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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)

b)
c)

d)
e)
f)

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,
značným množstvím soustředěného hořlavého zboží,
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),
potřebou velkého množství vody pro hašení,
nepřehledností místa zásahu,
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.
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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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