošrot, staveniště, demolice).  

7) Při hašení požárů s přítomností tlakových láhví s acetylénem lze očekávat na místě 
zásahu následující charakteristická nebezpečí: 
a) fyzikálního výbuchu a explozivního hoření, 
b) popálení, 
c) rychlého a nekontrolovatelného šíření požáru, 
d) zřícení konstrukcí, 
e) intoxikace, 
f) udušení. 

8) Tlaková láhev s acetylénem obsahuje acetylén rozpuštěný pod tlakem v acetonu nebo 
dimethylformamidu v porézní hmotě. 

9) V podmínkách požáru dochází v tlakové láhvi (dále jen „láhev“) působením tepla 
k vytěsnění acetylenu z acetonu a následně k rozkladu acetylenu na uhlík a vodík. Tento 
rozklad je rychlý a doprovázený značným vývinem tepla. Tepelným namáháním pláště 
láhve klesá jeho pevnost. S rostoucí teplotou narůstá tlak uvnitř láhve. S nárůstem tlaku 
a teploty se dále zrychluje rozklad acetylenu a tím se zvyšuje rychlost nárůstu tlaku 
a teploty. Z délky a teploty plamene hořícího acetylenu unikajícího z láhve lze usuzovat 
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velikost tlaku v láhvi. Pokud délka a teplota plamene narůstá, je pravděpodobné, že došlo 
k tepelnému rozkladu acetylenu v láhvi.  

10) Pokud není rozklad acetylenu včas zpomalen nebo zastaven a není snížena teplota pláště 
láhve, dojde nárůstem tlaku k porušení těsnosti láhve nebo k jejímu fyzikálnímu výbuchu. 
Ve většině případů dochází po destrukci láhve k explozivnímu hoření acetylenu, viz 
nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí. 

11) Tepelný rozklad acetylenu může být iniciován také při prošlehnutí plamene do láhve, 
např. při svařování. Dochází k tomu, že láhev „hoří uvnitř“. Příznaky jsou zvýšená 
povrchová teplota láhve v její horní části a také to, že láhev „čadí“.  

12) Nebezpečí fyzikálního výbuchu a explozivního hoření - při destrukci láhve dojde k výronu 
plynu do prostoru, rozletu střepin láhve až do vzdálenosti 300 m, rozletu dalších 
předmětů a poškození stavebních konstrukcí. Obvykle také vzniká efekt „ohnivé koule“ 
(fire ball), doprovázený intenzivním sáláním tepla a tlakovými účinky. Po vyhoření plynu 
vzniká množství nedýchatelných nebo jedovatých zplodin hoření, proto hrozí, zejména 
v uzavřeném prostoru, akutní nebezpečí intoxikace nebo udušení. Míra rizika je ovlivněna 
zejména teplotou láhve a její polohou.  

13) Nebezpečná teplota a působení tepla na láhve – nebezpečná teplota povrchu láhve je 
65°C, nad touto teplotou již dochází ke spontánnímu uvolnění acetylenu z acetonu a 
k rozkladu acetylenu. I při místním zahřívání pláště láhve dochází k poklesu pevnosti 
pláště a může být iniciován spontánní tepelný rozklad. Rozložení teplot v láhvi nemusí 
být rovnoměrné ani za normálních podmínek. Někdy je teplota pláště v horní třetině láhve 
mírně zvýšena. Pokud je plášť v některém místě výrazně teplejší (v řádu desítek °C), 
potom pod takovými místy již patrně došlo k rozkladu.  

14) Vliv polohy láhve při požáru – tepelný rozklad může být iniciován v místech, ve kterých 
je láhev vystavena působení plamene, žhnutí nebo intenzivní tepelné radiaci. 

15) Nebezpečí popálení – pokud z láhve uniká acetylen, dojde velmi pravděpodobně k jeho 
iniciaci a následnému explozivnímu hoření; v případě roztržení láhve dojde k masivnímu 
vytěsnění acetylenu z acetonu a k jeho explozivnímu hoření.  

16) Nebezpečí rychlého a nekontrolovatelného šíření požáru – působením účinků 
explozivního hoření směsi acetylen vzduch nebo pokud byly výbuchem rozmetány do 
okolí hořící předměty, může dojít k rozšíření požáru. K rozšíření požáru mimo původní 
požární úsek dojde i při poškozením požárně dělících konstrukcí budovy výbuchem. 

17) Láhev s acetylenem tvoří s láhví s kyslíkem svařovací soupravu. Dojde-li k destrukci 
acetylenové láhve, bude pravděpodobně poškozena i láhev kyslíková. Únik kyslíku posílí 
výbuchové parametry, rychlost odhořívání a šíření požáru. Při úniku kapalného nebo 
rychle proudícího plynného kyslíku z láhve dojde často k porušení kovových materiálů. 
Závažné je zejména porušení pláště sousedních tlakových nádob nebo potrubí, které jsou 
s unikajícím kyslíkem v kontaktu. 

18) Nebezpečí intoxikace a udušení - acetylen má v malých koncentracích narkotické účinky, 
atmosféra, ve které je acetylén ve vyšších koncentracích, je nedýchatelná. Smrtelná 
koncentrace zplodin hoření vzniká v místech explozivního hoření směsi acetylen-vzduch. 

II. 
Úkoly a postup činnosti 

19) Průzkumem se kromě obecných zásad zjistí: 
a) druh, množství, rozmístění a poloha láhví, 
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b) způsob uložení láhví, např. zda je láhev upevněna, 
c) doba působení požáru na láhve, jejich poškození nebo stav vlivem požáru a rozložení 

teplot v láhvi, 
d) nebezpečí pro okolí z hlediska výbuchu láhve a počty ohrožených osob, 
e) možnosti evakuace ohrožených láhví, 
f) nutnost a možnosti záchrany a evakuace osob, 
g) bezpečnostní zařízení (výfukové plochy, skrápěcí zařízení apod.). 

20) Na základě průzkumu se stanoví nebezpečná zóna. Doporučenou velikost nebezpečné 
zóny uvádí tabulka „Doporučené bezpečné vzdálenosti“. 

21) Skutečnost, že jsou láhve umístěny v přepravních bateriích, nesnižuje míru rizika. 
22) V místech, kde jsou uloženy láhve s plyny, se při průzkumu pokud možno otevřou okna 

a dveře do volného prostranství. Vzniklé otvory odlehčí případný výbuch. 

23) Kromě dodržení obecných zásad hašení je při hašení požárů s přítomností láhví 
s acetylénem třeba: 

a) zasahovat v dýchací technice a pokud je to nutné i v oděvech chránících před 
působením sálavého tepla,  

b) minimalizovat možné ohrožení hasičů,  
c) zvážit možnost evakuace láhví ohrožených požárem,  
d) bránit šíření požáru ve směru uložených láhví a bránit přímému styku láhve 

s plamenem a působení sálavého tepla,  
e) zjišťovat teplotu povrchu láhví,  
f) chladit láhve s acetylenem, zpomalit vytěsnění a rozklad acetylenu a zabránit 

fyzikálnímu výbuchu,  
g) zabránit vzniku nebezpečných koncentrací unikajícího plynu. 

24) Nařídit evakuaci je nutné, zejména v případě: 
a) při úniku acetylenu, 
b) pokud jsou láhve vystaveny působení plamene nebo sálavého tepla, 
c) pokud je ověřeno, že dochází k tepelnému rozkladu acetylénu v láhvi. 

25) Minimalizace možného ohrožení hasičů: 
a) nasadit nejmenší možný počet hasičů, 
b) krýt se před účinky možného výbuchu, pohybovat se rychle a při zemi, 
c) přibližovat se k ležícím láhvím pokud možno kolmo na jejich podélnou osu (z boku), 
d) nasadit k  účinnému ochlazování láhví proudnice s velkým dostřikem nebo monitory 

tak, aby vodní proud dopadající na ochlazovanou láhev byl roztříštěný, 
e) využít technické prostředky dovolující ovládání na dálku, např. robota, 
f) organizovat jištění hasičů zasahujících v prostoru možného působením případného 

výbuchu láhví jistícími skupinami.  
26) Evakuace láhví: 

a) je velmi nebezpečné s láhvemi hýbat, pokud nemáme bezpečné informace o tom, že 
láhev je těsná a chladná na celém povrchu,  

b) evakuovat lze jen láhve s teplotou pláště nižší než 65 °C (nebezpečná teplota), 
c) láhve se mají transportovat s kloboučky, nemají narážet na sebe navzájem a na jiné 

předměty a nemají se poškodit jejich ventily,  
d) láhve nesmí hasiči za sebou táhnout; pokud je to nevyhnutelné, je možné láhev táhnout 

na laně z bezpečné vzdálenosti, 
e) láhve se nosí z boku, nikdy ne ventilem nebo patou k tělu,  
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f) k dalšímu ochlazení lze láhev ponořit do nádrže s velkým množstvím vody; láhve, 
které byly vystaveny účinkům požáru je nutné chladit nejméně 24 hodin. 

27) Láhve ohřáté nad nebezpečnou teplotu je třeba účinně chladit a všemi dostupnými 
prostředky je chránit před účinky sálavého tepla. Při nasazení kompaktních proudů je 
třeba se vyvarovat posunutí nebo poražení láhve. 

28) Pokud byla láhev jednou vystavena účinku požáru, může i po ochlazení ohrozit své okolí 
nenadálým výbuchem. 

29) Láhve s teplotou blížící se nebezpečné teplotě je třeba před vynesením účinně ochlazovat. 
S láhví vystavené účinkům požáru se nedoporučuje manipulovat. Láhev je třeba chladit 
na místě po dobu 24 hodin.  

30) Je nutné se vyvarovat manipulace s láhvemi, jejichž plášť se po ochlazení znovu ohřívá. 
V takové láhvi s největší pravděpodobností probíhá rozklad acetylenu a hrozí její výbuch. 

31) Pokud je z nějakého důvodu manipulace s láhví nutná, je třeba plášť láhve nejprve 
ochladit pod nebezpečnou teplotu a ověřit, zda teplota pláště nestoupá. Následně je třeba 
láhev účinně ochlazovat ještě po dobu min. 30 minut a průběžně měřit povrchovou 
teplotu pláště. Jestliže je láhev chladná, lze ji opatrně, bez nárazů, přenést. Přitom má být 
transportní vzdálenost co nejkratší. Láhev je třeba dále chladit po dobu nejméně 24 hodin.  

32) Pokud byl rozklad acetylenu přerušen, je vhodné láhev umístit do nádoby s vodou tak, 
aby v případě netěsnosti láhvového ventilu docházelo k samovolnému odpouštění 
acetylénu přes vodní vrstvu. 

33) Hoří-li láhev u ventilu a působí-li plamen na jinou láhev, nebo na hořlavé látky 
v sousedství láhve, je třeba láhev i její okolí ochladit a plamen uhasit, např. jeho sražením 
nebo překrytím ventilu mokrým hadrem. Ventil se nesmí zavírat. Nejprve je však třeba 
ověřit možnost evakuace láhve na volné prostranství nebo jiný způsob zabránění vzniku 
nebezpečných koncentrací, např. plášť láhve nesmí mít teplotu vyšší jak 65 °C. Jestliže 
nelze plamen uhasit, je třeba láhev a její okolí chladit. V místech, kde by mohly 
vzniknout nebezpečné výbušné koncentrace je třeba provádět příslušná měření. 

34) Při určení teploty povrchu láhví 
a) lze pro první odhad předpokládat, že bezprostřední nebezpečí výbuchu hrozí u těch 

láhví, které byly vystaveny bezprostředně účinkům požáru, na kterých nelze udržet 
ruku nebo z jejichž povrchu se voda rychle odpaří (teplota na povrchu láhve je vyšší 
než 50 °C),  

b) pro přesnější měření teploty a jejího rozložení na povrchu láhve je třeba použít 
termokameru, bezkontaktní teploměr apod., teplotu povrchu láhve je třeba měřit ze 
všech stran, protože rozložení teplot nemusí být stejnoměrné, 

c) při měření teploty povrchu láhve je třeba ochlazování přerušit, 
d) teplotu uhašených a ochlazených láhvi je nutné sledovat ještě dalších 24 hodin; kdo 

a v jakých intervalech bude teplotu láhví kontrolovat určí velitel zásahu po konzultaci 
s povolaným technikem odborné firmy.  

35) Pro zamezení vzniku nebezpečných koncentrací unikajícího plynu je třeba odvětrat 
ohrožený prostor, evakuovat láhve u nichž nehrozí bezprostřední nebezpečí výbuchu na 
volné prostranství nebo zamezit úniku plynu z láhve. Pro odvětrání je bezpečné použít 
ventilátory s vodním pohonem. Pro manipulaci s ventily u hořlavých plynů je třeba 
používat nejiskřící nářadí, nebo nářadí omotat hadry neobsahujícími oleje a tuky. 

36) Acetylen je třeba vypouštět jen na volném prostranství. Pokud to není možné, lze 
unikající plyn odvést na volné prostranství hadicemi těsně spojenými s armaturou láhve. 
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Ve výjimečných případech je možno odvést acetylén na volné prostranství i bez dodržení 
podmínky těsnosti u armatury, např. požárními hadicemi. V místě vypouštění láhve je 
třeba vyloučit iniciační zdroje. Vypouštění plynu z láhve může v závislosti na jejím 
obsahu trvat i několik hodin.  

37) Při vypouštění acetylenu je třeba uvažovat jeho chování v daném prostředí. 
38) Na místo zásahu je vhodné povolat pracovníka firmy, která zapůjčuje, vyrábí nebo 

provádí servis láhví a další postup s ním konzultovat. 
39) Prostřelení láhve je krajním řešením v případě, že se v prostoru hoření nachází láhev 

a nelze zabránit jejímu výbuchu. Je nutné počítat s tím, že uvolněný hořlavý plyn (silné 
zvukové účinky) vzplane a plamen může dosahovat až do vzdálenosti desítek metrů. 
Vlivem tlaku se láhev ze svého místa může pohnout o několik metrů. Střelbu může 
provést pouze specialista Policie České republiky. 

40) Ke krytí hasičů je vhodné využít mobilní požární techniku, zejména cisternové 
automobilové stříkačky. Požární techniku, která neslouží ke krytí, je třeba odstavit tak, 
aby byla orientována k možnému výbuchu nejmenší plochou. 

41) Doporučené bezpečné vzdálenosti.  

Nebezpečná zóna Vnější zóna STAV SÍLY A PROSTŘEDKY VZDÁLENOST (m) VZDÁLENOST (m) 
Hasiči 0 – 50  
Požární technika  100 
Policie ČR, ZZS  150 Únik plynu z láhve 

Ostatní síly pro přímý zásah 30 - 50 50 - 150 
Hasiči 0 - 200  
Požární technika 100  
Policie ČR, ZZS  200 

Láhev 
 v podmínkách požáru 

Ostatní síly pro přímý zásah  300 
Využitím překážek lze vzdálenost přiměřeně zkrátit. 
Vzdálenosti musí být rovněž upraveny vzhledem ke směru větru, zástavbě, terénním podmínkám apod. 

42) V tunelech, podzemních prostorech a obdobných místech, pokud nejsou ohroženy lidské 
životy, se doporučuje zvážit nutnost nasazení hasičů. Případný výbuch hořlavého plynu je 
bezprostředním ohrožením zdraví a života hasičů bez možnosti účinné aktivní ochrany. 
V těchto případech je nutné posoudit míru možné záchrany majetku a míru ohrožení 
lidského zdraví nebo života. 

III. 
Očekávané zvláštnosti 

43) Při požárech s přítomností láhví s acetylenem je nutno počítat s následujícími 
komplikacemi: 
a) neočekávané roztržení láhve ještě před dosažením nebezpečných teplot v důsledku 

vadného materiálu, poškození tlakové láhve nebo ventilu, 
b) v důsledku tepelného rozkladu mohou láhve vybuchnout (i když nehoří) i 24 hodin po 

tepelném namáhání,  
c) nelze vždy změřit teplotu láhve na celém jejím povrchu,  
d) o výskytu láhví nemusí být jednotka informována, 
e) umístění láhví nemusí vždy odpovídat požadavkům předpisů,  
f) skutečnost, že láhev je součástí nástražného výbušného systému, 
g) zkreslování údajů o naměřených hodnotách při detekci čidlem na CO. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Metodický list číslo 34 
P 

Název: 
 

Požáry hořlavých prachů 
 Vydáno dne: 28. prosince 2005 Stran: 2 

 

I. 
Charakteristika 

1) Pro účely tohoto metodického listu se za hořlavé prachy považují jemnozrnné nebo 
jemnovláknité hořlavé látky organického původu. Hořlavá látka se vyskytuje přímo 
v podobě prachu nebo hořlavý prach vzniká při výrobě jako vedlejší produkt. Tento 
metodický list se netýká požárů kovových a nehořlavých prachů. 

2) Prach se vyskytuje jako usazený nebo rozvířený (aerosol). Usazený prach může být 
rozvířen, např. proudem vzduchu, hasební vodou, otřesy. Usazený hořlavý prach může 
hořet plamenným hořením nebo žhnout, může mít také schopnost samovznícení. 
I souvislá vrstva prachu nižší než 1 mm postačuje k šíření požáru nebo po jejím rozvíření 
k vytvoření výbušné směsi. Rozvířený hořlavý prach je schopen rychlého (explozivního) 
hoření nebo výbuchu (dále jen „výbuch“). Hořlavé prachy při přepravě prachu v potrubí 
vytváří silný elektrostatický náboj. Vlivem usazeného hořlavého prachu se zvyšuje 
lineární rychlost šíření požáru v objektech. 

3) Čím je hořlavý prach jemnější a sušší, tím je nebezpečnější. Mohou se vyskytovat směsi 
různě velikých prachových částic. 

4) Jednotlivé druhy hořlavých prachů a prostory s jejich výskytem jsou 
a) dřevěný prach - dřevozpracující a nábytkářská výroba - odsávací potrubí, zásobníky na 

prach a piliny, 
b) uhelný prach - zejména provozy úpraven uhlí (drtírna, třídírna, uhelné prádlo), 

teplárny a spalovny využívající uhlí, zauhlovací mosty, 
c) obilný a moučný prach - sila, mlýny, 
d) cukerný prach – cukrovary, 
e) jiné zemědělské a potravinářské prachy - sklady pícnin, přípravny krmiv, výroba 

krmných směsí, škrobu, kakaa, celulóza, puding, 
f) textilní prach a vláknité materiály - provozy textilního průmyslu (stroje, vnitřní 

prostory strojů, odsávací potrubí), 
g) další hořlavé materiály, které se mohou vyskytovat ve formě prachu – papír, léčiva, 

plasty, barviva. 

5) Požáry hořlavých prachů jsou charakterizovány: 
a) nebezpečím výbuchu - jedná se o možnost vzniku primárního a sekundárního výbuchu 

i) primární výbuch - počáteční výbuch nastávající vznícením rozvířeného prachu; 
primární výbuch je zpravidla doprovázen sérií sekundárních výbuchů se 
vzestupným účinkem (série výbuchů), 

ii) sekundární - výbuch výbušné směsi vytvořené rozvířením usazeného prachu, 
k němuž došlo účinkem tlakové vlny primárního výbuchu, 

iii) výbuch může nastat i jako důsledek žhnutí hořlavého prachu, kdy se mohou 
uvolňovat zplodiny nedokonalého hoření v podobě plynů, které jsou schopny 
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vytvářet výbušné směsi plynů; při zvíření žhnoucí vrstvy hořlavého prachu 
zpravidla dojde k okamžitému výbuchu, 

b) nebezpečím zasypání a zavalení při zásahu ve stabilních zásobnících sypkých hmot, 
c) rychlým šířením požáru, zejména tam, kde je souvislá vrstva prachu, 
d) skrytými cestami šíření požáru v odsávacích potrubích výrobních a skladovacích 

technologií,  
e) možností rozšíření požárů do zásobníků sypkých hmot. 

II. 
Úkoly a postup činnosti 

6) Při hašení požárů hořlavých prachů je třeba vést zásah s ohledem na nebezpečí výbuchu 
a dále: 
a) při požáru prachu ve vnitřních prostorách strojů nebo v odsávacím potrubí vypnout 

nebo zajistit vypnutí zařízení a průzkum šíření požáru směřovat do prostor, kam mohlo 
dojít k rozšíření požáru; rozsah a způsob vypnutí je vhodné konzultovat s obsluhujícím 
personálem a ve shodě se stanovenými provozními postupy k zamezení výbuchu, 

b) používat k hašení zpravidla roztříštěný vodní proud, roztříštěný vodní proud s příměsí 
smáčedla, těžkou pěnu, střední pěnu, lehkou pěnu; hasit tak, aby se zabránilo 
případnému zvíření hořlavého prachu, 

c) pokud se žhnoucí prach musí odstraňovat z konstrukcí, je vhodné vytvořit vrstvu 
střední pěny v místě dopadu žhnoucího prachu, 

d) prachy ve vznosu (rozvířený oblak prachu) skrápět roztříštěnými vodními proudy nebo 
vodní mlhou, 

e) při hoření prachu je nutné předpokládat náhlé změny rychlosti a směru šíření požáru 
a možnost vzniku série výbuchů; série výbuchů je příznakem bezprostředního 
ohrožení života hasičů a je nutné opustit zasažený prostor, 

f) nebezpečí výbuchu lze potlačit inertizací, např. pomocí inertního plynu (N2, CO2). 

III. 
Očekávané zvláštnosti 

7) Při požárech hořlavých prachů je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 
a) hoří i usazený prach ve vnitřních prostorách strojů a v odsávacím potrubí - skryté cesty 

šíření požáru, 
b) při hoření prachu a sypkých materiálů ve skladovacím prostoru (sila, zásobníky 

sypkých hmot) může nastat náhlé rozvíření prachu při 
i) vyskladňování zásobníku,  
ii) rozebírání konstrukce zásobníku, 
iii) destrukci zásobníku, 

c) omezený účinek vody bez příměsi smáčedla při hašení některých prachů - voda špatně 
proniká pod povrch a do hloubky hořící látky, 

d) práškové nebo plynové hasicí přístroje (CO2) nebo použití vody jako hasební látky 
v podobě kompaktního proudu může způsobit rozvíření prachu,  

e) směs hořlavého plynu s hořlavým prachem je náchylnější k výbuchu, 
f) nasazení přetlakového ventilátoru může nebezpečně zvířit usazený hořlavý prach. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Metodický list číslo 35 
P 

Název: 
 
Požáry na pilách a ve skladech dřeva 
 

Vydáno dne: 28. prosince 2005 Stran: 2 

 

I. 
Charakteristika 

1) Pilou a skladem dřeva se pro účely tohoto metodického listu rozumí otevřený areál pro 
uložení surového dřeva a jeho zpracování (formou dělení, hoblování, sušení atd.). 

2) Požáry na pilách a ve skladech dřeva jsou charakterizovány zejména: 
a) rychlým šířením požáru ve  stavbách (často dřevěných) spojených chodbami a 

dopravníky (vytvářející požární mosty), po hráních dřeva, po výrobních odpadech 
s možností požáru hořlavých prachů (piliny, hobliny apod.) mající za následek velkou 
plochu požáru,  

b) velkým rozsahem požáru spojeným se silným prouděním plynů, které je schopné 
unášet velké kusy hořících materiálů a tím způsobit nová ohniska požáru i ve velké 
vzdálenosti od místa požáru,  

c) velkým vlivem meteorologických podmínek na šíření požáru (vliv silného větru), 
d) vysokou teplotou zplodin hoření a sálavým teplem, 
e) možností zřícení a rozpadu hrání dřeva spojené s nebezpečím zavalení nebo možností 

tepelného poškození upevňovacích zařízení hrání dřeva, 
f) nebezpečím úrazu elektrickým proudem (poškození kabeláže, elektrických strojů atd.), 
g) velkou potřebou sil a prostředků a požární vody na hašení a velké intenzity dodávky 

hasební vody. 

II. 
Úkoly a postup činnosti 

3) Při průzkumu je třeba mimo obvyklých úkolů průzkumu dále zjistit: 
a) směr a cesty šíření požáru, 
b) možnosti zabezpečení požární vody (hydranty, požární nádrže, dálková doprava 

vody), 
c) rozvody a vypnutí elektrické energie (pozor na kabeláž, dopravníky, sušičky apod.), 
d) umístění pracovních strojů (pily, motorové pily apod.), dopravních prostředků 

(traktory, automobily, vleky), skladů PHM a olejů, 
e) možnost využití manipulačních a dopravních prostředků k hašení, evakuaci materiálu, 

k vytvoření proluk apod. 

4) Při požáru na pilách je zejména třeba:  
a) rozmístit zásahovou techniku s ohledem na možnost závalu a sálavé teplo z místa 

hoření (krytí techniky, odstup),  
b) při hašení, především při příjezdu prvních jednotek, kdy hrozí nedostatek vody, použít 

smáčedla,  
c) při nedostatku sil a prostředků se soustředit na požární obranu,  
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d) šíření požáru je možné bránit i odstraněním požárních mostů (dřevěné budovy, 
uložené řezivo na paletách, odstranění dopravníků apod.) a vytvořením proluk nebo 
ochranných valů (manipulační mechanizace s obsluhou),  

e) pro snížení tepelného toku využít vodních clon, pokrytí hrání pěnou, v některých 
případech lze využít stabilní skrápěcí zařízení, které je součástí technologie 
skladování, 

f) při hašení pilin, hoblin použít roztříštěné vodní proudy (požár hořlavých prachů), 
g) hasit hráně je nutné začít u horní části a usměrnit proud na čela hrání, podle potřeby 

lze přikročit k jejich rozebírání, před rozebíráním hraní a objektů nejprve vybrat 
vhodné místo pro uložení rozebíraného materiálu (pozor na zavalení), 

h) organizovat hlídky, vzhledem k možnosti přenesení požáru, a to zejména ve směru 
větru a proudění plynů při požáru,  

i) zvážit použití vody na technologická zařízení pily s ohledem na jejich možná 
poškození vlivem teplotních změn při hašení,  

j) spolupracovat s majitelem nebo uživatelem pily nebo skladu dřeva. 

III. 
Očekávané zvláštnosti 

5) Při hašení požáru na pilách a ve skladech dřeva je nutné počítat s následujícími 
komplikacemi: 
a) problémy se zásobováním požární vodou (malá vydatnost zdrojů vody, malá intenzita 

dodávky vody k hašení), 
b) ztráta funkčnosti vázacích prostředků hrání (vyhřátím nebo přehořením) a nebezpečí 

zavalení v důsledku rozpadu hrání, 
c) nevhodně odstavená manipulační a dopravní technika v objektech nebo v jejich 

bezprostřední blízkosti, 
d) uzavřený areál bez zaměstnanců, s ostrahou zajištěnou volně pobíhajícími psy, 
e) poškození techniky sálavým teplem, 
f) předpoklad déletrvajícího zásahu (střídání, osvětlení, strava, nápoje, PHM), 
g) nutnost zajištění mechanizace s obsluhou (manipulační a dopravní technika), 
h) potřeba stanovení opatření k zabezpečení dohledu nad místem zásahu směřující 

k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru - předání místa zásahu. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Metodický list číslo 36 
P 

Název: 
 

Požáry tuhých paliv 
 

Vydáno dne: 28. prosince 2005 Stran: 3 

 

I. 
Charakteristika 

1) S požáry tuhých paliv se nejvíce setkáváme při skladování v důlních závodech, úpravnách 
uhlí, energetických výrobnách, průmyslových závodech, uhelných skladech, v uhelnách 
a sklepech pro spalování v domovních kotelnách a lokálních spotřebičích a při transportu 
silniční, železniční a vodní dopravou. 

2) Pod pojmem tuhá paliva rozumíme černé a hnědé uhlí, lignity, koks a brikety. Tuhá paliva 
rozdělujeme do 3 skupin podle náchylnosti k samovznícení (reaktivity): 
a) skupina vysoce reaktivní s výrazným sklonem k samovznícení (brikety, briketové 

zlomky a třísky a oxidovaná černá uhlí),  
b) skupina reaktivní se sklonem k samovznícení (hnědá uhlí), 
c) skupina nereaktivní nejevící sklony k samovznícení (antracity, antracitová uhlí, koks). 

3) Sklady tuhých paliv jsou objektově nebo prostorově členěny na: 
a) volné,  

i) skladiště, složiště, odlehčovací a manipulační sklady apod.,  
ii) mechanizované sloužící k uskladnění velkého množství paliva k energetickým 

účelům vybavené mechanizačním zařízením jako jeřáby, dopravníky, scrapery, 
portály, exkavátory, buldozery apod., 

b) kryté, zpravidla přístřešky na skladování tuhých paliv, 
c) uzavřené,  

i) skladovací haly, 
ii) uhelny u kotelen průmyslových a obytných budov, včetně sklepů, 
iii) zásobníky v energetických výrobnách s mechanickým vyhrnováním paliva 

(povrchové, podpovrchové), 
iv) sila - zásobníky s gravitačním vyprazdňováním sloužící jako vyrovnávací článek 

mezi přísunem a odběrem paliva. 

4) Požáry tuhých paliv vzniklé samovznícením se vyznačují tím, že oheň se šíří uvnitř 
hromad ve výši asi jedné třetiny naskladněné výšky. Při jejich hoření se vyvíjí značné 
množství dusivého kouře z nedokonalého hoření s obsahem oxidu siřičitého, uhličitého a 
uhelnatého, který bezprostředně ohrožuje lidské zdraví, pokud není použita účinná 
ochrana dýchacích cest. Při hoření tuhých paliv v uzavřených prostorech dochází k nárůstu 
teploty a vysoké koncentraci kouře s nebezpečím možnosti výbuchu. Požáry hromad 
tuhých paliv povrchovým hořením se vyznačují šířením požáru po povrchu po směru větru 
doprovázené plamenným hořením s úlety jisker, které bezprostředně ohrožují okolí. 

5) Za ohnisko samovznícení se považují, bez zřetele na druh paliva, místa, v nichž teplota 
dosahuje minimálně 65 °C a kde se teplota zvyšuje během 24 hodin o více jak 3 °C a dále 
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všechna místa, kde jsou zřejmé vnější příznaky samovznícení /zápach po produktech 
tepelného rozkladu, žhnutí, nedokonalé hoření, jiskření (v noci, při větru) apod./. 

II. 
Úkoly a postup činnosti 

6) Při hašení požárů tuhých paliv mimo obvyklých úkolů je třeba: 
a) přijmout opatření k zabránění ohrožení osob a zvířat s ohledem na vznik zplodin 

hoření při požárech hořících hromad tuhých paliv na volném prostranství, a to 
vzhledem ke směru větru a klimatickým podmínkám v místě (nepřetržitý monitoring 
ovzduší zejména s ohledem na koncentraci oxidu uhelnatého, opatření pro 
zaměstnance a obyvatele po směru větru, evakuace), 

b) zásah vést z návětrné strany, 
c) u velkých hromad tuhých paliv zjistit ohnisko hoření a jeho teplotu, rozsah požáru 

a možnost šíření v hromadách a učinit opatření k vytvoření proluk v hromadách tuhých 
paliv, oddělit hořící část od nehořící; k tomu účelu převážně využít všech dostupných 
mechanizačních prostředků provozovatele skladu tuhých paliv s obsluhou. Ohniska 
vyjmout a palivo přednostně spotřebovat, nebo ochladit přeložením na volné místo do 
vrstev vysokých pouze 0,25 až 0,5 m,  

d) hasit hořící hromady roztříštěnými vodními proudy, zkrápět podle potřeby. U požáru 
na velké ploše zkrápět vodní mlhou přednostně za použití rozprašovačů 
(postřikovačů), které jsou již zabudovány. U vodních proudů používat mlhové 
proudnice s přídavkem smáčedel s koncentrací 0,05 až 0,1 %, k likvidaci ohnisek lze 
využít i vpichy s injektáží vody s přídavkem smáčedla, 

e) pokud je to nutné, přijmout opatření k omezení množství odtékající hasební vody 
(zejména na provizorních složištích) do vodních zdrojů,  

f) při nezbytném nasazení hasičů a mechanizačních prostředků na hořících hromadách 
provést opatření proti propadnutí do vyhořelých částí hromad nebo ohnisek (viz 
nebezpečí pádu), 

g) při malých požárech likvidovat požár odstraněním ohniska požáru z hořící hromady, 
např. vynesením, vyvezením, pomocí dopravníku, 

h) likvidace ohnisek s projevy samovznícení musí probíhat nepřetržitě až do snížení 
teploty paliva pod 30 °C; přerušení zásahu, zvláště při zkrápění vodou, má za následek 
další rozšiřování ohniska, 

i) při požárech paliva ve sklepech a uzavřených prostorech skladů tuhých paliv zjistit 
rozsah zakouření objektu jako celku, zejména schodišť, poschodí a případně 
rozhodnout o opatřeních k zabránění paniky obyvatel, evakuaci nebo zabránění šíření 
kouře (neotevírání dveří do chodeb, odvětrání kouře okny, použití přetlakové 
ventilace, havarijní ventilace, odsavače kouře a další), průběžně přijímat opatření 
s ohledem na nebezpečí výbuchu, informovat ohrožené osoby o přijatých opatřeních; 
dále se přiměřeně použije postup jako při hašení hromad, 

j) při požárech paliva na dopravních prostředcích se postupuje obdobně jako při hašení 
hromad; likvidace ohniska požáru, případně vysypání nákladu mimo dopravní 
prostředek, rozprostření tuhých paliv na nízkou vrstvu z důvodu vychladnutí, s cílem 
zabránit přenesení požáru na přepravované vozidlo nebo okolí. 
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III. 
Očekávané zvláštnosti 

7) Při hašení hromad uhlí je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 
a) zvýšená potřeba dýchací techniky, 
b) požadavky na častější střídání zasahujících hasičů,  
c) předpoklad dlouhotrvajícího zásahu, 
d) problémy s odvodem hasební vody z hlediska ochrany životního prostředí, 
e) nutný monitoring ovzduší a trvalé sledování směru větru a možnosti ohrožení zdraví 

zplodinami hoření, 
f) velké množství vody použité na chlazení a hašení tuhých paliv při dopravě pomocí 

pásových dopravníků může způsobit sesouvání tuhého paliva na dopravním pásu, 
g) omezené možnosti pro odvětrání sklepů, 
h) omezený manipulační prostor ve sklepích a komplikace spojené s hašením požárů ve 

sklepních prostorech budov. 

 

P 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Metodický list číslo 37 
P 

Název: 
 

Požáry v trolejbusových a 
tramvajových depech 

 
Vydáno dne: 28. prosince 2005 Stran: 2 

 

I. 
Charakteristika 

1) Trolejbusová a tramvajová depa slouží ke garážování, provozní údržbě a opravě 
dopravních vozidel – trolejbusů a tramvají. Haly mohou být zároveň využívány i jako 
výrobní prostory pro montáž nových vozů nebo jejich částí. 

2) Trolejbusová a tramvajová depa jsou charakterizována: 
a) velkým počtem garážovaných vozidel – tento počet se liší podle denní doby a je 

závislý na dopravní špičce, 
b) mezi garážovanými vozidly se vyskytují i vozidla se spalovacími motory – traktory, 

odtahová vozidla, osobní vozidla, některá vozidla mohou mít i alternativní pohon, 
c) vozidla jsou ustavena blízko vedle sebe - rychlý přenos požáru na jednotlivé vozy, 

ztížení pohybu mezi vozidly, 
d) místo zásahu může být z důvodu garážování velkého počtu vozidel a jejich výšky 

nepřehledné,  
e) v prostoru parkovacích hal hrozí nebezpečí pádu do opravárenských kanálů nebo 

poranění zasahujících při pohybu v dílenských prostorech o stroje a zařízení, 
f) halami procházejí troleje se stejnosměrným napětím 600 V (nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem), 
g) stropní konstrukce jsou většinou ocelové, příhradové - v případě vysokých teplot hrozí 

nebezpečí zřícení, 
h) v prostoru tramvajových dep je velké množství kolejí, 
i) haly jsou většinou objízdné kolem celého obvodu po zpevněné komunikaci. 

3) Součástí trolejbusového a tramvajového depa mohou být také: 
a) měnírna střídavého napětí 22 kV na stejnosměrné napětí 600 V (nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem), 
b) sklady hořlavých kapalin a olejové hospodářství, 
c) sklad tlakových lahví, 
d) sklad pneumatik (pouze trolejbusy), 
e) administrativní prostory, šatny a příruční sklady. 

4) V trolejbusových a tramvajových depech je zpravidla nepřetržitý provoz, a proto se 
v prostorách dílen a garáží nachází osoby znalé místního prostředí, zároveň nelze vyloučit 
potřebu záchrany osob. 

II. 
Úkoly a postupy činnosti 

5) Při likvidaci požáru v trolejbusových a tramvajových depech je nutné, kromě obecných 
činností zejména: 

 

P 
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a) postupovat s ohledem na složité podmínky zdolávání požáru, zejména využít 
dokumentaci zdolávání požáru, osobu znalou místního prostředí a v případě nutnosti 
povolat na místo zodpovědné pracovníky; zjistit počty zaměstnanců a případnou 
potřebu záchranných prací, 

b) spolupracovat se zaměstnanci při případné evakuaci vozidel, 
c) zajistit vypnutí elektrické energie v trolejích a vyžádat si od oprávněné osoby „příkaz 

B“; zejména v noci je však velmi pravděpodobné, že pracovníci elektrodispečinku 
budou na místě až s časovou prodlevou a jednotky budou muset zasahovat ještě před 
jejich příjezdem. V tomto případě musí velitel zásahu rozhodnout, zda je s ohledem na 
nebezpečí z prodlení (např. při záchraně osob) nutné zasahovat tak, aby bylo 
minimalizováno nebezpečí úrazu elektrickým proudem (volba vhodného hasiva - CO2, 
prášek), 

d) zjistit polohu ohniska a vyhodnotit cesty šíření požáru, provést příslušná opatření 
(např. ochlazování), 

e) ovlivnit polohu neutrální roviny (např. otevřením výjezdových vrat, která jsou často ze 
dvou protilehlých stran, zařízením pro odvod tepla a kouře, popř. světlíky), 

f) dávat pozor na padající sklo nebo jiné výplně ze střechy a nízkou požární odolnost 
konstrukcí hal (nebezpečí zřícení konstrukcí), 

g) pohybovat se obezřetně, protože vozidla jsou ustavena mezi opravárenskými kanály 
a kolejemi (nebezpečí pádu). 

6) Při požáru v dílenské části trolejbusových a tramvajových dep je nutné zjistit zejména: 
a) umístění tlakových lahví pro svařování,  
b) možnost přenesení požáru po kabelových lávkách, 
c) vliv snížení stropní konstrukce (tepelná izolace) a umístění různých vestaveb na šíření 

požáru a kouře; je nutné zajistit odvětrání tepla a kouře (např. přetlakovou ventilací 
- odvětrání se většinou provádí do prostoru garážového stání vozidel), je také nutné 
provést průzkum z hlediska záchrany osob a kontrolu šíření požáru mezistropím, 

d) výskyt příručních skladů s nejrůznějším materiálem zejména s hořlavými kapalinami 
(čističe, barvy, laky, lepidla, potahové materiály, plasty, pryže apod.). 

III. 
Očekávané zvláštnosti 

7) Při požáru v trolejbusových a tramvajových depech je nutno počítat s těmito zvláštnostmi: 
a) omezená možnost  vyvezení nebo vytlačení ustavených vozidel; nejsou vždy připojena 

na tlakový vzduch a jsou v podstatě neovladatelná (trolejbusy), 
b) některé trolejbusy mohou mít pomocný pohon spalovacím motorem, některá pomocná 

vozidla mohou mít alternativní pohon na plyn, 
c) při vytváření dopravního a útočného vedení je nutné postupovat tak, aby byla uvážena 

rozloha haly, vzdálenost k místu požáru; v tramvajových depech nutno brát v úvahu 
komplikace při tvoření hadicového vedení přes koleje, 

d) objekty sloužící jako trolejbusová a tramvajová depa většinou nesplňují současné 
požadavky na požární bezpečnost staveb, např. rozdělení budov do požárních úseků, 

e) omezená možnost informovat osoby, které se nacházejí v rozlehlém a členitém objektu 
o jejich možném ohrožení; požár v některé z částí areálu není většinou důvodem 
k přerušení ostatních pracovních činností, proto je nutné dbát na zvýšenou opatrnost. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Metodický list číslo 38 
P 

Název: 
 

Požáry v zábavních podnicích 
 Vydáno dne: 28. prosince 2005 Stran: 2 

 

I. 
Charakteristika 

1) Zábavními podniky se pro účely tohoto listu rozumí budovy, kde se provozují diskotéky, 
herny, restaurace a kluby s hudební produkcí. Tento metodický list neřeší požáry při 
příležitostných akcích pořádaných mimo zábavní podniky.  

2) Tento metodický list lze přiměřeně použít pro zásahy jednotek v zábavních podnicích 
spojené s výskytem dráždivých nebo dýmotvorných látek bez požáru. 

3) Při zásahu v zábavních podnicích lze očekávat následující charakteristická nebezpečí 
zejména:  
a) ztráta orientace, 
b) intoxikace a udušení, 
c) popálení a opaření, 
d) úraz elektrickým proudem, 
e) chaotické až panické chování přítomných osob s možností jejich snížené rozlišovací 

schopnosti /vzhledem k možnému požití alkoholu a jiných omamných látek (drog)/ 
a následného poranění resp. usmrcení (ušlapáním). 

4) Zásah jednotky na požáry v zábavních podnicích je ovlivněn zejména: 
a) přítomností velkého počtu osob na relativně malém, ve většině případů až stísněném 

prostoru, časté je umístění těchto podniků v suterénech (sklepích) budov, 
b) nedostatečným osvětlením uvnitř objektu, chybějícím nebo nefunkčním nouzovým 

osvětlením,  
c) náročností průzkumu a vyhledávání osob vzhledem k neznámému počtu a anonymitě 

návštěvníků zábavních podniků,  
d) složitými podmínkami pro záchranu a evakuaci (nebezpečí pádů osob na únikových 

cestách, nedostatečný počet únikových východů a jejich snížená průchodnost vlivem 
např. mechanických zabezpečovacích zařízení a uměle vytvořených překážek), 

e) vývinem značného množství toxických zplodin hoření z dekorací a zvukové izolace 
v objektech, zakouřením v místě vzniku požáru a jeho rozšířením v celém objektu, 
nedostatečnou až žádnou možností odvětrávání, 

f) možností rychlého rozšíření požáru do jednotlivých částí objektů vlivem velkého 
množství snadno hořlavých a hoření podporujících materiálů (dekorací),  

g) omezenou dostupností těchto objektů z hlediska jejich umístění v zástavbě a stavební 
členitosti (úkryty CO, výrobní haly, podzemní prostory apod.), 

h) tím, že se obvykle jedná o zásahy v noci. 

 

P 
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II. 
Úkoly a postup činnosti 

5) Při hašení požáru v zábavních podnicích je nutné: 
a) průzkumem, kromě obvyklých informací, zjistit stav evakuace a její potřebu, 
b) organizovat průzkum uvnitř budovy, pokud možno více průzkumnými skupinami, 

zaměřený na vyhledávání ohrožených osob a označit místa, kde byl proveden 
průzkum, 

c) zvážit možnost provedení účinného hašení požáru již během evakuace, zajistit 
dostatečný počet sil a prostředků, aby bylo možno současně s prováděním evakuace 
provádět průzkum popřípadě hasit, 

d) zajistit spolupráci s odpovědnými osobami a policií, 
e) pokud evakuaci provádí jednotka, evakuaci přizpůsobit vzniklé situaci (tzn. odvádět 

evakuované bez ustrojení do prostoru chráněného před nepříznivými 
meteorologickými podmínkami, omezit evakuaci jen na část objektu apod.), 
evakuovat nejdříve osoby s různým druhem omezení pohybu, kontrolovat úplnost 
evakuace z ohroženého prostoru, 

f) zajistit odvětrání únikových cest (přetlaková ventilace), evakuované vyvádět mimo 
zásahové cesty nebo tak, aby jejich část byla stále volná pro potřeby zásahu, 

g) evakuované soustředit mimo nástupní prostory jednotek, zabezpečit pro evakuované 
dle potřeby náhradní prostory nebo dopravní prostředky, zajistit přítomnost 
zdravotnické pomoci, 

h) zabezpečit kontrolu zasažených objektů (kontrola z vnějšího pláště objektu 
a prohlídka okolí). 

III. 
Očekávané zvláštnosti 

6) Při požárech v zábavních podnicích je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 
a) odhořívání, odpadávání a odkapávání materiálů v průběhu evakuačních a likvidačních 

prací, 
b) neochota spolupráce postižených osob při evakuaci s možností opětovného návratu 

osob do objektu se snahou zachránit (vyhledat) další osoby či osobní věci, 
c) agresivita přítomných osob, 
d) uzavření (regulace pohybu účastníků, výběr vstupného) či neprůchodnost únikových 

cest při příjezdu a v počáteční fázi záchranných prací,  
e) možnost výbuchu zplodin nedokonalého hoření při průniku do místností v členitém 

neznámém objektu, 
f) nepřehledná situace v počtech zachraňovaných osob a potřeba poskytování 

předlékařské první pomoci zachraňovaným. 
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Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Metodický list číslo 
39 
P 

Název: 
 

Požáry v divadlech 
 

Vydáno dne: 4. prosince 2006 Stran: 5 

I.  

Charakteristika 

1) Součástí budov divadel jsou zpravidla prostory určené pro shromáždění nejméně 200 
osob 1. V budovách divadel se zpravidla provozují činnosti se zvýšeným požárním 
nebezpečím 2. Rozsah vybavení divadel a jejich dispoziční řešení a vybavení je 
ovlivněno tím, zda jde o stálou scénu, divadlo s občasným provozem nebo o divadlo ve 
víceúčelové budově. Divadelní budovy jsou charakteristické svou dispoziční 
variabilitou, rozsahem zastavěného prostoru a různorodostí využití prostorů, což má za 
následek obtížnou orientaci v budově, zejména v prostorech nepřístupných veřejnosti. 

2) Největší nebezpečí z hlediska rozvoje požáru se vyskytuje na jevišti a v přilehlých 
prostorech v důsledku používání velkého množství různorodých, lehce hořlavých 
materiálů na dekorace, rekvizity a garderobu. Velká výška jednotlivých prostorů 
podporuje rychlou výměnu plynů a vznik komínového efektu, zejména v prostoru jeviště 
s provazištěm. Rychlému rozvoji požáru napomáhají různé šachty, které propojují 
jednotlivé prostory. Hořením značného množství lehce hořlavých materiálů, včetně 
plastických hmot, vzniká velké množství toxických zplodin hoření.  

3) Pro jednotky je hašení komplikováno obtížnou přístupností k místu požáru, špatnou 
orientací v zakouřených prostorech a velkou koncentrací osob nejen v hledišti, ale 
i v zázemí jeviště. Obslužný personál se vyskytuje ve všech prostorech budovy.  

4) Pojmy a definice prostorů a konstrukcí v divadlech, která podle velikosti divadla 
mohou obsahovat: 

a) kukátkové jeviště - jeviště ohraničené portálem, který vymezuje plochu jeviště, 
b) amfiteátrové jeviště - otevřené jeviště (může být uvnitř nebo i mimo budovu) je 

ohraničeno stavitelnými portály, 
c) pódium - vystavěné jeviště v sále, které postrádá portály a většinu technického 

vybavení, 
d) hlavní jeviště - prostor ohraničený portálem na které mohou bezprostředně 

navazovat boční jeviště, zadní jeviště a předscéna (bývá mimo oponu a může být 
zakryto pevnou nebo oddělávací konstrukcí. Jeviště je ohraničeno textilními 
závěsy, které jsou upevněny na tzv. tazích; podlahu jeviště tvoří tzv. „jevištní 
mosty“ (stoly), které se mohou vertikálně pohybovat i několik metrů pod nebo nad 
úroveň jeviště. V bočních jevištích bývají „jevištní vozy“, kterými se nasouvají 
připravené dekorace na scénu. V jevištních mostech se nachází „propadla“ 
(otvory v podlaze jeviště - jevištního mostu). Některá divadla jsou vybavena 
dodatečně montovanou „točnou“. Ovládání jevištních mostů, točny apod. je 
zpravidla kombinované (např. elektrohydraulické) a pod jevištním prostorem se 

                                                 
1 Čl. 4.4 ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - shromažďovací prostory 
2 § 4 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/200 Sb.  
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může nacházet v nádržích i větší množství hydraulického oleje. Hlavní jeviště je 
směrem od hlediště odděleno soustavou opon (požární, hlavní – z těžkého textilu, 
revuální – látková umělecky dotvořená a tylová – průhledný textil),  

e) provaziště - prostor nad hlavním jevištěm opatřený kovovým roštem s kladkami 
závěsných lan a tahových tyčí, který slouží k zavěšení dekorací a manipulaci 
s nimi a k obsluze dalších technických zařízení zde instalovaných (osa tyče 
jevištních tahů nejméně 4,5 m nad hranou portálu, systém vyvažování břemen 
zpravidla pomocí litinových závaží). Jevištní prostor (komín) probíhá celou 
výškou stavby až po střešní konstrukci, ve které bývají instalovány zařízení pro 
odvod kouře a tepla (dále jen „OKT“), SHZ apod.; nad portálem jsou po boku 
instalovány obslužné a technické lávky, které mají únikové komunikace mimo 
prostor požárního úseku, 

f) jevištní lávka - pavlačový ochoz kolem jeviště ve výši 1. nebo 2. podlaží 
divadelní budovy. Na jevištní lávce bývají instalována osvětlovací tělesa 
(reflektory) a je odtud obsluhováno provaziště, 

g) portál - architektonické rozdělení divadelního prostoru na hlediště a jeviště, tzv. 
portálovým oknem, v němž je ze strany jeviště umístěn mechanizmus oponového 
závěsu, 

h) portálová věž - vložená konstrukce na bočních stranách hlavního jeviště, která je 
do stran pohyblivá, 

i) horní portál (portálový most) - pohyblivá konstrukce nad hlavním jevištěm, která 
ohraničuje prostor jeviště, 

j) propadliště - část prostoru pod jevištní podlahou, kde se mohou nacházet 
zpravidla hydraulické mechanizmy ke zvedání a spouštění i větších plošných dílů; 

k) požární opona - požární uzávěr typu EW (vždy z nehořlavých hmot) oddělující 
jeviště od hlediště; uzavírání požární opony vždy po obou stranách portálů 
a u větších jevišť navíc nejméně z jednoho dalšího místa (zpravidla z přilehlé 
chráněné únikové komunikace),  

l) technická zázemí - navazují na prostory jeviště - pracoviště strojníka (nachází se 
zpravidla na lávce a řídí nasouvání jevištních vozů, pohyb jevištních mostů, 
dekorací apod.; osvětlovací a zvuková režie (samostatné místnosti, často 
i v prostoru hlediště); pracoviště inspicienta (v prostoru jeviště - řídí celý průběh 
představení a má možnost vstupovat do domácího rozhlasu rozvedeného 
v budově); stanoviště požárního dohledu (zpravidla v prostoru ovládání požárně 
bezpečnostních zařízení - SHZ, OKT, EPS apod.); vlásenkárna a maskérna 
(prostory v blízkosti jeviště kde se připravují herci na představení); další obslužné 
prostory pro uložení rekvizit a kostýmů (garderóby) pro představení, šatny herců 
a jevištních techniků, sklady dekorací, kuřárna, denní místnost apod., 

m) jevištní vůz - praktikáblový stupeň na kolečkách o celkové výšce 20 cm, 
pohybující se horizontálně po jevišti a umožňující rychlé proměny scén, 

n) orchestřiště - prostor před portálem, zpravidla 2 m pod úrovní podlahy jeviště, 
o) hlediště - pro diváky s rovnou nebo stupňovitou podlahou, pevnými nebo 

sklopnými sedadly (připevněnými nebo nepřipevněnými) a doplňované o tzv. 
volné přístavky. Řady sedadel v hledišti mohou být odděleny uličkou nebo mohou 
být řady celistvé; povrch sedadel je často z hořlavých materiálů,  

p) lóže - oddělená část hledištního prostoru určená pro malé skupiny diváků nebo pro 
umístění některých technických zařízení,  

q) foyer - součást slavnostního divadelního předsálí, vnitřní shromažďovací prostor 
pro návštěvníky divadla před vstupem do hlediště (nachází se v něm zpravidla 
šatny diváků, toalety, stánky rychlého občerstvení, vstupenkové prodejny, 
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pracoviště inspektora hlediště, požárního dohledu a lékařské služby) může být 
používán k menším výstavám nebo komorním koncertům, 

r) pomocné výrobní prostory - opracování dřeva, kovu, čalounické dílny, malírny, 
krejčovny apod., 

s) další související prostory - sály zkušeben (tělocvičné, baletní, herecké, zkušebny 
orchestrů, zkušebny sborů /korepetitovny/ apod.) a administrativní část, 

t) technický box - oddělená část hledištního celku určená pro umístění technického 
zařízení divadla (stanoviště osvětlovače, zvukaře apod.), 

u) dekorace - soubor kulis vyrobených v divadelních dílnách, 
v) galerie - část hlediště se sedadly i místy k stání, ještě nad úrovní balkónu, 
w) girlanda - ozdobný závěs na nějž jsou navázány různé ozdoby, lampiony apod., 
x) hledištní inspektor - vedoucí uvaděč (biletář), jemuž je podřízen chod všech 

hledištních služeb pro obecenstvo. 

5) Při zásahu v divadlech lze očekávat následující charakteristická nebezpečí, zejména:  

a) ztrátu orientace, 
b) intoxikace a udušení, 
c) popálení a opaření, 
d) úraz elektrickým proudem, 
e) pádu nebo propadnutí, 
f) zřícení konstrukcí a padající předměty, 
g) chaotické až panické chování přítomných osob.  

6) Zásah jednotky při požáru v divadle je ovlivněn zejména: 

a) přítomností velkého počtu osob,  
b) náročností průzkumu a vyhledávání osob vzhledem k velkému členění zázemí 

divadelního prostoru,  
c) složitými podmínkami pro záchranu a evakuaci osob zejména z prostorů určených 

pro zaměstnance divadla v důsledku zúžení únikových komunikací odloženými 
rekvizitami apod., 

d) vývinem značného množství tepla, 
e) možností rychlého rozšíření požáru v jevištním prostoru a do technického zázemí, 

vlivem neuzavřených prostupů, zejména v období přípravy divadelní scény,  
f) tím, že se obvykle jedná o zásahy v noci. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 

7) Požární technika musí být ustavena mimo prostory určené pro soustředění 
evakuovaných osob a komunikací vedoucích k nim.  

8) Seznámit se s průběhem evakuace osob z divadla, který provedl personál. Evakuované 
osoby soustředit mimo nástupní prostory jednotek, zabezpečit evakuované dle potřeby, 
např. zajistit přítomnost zdravotnické pomoci. Je nutno využít evakuační plán. 

9) Organizovat průzkum uvnitř budovy, pokud možno více průzkumnými skupinami, 
zaměřený na vyhledávání ohrožených osob a označit místa, kde byl proveden průzkum. 

10) Zvážit možnost provedení účinného hašení požáru již během evakuace, zajistit 
dostatečný počet sil a prostředků, aby bylo možno současně s prováděním evakuace 
provádět průzkum, popř. hasit. 
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11) Průzkumná skupina musí být vybavena kromě standardních prostředků (izolační dýchací 
přístroj, svítilna apod.), prostředky pro usnadnění orientace (vodící lano), evakuaci osob 
nebo záchranu ohrožených osob. 

12) Průzkumná skupina kromě standardních úkolů, musí nejprve navázat kontakt s místem 
řízení evakuace a zjistit v jaké fázi se evakuace osob nachází (jaký je její stav). Pro 
rychlé a objektivní zjištění potřebných informací musí vytěžit členy (vedoucího) 
požárního dohledu. Dále musí: 

a) zjistit místa ovládání instalovaných požárně bezpečnostních zařízení, zda byla tato 
zařízení uvedena do činnosti a s jakým výsledkem, 

b) zjistit ohnisko požáru a cesty jeho šíření (využít EPS), 
c) zjistit uzavření otvorů v požárně dělících konstrukcích požárního úseku zejména 

kde hoří a ve směru šíření požáru, 
d) zkontrolovat možnosti šíření požáru rozvodem vzduchotechniky a to až do 

prostoru strojovny vzduchotechniky. 

13) Při rozhodování o vedení hasebního zásahu využít především zpracovanou DZP. Pokud 
nebyla dokončena evakuace osob, nasadit síly a prostředky na její dokončení. 
K oznámení o zahájení evakuace se doporučuje využít člena hereckého souboru. 
K úspěšnému řízení evakuace a zabránění vzniku paniky využít domácího rozhlasu nebo 
ručních megafonů. Na řízení evakuace využít hasiče, pokud je to možné 
i psychologickou službu HZS ČR nebo příslušníky, kteří absolvovali kurz 
posttraumatické intervenční péče.  

14) Hasební zásah vést mimo hlavní evakuační komunikace a směrovat především vnitřními 
zásahovými cestami proti směru šíření požáru, pokud možno do ohniska požáru, a to ze 
všech možných stran. Podle podmínek upřednostnit používání roztříštěných proudů. 
Zásah vést především vytvořenými zásahovými cestami. Další proudy směrovat: 

a) ke všech otvorům v požárně dělících konstrukcí požárního úseku, ve kterém hoří, 
a to i k otvorům opatřených požárními uzávěry; v případě namáhání uzávěrů 
požárem, tyto intenzivně ochlazovat, 

b) aktivovat OKT v požárním úseku zasaženém požárem, pokud k aktivaci již 
nedošlo v automatickém režimu, 

c) kontrolovat, popřípadě chladit okolí vyústění OKT a vzduchotechniky, 
d) použít prostředky pro zvýšení hasebních účinků vody, 
e) pokud to dovolují možnosti na místě zásahu používat roztříštěné proudy, 
f) při rozvinutém požáru ochlazovat požární oponu na odvrácené straně od požáru, 

pokud již není chlazena stabilním zařízením, 
g) prostor zásahu při rozvinutém požáru rozdělit vždy na více úseků. 

III.  

Očekávané zvláštnosti 

15) Při požárech divadel nutno počítat s následujícími komplikacemi: 

a) vznik paniky při evakuaci osob, neřízená evakuace, 
b) uzamčené nebo zatarasené evakuační cesty, 
c) neuzavření požárních opon vlivem dekorací zasahujících do profilu pod oponou, 
d) rychlé šíření plamene vlivem absence prostředků pro snížení hořlavosti dekorací, 
e) neuzavření otvorů šachet sloužících k dopravě dekorací a vytvoření tak požárních 

mostů mezi požárními úseky, 
f) vysoká intenzita požáru, 
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g) velké zadýmení únikových komunikací a vývin toxických zplodin, 
h) ztráta orientace vlivem různých zákoutí sloužících k dočasnému odložení dekorací 

a rekvizit, 
i) přítomnost osob v různých prostorách divadla i po skončení představení, 
j) ztížení evakuace osob zúženými vnitřními únikovými komunikacemi (např. 

přístavky v řadách sedadel), 
k) narušení statiky budovy vlivem roztažnosti ocelových konstrukcí v jevišti. 
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Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 
Požáry uzavřených skladů hořlavých kapalin 
 

Metodický list číslo 
40 
P 

 Vydáno dne: 4. prosince 2006  Stran: 3 

I. 

Charakteristika 

1) Základní popis hořlavých kapalin a objektů pro jejich skladování:  

a) uzavřený sklad hořlavých kapalin je stavební objekt (samostatný nebo vestavěný), 
zastřešený, se všemi obvodovými stěnami s malým podílem trvale otevřených 
(nezasklených nebo jinak vyplněných) otvorů v obvodových stěnách, případně 
střešních konstrukcích, určený pro uskladnění, přijímání a vydávání hořlavých 
kapalin ve větších množstvích, 

b) hořlavé kapaliny se využívají v různých odvětvích. Sklady hořlavých kapalin 
mohou být součástí provozů, popř. výrob i skladovacích prostor. Množství 
skladovaných látek se značně liší podle typu skladu. Maximální množství 
hořlavých kapalin může dosahovat řádově stovek tisíc litrů a kilogramů, 

c) hořlavé kapaliny uložené v jednotlivých skladech se mohou značně lišit svými 
fyzikálně-chemickými vlastnostmi i technicko bezpečnostními parametry. To 
může mít vliv na vznik a šíření požáru a zejména na hašení (na účinnost některých 
druhů hasiv),  

d) hořlavé kapaliny se skladují v obalech, kontejnerech nebo nádržích. Nádrže, 
kontejnery nebo obaly mohou být připojeny na potrubní rozvod. Obaly mohou být 
vyrobeny z rozbitných (sklo), hořlavých (plast) nebo nerozbitných (kov) materiálů. 
Obaly se liší i objemem (až stovky litrů). Hořlavé kapaliny v obalech se mohou 
ukládat v kovových regálech. V podmínkách požáru hrozí nebezpečí zřícení 
kovových konstrukcí regálů. Způsob skladování a druh používaných obalů může 
ovlivnit jak průběh požáru, tak průběh hašení. 

2) Z hlediska požární ochrany je pro sklady hořlavých kapalin charakteristické: 

a) sklad představuje zvýšené požární zatížení,  
b) z hlediska požární bezpečnosti staveb sklad zpravidla tvoří samostatný požární 

úsek, 
c) sklad může být umístěn v nadzemním i podzemním podlaží, 
d) sklady jsou vybaveny provozním větráním a mohou být vybaveny stabilním nebo 

polostabilním hasicím zařízením, EPS, popř. zařízením pro odvod tepla a kouře, 
e) sklady hořlavých kapalin musí být vybaveny havarijními jímkami nebo 

záchytnými jímkami, které jsou trvale napojeny na havarijní jímky 1. Potrubí 
odvádějící hořlavé kapaliny ze záchytných jímek do havarijních jímek musí mít 
trvale účinné kapalinové uzávěry a nesmí mít uzavírací armatury znemožňující 

                                                 
1 Záchytná jímka slouží pro zachycení běžně uniklých kapalin v důsledku netěsností nádrže. Je zpravidla 

svedena do havarijní jímky. Havarijní jímka slouží k zadržení uniklých kapalin při havarijních stavech, je 
dimenzována nejméně na užitný objem největší nádrže technologického zařízení, kontejneru nebo přepravního 
obalu, v nichž se vyskytuje hořlavá kapalina, která je sváděná do havarijní jímky, nejméně však na 10 % 
objemu všech nádrží do jímky sváděných. Dno havarijní jímky je vyspádováno do sběrné jímky.  
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samočinný odtok hořlavých kapalin 2. Po zaplnění (při překročení kapacity) 
havarijních nebo záchytných jímek může dojít k roztékání hořlavých kapalin 
(velké množství unikající hořlavé kapaliny, vliv hasební látky) a zvětšování plochy 
požáru, 

f) hořlavé kapaliny (zejména I. a II. třídy nebezpečnosti) jsou schopné vytvářet 
výbušné směsi par se vzduchem v závislosti na ploše odpařování, teplotě a výměně 
plynů (odvětrávání). 

3) Požáry ve skladu hořlavých kapalin jsou charakterizovány:  

a) vysokou rychlostí šíření požáru,  
b) velkou intenzitou hoření spojenou s vývinem značného množství tepla a vysokou 

teplotou plamene; intenzita požáru může náhle narůstat při postupném 
poškozování obalů hořlavých kapalin, 

c) uvolňováním velkého množství zplodin hoření,  
d) nebezpečím výbuchu, 
e) nebezpečím rozšíření požáru na sousední prostory,  
f) možností šíření požáru roztékáním hořících kapalin (nutnost sledovat sklon terénu 

a konstrukcí), 
g) nebezpečím úniku nebezpečných látek (samotné hořlavé kapaliny, vznikající 

zplodiny hoření, odpadní vody při a po hašení). 

II. 

Úkoly a postup činnosti 

4) Příjezd sil a prostředků na místo zásahu organizovat v závislosti na šíření zplodin 
hoření, působení sálavého tepla a dalších možnostech šíření požáru (roztékání hořlavých 
kapalin) a požární techniku ustavit v dostatečné vzdálenosti - mimo plochu otvorů 
(dveře, okna, výfukové stěny), vyústění ventilace, působení sálavého tepla (sklady 
mohou mít ochranné-stínící konstrukce pro požární techniku) a s ohledem na možnost 
ústupu v případě náhlé změny situace. 

5) Při požárech vestavěných skladů a skladů se složitou vnitřní dispozicí upozornit 
zasahující hasiče na nebezpečí ztráty orientace a posoudit nutnost vstupu zasahujících 
hasičů  do vnitřních prostor skladu - nebezpečí zřícení konstrukcí - pád kovových regálů, 
poškozená nosná konstrukce střechy. 

6) Při průzkumu zajistit kontakt s obsluhou (zaměstnanci) a také využít dokumentaci 
zdolávání požáru nebo jinou vhodnou dokumentaci a získat maximum informací. 

7) Průzkumem je třeba mimo jiné zjistit: 

a) přítomnost osob ve vnitřních prostorách skladu, 
b) možnosti šíření požáru (vyústění ventilace, stavební řešení, rozdělení do požárních 

úseků, ověření funkce požárních uzávěrů, napojení dalších technologických 
zařízení), 

c) vybavení skladu požárně bezpečnostními zařízeními (např. SHZ, OKT), jejich 
ovládání a funkci, 

d) druh a vlastnosti skladovaných hořlavých kapalin, 
e) vhodný a dostatečně vydatný vodní zdroj. 

8) Jako vhodné hasivo lze použít těžkou a střední pěnu. Některé druhy hořlavých kapalin 
mohou pěnu vytvořenou z běžných druhů pěnidel rozkládat. Pro hašení požáru menšího 

                                                 
2 ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. 
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rozsahu lze použít i hasicí prášky. Vhodnost a hasební účinek jednotlivých druhů hasiv 
se pro jednotlivé druhy hořlavých kapalin mohou lišit. 

9) Při intenzivním šíření tepla sáláním chránit okolní objekty (ochlazování, vodní clona 
apod.). 

10) Při požárech velkých skladů hořlavých kapalin zjistit množství a druh pěnidla, které má 
vlastník nebo provozovatel skladu k dispozici. 

11) Z důvodů nebezpečí opětovného vznícení je na rozteklých hořlavých kapalinách 
(zejména I. a II. třídy nebezpečnosti) vhodné udržovat souvislou vrstvu pěny 
a minimalizovat možné iniciační zdroje. 

12) Pokud není před předáním místa zásahu zcela odstraněno nebezpečí opětovného 
vznícení hořlavých kapalin, je nutné stanovit opatření nutná k odstranění nebezpečí 
opětovného vzniku požáru. 

13) Tento metodický list lze přiměřeně použít i při požáru hořlavých kapalin uložených 
v jiných prostorách než jsou sklady, např. příruční sklady. 

III. 

Očekávané zvláštnosti 

14) Při požáru ve skladu hořlavých kapalin je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 

a) obtížný příjezd a přístup (vzhledem ke stavebnímu umístění skladu), 
b) nedostatečná nebo chybějící spolupráce s obsluhou skladu, 
c) ve velkých skladech je zřízen prostor pro zaměstnance (možná přítomnost osob), 
d) z provozních důvodů nebudou uzavřeny požární dveře, 
e) případné otvory v obvodových stěnách skladu jsou zabezpečeny proti vstupu 

nepovolaných osob – nutnost násilného otevření nebo zpřístupnění, 
f) požár může vzniknout následkem výbuchu (narušená stabilita konstrukcí, cesty 

šíření požáru), 
g) při požáru může docházet k výbuchům jednotlivých obalů (tlaková vlna, střepiny, 

rychlé šíření požáru), 
h) toxicita zplodin hoření, 
i) zvýšené nároky na množství sil a prostředků (zejména na množství a účinek hasiva 

- různé druhy hořlavých kapalin mohou vyžadovat různé druhy hasiv), 
j) omezené účinky hašení – špatné možnosti šíření pěny ve vnitřním prostoru skladu, 
k) stavební provedení některých skladů omezuje možnosti výměny plynů 

v podmínkách požáru – možné problémy při nasazení přetlakové ventilace – 
nedostatečné odváděcí otvory, 

l) při déletrvajícím zásahu a použití velkého množství vody k hašení odtékající voda 
může být kontaminována nebezpečnými chemickými látkami, 

m) omezené možnosti pohybu zasahujících hasičů ve vnitřních prostorách skladu 
(složitá vnitřní dispozice, vliv zřícení konstrukcí – nebezpečí ztráty orientace), 

n) hořlavé kapaliny mohou být uloženy i mimo prostor skladu (ve výrobních 
prostorách nebo na volném prostranství), 

o) neznámé nebo větší než povolené množství hořlavých kapalin ve skladu, 
p) ve skladu se mohou nacházet manipulační a přepravní prostředky (vysokozdvižný 

vozík atd.), tyto prostředky mohou představovat další nebezpečí (pohon na LPG). 
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Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky  
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Metodický list číslo 
41 
P 

Název: 
 

Požáry otevřených skladů hořlavých kapalin  

Vydáno dne 4. prosince 2006 Stran: 4  

I. 

Charakteristika 

1) Základní popis hořlavých kapalin a objektů pro jejich skladování: 

a) otevřený sklad hořlavých kapalin - prostor určený pro uskladnění, přijímání 
a vydávání hořlavých kapalin ve větších množstvích, podle provedení se dále dělí 
na 

i) částečně uzavřený sklad - sklad hořlavých kapalin, který je zastřešený, zčásti 
nebo úplně bez obvodových stěn, 

ii) ohraničený volný sklad - nezastřešený sklad s jednou požárně odolnou 
stěnou, 

iii) volný sklad - nezastřešený sklad bez obvodových stěn, 
b) hořlavé kapaliny se využívají v různých odvětvích. Sklady hořlavých kapalin 

mohou být součástí provozů, popř. výrob i skladovacích prostor. Množství 
skladovaných látek se značně liší podle typu skladu. Maximální množství 
hořlavých kapalin může dosahovat řádově stovek tisíc litrů nebo kilogramů, 

c) hořlavé kapaliny uložené v jednotlivých skladech se mohou značně lišit svými 
fyzikálně-chemickými vlastnostmi i technicko bezpečnostními parametry. To 
může mít vliv na vznik a šíření požáru a zejména na hašení (na účinnost některých 
druhů hasiv),  

d) hořlavé kapaliny se skladují v obalech, kontejnerech nebo nádržích. Nádrže, 
kontejnery nebo obaly mohou být připojeny na potrubní rozvod. Obaly mohou být 
vyrobeny z rozbitných (sklo), hořlavých (plast) nebo nerozbitných (kov) materiálů. 
Obaly se liší i objemem (až stovky litrů). Hořlavé kapaliny v obalech se mohou 
ukládat v kovových regálech. V podmínkách požáru hrozí nebezpečí zřícení 
kovových konstrukcí regálů. Způsob skladování a druh používaných obalů může 
ovlivnit jak průběh požáru, tak průběh hašení. 

2) Z hlediska požární ochrany je pro sklady hořlavých kapalin charakteristické: 

a) otevřený sklad (ohraničený volný sklad) může mít směrem k sousedním objektům 
plnou, požárně odolnou stěnu, která brání šíření tepelného toku na jiný objekt, 

b) mohou být vybaveny stabilním nebo polostabilním hasicím zařízením, EPS, popř. 
zařízením pro ochlazování, 

c) sklady hořlavých kapalin musí být vybaveny havarijními jímkami nebo 
záchytnými jímkami, které jsou trvale napojeny na havarijní jímky 1. Potrubí 
odvádějící hořlavé kapaliny ze záchytných jímek do havarijních jímek musí mít 

                                                 
1 Záchytná jímka slouží pro zachycení běžně uniklých kapalin v důsledku netěsností nádrže. Je zpravidla 

svedena do havarijní jímky. Havarijní jímka slouží k zadržení uniklých kapalin při havarijních stavech, je 
dimenzována nejméně na užitný objem největší nádrže technologického zařízení, kontejneru nebo přepravního 
obalu, v nichž se vyskytuje hořlavá kapalina, která je sváděná do havarijní jímky, nejméně však na 10 % 
objemu všech nádrží do jímky sváděných. Dno havarijní jímky je vyspádováno do sběrné jímky.  
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trvale účinné kapalinové uzávěry a nesmí mít uzavírací armatury znemožňující 
samočinný odtok hořlavých kapalin 2. Po zaplnění (při překročení kapacity) 
havarijních nebo záchytných jímek může dojít k roztékání hořlavých kapalin 
(velké množství unikající hořlavé kapaliny, vliv hasební látky) a zvětšování plochy 
požáru, 

d) některé prostory využívané pro uložení hořlavých kapalin nemusí splňovat 
požadavky na vybavení havarijními a záchytnými jímkami, 

e) hořlavé kapaliny (zejména I. a II. třídy nebezpečnosti) jsou schopné vytvářet 
výbušné směsi par se vzduchem v závislosti na ploše odpařování, teplotě a výměně 
plynů (odvětrávání). 

3) Požáry ve skladu hořlavých kapalin jsou charakterizovány:  

a) vysokou rychlostí šíření požáru,  
b) velkou intenzitou hoření spojenou s vývinem značného množství tepla a vysokou 

teplotou plamene; intenzita hoření může náhle narůstat při postupném poškozování 
obalů hořlavých kapalin, 

c) intenzivní výměnou plynů a uvolňováním velkého množství zplodin hoření,  
d) nebezpečím výbuchu, 
e) nebezpečím rozšíření požáru na okolní prostory,  
f) možností šíření požáru roztékáním hořících kapalin (sklon terénu, konstrukcí 

apod.), 
g) nebezpečím úniku nebezpečných látek (samotné hořlavé kapaliny, vznikající 

toxické zplodiny hoření, odpadní vody při a po hašení). 

II. 

Úkoly a postup činnosti 

4) Příjezd sil a prostředků na místo zásahu organizovat a požární techniku ustavit 
v dostatečné vzdálenosti a s ohledem na:  

a) působení sálavého tepla (sklady mohou mít ochranné stínící konstrukce pro 
požární techniku), 

b) směr šíření zplodin hoření, 
c) možnosti šíření požáru (vlivem roztékání hořlavých kapalin), 
d) možnost ústupu v případě náhlé změny situace. 

5) Posoudit nutnost vstupu hasičů do vnitřních prostor zastřešených skladů s ohledem na 
nebezpečí zřícení konstrukcí. 

6) Při průzkumu zajistit kontakt s obsluhou skladu (zaměstnanci) a také využít 
dokumentaci zdolávání požáru nebo jinou vhodnou dokumentaci. 

7) Průzkumem je třeba mimo jiné zjistit: 

a) přítomnost osob v prostorách skladu, 
b) možnosti šíření požáru (napojení dalších technologických zařízení, stav požárně 

dělících konstrukcí), 
c) vybavení skladu požárně bezpečnostními zařízeními (např. SHZ, jímky), jejich 

ovládání a funkci, 
d) druh a vlastnosti skladovaných hořlavých kapalin, 
e) vhodný a dostatečně vydatný vodní zdroj. 

                                                 
2 ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. 
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8) Jako vhodné hasivo lze použít těžkou a střední pěnu. Některé druhy hořlavých kapalin 
mohou pěnu vytvořenou z běžných druhů pěnidel rozkládat. Pro hašení požáru menšího 
rozsahu lze použít i hasicí prášky. 

9) Při intenzivním šíření tepla sáláním chránit okolní objekty (ochlazování, vodní clona 
apod.). 

10) Při požárech velkých skladů hořlavých kapalin zjistit množství a druh pěnidla, které má 
vlastník nebo provozovatel skladu k dispozici. 

11) Při šíření požáru vlivem roztékání hořlavých kapalin zvážit provedení obranných 
opatření – např. vytvoření strouhy za pomoci ženijního nářadí nebo vhodné techniky. 

12) Při uvolňování velkého množství zplodin hoření posoudit nutnost varování 
(informování) obyvatelstva ve spolupráci s OPIS. 

13) Z důvodů nebezpečí opětovného vznícení je na rozteklých hořlavých kapalinách 
(zejména I. a II. třídy nebezpečnosti) vhodné udržovat souvislou vrstvu pěny 
a minimalizovat možné iniciační zdroje. 

14) Pokud není před předáním místa zásahu zcela odstraněno nebezpečí opětovného 
vznícení hořlavých kapalin, je nutné stanovit opatření nutná k odstranění nebezpečí 
opětovného vzniku požáru. 

15) Tento metodický list lze přiměřeně použít i při požáru hořlavých kapalin uložených 
jinak než v otevřeném skladu podle platných předpisů. 

III. 

Očekávané zvláštnosti 

16) Při požáru ve skladu hořlavých kapalin je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 

a) obtížný příjezd a přístup (vzhledem ke stavebnímu umístění skladu), 
b) nedostatečná nebo chybějící spolupráce s obsluhou skladu, 
c) případné otvory v obvodových stěnách skladu jsou zabezpečeny proti vstupu 

nepovolaných osob nebo sklad bez obvodových stěn je proti vstupu nepovolaných 
osob zajištěn oplocením – nutnost násilného otevření nebo zpřístupnění, 

d) požár může vzniknout následkem výbuchu (narušená stabilita konstrukcí, cesty 
šíření požáru), 

e) požár otevřeného skladu hořlavých kapalin může vzniknout následkem rozšíření 
požáru z okolního prostředí (např. požáru trávy), 

f) při požáru může docházet k výbuchům jednotlivých obalů (tlaková vlna, střepiny, 
rychlé šíření požáru),  

g) samotné obaly mohou být následkem výbuchu vrženy do velké vzdálenosti od 
skladu, 

h) obaly na hořlavé kapaliny se mohou samovolně pohybovat (např. vlivem sklonu 
terénu) a tím přispívat k šíření požáru,  

i) zvýšené nároky na množství sil a prostředků (zejména na množství a účinek hasiva 
- různé druhy hořlavých kapalin mohou vyžadovat různé druhy hasiv), 

j) omezené účinky hašení – špatné možnosti šíření pěny ve vnitřním prostoru skladu, 
k) na  šíření zplodin hoření mohou mít vliv povětrnostní podmínky, 
l) při déletrvajícím zásahu a použití velkého množství vody k hašení odtékající voda 

může být kontaminována nebezpečnými chemickými látkami, 
m) hořlavé kapaliny mohou být uloženy i mimo prostor skladu (ve výrobních 

prostorách nebo na volném prostranství), 
n) neznámé nebo větší než povolené množství hořlavých kapalin ve skladu, 
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o) ve skladu se mohou nacházet manipulační a přepravní prostředky (vysokozdvižný 
vozík); tyto prostředky mohou představovat další nebezpečí (pohon na LPG), 

p) v podmínkách požáru hrozí nebezpečí zřícení kovových konstrukcí regálů, 
q) vhodnost a hasební účinek jednotlivých druhů hasiv se pro jednotlivé druhy 

hořlavých kapalin mohou lišit. 
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Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky  
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Požáry na tržnicích a prodejních stáncích 

 
Metodický list číslo 

 
42 
P 

 Vydáno dne: 4. prosince 2006 Stran: 2 

I.  

Charakteristika 

1) Prodejní či jiné stánky (dále jen „stánky“) mohou být dočasného nebo trvalého 
charakteru, a to buď samostatně stojící nebo tvořící vícečetné uskupení. 

2) Tržnice je vícečetné uskupení prodejních či jiných stánků jejichž půdorysné uskupení 
bez požárního dělení by nemělo přesáhnout 1 500 m2. 1 Tento metodický list se netýká 
trvalých tržnic v budovách. 

3) Konstrukce jednotlivých stánků jsou zpravidla hořlavé, a to buď dřevěné nebo z umělé 
či přírodní plachtoviny. U stánků trvalého charakteru mohou být nehořlavé.  

4) Požáry jsou charakterizovány:  

a) vysokou intenzitou hoření, rychlým šířením a existencí „požárních mostů“; na 
rozvoj požáru má podstatný vliv hořlavost prodávaného zboží a hořlavost 
stavebních konstrukcí samotných stánků včetně provizorních přístavků a krycích 
a zavětrovacích plachet,  

b) značným množstvím soustředěného hořlavého zboží, 
c) nebezpečím výbuchu vyplývajícím z přítomnosti většinou propan-butanových 

spotřebičů, nebezpečím úrazu elektrickým proudem (v řadě tržnic je rozvod 
elektrického proudu pomocí pohyblivých volných kabelů bez možnosti rychlého 
vypnutí), 

d) potřebou velkého množství vody pro hašení, 
e) nepřehledností místa zásahu, 
f) přítomností neznámého počtu osob a přítomností cizinců (komunikační problémy). 

II. 

Úkoly a postup činnosti 

5) Při průzkumu je nutné mimo obvyklých úkolů dále zjistit: 

a) zda se v ohroženém prostoru tržnice nachází osoby,  
b) zda není v místě zásahu zvlášť hořlavý a nebezpečný materiál, např. pyrotechnika, 
c) přítomnost tlakových lahví a zvolit jejich ochlazování nebo evakuaci. 

6) Při vedení hasebního zásahu je kromě vhodného směru nasazení třeba zvážit možnost 
vytvoření proluky a použití prostředků pro zvýšení hasebních účinků vody. 

7) Ve spolupráci s Policií ČR zabezpečit místo zásahu proti návratu evakuovaných osob 
a ochranu evakuovaného zboží. 

                                                 
1 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. 



BŘ - ML č. 42/P str. 2 

III. 

Očekávané zvláštnosti 

8) Při požárech stánků a tržnic nutno počítat s následujícími komplikacemi: 
a) možný vznik paniky při evakuaci osob,  
b) nepochopení všech pokynů velitele zásahu trhovci a jinými přítomnými osobami 

z důvodu neznalosti českého jazyka, 
c) neustálá snaha trhovců evakuovat zboží i z již hořících stánků, 
d) nebezpečí vznícení a prudké reakce skladované zábavní pyrotechniky,  
e) nebezpečí propadnutí zasahujících hasičů do ukrytých a neoznačených prostorů. 
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Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky  
Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu 

Metodický list číslo 
43 
P 

Název: 
 

Požáry mrazírenských zařízení a budov 

Vydáno dne: 4. prosince 2006 Stran: 2  

I. 

Charakteristika 

1) Budovy s mrazírenskými zařízeními (dále jen „mrazírny“) mají: 

a) v obvodovém zdivu vždy silnou izolační vrstvu, která může být hořlavá 
a umožňovat skryté šíření požáru, nosnou část mohou tvořit ocelové konstrukce 
a sendvičové panely tvořící výplň obvodových stěn s malou požární odolností 
(hliníkový plech), 

b) rozlehlé prostory, členěné na skladové prostory (s naskladňovací technologií), 
manipulační prostory pro příjem a výdej chlazeného materiálu (např. rampy pro 
nákladní vozidla, manipulační linky, kanceláře atd.), prostory pro technologické 
zázemí (kompresorovna), zásobníky z chladícím zázemím a rozvody chladícího 
média (čpavek, solanka), vysokonapěťové elektrorozvodny včetně rozvodů atd., 

c) skladovací prostory, kde se udržuje teplota -20 oC až -30 oC jsou nevětrané, 
většinou bez oken a jsou přístupné jen z jedné strany manipulačními dveřmi. 

2) Požáry mrazíren jsou charakterizovány: 

a) skrytými ohnisky, obtížně zjistitelnými a s možným šířením v izolaci, 
b) nízkotepelným režimem požáru uvnitř skladovacích prostor se silným zakouřením 

bez vytvoření neutrální roviny, 
c) možným únikem chladícího media z poškozených rozvodů. Rozvody chladícího 

media mohou být také poškozeny při případném otevření konstrukcí, např. při 
hledání skrytých ohnisek, 

d) elektrorozvody, které nepřetržitě napájí chladící zařízení skladovacích prostor 
a umělým osvětlením.  

II. 

Úkoly a postup činnosti 

3) Při průzkumu je nutné mimo obvyklých úkolů dále zjistit: 

a) druh a množství chladícího média a zda dochází k jeho úniku, systém chlazení, 
b) ohnisko požáru a cesty jeho šíření (bezkontaktní měření teploty, kontrolní 

otevření sendvičové konstrukce stěn - nebezpečí porušení rozvodů chladícího 
média a elektrorozvodů), 

c) zda není elektrická síť zálohována vlastními elektrickými agregáty, 
d) uzavření otvorů v požárně dělících konstrukcích požárního úseku kde hoří, 
e) množství, druh a způsob skladovaného materiálu a jeho ohrožení požárem. 

4) Při vedení hasebního zásahu je třeba: 

a) po konzultaci s příslušnými zaměstnanci chladíren nařídit odstavení chlazení 
a pokud to jde, učinit preventivní opatření k zabránění úniku chladícího media, 



BŘ - ML č. 43/P str. 2 

b) odvětrat prostory, kde hoří nebo došlo k výronu čpavku, vytvořením odvětracích 
otvorů v obvodových konstrukcí případně na střeše (nebezpečí propadnutí) nebo 
pomocí zařízení pro odvod kouře a tepla, u odvětracích otvorů při výronu čpavku 
provádět zkrápění roztříštěnými vodní proudy,  

c) vytvářet proluky otevíráním konstrukcí, pokud hoří pouze izolace stěn - pozor na 
rozvody chladícího média, nemělo by dojít k jejich porušení; jestliže není jisté, že 
je chladící technologie odstavena a tam, kde není zřejmé, kde vedou rozvody, 
proluky ve stěnách neprovádět, 

d) použít prostředky pro zvýšení hasebních účinků vody, pokud to dovolují možnosti 
na místě zásahu používat roztříštěné proudy,  

e) při úniku čpavku hasit z co největší možné vzdálenosti a při úniku mimo objekt 
mrazíren zvážit varování obyvatelstva ve směru šíření čpavku a v bezprostředním 
okolí a přijmout ochranná opatření v souladu s metodickým listem Zásahy 
s únikem amoniaku (čpavku). 

III.  

Očekávané zvláštnosti 

5) Při požárech mrazíren je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 

a) možnost ztráty únosnosti nebo stability regálů s naskladněným materiálem, může 
docházet také k jeho sesunutí, domino efekt apod., 

b) velké množství vody k hašení, zejména při zkrápění uniklého čpavku, 
c) nepodcenit komplikace plynoucí z hašení za silného mrazu v jeho účincích na 

hasiče, 
d) ve skladovacích prostorech mohou být umístěny manipulační vysokozdvižné 

vozíky s pohonem na stlačený plyn a zásobní lahve na plyn, 
e) možná snaha personálu ponechat chladící zařízení v provozu, 
f) možné riziko pro zasahující jednotky vlivem možného pohybu nákladních vozidel 

na místě (především v prostoru nakládacích ramp), 
g) ve skladovacích prostorech mohou být i jiné výrobky než jsou uvedeny ve 

skladovací dokumentaci, 
h) obslužný personál je zpravidla v nízkém počtu, v mimopracovní době často bez 

obsluhy, 
i) problém se sanací rozmražených a kazících se potravin (maso, ryby) po požáru. 

V souvislosti s likvidací požáru a při znehodnocení skladovaných potravin povolat 
na místo příslušné orgány státní správy k rozhodnutí o nakládání se 
znehodnocenými potravinami (např. veterinární správy). 
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I. 

Charakteristika 

1) Dálkovody hořlavých kapalin (dále jen „dálkovody“) jsou potrubní systémy 
a technologická zařízení k přepravě hořlavých kapalin. Jedná se o zařízení, která jsou 
umístěna na otevřených prostranstvích nebo uložena v podzemí. Vyznačují se vysokým 
stupněm automatizace, značnými objemy přepravovaných látek a vzájemnou 
provázaností s jednotlivými provozy a skladovacími zařízeními. Součástí dálkovodů 
jsou také přečerpávající stanoviště, zařízení sloužící pro měření, údržbu a regulaci 
procesu přepravy („šachty“) a zabezpečovací zařízení. Provoz dálkovodů je většinou 
ovládán z dispečerského pracoviště, se kterým je nutné se vždy kontaktovat.  

2) Požárům dálkovodů předcházejí úniky hořlaviny mimo zařízení dálkovodů v důsledku 
porušení hermetičnosti zařízení. 

3) Požáry dálkovodů jsou charakterizovány:  

a) velkou intenzitou hoření spojenou s vývinem značného množství tepla a intenzivní 
výměnou plynů, 

b) velkou intenzitou sálavého tepla, 
c) nebezpečím výbuchu a destrukcí dálkovodu,  
d) nebezpečím velkého úniku látek z dálkovodu, havarijního znečištění podzemních 

a povrchových vod a půdy nebo vzniku velkých oblaků hořlavých par, které 
mohou ohrozit okolí výbuchem, 

e) u dálkovodů velkých průměrů je nutné i po odstavení zařízení počítat s únikem 
velkého množství látky v závislosti na objemu poškozeného úseku potrubí, 

f) roztékání hasební látky do okolí dálkovodu a k tvoření velkých louží použité 
hasební látky, která je kontaminovaná látkami uniklými z dálkovodu; může dojít 
k rozšíření požáru, resp. zvětšování jeho plochy, 

g) zpravidla obtížná dostupnost místa zásahu, 
h) zpravidla nedostatek vody pro hašení. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 

4) Příjezd sil a prostředků na místo zásahu organizovat z návětrné strany s ohledem na 
možnost přítomnosti hořlavých par a sálavého tepla.  

5) Umísťovat požární techniku v bezpečné vzdálenosti od hořícího technologického 
zařízení a pokud možno tak, aby nebyla ohrožena sálavým teplem nebo případnou 
neočekávanou událostí (výbuch, výrony hořlavých a toxických látek, prudké zvýšení 
intenzity hoření) a roztékání hořlavé kapaliny. Doporučený poloměr nebezpečné zóny je 
500 m. Při rozmísťování sil a prostředků na místě zásahu vždy počítat s tím, že se vývoj 
situace může rychle a neočekávaně změnit (v krajním případě bude nutné ohrožený 
prostor rychle opustit).  
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6) Dále je třeba zajistit: 

a) možnost příjezdu další požární techniky, 
b) možnost zásobování nasazené požární techniky hasebními látkami (pěnidlo) 

a provozními náplněmi při déle trvajícím zásahu. 

7) Na místo zásahu povolávat pouze síly a prostředky, které budou přímo nasazeny 
k hašení, ostatní ponechávat v týlovém prostoru na místě pro soustřeďování jednotek. 

Průzkum 

8) Při průzkumu je třeba získat informace o rozsahu požáru, druhu hořící látky, 
možnostech šíření požáru, ohrožení osob, případně dalších zařízení a provozů 
a o nebezpečích na místě zásahu. Je třeba také využít dokumentaci zdolávání požáru 
a havarijní plány a zajistit spolupráci a koordinovaný postup jednotek s obsluhou 
zařízení (dispečerským pracovištěm dálkovodu), odpovědnými pracovníky a specialisty 
dálkovodu pro získání základních informací o úniku. 

9) Při úniku látek z dálkovodu zajistit odstavení poškozené části a u dálkovodů velkých 
průměrů je nutné i po odstavení zařízení počítat s únikem velkého množství látky 
v závislosti na objemu poškozeného úseku potrubí, případně možnosti odčerpání látek 
nebo přepuštění látek, které by mohly při výronu ohrozit obsluhu i zasahující hasiče 
a posoudit:  

a) možnosti jejich ochrany případně evakuace z ohroženého prostoru, 
b) jsou-li v předpokládaném směru šíření požáru nebezpečné látky nebo zařízení, 

která vlivem zvýšené teploty mohou být uvedena do havarijního stavu (výbuch, 
únik nebezpečné látky), 

c) nebezpečí rozšíření požáru na navazující technologické zařízení a sousední 
provozy případně, zda hrozí nebezpečí i pro okolí, včetně dopravy a možnosti její 
regulace, 

d) posoudit nutnost průběžně informovat obyvatele v okolí dálkovodu o situaci 
a předejít tak možné panice (práce se sdělovacími prostředky), případně posoudit 
nutnost varování nebo dalších opatření pro ochranu obyvatelstva. V případě 
potřeby provádět monitoring ovzduší na přítomnost nebezpečných látek. 

Lokalizace a likvidace požáru 

10) Pro lokalizaci a likvidaci požáru zajistit: 

a) určení zón s charakteristickým nebezpečím a stanovení příslušného stupně ochrany 
pro zasahující hasiče, 

b) záchranu nebo evakuaci osob, 
c) zastavení přítoku hořlavých látek do prostoru hoření, případně zjistit možnost 

jejich odčerpání, přepuštění a v případě potřeby odstavení ohrožených technologií, 
d) účinnou a dostupnou hasební látku v potřebném množství a určit intenzitu její 

dodávky a optimální způsob aplikace, 
e) potřebná preventivní opatření (např. chlazení okolí),  
f) posouzení vedlejších účinků zásahu na okolí (hasiva, vyplavení nebezpečných 

látek). 
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III. 

Očekávané zvláštnosti 

11) Při požárech dálkovodů je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 

a) nedostatečná nebo chybějící spolupráce obsluhy dálkovodu s jednotkami, 
b) velké nároky na síly a prostředky, zemní stroje, pohonné hmoty a hasiva při 

dlouhotrvajícím zásahu, zvýšená poruchovost požární techniky, 
c) nepříznivé účinky unikajících látek na osoby. 


