
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra požární ochrany 

 

 

 

 

 

Studie využitelnosti fotoionizačních detektor  ĚPIDě 

RůE Systems pro zjišt ní použití 

akcelerant  p i požáru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Zbyn k Mikulenka 

Vedoucí diplomové práce: prof. Dr. Ing. ůleš Dudáček 

Studijní obor: 3908T006 Technika požární ochrany a bezpečnosti pr myslu 

Datum zadání diplomové práce: 15. 6. 2012 

Termín odevzdání diplomové práce: 19. 4. 2013 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místop ísežné prohlášení 

„Místop ísežn  prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval samostatn .“ 

 

V Ostrav  19. dubna 2013     ............…………………… 

Zbyn k Mikulenka 



P R O H L Á Š E N Í 

Prohlašuji, že 

• jsem byl/a seznámen/a s tím, že na moji diplomovou/bakalá skou práci se pln  vztahuje zákon č. 
121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm n  n kterých 
zákon  Ěautorský zákoně ve zn ní pozd jších právních p edpis ; 
• beru na v domí, že odevzdáním diplomové/bakalá ské práce souhlasím se zve ejn ním své práce 
podle zákona č. 111/1řřŘ Sb. o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  Ězákon o vy-

sokých školáchě, ve zn ní pozd jších právních p edpis , bez ohledu na výsledek obhajoby 1ě; 
• beru na v domí, že diplomová/bakalá ská práce bude uložena v elektronické podob  v univerzitním 
informačním systému Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Ědále jen VŠB – TUO), 

dostupná k prezenčnímu nahlédnutí; 
• beru na v domí, že VŠB – TUO má právo nevýd lečn  ke své vnit ní pot eb  diplomo-

vou/bakalá skou práci užít v souladu s § 35 odst. 3 2ě; 
• beru na v domí, že podle § 60 3ě odst. 1 autorského zákona má právo VŠB – TUO  na uzav ení li-
cenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 
• beru na v domí, že podle § 60 3ě odst. 2 a 3 mohu užít své dílo – diplomovou/bakalá skou práci nebo 
poskytnout licenci k jejímu využití jen s p edchozím písemným souhlasem VŠB – TUO, která je 
oprávn na v takovém p ípad  ode mne požadovat p im ený p ísp vek na úhradu náklad , které byly 
VŠB – TUO na vytvo ení díla vynaloženy Ěaž do jejich skutečné výšeě; 
• beru na v domí, že pokud bylo k vypracování diplomové/bakalá ské práce využito softwaru poskyt-

nutého VŠB – TUO nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účel m Ětedy pouze 
k nekomerčnímu využitíě, nelze výsledky diplomové/bakalá ské práce využít ke komerčním účel m; 
• beru na v domí, že pokud je výstupem diplomové/bakalá ské práce jakýkoliv softwarový produkt, 

považují se za součást práce rovn ž i zdrojové kódy, pop . soubory, ze kterých se projekt skládá. Neo-

devzdání této součásti m že být d vodem k neobhájení práce. 
 

Jméno, p íjmení: Zbyn k Mikulenka 

 

Adresa: Veselá 10, Zašová 756 51 

 

Dne: 19. 4. 2013                                                                        Podpis:……………………… 
 

1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních 
předpisů, § 47 Zveřejňování závěrečných prací: 

(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků 

oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis 
vysoké školy. 
(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů 
před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě 
pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo 

rozmnoženiny. 
(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 
2) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
ve znění pozdějších právních předpisů, § 35 odst. 3: 
(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospo-
dářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studij-

ních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího zařízení (školní dílo). 
3) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
ve znění pozdějších právních předpisů, § 60 Školní dílo: 
(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst. 
3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u 
soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno. 
(2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy 

nebo školského či vzdělávacího zařízení. 
(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti 

s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle 

okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití 
školního díla podle odstavce 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod kování 

Tímto bych cht l velmi pod kovat vedoucímu diplomové práce panu 

prof. Dr. Ing. ůleši Dudáčkovi za jeho vedení, cenné informace a kritické p ipomínky, které 

mi poskytoval.  

http://innet.vsb.cz/profily/cs/DUD20/


ANOTACE 

MIKULENKů, Zbyn k. Studie využitelnosti fotoionizačních detektorů (PID) RAE Sys-

tems pro zjištění použití akcelerantů při požáru. Ostrava, 2013. Diplomová práce. Vysoká 

škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce prof. Dr. Ing. ůleš Dudáček. 
 

Diplomová práce se zabývá ov ením využitelnosti fotoionizačních detektor  pro zjiš-

t ní použití akcelerant  ho ení p i požárech. V teoretické části jsou shrnuty informace o zjiš-

ťování p íčin vzniku požár  v ČR. Následuje popis parametr  požárn  technické komory na 

Fakult  bezpečnostního inženýrství a charakteristika jejího technického vybavení. Praktická 

část popisuje navržený postup m ení a provedení zkoušek. Na základ  analýzy nam ených 

dat je v záv ru práce stanoveno doporučení pro další testování. 
 

Klíčová slova: akcelerant ho ení, fotoionizační detektor, zjišťování p íčin 

požár , žhá ství. 

 

 

MIKULENKů, Zbyn k. Study of Utilization of Photoionization Detectors (PID), RAE 

Systems to Determine the Use of Accelerants in Fire. Ostrava, 2013. Master thesis. VŠB – 

Technical University of Ostrava. 

 

This master thesis is focused on verification of the applicability of photoionization de-

tectors to detect fire accelerants used in fires. The theoretical section summarizes information 

about investigation of the fire causes in the Czech Republic. The following is description of 

parameters of the fire-technical chamber at Faculty of Safety Engineering and characteristic 

of its technical equipment. The practical part describes the proposed procedure for measuring 

and testing. Based on the analysis of the measured data the conclusion of work provides rec-

ommendations for further testing. 

 

Keywords: Fire Accelerant, Photoionization Detector, Investigation of Fire 

Causes, Arson. 
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ÚVOD 

Oheň je živel, který se člov k již od historických dob snaží využívat. Pokud jej doká-

žeme ovládat, m že nám pomoci p i mnoha činnostech. Když se však dostane mimo naši kon-

trolu, stává se z n j ve form  požáru vážná hrozba, která m že ohrožovat zdraví a životy lidí 

nebo zví at, p ípadn  zp sobit velké škody na majetku a životním prost edí. 

Ze statistik vedených Generálním editelstvím Hasičského záchranného sboru ČR vy-

plývá neustálý nár st škod zp sobených požáry. Také počet usmrcených a zran ných osob se 

u nás, na rozdíl od mnoha jiných vysp lých zemí, zatím neda í efektivn  snižovat. Poznatky a 

zkušenosti správn  využité v oblasti protipožární prevence jsou zásadním faktorem, který 

m že ovlivnit tyto negativní trendy. 

Jednou ze základních informací o požáru, s velkým významem obzvlášt  pro oblast 

prevence, je p íčina jeho vzniku. Mnoho požár  je u nás za r zným účelem zakládáno úmysl-

n . Žhá i si v t chto p ípadech mohou pomoci akcelerantem ho ení, který zp sobí rychlejší 

rozší ení ohn . Prokázání použití akcelerantu obvykle sv dčí o úmyslném založení požáru. 

Zjišťování p íčin vzniku požáru Ědále jen ZPPě je složitá technická disciplína, která vy-

žaduje mnoho zkušeností, neustále se vyvíjí a snaží se využívat nejnov jších možností 

v oblasti v dy a techniky. Z tohoto d vodu je kladen velký d raz na validaci nových zkušeb-

ních metod a jejich následnou verifikaci pro pot ebu ZPP. 

Cílem této práce bylo ov it využitelnost fotoionizačních detektor  Ěkonkrétn  výrobk  

firmy RAE Systems) pro možnost zjišt ní použití akcelerant  p i požáru. Jedná se o velmi 

citlivé detektory, které reagují na výskyt t kavých organických sloučenin, mezi které spadá 

nap . benzín, toluen, styren a další. ů práv  n které z t chto látek, hlavn  díky své snadné 

dostupnosti a nízké cen , pat í mezi nejčast ji používané akceleranty požáru. 

Teoretická část práce rozebírá činnost, povinnosti a práva vyšet ovatel  požár  v ČR. 

Poté následuje popis požárn  technické komory Ědále jen komoraě na Fakult  bezpečnostního 

inženýrství a jejího vybavení. M ení probíhala práv  v této komo e a byla b hem nich moni-

torována ada parametr  požáru z d vodu zhodnocení jejich vlivu na nam ené hodnoty. 

Praktická část se zabývá návrhem postupu m ení a popisem pr b hu jednotlivých po-

kus . Jsou zde uvedeny a od vodn ny nam ené hodnoty a jejich p ípadné výkyvy. V záv ru 

práce je srovnání fotoionizačních detektor  s možnostmi psa pro detekci akcelerant  ho ení a 

doporučení pro další testování t chto monitor  pro možnost využití p i ZPP. 
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REŠERŠE LITERůTURY 

Pro účely této práce byla nastudována literatura zabývající se problematikou zjišťování 

p íčin požáru v ČR, zdroje s informacemi o požárn  technické komo e na Fakult  bezpeč-

nostního inženýrství Ědále jen FBIě, technické manuály k p ístroj m ve výbav  požárn  tech-

nické komory a odborné texty s vlastnostmi použitých materiál . Tyto informace byly čerpá-

ny p evážn  ze zdroj  dostupných v knihovn  na FBI, z české legislativy a z internetových 

zdroj  Ěwebové stránky Hasičského záchranného sboru ČR, ve ejn  dostupné vysokoškolské 

výukové materiály, v decké databáze a akademické práceě. 

O současném stavu a fungování odboru ZPP u Hasičského záchranného sboru ČR Ědále 

jen HZS ČR) pojednává mnoho zdroj . Informace o této oblasti pochází z materiál  HZS ČR, 

studijních materiál , vlastních poznatk  a z konzultací s p íslušníky HZS ČR a Policie ČR 

Ědále jen PČRě. Právní stránkou v ci, pravomocemi a povinnostmi p íslušník  z odboru ZPP 

se zabývají ([1],[3],[5]). Další zdroje jsou více zam eny na praktický výkon služby p i zjiš-

ťování p íčin vzniku požáru Ě[6],[12]ě a snaží se popsat, jak by m l vyšet ovatel na požá išti 

postupovat [2]. Častou p íčinou vzniku požáru jsou žhá i. Tuto problematikou popisuje [9], 

kde jsou uvedeny a vysv tleny nejčast jší motivy žhá . 

 Požárn  technickou komorou na FBI se zabývá hlavn  diplomová práce [15] s cílem 

m ení fyzikálního modelu požáru v této komo e. Proto podrobn  popisuje její konstrukci a 

p ístrojové vybavení. Detailn jší informace o projektu komory, d vodu vzniku a možnostech, 

které poskytuje, rozebírá [14]. 

Údaje o p ístrojích Ěparametry, kalibrace, provozě byly čerpány z p íslušných manuál  a 

technických list  Ě[20],[21],[22],[24],[31]). Pro popis vlastností zkušebních materiál  a jejich 

chování p i ho ení byly st žejní informace získané z materiál  [34] a [37]. Možnost využití 

fotoionizačních detektor  pro pot eby ZPP vychází z [12]. 

Na základ  informací z t chto zdroj  pak byl sestaven návrh postupu m ení. Ten m l 

reflektovat pot eby vyšet ovatel  na požá ištích, snažit se p iblížit skutečnému požáru a na-

podobit podmínky p i jeho hašení Ěovšem ve zmenšeném a velmi zjednodušeném modeluě. 

Použité zkušební materiály Ěho lavý materiál a akcelerantě vychází ze statistických údaj  

shromažďovaných Generálním editelstvím HZS ČR [8]. 
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1.  ZJIŠŤOVÁNÍ P ÍČIN VZNIKU POŽÁR  

Zjišťování p íčin vzniku požáru je p esouváno do kompetence profesionálních hasič  od 

roku 1960, kdy se v okresech postupn  začaly zakládat Inspekce požární ochrany. První vy-

šet ovatelé požáru Ědále jen vyšet ovateléě byli mezi zam stnanci z odboru prevence, v rámci 

kterého byla z izována samostatná odd lení zabývající se ZPP. Činnost vyšet ovatel  pak 

postupn  nabývala konkrétn  specifikované podoby. 

Pro pot eby ZPP, a tedy i této práce, je požár mimo ádná událost definovaná v § 1 

písm. mě vyhlášky o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru Ěvyhláška o požární prevenciě: „Každé nežádoucí ho ení, p i kterém došlo k usmrcení 

nebo zran ní osob nebo zví at, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prost edí 

a nežádoucí ho ení, p i kterém byly osoby, zví ata, materiální hodnoty nebo životní prost edí 

bezprost edn  ohroženy.“ [1] 

Činnost vyšet ovatel  se dá rozd lit do n kolika fází a začíná oznámením požáru. Jejich 

prvním úkolem ihned po p íjezdu je shromažďování informací o pr b hu požáru Ěpro určení 

ohniska), protipožárním zásahu a jeho provedení Ěod p íslušník  HZSě a o postiženém objektu 

(od vlastníka objektu a p ípadných sv dk ). 

Další fází je ohledání místa události, stanovení požárního scéná e Ěpr b hu požáruě a 

určení p edb žných verzí možného místa vzniku požáru. Na tuto činnost navazuje t íd ní po-

žárních zbytk  a jejich analýza za účelem stanovení kriminalistického ohniska požáru a p í-

čin, které mohly vést k jeho vzniku. [2] 

D ležitá je dokumentace popisující požár, zásah jednotek HZS a úkony provád né p i 

ohledání požá išt . Její součástí je také popis stavu objektu, postup zajišt ní stop a odb ru 

vzork . Vzorky poté slouží k provedení analýz na specializovaných pracovištích, proto je 

d ležité je dbát na jejich správný odb r, balení, p ejímání, uložení a evidenci.  

Ohledání místa události, obzvlášt  u velkých objekt , vyžaduje provedené kvalifikova-

nými osobami. P i pohybu na požá išti je nutno dbát na dodržení pravidel bezpečnosti práce 

s ohledem na statiku objektu a možnost výskytu nebezpečných chemických látek. 

Zjišt ní vyšet ovatele dále slouží orgán m policie (ta určuje další postup), pro pojišťov-

ny (jako informace k pojistnému pln ní) a pro protipožární prevenci (p edcházení opakování 

požár  v určitých typech provoz ). Zodpov dnost za rozhodnutí v souvislosti s p íčinou vzni-

ku požáru a následných úkon  má orgán Policie ČR. Záv ry ohledn  možných p íčin vzniku 
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požáru, a p ípadném porušení zákon  a p edpis  požární ochrany, jsou policejnímu vyšet ova-

teli sd leny ve Znaleckém posudku (vypracovává soudní znalecě nebo Odborném vyjád ení 

(vyšet ovatel HZS). Na základ  t chto zjišt ní pak policie podniká další kroky. [2] 

Zjišťování p íčin vzniku požáru spadá do výkonu státního požárního dozoru. V jeho 

rámci je také provád na kontrola dodržování právních p edpis  a na ízení v souvislosti 

s požární ochranou. 

1.1.  Právní základ ZPP 

Základními právními p edpisy pro oblast zjišťování p íčin vzniku požáru jsou: 

 zákon č. 133/1řŘ5 Sb., o požární ochran  ve zn ní pozd jších p edpis , 

 vyhláška č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci, 

 sbírka interních akt  ízení č. 3/2011 generálního editele HZS ČR a nám stka 

ministra vnitra. 

Za požár se dle [3] ve smyslu výše uvedené definice považují také výbuchy sm si ho -

lavých par a plyn  nebo par ho lavých kapalin či prach  s plynným oxidantem. Kým byl po-

žár likvidován, jestli došlo k samouhašení, nebo zda byl požár hlášen p íslušnému HZS kraje 

až dodatečn  není pro kategorizaci podstatné. 

Pro pot eby ZPP se za požár nepovažuje [3]: 

 Fyzikální výbuch a výbuch výbušin, pokud nedojde k následnému ho ení. 

 Ho ení vinutí elektrických točivých stroj  elektrickými iniciátory, pokud nedojde 

k rozší ení ho ení mimo prostor vinutí. 

 Žhnutí elektrické instalace, pokud nedojde k jeho rozší ení mimo instalaci. 

 Ho ení u technologického procesu, ke kterému došlo v d sledku vzniku očekávaných 

podmínek popsaných v technologickém postupu, u kterého je zajišt no, že bude zlik-

vidováno a nedojde k jeho rozší ení mimo p edpokládanou část technologie. 

1.2.  Systém organizace ZPP v ČR 

Systém organizace ZPP a nasazení sil se liší s ohledem na velikost kraje nebo území, na 

kterém vyšet ovatel operuje. Ve velkých (zpravidla krajskýchě m stech slouží vyšet ovatelé 

24 hodinové sm ny, stejn  jako hasiči na výjezdu. ůlternativou je systém tzv. záskoku, kdy 

vyšet ovatel slouží klasickou denní službu a odpolední a noční časy vykrývají vyšet ovatelé 
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v pohotovosti, kterým pomáhají kolegové, v tšinou z odboru prevence. P íslušný vyšet ovatel 

si pak data p ebere od p íslušníka konajícího službu. 

Pro vyšet ovatele je velmi d ležitá p ítomnost na míst  požáru v dob  jeho zdolávání. 

Umožňuje mu to spolupracovat se zasahujícími hasiči a bezprost edn  zajistit stopy. To jsou 

základní p edpoklady pro určení p íčiny vzniku požáru. 

Dle právních p edpis  se rozlišují t i skupiny p íslušník  pro ZPP [3]: 

 Základní vyšet ovatel požár  - p íslušník HZS ČR s odbornou zp sobilostí 

pro ZPP za azený v úseku prevence a civilní nouzové p ipravenosti krajského 

editelství HZS kraje nebo odd lení prevence ÚO HZS kraje, který má ZPP jako 

hlavní nebo p evažující náplň činnosti. 

 Ostatní vyšet ovatel požár  - p íslušník HZS kraje s odbornou zp sobilostí 

pro ZPP, který nemá ZPP jako hlavní nebo p evažující náplň činnosti. 

 Určený vyšet ovatel požár  - p íslušník HZS ČR uvedený pod písmenem aě 

nebo bě, určený rozpisem služeb k pln ní úkon  p i vyšet ování požár . 

Velký význam mají v současné dob  speciální složky. U velkých požár  se využívají 

kynologové, soudní znalci a specialisté v oboru psychologie a pojišťovnictví. V n kterých 

p ípadech je využíváno expertíz od specialist  z obor  chemie, elektro atd. 

1.3.  Technický ústav požární ochrany 

Technický ústav požární ochrany Ědále jen TÚPOě je technickým za ízením ministerstva 

vnitra generálního editelství HZS ČR. Byl z ízen dle § 44 odst. 2 zákona č 133/1řŘ5 Sb., o 

požární ochran . Činnosti provád ny na TÚPO lze rozd lit na zkušebnictví, certifikaci a vý-

vojov  výzkumnou činnost, se kterou souvisí činnost expertízní z hlediska ZPP. 

Hlavním úkolem odd lení ZPP a požárn  technických expertíz TÚPO je technická po-

moc p i zjišťování p íčin vzniku požáru pro HZS ČR a PČR. TÚPO provádí požárn  technic-

ké expertízy na základ  vlastního šet ení na míst  požáru, výsledk  laboratorního zkoumání 

odebraných vzork , modelových zkoušek, dokumentace Ěfoto, video, sv decké výpov diě a 

studií nových technologií. [2] 

Pro zkvalitn ní a zrychlení ZPP se TÚPO v rámci programu „Bezpečnostní výzkum“ 

zabýval problémem validace stop a lokalizace ohniska požáru s použitím nejnov jších p ístro-

j  a metod. Tento program se krom  jiného týkal použití termokamer, sférické kamery a soft-
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waru Spheron, plynové chromatografie, FTIR a Ramanovy spektroskopie a rentgenové flu-

orescence. 

Pro detekci akcelerantu ve vzorcích odebraných na požá išti je pak d ležitá zejména 

plynová chromatografie. Ta pracuje na principu zplyn ní vzorku v injektoru. Vzorek je poté 

nosným plynem Ěhélium, dusík, argoně unášen do chromatografické kolony. V ní dochází díky 

fyzikáln -chemickým d j m a teplot  k rozd lení vzorku na jednotlivá chemická individua, 

která jsou unášena do detektoru Ěhmotnostního spektrometruě. Výsledkem této analýzy je pro-

tokol s výčtem látek obsažených ve vzorku. Nejčast ji takto detekovaným akcelerantem je 

automobilový benzín. [2] 

1.4.  Chemické laborato e 

Chemické laborato e zabezpečují rychlou a p esnou identifikaci a analytické stanovení 

vzork  neznámých chemických látek. Vzorky pro analýzu jsou odebírány pracovníky výjez-

dové skupiny chemické laborato e, jednotkami požární ochrany. Vzorky mohou být dodány 

také fyzickými osobami nebo složkami státní správy. Rychlost a p esnost analýzy je dána 

typem vzorku, metodou stanovení a použitým p ístrojem. Záv ry slouží pro ochranu obyvatel-

stva a jednotek požární ochrany Ěnap . i pro ZPPě. Výsledek každé analýzy je zpracován do 

písemného protokolu, který je zaslán žadateli o zpracování dodaného vzorku. [4] 

1.5.  Dohoda o součinnosti mezi HZS ČR a PČR 

V roce 2005 byla mezi HZS ČR a PČR za účelem zajišt ní koordinovaného postupu p i 

vyšet ování požár  sepsána dohoda o součinnosti. Tato dohoda upravuje hlavn  tyto dílčí čin-

nosti [5]: 

 Stanoví zásady spolupráce složek a formu vzájemné vým ny informací. 

 Formuluje základní body, na které má být zam eno vyšet ování p íslušník  

HZS ČR pov ených zjišťováním p íčin vzniku požár . 

 Ukládá p íslušník m obou složek úkoly, které mají na míst  události plnit. 

 P ikazuje policist m poskytovat p íslušník m pro ZPP opisy nebo výpisy z pro-

tokol  o ohledání místa činu, výslechu sv dk , záv r  technických zkoumání a 

posudk  a dalších materiál , které mají souvislost k pln ní úkol  ZPP. 

 P íslušníci HZS ČR jsou povinni na vyžádání policist  poskytovat Odborná vy-

jád ení. 
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1.6.  Ohledání požá išt  

P i ohledání místa požáru je velmi d ležité načasování provád ní jednotlivých činností. 

Je t eba si uv domit, jaké činnosti mají v dané fázi šet ení prioritu, a které lze ponechat na 

pozd ji. Úkoly, které jsou na začátku a v pr b hu šet ení zanedbány, se mnohdy velmi obtíž-

n  Ěpokud je to v bec možnéě napravují pozd ji. Informace a d kazy d ležité pro stanovení 

konečné verze p íčiny vzniku požáru pak mohou chyb t. 

D ležitý je včasný p íjezd na místo události. Tím se v tomto p ípad  rozumí p íjezd 

s jednotkou zajišťující likvidaci požáru nebo neprodlen  po ní. V této dob  se na míst  ješt  

zdržují sv dkové události, ať už jde o kolemjdoucí, nebo p ímo zainteresované osoby. Zran ní 

ješt  nejsou zajišt ní zdravotnickou záchrannou službou nebo je neodvezli a mohou poskyt-

nout sv dectví a popsat situaci v dob  vzniku požáru. S velkou pravd podobností z stanou 

lidé, kte í požár zpozorovali mezi prvními, na míst  události minimáln  do p íjezdu jednotky. 

Nepostradatelná je pro vyšet ovatele také účast na požá išti v dob  likvidace a rozebírání kon-

strukcí. [2] 

ůčkoliv každá událost vyžaduje subjektivní p ístup, efektivní využití prvotního času je 

vždy velmi d ležité. Dle charakteru p ípadu je nutné stanovit, zda prvn  vyslechnout sv dky, 

kte í mohou kdykoliv odejít nebo se účastnit hasebních prací z d vodu zmapování situace na 

požá išti p ed znehodnocením d ležitých stop b hem likvidace požáru. 

Ohledání požá išt  se dá rozd lit na dv  části [6]: 

 Statické ohledání: vyšet ovatel hledá stopy ší ení požáru. Je velmi ovlivn no 

zkušenostmi vyšet ovatele a schopností rozpoznat d ležité oblasti požá išt . 

 Dynamické ohledání: vyšet ovatelé a specialisté odkrývají místa kriminalistic-

kého ohniska, odstraňují mechanicky vrstvy spalk  a popela, zjišťují se p ípadné 

použité akceleranty, určují místa pro odb r vzork . 

1.7.  Odb r vzork  

Odb r vzork  a stop je náročný proces, který má p esn  definované postupy. P i jejich 

nedodržení pak m že dojít ke zpochybn ní stanoveného výsledku a tím práce celého týmu. 

Cílem odb ru vzork  je získat reprezentativní fyzický d kaz, u kterého je p edpoklad souvis-

losti se vznikem požáru a který bude mít pr kaznou hodnotu. 

Odebraný vzorek je na expertním pracovišti podroben laboratornímu zkoumání podle 

jeho charakteru a na základ  zadaných požadavk . Výsledkem jsou podklady pro požárn  
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technickou expertízu. Ke standardním postup m odb ru stop z místa požáru pat í i proces 

dokumentace odebraných vzork . Jedná se zejména o: 

 Fotografie odebíraného vzorku v míst  jeho nálezu. 

 Zabalení daného vzorku do ochranného obalu a do bezpečnostního obalu. Obal 

musí být popsán po adovým číslem shodným s fotodokumentací. 

 Vypln ní protokolu o odb ru vzork  a navazujících protokol . 

Metodika odb ru vzork  zahrnuje operace spojené s jejich odb rem, p edevším pak [2]: 

 dokumentaci Ěfotodokumentace, plánky, schémata, protokoly od odb ru vzork ě, 

 samotný odb r vzork  Ězp sob odb ru, volba prost edk  pro odb rě, 

 použití vhodného obalu na vzorek, 

 manipulaci se vzorkem. 

1.7.1.  Odb r pevných chemických látek 

Tyto vzorky se odebírají p edevším za účelem defektoskopického zkoumání, stanovení 

materiálové podstaty, požárn  technických charakteristik atd. Jedná se o pevné vzorky, jako 

nap .: části stavebních konstrukcí, karoserie automobil , plastové nádoby, úlomky, odpad, 

r zné prachy, granuláty nebo biologický materiál Ěseno, obilí, listí atd.). 

Odb r by se m l provád t tak, aby vzorek obsahoval jak oho elou, tak i p vodní, zacho-

valou část Ěpokud je toto možnéě. Množství vzorku se odvíjí od požadavk  laborato e.  

Sypké materiály jsou vkládány do sklen ných prachovnic. Vzorky chemického samo-

vznícení se ukládají zvlhčené do neprodyšných vzorkovnic a vzorky biochemického samo-

vznícení se doporučuje usušit a uložit v prodyšném obalu. 

1.7.2.  Odb r pevných látek s obsahem akcelerant  ho ení 

V tšinou se jedná o porézní nebo nasákavé materiály Ěpovrchov  neupravené d evo, 

textilie, k že, koberce, omítky, zemina atd.ě. Vzorky se odebírají za účelem stanovení akcele-

rant  ho ení pomocí plynové chromatografie. P i odebírání je pot eba zamezit kontaminaci 

vzork  používáním jednorázových vyšet ovacích rukavic, jednorázového plastového ná adí 

nebo kovového ná adí bez povrchové úpravy, které je možné očistit plamenem. 

Snadno d litelné vzorky se ukládají do plechovek s uzáv rem s vnit ním teflonovým 

nebo jiným vhodným povrchem, p ípadn  do zava ovacích lahví. Objemn jší vzorky se uklá-

dají do plechovek nebo se zabalí do n kolikavrstvého obalu. U hladkých materiál  nebo vel-
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kých vzork  Ěnap . karoserie auta) se provádí st ry buničitou vatou, které se ukládají do vzor-

kovnic. Do obalu ke vzork m se p ikládají sorpční terčíky, které následn  usnadňují chemic-

kou analýzu. 

1.7.3.  Odb r kapalných a pastovitých látek 

Jedná se o pohonné hmoty Ěbenzín, naftaě, organická rozpoušt dla, oleje, vodné roztoky, 

kondenzáty vzniklé ho ením polymerních látek atd. Účelem vzorku bývá stanovení materiálo-

vé podstaty, požárn  technické charakteristiky, generace elektrostatického náboje atd. 

P ed vlastním odb rem vzork  se doporučuje určit pH kapaliny indikátorovými papírky 

a odhad charakteru kapaliny. Pro odb r vzorku se používají vhodná za ízení pro odb r kapal-

ných vzork , tzv. vzorkovače. Hotové výrobky se odebírají v originálním balení Ěnát rové 

hmoty, lepidlaě, nebo jejich odlitím do vzorkovnice. 

Jako vzorkovnice slouží dob e uzavíratelné láhve, pro pastovité látky pak plechovky 

nebo sklenice se šroubovým uzáv rem. Vzorkovnice se z bezpečnostních d vod  plní vždy 

pouze do dvou t etin svého objemu. 

1.7.4.  Odb r plynných chemických látek a par 

Obvykle se jedná o plyny a páry vzniklé a uniklé následkem požáru, oxidy síry, dusíku, 

uhlíku, amoniak, plynné uhlovodíky nebo jiné toxické plyny. Odebírají se za účelem stanove-

ní jejich koncentrace, materiálové podstaty a požárn  technické charakteristiky. 

Vzorky plyn  jsou v tšinou odebírány pomocí speciálních odb rových souprav vybave-

ných pumpou do nádob určených pro plyny Ěplastové vaky, sklen né nádoby, kontejneryě. 

Odb ry plyn  provád jí pouze specializovaná pracovišt , chemické laborato e, nebo TÚPO. 

1.7.5.  Zabezpečení odebraných vzork  

Všechny odebrané vzorky uložené ve vzorkovnicích, sáčcích a jiných vhodných obalech 

se opat í bezpečnostními prvky pro nezpochybnitelnost vzorku p i transportu a manipulaci. 

Systém označení je následující [2]: 

 Polyethylenové sáčky s logem HZS ČR, číselným a čárovým kódem 2 velikostí 

pro vzorkovnice a vzorky menších rozm r . 

 Siln jší polyethylenové pytle s popisem a plombou s logem HZS ČR, číselným a 

čárovým kódem pro v tší vzorky. 
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 Velké vzorky jsou zabaleny do smršťovací fólie a p elepeny lepicí páskou s lo-

gem HZS ČR a samolepkou s popisem. 

Štítky a samolepky mají p edtišt ny tabulky s údaji. Ty vyplňuje pracovník provád jící 

odb r vzorku. Bezpečnostní obaly jsou opat eny číselným a čárovým kódem. 

1.8.  Používané detekční p ístroje 

Ve vybavení HZS ČR jsou r zné druhy detekčních p ístroj , které jsou používány pro 

identifikaci látek r zných skupenství. N které p ístroje jsou pro svou náročn jší obsluhu nebo 

finanční nákladnost na po ízení pouze ve výbav  chemických laborato í p ípadn  TÚPO. 

1.8.1.  Jednoduché detekční prost edky 

Tyto prost edky jsou využívány pro rychlá m ení v terénu. Jejich princip vychází 

z chemické reakce, p i které dojde ke zm n  barvy látky p i reakci s vhodným činidlem nane-

seným na určitém nosiči. Výsledek reakce se vyhodnocuje vizuáln . 

1.8.2.  Univerzální detektory 

P vodní určení t chto detektor  bylo pro chemické analýzy potenciáln  nebezpečných 

situací. Postupem času se však uplatnily i na požá ištích. Princip detekce je založen na sku-

tečnosti, kdy pozitivní detekci neposkytují složky vzduchu a že p ístroje se v tšinou nulují na 

nekontaminovaném ovzduší. 

Tyto detektory využívají fyzikálního nebo fyzikáln -chemického procesu, jemuž podlé-

há určitá skupina látek. V praxi p evažují p ístroje typu: explozimetry, fotoionizační detektory 

a plamenoionizační detektory. Složení detektor  je založeno vždy na stejném principu. Sklá-

dají se ze sondy, čerpadla, detektoru a zaznamenávacího nebo zvukového za ízení. 

1.8.3.  ůnalyzátory 

ůnalyzátory p edstavují pln  automatické p ístroje, které slouží ke stanovení a identifi-

kaci nebezpečné látky. Tyto p ístroje se d lí do dvou skupin [7]: 

 Selektivní analyzátory: selektivn  m í koncentraci určité p edem nastavené ne-

bezpečné látky, mohou ji m it i ve sm si s jinými plyny a parami. 

 Multikomponentní analyzátory: krom  stanovení koncentrace umožňují také 

identifikaci látky o neznámém složení. 
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1.9.  Statistika p íčin vzniku požár  v ČR. 

Z údaj  uvedených v Tab. 1 Požáry podle p íčiny a činnosti p i vzniku v roce 2012 
[8]

 je 

z ejmé, že úmysln  založené požáry činí p ibližn  Ř % z celkového počtu požár  za rok Ěv 

roce 2012 to bylo 15ŘŘ p ípad ě. Velké procento požár  Ě56,27 %ě však nemá p íčinu vzniku 

došet enou a je velmi pravd podobné, že mnoho z nich bylo také založeno úmysln , ale tuto 

skutečnost se nepoda ilo prokázat. 

Tab. 1 Požáry podle p íčiny a činnosti p i vzniku v roce 2012 
[8]

 

P íčina 
Počet 

požár  
Podíl v % 

P ímá škoda 

v tis. Kč 
Podíl v % Usmrceno Zran no 

Úmyslné zapálení 1 588 7,75 404 842 14,15 11 125 

Sebevražedný úmysl 21 0,10 2 034 0,07 10 9 

D ti do 15 let 178 0,87 21 301 0,74 0 26 

Nedbalost 2 722 13,28 986 743 34,49 59 548 

Komíny 300 1,46 57 412 2,01 0 44 

Topidla 142 0,70 33 342 1,16 1 13 

Technické závady 2 766 13,49 1 011 211 35,35 4 237 

Samovznícení 86 0,41 15 781 0,54 0 12 

Výbuchy 18 0,08 9 961 0,34 1 21 

Manipulace s 

ho l. látkami 
11 0,04 334 0,01 0 10 

Mimo ádné 

p íčiny 
209 1,01 42 203 1,04 22 127 

Jiné p íčiny 23 0,11 2 842 0,10 2 3 

Dále 

nedošet ováno 
11 531 56,27 0 0,00 0 - 

Neobjasn no v šet ení 897 4,38 273 517 9,56 15 111 

Celkem 20 492 100 2 861 527 100 125 1 286 
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1.9.1.  Úmysln  založené požáry 

Úmysln  založené požáry jsou požáry, které byly zp sobeny jednáním pachatele. Nej-

čast jší motivy zakládání požár  [9]: 

 Duševní poruchy: pyromanie - neodolatelná touha po ohni, pyropatie  - metoda 

získání sexuální rozkoše. 

 Sebevražedné sklony, symbolická sebevražda: pachatel použije oheň jako pro-

st edek, kterým se zbaví života. 

 Požáry založené d tmi: omezeny v kovou hranicí 15 let, v tšinou k nim dochází 

nedbalostí Ěhrou s nedomyšlenými následky) a ve snaze poznat n co nového. 

 Pojistný podvod: snaha o získání pen z za vyplacení pojistné události. 

 Zakrytí trestného činu nebo usnadn ní jiného trestného činu: pachatel p i opuš-

t ní místa trestného činu založí požár ve snaze zakrýt stopy. 

 Závist, nenávist, vydírání: pachatel se často obává p ímého kontaktu s osobou, 

v či níž má výhrady a tak zakládá požár. 

 Konkurenční boj: snaha poškodit konkurenční subjekt. 

 Sociální, politická nebo etnická odlišnost. 

 Terorismus a extremismus. 

 Vandalismus. 

Souhrnn  lze íci, že nejčast jším d vodem pro úmyslné zakládání požár  je finanční 

zisk nebo poškození n koho jiného. Mnohdy jde o pojistné podvody, kdy žhá  m že dosáh-

nout pomocí pojišt ní majetku obnovy svého objektu nebo za ízení. Častým p íznakem tohoto 

jednání je, že na požá išti se nenalézají cenné v ci nebo sho í d ležité dokumenty kv li vy-

hnutí se placení nap . dan  nebo leasingu.  

Krom  pyromanie a pyropatie Ětéž pyrofilieě pat í do duševních poruch také p ípady, 

kdy se osoba, která založila požár, pozd ji sama aktivn  podílí na jeho hašení. Motivem bývá 

touha po vzrušení a snaha vyniknout p i hasebních pracích. Žhá  tak chce dosáhnout obdivu a 

uznání. Často jde o osoby, které jsou členy zasahujících složek Ěnap . dobrovolní hasičiě. 

Do úmyslného zapálení nelze započítat požáry založené úmysln  se zám rem [9]: 

 pálení látek s úmyslem jejich likvidace, včetn  skládek a technologických proces , 

 vypalování porost , 

 zakládání ohn  v p írod . 
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1.10.  ůkceleranty a jejich použití p i požárech 

V rámci ZPP se krom  dalších činností provádí také identifikace p ípadných akcelerant  

ho ení. V p ípad  úmysln  založeného požáru je možné, že žhá  pro snazší a rychlejší rozvoj 

požáru použil akcelerant ho ení. Jedná se o materiál, který je použit pro iniciaci vzniku a 

urychlení ho ení nebo ší ení požáru. Nejčast ji používané akceleranty požáru jsou ho lavé 

kapaliny, díky nízké cen  a snadné dostupnosti pak obvykle ho lavé kapaliny ropného p vo-

du. Pro své fyzikáln  chemické vlastnosti Ěho lavost, t kavostě jsou žhá i nejčast ji používány 

akceleranty typu benzín, petrolej, líh, edidla a rozpoušt dla. V poslední dob  se objevují také 

p ípady použití pevného podpalovače Ěnap . Pepoě. 

Podle [10] se ho lavé kapaliny podle teploty vzplanutí d lí do t íd nebezpečnosti: 

 I. t ída nebezpečnosti: teplota vzplanutí do 21 °C. 

 II. t ída nebezpečnosti: teplota vzplanutí od 21 °C do 55 °C. 

 III. t ída nebezpečnosti: teplota vzplanutí od 55 °C do 100 °C. 

 IV. t ída nebezpečnosti: teplota vzplanutí od 100 °C. 

Nejnebezpečn jší jsou ho lavé kapaliny I. a II. t ídy nebezpečnosti. Mezi kapalinami, 

které pat í do I. t ídy nebezpečnosti, jsou nap . benzín, líh, aceton a n která edila. Do II. t ídy 

nebezpečnosti se adí nap . n které barvy. 

Všechny tyto produkty pocházejí z ropy a mají podobné složení. Jednotlivé produkty se 

mezi sebou liší rafinérskými procesy výroby, které ovlivňují konečné složení a vlastnosti pro-

dukt . Základním procesem výroby je primární atmosférická destilace ropy v rafinériích. 

   Tab. 2 Základní frakce získané atmosférickou destilací ropy 
[11]

 

Frakce Destilační rozmezí Produkt 

Plyny < 30 °C Zkapaln né uhlovodíkové plyny a topné plyny 

Benzín 30 - 200 °C Složky automobilového benzínu 

Petrolej 180 – 270 °C Palivo leteckých motor  

Plynový olej 250 – 360 °C Motorová nafta 

Mazut Destilační zbytek T žký olej, topný olej, asfalt 
 

Tab. 2 Základní frakce získané atmosférickou destilací ropy 
[11]

 uvádí produkty vzniklé 

destilací ropy. Podrobn jší popis vlastností ho lavých kapalin použitých p i m ení bude uve-

den dále v textu práce. 
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2.  DETEKCE ůKCELERůNTU Nů POŽÁ IŠTI 

P i požárech, kdy nelze vyloučit úmyslné zapálení, musí vyšet ovatel provést úkony pro 

zjišt ní, zda nebyly použity akceleranty ho ení. Pokud to podmínky umožňují a v konkrétním 

p ípad  je to opodstatn né, je na místo p ivolán kynolog se psem vycvičeným pro vyhledává-

ní akcelerant  na požá išti. Mohou však nastat p ípady, kdy použití psa není možné. K tomu 

dochází zejména, když by bylo ohroženo zdraví psa nebo kynologa, nebo je pes z r zných 

d vod  dočasn  indisponován. 

Odb r vzork  pro ov ení použití akcelerantu za p ítomnosti kynologa probíhá tak, že 

psovod se psem prochází požá išt . Když pes detekuje akcelerant a označí místo nálezu, je 

odebrán vzorek. Ten je pak odeslán do laborato e. Nebylo-li možné p ivolání psa, musí vyšet-

ovatel odebrat velké množství vzork  z míst, kde by podle jeho zkušeností mohly být akcele-

ranty použity a kde se mohly dochovat jeho zbytky. Obvyklými prov ovanými místy jsou 

zejména r zné spoje p ípadn  trhliny desek a trám , rohy místnosti u podlahy, pod nespále-

nými zbytky koberc  a betonové podlahy, které mohou nasát velké množství akcelerantu. 

Úkolem této diplomové práce je ov it další možnost detekce akcelerantu. V p ípad , že 

nelze na požá išti využít psa, jedná se o výraznou komplikaci práci vyšet ovatel . Značn  tím 

nar stá množství odebraných vzork . Zatím však u nás není využívána žádná alternativa.  

Podle [12] lze za tímto účelem použít fotoionizační detektory (tzv. PID – photoionizati-

on detector) od RAE Systems. Jedná se o velmi citlivé detektory schopné zjistit p ítomnost 

vyšších uhlovodík , které naznačují možnost použití akcelerantu. Tyto detektory jsou v sou-

časné dob  již ve výbav  n kterých chemických laborato í HZS ČR. 

Ov ení možnosti použití PID pro detekci akcelerant  probíhalo v požárn  technické 

komo e na Fakult  bezpečnostního inženýrství. V p ípad  kladného zjišt ní by PID mohly být 

na požá išti nasazeny místo ps , nebo by p íslušníci vybaveni t mito detektory mohli 

s kynology spolupracovat.  

2.1.  Detekce akcelerantu pomocí psa 

Po roce 2000 se u nás objevil nový trend v prokazování použití akcelerant  na požá išti. 

D íve bylo nutné odebrání velkého množství vzork , ze kterých jich mnoho nemuselo vyka-

zovat výskyt akcelerantu. Jednalo se tak o zdlouhavou práci, která je však velmi d ležitá. P i 

prokázání výskytu akcelerantu na požá išti je totiž velmi pravd podobné, že se mohlo jedna o 

úmyslné zapálení. 
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Velký pokrok v tomto ohledu znamenalo vycvičení prvního psa pro vyhledávání výsky-

tu akcelerantu. Jedná se o p vodn  americkou metodu, která byla upravena pro naše podmín-

ky. Podle ní byla v roce 2001 vycvičena fenka n meckého ovčáka ůshie. Po její certifikaci 

v roce 2002 ve Výcvikovém st edisku Policejního prezídia České republiky byl zahájen vý-

cvik dalších ps . Od té doby se poda ilo významn  snížit počet odebíraných vzork  na požá-

išti a psi mají velmi vysokou úsp šnost detekce akcelerant , která se blíží až ke 100 %. [13] 

Za nejvhodn jší plemena pro tyto úkoly jsou považováni n mecký ovčák, labradorský 

retriever a n kte í zástupci loveckých plemen. Nejvyužívan jším plemenem je však pro své 

povahové vlastnosti n mecký ovčák. 

2.1.1.  Výcvik 

Výcvik ps  se specializací pro vyhledávání akcelerant  na požá išti se provádí od št n -

te, lze však vycvičit i dosp lého psa. Nejd ležit jší jsou povahové p edpoklady každého indi-

viduálního psa. Tou jsou hlavn  schopnost učení, pamatování a komunikace. Nezbytná je do-

statečná znalost kynologa a jeho vztah k této práci. Pes totiž není stroj, každý jednotlivec se 

chová jinak a vyžaduje individuální p ístup. 

Psi pro detekci akcelerant  jsou certifikováni ve výcvikovém st edisku Kynologie Poli-

cie České republiky Plzeň – Bílá Hora. Každý rok musí projít p ezkoušením, zda jsou schopni 

p edepsaným zp sobem vyhledat akceleranty v daném množství. 

Hlavní akceleranty, na které jsou psi cvičeni, jsou: odpa ený 50 % benzín, technický 

benzín, léka ský benzín, nafta, syntetické edidlo, nitro edidlo, toluen, aceton a lampový olej. 

Odpa ený benzín je využíván, protože nejlépe simuluje zbylé stopy na požá išti, kdy p i 

požáru dojde k odparu kapaliny. Benzín je také nejčast ji používanou ho lavou kapalnou lát-

kou. 

Akcelerant se v malých množstvích nakape na r zných místech v terénu a pes je po p i-

b hnutí k místu odm n n. Nejčast ji je motivací hračka, od motivace jídlem se ustupuje. Po-

stupn  b hem výcviku učí psovod psa tato místa označit sednutím, hrabáním, št káním nebo 

kombinací t chto zp sob . Vtiskávání látek tímto zp sobem trvá p ibližn  15 týdn . 

Dalším krokem je výcvik na požá išti. Jde o obtížn jší prost edí, psa zde mohou rušit 

r zné pachy, které st žují detekci. Tato fáze výcviku trvá z d vodu spolehlivosti nejmén  1 

rok. 

Posledním krokem je pak certifikace psa na vyhledávání akcelerant  na požá išti. 
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2.1.2.  Práce psa na požá išti 

K p ivolání psovoda s certifikovaným psem obvykle dochází, když nelze vyloučit úmy-

slné zapálení. Jestli bude kynolog p ivolán, záleží na vzájemné konzultaci vyšet ovatel  HZS 

a PČR. Ne vždy je této možnosti využito, v praxi je mnoho p ípad , kdy by p ivolání psovoda 

bylo bezp edm tné. Jedná se zejména o požáry s malou škodou na majetku, prostory garáží a 

autodílen Ězde se akceleranty vyskytují b žn ě, plastových kontejner  a n kterých výrobk  

obsahující plastové materiály. P i ho ení n kterých plastových materiál  se totiž uvolňují lát-

ky, které pes detekuje jako toluen Ěnap . molitaně. Konečn  posouzení závisí na zkušenostech 

a zvážení situace na požá išti. 

Psovod p ijede na požá išt  až v dob , kdy je uhašené a vychladlé. Informuje se o detai-

lech p ípadu a podle pot eby provede orientační prohlídku. Jejím cílem je zjistit, zda nedojde 

k poran ní nebo ohrožení života psa. 

Psovod by m l spolupracovat s p íslušníkem HZS pro ZPP. Po p íjezdu se pes nechá 

prob hnout a vyvenčit, aby se po cest  uklidnil. O jeho konkrétním použití následn  rozhodne 

psovod, který to dále konzultuje. Pokud to podmínky umožňují, je pes s pokynem hledej vy-

pušt n na požá išt  na volno. Pokud to není možné, je pes veden na vodítku. 

Pokud pes nedetekuje žádný akcelerant, p istoupí se k detailn jší prohlídce. Když ani ta 

není úsp šná, psovod kápne akcelerant, aby mohl být pes odm n n. To slouží jako motivace 

pro další práci. 

V p ípad , že pes detekuje místo s výskytem akcelerantu, je odebrán vzorek, který se v 

laborato i podrobí zkoumání, zda jsou v n m obsaženy zbytky ho lavých kapalin. Pes je od-

m n n, a poté se prohledávají další místa, zda nebyl akcelerant použit vícekrát, nebo zda se v 

okolí nenajdou d kazy o úmyslném zapálení Ěkanystry, lahveě. 

Pokud byla psem na míst  požáru označena místa výskytu akcelerantu, je d ležitá další 

komunikace mezi psovodem a laborato í. Laborato  by následn  m la informovat psovoda, 

zda v odebraném vzorku byly detekovány zbytky ho lavých kapalin. 

2.1.3.  Omezení použití psa pro detekci akcelerantu 

Aby byl pes schopen detekovat akcelerant, musí najít jeho zachovalé zbytky. P i úplném 

vyho ení místa, na které byl akcelerant aplikován, jej pes není schopen rozeznat. Psovod tak 

musí psa navád t do míst, na kterých by mohlo dojít k zatečení akcelerantu a tím k jeho p e-

čkání požáru Ěr zné spáry, pod koberec, pod podlahu atd.ě. 
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Nevýhodou psa je jeho omezená možnost p ístupu do objektu s narušenou statikou nebo 

s výskytem nebezpečných látek a p edm t  Ěnap . chemikálií, které mohou ohrozit zdraví 

zví ete). V p ípad  indispozice psa nebo kynologa Ěnap íklad nemocě je jejich použití také 

znemožn no. 

Nález akcelerantu i certifikovaným psem se nedá použít jako d kaz. Jedná se pouze o 

podp rný prost edek, který usnadňuje odb r vzork . ůž laborato  musí potvrdit, p ípadn  

vyvrátit, zda se v odebraném vzorku vyskytuje akcelerant. 

2.1.4.  Výhody použití psa 

Hlavním úkolem ps  na vyhledávání akcelerant  je usnadnit a zkvalitnit odb r vzork  a 

tím zvýšit objasn nost úmysln  založených požár . Další výhodou je detekce i minimálního 

množství akcelerantu na požá išti. Olfaktorický aparát psa je citliv jší než chromatograf. Pes 

je schopen detekovat rezidua akcelerantu i když TÚPO nedokáže určit, zda byl použit.  

Pes dokáže ignorovat klasické produkty pyrolýzy, lze jej využití na velkých plochách a 

ve všech klimatických podmínkách. 

2.2.  Detekce akcelerantu pomocí PID 

Vzhledem k citlivosti PID od RAE Systems na vyšší uhlovodíky by m lo být možné ty-

to detektory použít pro detekci akcelerant  nejčast ji používaných u požár . PID nejsou se-

lektivní a nedokážou proto, na rozdíl od psa, rozlišit druh detekované látky. Mohou však po-

tvrdit, zda vzorek obsahuje uhlovodíkové látky. Jejich p ítomnost naznačuje možnost použití 

akcelerantu. 

Z tohoto d vodu budou PID na možnost detekce akcelerantu na požá išti ov eny. Jeli-

kož se jedná o první ov ení, bude b hem m ení použito zjednodušených postup . 
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3.  Zů ÍZENÍ ů LÁTKY POUŽITÉ P I M ENÍ 

V této kapitole je uveden popis požárn  technické komory, parametry a rozmíst ní 

všech použitých m ících p ístroj  a vlastnosti použitých ho lavých látek. Pro m ení bylo 

zvoleno obložení z palubek ze smrkového d eva. Jako akcelerant byl vybrán automobilový 

benzín, protože jde o žhá i nejpoužívan jší ho lavou kapalinu. 

3.1.  Požárn  technická komora a její vybavení 

Požárn  technická komora na Fakult  bezpečnostního inženýrství VŠB - Technické uni-

verzity Ostrava je atypická místnost, jejíž parametry neodpovídají laborato i pro provád ní 

velkorozm rových zkoušek a ani zkušebním normám. Komora je umíst na v nové části fakul-

ty v pavilonu C, v místnosti C310 - laborato  požárn  bezpečnostního za ízení. Byla z ízena a 

vybavena v roce 200Ř a svými rozm ry p edstavuje st edn  velký prostor, primárn  určený 

k provád ní požárních zkoušek. [14] 

3.1.1.  Popis komory 

Komora je místnost tvaru krychle o hran  3 000 mm. P vodní sv tlá výška místnosti 

byla 3 150 mm, ale z d vodu snížení tepelného namáhání stropní konstrukce byla sv tlá výška 

místnosti snížena záv sným stropem na uvedených 3 000 mm. Ke snížení stropu byl použit 

záv sný systém Compactplatten Schwarzer Kern. Výrobcem tohoto systému je rakouská fir-

ma FunderMax a pravd podobná požární odolnost je EI 30. Kv li chyb jící dokumentaci však 

tuto hodnotu nelze ov it. [15] 

St ny komory jsou zd né z šamotových cihel C30 300/150/65 mm spojených šamoto-

vou maltou. Podlaha je upravena keramickou dlažbou se soklem o výšce 100 mm a uprost ed 

místnosti je kanálek pro odtok vody. 

Pro vstup do komory slouží jednok ídlé ocelové protipožární dve e s požární odolností 

EW 30 DP1-C. Ostatní st ny jsou vybaveny dv ma pozorovacími otvory o rozm rech 

1200/1500 mm a 1250/250 mm zasklenými drát ným sklem s požární odolností EW 30 DP1. 

V pr b hu zkoušek byla okna na dvou st nách zad lána sádrokartonem a minerální vatou, 

pouze jedno okno bylo používáno pro pozorování pr b hu zkoušky. 

Nap íč místností vede pod stropem ve výšce 2460 mm nezavodn né potrubí o vnit ním 

pr m ru 20 mm. Pro pot eby zkoušek na n j bylo uprost ed místnosti napojeno navazující 

potrubí o stejném vnit ním pr m ru. Toto vede svisle dol  do výšky 1100 mm nad úrovní 



VŠB - TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství 19 

 

podlahy a je zakončeno rozprašovací tryskou sm ující rozt íšt ný proud vody do rohu míst-

nosti, ve kterém bude umíst no d ev né obložení. P dorys komory je zobrazen v P íloze ů. 

Nucené v trání komory zajišťuje ventilátor TRM 20 ED vybavený 3 stupni regulace 

výkonu. Ventilátor je umíst n na st eše a pomocí p ívodního a odvodního vedení zajišťuje 

odsávání spalin. Odsávací i p ívodní potrubí je vybaveno ruční uzavírací klapkou odolávající 

vysokým teplotám. Ta umožňuje ruční nastavení pr toku vzduchu. 

Odsávací pr tok je navržen na 1 000 m
3
h

-1. Nasávání vzduchu probíhá podtlakov  do 

nasávacího potrubí, jehož ústí je umíst ného na st eše objektu. P ívodní i odvodní potrubí jsou 

sva ená z ocelových trubek o pr m ru 21ř x 6,3 mm. Na vstupu jsou potrubí vybavena 

ochrannými m ížkami. Schéma vzduchového potrubí je zobrazeno v P íloze ů. 

Pro monitorování pr b hu zkoušek je komora vybavena p ístrojovým vybavením, které 

umožňuje m it veličiny spjaté s pr b hem požáru. Jedná se p edevším o teplotu v komo e, 

spaliny a jejich chemické složení, optickou hustotu kou e a další. Rozmíst ní p ístroj  

v komo e je znázorn no v p íloze B. Použité p ístroje jsou detailn  popsány dále v práci.  

3.1.2.  M ení teploty 

Pro m ení teploty je komora vybavena termočlánky. Termočlánky jsou nejrozší en jší 

typ senzor  pro m ení teploty, které mají adu výhod. Tvo í je dva vodiče z r zných kov  

spojených na jednom konci v tzv. m ící Ě„hot“ě spojení. Druhé konce vodič , na nichž nejsou 

vodiče spojeny, jsou p ipojeny na vodiče m ícího obvodu, obvykle vyrobené z m di. Toto 

spojení se nazývá referenční Ě„studené“ě spojení. [16] 

 

Obr. 1 Schéma termočlánku 

Nap tí na referenčním spojení závisí na teplot  m ícího i na teplot  referenčního spo-

jení. Termočlánek je diferenciální za ízení. Proto musí být k určení absolutní teploty známa 

teplota referenčního spojení. Tento proces se nazývá kompenzace studeného konce. 

V komo e jsou použity termočlánky typu K. Jedná se o nejrozší en jší typ termočlánku, 

složeného z chromelu a alumelu. Chromel® a ůlumel® jsou obchodní jména. Chromel je 
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slitina tvo ená z ř0% z niklu a 10% z chromu, je z n j tvo en kladný drát. Složení alumelu je 

p ibližn  ř5% niklu, 2% manganu, 2% hliníku a 1% k emíku, tato slitina tvo í záporný drát. 

Jejich m ící rozsah je od -200 °C do 1250 °C s p esností v tší než 2,2 °C nebo 0,75 %. Výb -

rová p esnost je více než 1,1 °C nebo 0,4 %. [16],[17] 

Termočlánky jsou vyvedeny ven z komory a napojeny na m ící úst ednu ůLMEMO 

5690-2M. Úst edna zpracovává signál z termočlánk  a p evádí jej na hodnoty ve °C. Data pak 

zobrazuje na jednotlivých kanálech a ukládá buď do pam ti p ipojeného počítače, nebo na 

pam ťovou kartu zapojenou do úst edny. 

Rozmíst ní termočlánk  v komo e odpovídá zkušební norm  ISO ř705 [18] a je zná-

zorn no v P íloze B. Pod stropem místnosti drží články úchyty, vertikáln  rozmíst né články 

jsou umíst ny na ocelovém nosníku (sloupu). 

Výhody termočlánk : 

 velký teplotní rozsah, v závislosti na použitém kovu Ě-200 °C až 2500 °C), 

 malá velikost a velká mechanická odolnost, odolné proti ot es m, 

 malá tepelná setrvačnost – závisí na velikosti použitého termočlánku. 

Nevýhody termočlánk : 

 p evod a zpracování signálu Ěp evod termonap tí na konkrétní hodnotuě, 

 p esnost a chyba m ení Ěp esnost ovlivňuje hlavn  stálost teploty v míst  referenční-

ho spojeníě, 

 náchylnost ke korozi Ěmožnost eliminace oplášt nímě, 

 citlivost na šum Ěproblémy zp sobuje elektrické a magnetické poleě. 

3.1.3.  M ení atmosférického tlaku 

ůtmosférický tlak v laborato i je m en pomocí snímače atmosférického tlaku FD 

A612-Sů. Celkový rozsah tohoto snímače je 0 – 1050 mbar, m ící rozsah pak 700 – 1050 

mbar. Teplotní rozsah použitelnosti je od -10 °C do 60 °C a p esnost ± 0,5% z rozsahu. Sní-

mače je zapojen do úst edny ůLMEMO 56ř0-2M. Úst edna vyhodnocuje nam ená data. [19] 

3.1.4.  M ení optické hustoty kou e 

M ení optické hustoty kou e funguje na principu útlumu sv telného paprsku mezi 

zdrojem sv tla a detektorem na aerosolových částicích kou e. V p ípad , že se v komo e ne-

vyskytuje kou , je intenzita sv tla vysílaná zdrojem shodná s intenzitou dopadající na detek-
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tor. P i výskytu kou e však dojde ke snížení intenzity dopadajícího sv telného paprsku na 

detektor. Toto snížení intenzity je zp sobeno rozptylem a absorpcí na aerosolových částicích. 

Útlum paprsku závisí na velikosti a počtu částic a na vlnové délce vysílaného sv tla. [20] 

Pro m ení optické hustoty kou e je komora vybavena Fotometrem 200Ř COOL. Vý-

robcem fotometru je firma ID LAB Praha. Pro opakující se závady b hem zaznamenávání dat 

nam ených fotometrem nebude optická hustota kou e vyhodnocována. 

3.1.5.  M ení koncentrace plyn  

Pro m ení koncentrace plyn  v komo e lze použít infračervený analyzátor plyn  Tele-

dyne model 7500 a p enosný systém analýzy spalin testo 350-XL. 

Infračervený analyzátor plyn  Teledyne model 7500 

Za ízení je složeno ze systému pro p edúpravu vzorku „Heated Filter Probe 32C“ a 

„Thermo-electric cooler M325“ a analyzační sk íní ůR7500F s analyzátorem Teledyne 7500. 

Na výstupu z komory je za ízení vybaveno vyh ívaným filtrem pro odstran ní pevných částic 

ze vzorku. Za filtrem je vymrazovací jednotka pro odstran ní vlhkosti ze vzorku. Maximální 

teplota vzorku vstupujícího do jednotky je 200 °C. Kondenzát je z jednotky odvád n peristal-

tickým čerpadlem do odpadní nádoby. [21] 

Pro transport vzorku do koalescenčního filtru je sk íň vybavena výkonným čerpadlem. 

Filtr slouží k odstran ní zbytk  vody a prachových částic. Odb rné místo je uzav eno pomocí 

jehlového ventilu, který reguluje pr tok.  

IR analyzátor Teledyne model 7500 m í metodou nedisperzního IR zá ení koncentrace 

CO a CO2, pro m ení koncentrace O2 je používán paramagnetický senzor. Jako nulovací plyn 

se používá N2 o vysoké čistot  Ěřř,řř %ě, proplachový plyn je n který z inertních plyn  

Ěnap . také N2). Kalibrační plyn je sm s složená z N2 72,85 %, CO2 17,96 %, O2 4,63 % a CO 

4,56 %. [21],[22],[23] 

Nam ené hodnoty koncentrací jsou zobrazovány na čelním panelu v obj. %. P esnost 

analyzátoru je ± 1 % z celkového rozsahu. Hodnoty jsou pomocí analogového výstupu odesí-

lány na m ící úst ednu ůLMEMO 56ř0-2M. 

Testo 350-XL 

P ístroj testo 350-XL je flexibilní a p enosný m ící systém. Skládá se z kontrolní jed-

notky, analyzátoru spalin a odb rové sondy. Typ odb rové sondy lze zvolit podle požadavk  
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zákazníka. Odb rová sonda jde vybavit trubicí o délce až 3 metry. Sonda m že být také vyba-

vena p ed azeným filtrem pro spaliny, které obsahují podíl prachu, nebo speciální trubicí pro 

teploty do 1800 °C. Pro zamezení tvorby kondenzátu je také k dispozici vyh ívaná rukojeť 

sondy i trubice sondy. [24] 

ůnalyzátor spalin je standardn  osazen m ícím senzorem pro O2, CO, NO a NO2. Dále 

jsou na výb r volitelné senzory pro m ení CXHY, NOlow, COlow, SO2, H2S nebo m ícím in-

fračerveným senzorem CO2. Maximáln  m že být senzor osazen šesti m ícími senzory. Da-

tová pam ť p ístroje je na 250 000 hodnot a standardn  je vybaven integrovaným akumuláto-

rem.  

V p ípad  obsahu prachových částic m že být sonda vybavena vn jším filtrem. Hadice 

k sond  mají standardn  délku 2,2 nebo 5 metr . Pr m r sondy je Ř mm, pr m r vn jšího 

filtru na prachové částice je 10 mm. [24] 

V této práci nebudou data nam ená pomocí testo 350-XL zpracována. 

3.1.6.  M ení pr toku plyn  v p ívodním a odvodním potrubí 

Pr tok v potrubí pro p ívod a odvod vzduchu se m í dynamickými rychlostními son-

dami ůirflow. Jedná se o tzv. Prandtlovy trubice, které jsou schopné m it rozdíly tlak . 

Konstruovány jsou z tenkých dvouplášťových trubek z ušlechtilé oceli. Ústí vnit ní 

trubky je otočeno sm rem proti proud ní plynu a další otvor ve st n  trubky je kolmý ke sm -

ru proud ní vzduchu. P i m ení je využíváno rozdílu dynamického a statického tlaku. Static-

ký tlak m í vn jší trubice a celkový tlak vnit ní. Statický tlak je ve všech bodech m ícího 

pr ezu stejný. 

Trubice o pr m ru 4 mm jsou schopny m it do teplot 450 °C, krátkodob  pak do 550 

°C. Trubice o pr m ru Ř mm lze použít až do 6Ř0 °C. Díky této tepelné odolnosti je lze použít 

pro m ení rychlosti pr toku spalin. P i rychlosti pr toku od 5 do 50 m∙s-1
 jsou schopny m it 

p i nejistot  do 3 %. [25] 

Pro m ení rychlosti p ivád ného vzduchu jsou v komo e použity trubice typu 

FD 99 1254 Vů o pr m ru 4 mm se snímačem dynamického tlaku FDů 602 S1K. Odvád né 

spaliny jsou m eny trubicemi FD řř 12ř6 Vů o pr m ru Ř mm se snímačem dynamického 

tlaku FDů 602 S1K. Ob  Prandtlovy trubice jsou napojeny pomocí p íslušného čidla na m í-

cí úst ednu ůlmemo 56ř0-2M. Úst edna zobrazuje nam ené hodnoty rychlosti proud ní. 
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3.1.7.  Hmotnost použitého materiálu 

Množství použitého materiálu je váženo na univerzální váze TCS s možností napájení 

z baterie nebo adaptéru. Tuto váhu lze používat pro hmotnosti od 20 g do 30 kg. LCD displej 

ukazuje s p esností na 1 g. V p ípad  pot eby je možné také její propojení s počítačem. 

S váhou je propojena vyhodnocovací jednotka LD 5204 – 06. Ta umožňuje p ipojení až 

10 snímač  a vyhodnocování vážení. P ístroj má vnit ní pam ť s možností uložení až 10 000 

hodnot. Nabízí možnost propojení s počítačem, tiskárnou a vzdáleným displejem. [15] 

3.1.8.  Záznam nam ených hodnot 

V tšina informací a nam ených hodnot z pr b hu pokusu v komo e je zaznamenáváno 

m ící úst ednou ůLMEMO 56ř0 – 2M. Výrobcem této úst edny je firma ůhlborn. Inteli-

gentní konektor ůLMEMO® pro p ipojení čidel a periferních p ístroj  umožňuje jejich oka-

mžité použití. Všechny pot ebné parametry jsou v konektoru uloženy v pam ti EEPROM. 

Díky použití tohoto systému odpadá programování p ipojených konektor . 

Úst edna má dev t galvanicky odd lených m ících vstup  pro ůLMEMO® čidla s ví-

ce než 70 m ícími rozsahy. Pomocí vstupních karet lze rozší it počet vstup  až na řř. Pro 

obsluhu je p ístroj vybaven LCD displejem a klávesami Softkeys s kurzorem. Funkce úst ed-

ny je realizována reálným časem a pam ťovou MMC-kartou s možností uložení velkého 

množství dat. Úst edna je také vybavena dv ma výstupními zásuvkami s možností p ipojení 

jakéhokoliv ůLMEMO® výstupního modulu Ěanalogový výstup, digitální rozhraníě. [26] 

Úst edna nabízí snadnou práci se senzory s nelineární odezvou Ětermočlánky, infrasen-

zory, snímače proud níě. Je-li to pot eba, jsou pro m enou veličinu vyhrazeny ješt  funkční 

kanály, ve kterých se dopočítávají další veličiny. Podporovány jsou také komplexní chemické 

senzory nebo získání hodnot ze senzor  pomocí rozsah  nap tí, proudu nebo odporu 

s individuálním m ítkem v konektoru. Všechny senzory je p i použití p íslušného 

ůLMEMO® konektoru možné použít bez dalších opat ení. 

V úst edn  je možné naprogramovat funkční kanály. Ty mohou zaznamenávat maxi-

mální, minimální nebo st ední hodnoty. Mohou být také naprogramovány pro záznam dife-

rence z určitých m ících míst. S funkčními kanály lze dále pracovat jako s normálními m í-

cími místy. 

Všechna čidla jsou jednoznačn  identifikována pomocí desetimístného alfanumerického 

označení. Každý snímač m ených hodnot má k dispozici až čty i m ící kanály. To umožňuje 
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vyhodnocování dvojitých čidel a čidel s funkčními kanály. Úst edna umožňuje zaznamenat 

zároveň reálný čas i čas m ení. 

Všechny hodnoty m ení a funkcí jsou zobrazitelné v r zných menu na bodovém, gra-

fickém LCD displeji. Úst edna nabízí t i uživatelská menu Ěm ící, programové a asistenčníě. 

Obsluha úst edny pak probíhá buď pomocí kláves nebo počítačem. Pro její napájení m žeme 

zvolit buď síťový adaptér 12 V / 2ů nebo 8 kus  NiMH akumulátor  ř,6 V / 1600 mAh. [26] 

3.2.  Fotoionizační detektory 

Fotoionizační detektory jsou jedním z typ  ionizačních detektor . Jejich funkce je 

obecn  založena na principu vedení elekt iny v plynech. Detektor proto obsahuje izolovanou 

nádobu, ve které jsou dv  kovové desky Ěelektrodyě, mezi kterými proudí plyn. Mezi deskami 

je udržováno elektrické pole. 

3.2.1.  Princip fotoionizace 

Ionizace je proces, p i kterém se z elektricky neutrálních atom  absorpcí UV, rentgeno-

vého nebo γ-zá ení stává ion. Proces opačný se nazývá rekombinace. Vznik záporných iont  

zp sobuje dodání záporného elektrického náboje Ěelektronuě do elektronového obalu částice. 

Vznik kladných iont  je naopak podmín n odtržením jednoho či více elektron  

z elektronového obalu. K tomu dochází, když je částici dodána energie, obvykle formou do-

padajícího elektromagnetického zá ení. 

 

   Obr. 2 Princip PID 
[28]

 

Popis funkce PID zobrazené na Obr. 2 Princip PID 
[28]

: 

1. Vstup plynu: plyn vstupuje do p ístroje Ěobvykle je pohán n pumpouě. 

2. UV lampa: v bezprost ední blízkosti UV lampy dochází k ionizaci analitu. 
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3. Pr chod iontu elektrodami: ionizovaný plyn prochází mezi polarizovanými des-

kami senzoru, tím se uvolní nahromad ný náboje v podob  elektrického proudu. 

4. M ený proud: koncentrace plynu je p ímo úm rná zm enému proudu. 

5. Rekombinace plynu: samovolná rekombinace plynu, který pak opouští p ístroj. 

Minimální energie, která je pot ebná k odstran ní jednoho elektronu se označuj jako io-

nizační potenciál Ěionizační energieě. Jde o minimální energii, kterou musí mít dopadající 

částice, aby mohlo k ionizaci dojít a byl vytvo en kationt. [27],[28] 

Ionty, které jsou vytvo eny fotoionizačním procesem, jsou shromažďovány na elektro-

dách detektoru, kde je proud generován. Vzniklý proud je úm rný druhu ionizovaných mole-

kul. Další faktor, který ovlivňuje excitaci ionizovaných molekul, je plyn obsažený ve zdroji 

UV zá ení. Lampy pln né kryptonem nebo xenonem, které mají nižší ionizační energii, jsou 

selektivn jší, neboť ionizují jen omezené množství sloučenin. Lampy s vyšší ionizační ener-

gií, pln né argonem nebo vodíkem, excitují naopak v tší množství molekul. Nejb žn ji pou-

žívané lampy mají ionizační energii Ř,3 – 11,7 eV. [29],[30],[31] 

Zdroj UV zá ení a ionizační komora musí být odd leny pr hledným oknem. Protože 

však sklo a k emen nepropouští fotony UV spektra, používají se krystaly alkalických zemin 

nebo fluoridy kov  alkalických zemin. Konkrétní druh krystalu závisí na emisním spektru 

použitého plynu. Nejčast ji je používána UV lampa o energii 10,2 eV pln ná vodíkem s ok-

nem z fluoridu ho ečnatého, který vykazuje nejvyšší fotonový tok a tím nejlepší citlivost. [30] 

Fotoionizační detektory pak m í elektrický náboj, který vzniká p i ionizaci m eného 

plynu. U v tšiny plyn  lze určit tzv. specifický ionizační potenciál. Za podmínky, že ionizační 

potenciál plynu je menší, než hodnota potenciálu použité UV lampy Ěkonkrétn  energie vznik-

lých foton ě, dochází k ionizaci plynu a tím ke vzniku elektrického náboje.  

3.2.2.  Fotoionizační detektory firmy RůE Systems 

Díky fyzikáln -chemickému principu, který PID využívají, jsou výsledky m ení velice 

p esné a spolehlivé Ěpokud funguje lampa, PID funguje správn ě. Detektory firmy RAE Sys-

tems jsou vhodné pro r zné druhy použití i prost edí [28]: 

 Vnit ní prost edí: umožňují spolehlivé, p esné a p ímé kontinuální m ení. 

 Chemický pr mysl: detekce toxických plyn  a par na úrovni ppm bez ohledu na 

počet detekovaných plyn . 

 Detekce neznámých toxických látek: nap . pro chemické útvary hasič  a vojska. 
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3.2.3.  Korekční faktory fotoionizačních detektor  

Korekční faktory umožňují použití PID pro detekci r zných plyn . Každý plyn Ěslouče-

ninaě vykazuje p i oza ování UV zá ením r znou odezvu. Korekční faktory slouží pro p epo-

čet koncentrace m eného plynu na koncentraci plynu použitého p i kalibraci. Obecn  se dá 

íci, že lze m it každou sloučeninu s ionizační energií nižší než fotony emitované lampou. 

Tab. 3 Korekční faktory látek vznikajících p i ho ení a pyrolýze d eva 

Látka Korekční faktor 

Kyselina mravenčí NR 

Kyselina octová 22 

Metanol NR 

Aceton 1,1 

Metylacetát 6,6 

CH4 NR 

NO 5,2 

NO2 16 

SO2 NR 

Fenol (Hydroxybenzen) 1,0 

Aldehydy 1,1 – 6 Ěpodle látkyě 

3.2.4.  M ené koncentrace plynu 

P i m ení známého plynu použijeme pro zjišt ní p esné hodnoty koncentrace korekční 

faktor p íslušného plynu. Nap . korekční faktoru toluenu u lampy 10,6 eV roven hodnot  0,5. 

To znamená, že je PID na toluen velmi citlivý. Když zobrazí PID koncentraci 100 ppm isobu-

tylenu p i m ení v prost edí s toluenem, je skutečná hodnota koncentrace toluenu 50 ppm.                                        (3.1) 

P i m ení sm si plyn  nebo par Ětyto p ípady mohou nastat nap . v chemickém pr -

myslu) konstantního složení, kdy se m ní pouze celková koncentrace:        ∑              (3.2) 

       ∑              (3.3) 

Xi - procentuální poměr jednotlivých složek 
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P i sm si plyn  nebo par prom nlivého složení platí pravidlo, že pokud není p ekro-

čena p ípustná koncentrace nejtoxičt jší látky, jsme v bezpečí. Proto se ídící látkou stává 

látka ze sm si, která je nejvíce toxická. PID se tak nastavuje na expoziční limity látky, která 

má tyto limity nejnižší.                                                                             (3.4) 

                                 (3.5) 

V p ípad , že o m eném plynu nevíme nic, lze využít tzv. pravidlo 50 na 50. To íká, 

že p i nastavení alarmu na hodnotu 50 ppm Ěvztaženo k isobutylenuě, nemusí mít uživatel 

strach ze stovky b žných chemických látek. Mezní hodnoty b žných toxických látek [28]: 

 44 látek má mezní hodnotu 100 ppm. 

 65 látek má mezní hodnotu 50 ppm. 

 Ř1 látek má mezní hodnotu 25 ppm. 

 105 látek má mezní hodnotu 10 ppm. 

 140 látek má mezní hodnotu 1 ppm. 

Korekční faktor pro automobilový benzín ĚNatural ř5ě je 0,Ř5. To znamená, že PID je 

na benzín citliv jší než na isobutylen. Nam ené hodnoty koncentrací v míst  identifikace 

akcelerantu je proto pro získání skutečné koncentrace nutné vynásobit hodnotou 0,Ř5. Ko-

rekční faktory dalších látek, které mohou vzniknout p i ho ení d eva, jsou uvedeny v Tab. 3 

Korekční faktory látek vznikajících p i ho ení a pyrolýze d eva. U položek s hodnotou NR 

ĚNo Responseě je ionizační energie použité lampy Ě10,6 eVě nedostačující. 

3.2.5.  Detekované látky 

ůčkoliv lze ionizovat všechny atomy a molekuly, každý z nich vyžaduje jiné množství 

energie. Pokud je pot ebná energie dodána, dojde k odšt pení elektronu z valenční vrstvy. 

Tato energie je označována jak ionizační potenciál Ěionizační energieě. Mezi látky, které lze 

pomocí PID m it, pat í [28]: 

 aromatické uhlovodíky: látky s benzenovým jádrem Ěbenzen, toluen, xyleně, 

 ketony a aldehydy: látky s dvojnou vazbou C=O (aceton, acetaldehyd), 

 aminy a amidy: sloučeniny uhlíku obsahující dusík Ědietylamině, 

 chlorované uhlovodíky: trichloretylen, 

 sloučeniny síry: sirouhlík, 
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 nenasycené uhlovodíky: látky s  vazbou C=C a C≡C (butadien, isobutylen), 

 alkoholy: etanol, 

 nasycené uhlovodíky: butan, oktan, 

 anorganické látky: amoniak. 

Látky, které pomocí PID nelze m it [28]: 

 plyny ve vzduchu: N2, O2, CO2, vodní páry, 

 zemní plyn: metan, etan, 

 z toxických plyn : CO, HCN, CO2, 

 jedovaté plyny: HCl, HF, HNO3, 

 ostatní: freony, ozón. 

Jak bylo zmín no výše, fotoionizační detektory nejsou selektivní. To je z ejm  jejich 

nejv tší nevýhoda, která se dá u n kterých látek částečn  snížit použitím vhodné lampy Ěs co 

nejnižší ionizační energiíě. Na druhou stranu mají PID oproti jiným zp sob m detekce adu 

výhod: 

 moderní typy nepodléhají vliv m teploty ani vlhkosti, 

 jedním detektorem lze m it široké spektrum látek, 

 vysoká citlivost Ějednotky ppbě, 

 vynikající rychlost odezvy Ě< 3 sě, 

 vysoká p esnost i p i velice nízkých koncentracích. 

Pro pot eby této práce byly použity fotoionizační detektory firmy RůE Systems z USA. 

Konkrétn  se jednalo o modely ppbRůE 3000 a ppbRůE Plus. Fotoionizační detektory slouží 

pro m ení široké škály t kavých organických látek (Volatile Organic Compounds dále jen 

VOC) a jiných plyn . P ístroje jsou určené pro použití v prost edí s nebezpečím výbuchu. 

PpbRAE 3000 

P ístroj je určen pro m ení široké škály VOC a dalších plyn  a ukládání nam ených 

dat. P i p ekročení p ednastavených limit  se automaticky aktivuje alarm. 

Rychlost odezvy monitoru je 2 sekundy. Je schopen pracovat v teplotním rozsahu -20 

°C až 50 °C p i p esnosti m ení ±3 % z m ené hodnoty Ěv rozsahu 10 – 2 000 ppm pro iso-

butyleně a umožňuje uložení 260 000 údaj  do pam ti. Knihovna monitoru obsahuje korekční 

faktory pro více než 200 plyn . P ístroj umožňuje bezdrátový p enos nam ených hodnot po-

mocí Bluetooth nebo RF modulu. Nabízí sv telný i zvukový alarm, který se aktivuje p i p e-
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kročení nastavené koncentrace, nízkém stavu baterie, chyb  senzoru nebo blokování pr toku 

v hadičce pro nasávání plynu. V p ípad , že dojde k vypnutí p ístroje, vymažou se z pam ti 

aktuální údaje. Již uložená data však z stanou v pam ti i p i vyjmutí baterie. Další technické 

parametry a schéma fotoionizačního detektoru ppbRůE 3000 jsou uvedeny v P íloze E. [32] 

Pro pot eby m ení byla provedena dvoubodová kalibrace pomocí Tedlarového vaku is-

obutelenem o koncentraci 100 ppm. 

PbbRAE Plus 

PbbRAE Plus je velmi podobný s ppbRAE 3000. Detektor je schopen pracovat 

v teplotním rozsahu od -10 °C do 40 °C a doba jeho odezvy na isobutylen je menší než 5 

sekund. Do interní pam ti detektoru je možné uložit až 15 000 nam ených hodnot. Knihovna 

monitoru obsahuje korekční faktory pro 102 VOC plyn  a p esnost m ení je 20 ppb nebo 10 

% m ené hodnoty. Stejn  jako ppbRůE 300 je monitor vybaven sv telným i zvukovým 

alarmem, který je aktivován p i r zných událostech. Kalibrace byla provedena také pomocí 

Tedlarového vaku isobutylenem o koncentraci 100 ppm. [33] 

Obrázky a další informace k ppbRAE Plus jsou uvedeny v P íloze F. 

3.3.  D evo 

D evo pat í k jedn m z nejstarších stavebních materiál . K jeho využívání dochází 

pravd podobn  již od dob prav ku a v současné dob  se dá íci, že d ev né konstrukce zaží-

vají renesanci svého využití. 

Hlavní d vody pro využívání d ev ných materiál  jsou vhodné konstrukční vlastnosti 

d eva a na jeho bázi založených materiál . Mezi jeho žádoucí vlastnosti pat í hlavn  lehkost, 

snadná opracovatelnost, dobré izolační vlastnosti a také to, že jde o obnovitelný zdroj. 

V České republice tvo í lesy p ibližn  35 % plochy území, z toho je 52 % les smrkový. 

Velké rozší ení, snadná dostupnost a nízká cena, díky které je smrkové d evo široce využívá-

no, byly d vody pro jeho vybrání na laboratorní m ení. Následující data se proto budou 

vždy, pokud nebude uvedeno jinak, vztahovat ke smrkovému d evu. [34] 

3.3.1.  Chemické složení d eva 

Z hlediska chemického složení jde p edevším o celulózu Ěcca 50 %ě, hemicelulózu Ěcca 

22 %ě a lignin Ěcca 22 %ě. Zbývající součásti jsou pak prysky ice, tuky, vosky, t ísloviny, 

barviva a minerální látky. Z hlediska prvkového složení jde o uhlík Ě50 %ě a kyslík Ě43 %ě. 
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V menším množství se v d ev  vyskytuje vodík Ě6 %ě, dusík Ě3 %ě, draslík, sodík, fosfor, 

vápník aj. [35] 

Molekuly celulózy vzájemným spojováním vytvá ejí makromolekuly lineární stavby. 

Vlákénka celulózy se pak vzájemným stáčením shlukují do v tších útvar , jež racionáln  ulo-

žené vedle sebe tvo í st nu buňky. Vláknitá struktura celulózy zp sobuje velkou pevnost d e-

va ve sm ru vláken. 

Hemicelulóza je taktéž makromolekulární látka, která vzniká z r zných cukr  a podob-

n  jako celulóza je vláknitá. Vlákna jsou však kratší, což zp sobuje menší pevnost oproti ce-

lulóze. Také h e odolává chemikáliím a na rozdíl od celulózy se v kyselinách i zásadách 

št pí na jednoduché cukry. 

Lignin je amorfní látka, která prolíná celulózu a hemicelulózy. Chová se jako termoplast 

a plní ve d ev  funkci tmele látek vlnité struktury. Více ligninu obsahují listnaté stromy. Díky 

tomu je jejich d evo t žší, ale po oh átí také tvárn jší a plastičt jší. 

Další látky ve d ev  ovlivňují vlastnosti tohoto materiálu mén , ale nap íklad zvyšují 

jeho odolnost v či houbám, plísním a hmyzu Ěprysky ice, alkaloidyě. [35] 

3.3.2.  Fyzikální a mechanické vlastnosti d eva 

Fyzikální a mechanické vlastnosti d ev se mohou výrazn  lišit v závislosti na druhu 

d eva, stá í stromu, r stových podmínkách atd. U d eva platí, že čím je tmavší, tím obsahuje 

více prysky ic. Ty činí d evo odoln jším v či hnilob  a trvanliv jší. [34]  

Vlhkost d eva je definována jako hmotnost vody ve d ev . Její množství se vyjad uje 

v procentech hmotnosti absolutn  suchého d eva. ůbsolutn  suché d evo lze získat sušením 

p i teplot  103 ± 2 °C. P irozen  vyschlé d evo není absolutn  suché. Jeho vlhkost se m ní 

v závislosti na vlhkosti vzduchu a teplot . Čerstv  poražené d evo má vlhkost 40 – 170 % 

Ěpr m rn  okolo 100 %ě, d evo vyschlé na vzduchu pak mívá hmotnost pod 20 %. 

Mechanické vlastnosti d eva jsou velmi dobré. Jedná se o materiál s vysokou pevností. 

Hodnota pevnosti se však výrazn  liší ve sm ru rovnob žn  s vlákny a ve sm ru kolmém na 

vlákna. Obecn  mají listnaté d eviny vyšší pevnost než d eviny jehličnaté 

V suchém stavu d evo prakticky nevede proud, s rostoucí vlhkostí však prudce nar stá 

elektrická vodivost. D evo má vynikající akustický útlum a ozvučnost. Trvanlivost d eva se 

odvíjí hlavn  od jeho druhu a od prost edí, ve kterém je d evo uloženo. Nejv tší vliv na trvan-

livost má kolísavá vlhkost. 
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3.3.3.  Tepelné vlastnosti d eva 

Z hlediska tepeln  – technických vlastností lze íci, že d evo je špatný vodič tepla. Jedná 

se také o materiál s nízkou tepelnou roztažností. Tepelná vodivost d eva se zvyšuje s jeho 

objemovou hmotností a vlhkostí. Závisí také na sm ru stanovení, kdy ve sm ru vláken je d e-

vo 2x vodiv jší než ve sm ru kolmém na vlákna. Součinitel tepelné vodivosti pro smrkové 

d evo uvádí Tab. 4 Tepelné vlastnosti smrkového d eva. 

Zvyšování teploty t lesa vede ke zvýšení energie jeho molekul a tím i ke zv tšení jeho 

rozm r . Teplotní roztažnost je charakterizována koeficientem teplotní roztažnosti α. 

Jako každá látka, i d evo je schopné akumulovat teplo. Veličina pro tuto vlastnost se na-

zývá m rné teplo. „M rné teplo udává množství tepla, které je nutné na oh átí jednotkové 

hmotnosti d eva o 1 K.“ [36] 

Hmotnost absolutn  suchého d eva je hmotnost d evní substance. Proto m rné teplo ne-

ní závislé na druhu d eva ani na hustot , ale závisí na teplot  a vlhkosti d eva. Pro absolutn  

suché d evo p i teplot  0 °C je pr m rná hodnota m rného tepla 1,45 kJ∙kg-1∙K-1
. [36] 

P enos tepla ve d ev  m že teoreticky probíhat ve všech t ech základních formách, tedy 

vedením Ěkondukcíě, proud ním Ěkonvekcíě a sáláním Ěradiacíě. Tepelný tok je možné popsat 

podobn  pohybu vody vázané ve d ev , tedy jako stacionární nebo nestacionární d j. Teplo se 

p enáší vnit ním pohybem molekul v závislosti na jejich vzdálenosti a kinetické energii. P e-

nos tepla je d ležitý obzvlášt  p i stanovení sušících režim  a posuzování tepeln -izolačních 

vlastností d eva. 

Tab. 4 Tepelné vlastnosti smrkového d eva [36]
 

Sm r ezu 
Teplota 

T (°C) 

Vlhkost 

w (%) 

Hustota 

Ρ (kg∙m-3
) 

M rné teplo 

c (kJ∙kg
-1∙K-1

 

Tepelná vodivost 

Λ (W∙m-1∙K-1) 

Podélný 20 12 390 - 467 1,55-2,28 0,229-0,339 

Radiální 20 12 390 – 467 1,55-2,28 0,133-0,157 

Tečný 20 12 390 - 467 1,55-2,28 0,113-0,132 

 

Koeficient tepelné vodivosti d eva λ vyjad uje množství tepla, které proteče jednotko-

vou plochou za jednotku času p i jednotkovém gradientu teploty. Udává tak schopnost mate-

riálu vyrovnávat teplotní rozdíly. Z hodnot v Tab. 4 Tepelné vlastnosti smrkového d eva [36]
 je 

vid t, že d evo je dobrý tepelný izolant. Na tuto vlastnost má velký vliv jeho značná pórovi-

tost.  



VŠB - TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství 32 

 

Nejv tší vliv na vedení tepla ve d ev  má jeho anatomická stavba, hustota a vlhkost. 

D evo vykazuje značné rozdíly ve vedení tepla v podélném a v p íčném sm ru (v podélném 

sm ru je 1,5 - 2,5 krát vyšší). Hodnoty koeficientu ve sm ru radiálním a tangenciálním jsou 

obdobné. Se zvyšující se vlhkostí a hustotou tepelná vodivost roste. Hodnoty pro tepelné 

vlastnosti smrkového d eva jsou uvedeny v Tab. 4 Tepelné vlastnosti smrkového d eva [36]
. 

3.3.4.  Tepelný rozklad d eva 

Dlouhodobým termickým zat žováním d eva v rozmezí teplot Ř0 °C – 120 °C dochází 

p evážn  pouze k jeho vysušování. P itom se z n j uvolňuje volná i vázaná voda. Tím se zv t-

šuje jeho vnit ní povrch, který p ichází do styku se vzduchem, čímž se suché d evo stává sná-

ze zapalitelným. Mezi povrchové efekty pat í tvorba trhlin, uvolňování prysky ice z jehlična-

tého d evo a mírné hn dnutí d eva. Mechanické vlastnosti d eva se zatím prakticky nem ní. 

První stupeň vlastní termické degradace d evní hmoty je možné pozorovat p i teplotách 

150 °C – 200 °C, kdy dochází k dehydrataci polysacharid  Ěhemicelulózy a celulózě. D evo 

výrazn  m ní barvu do hn dých odstín  a nastává pozorovatelný pokles mechanických vlast-

ností, zvlášt  houževnatosti. Zatím se však neuvolňují ho lavé plynné produkty. [37] 

Ke druhému stupni termické degradace d evní hmoty dochází p i p ekročení teploty 

220 °C. Dochází p i n m k depolymerizaci - pyrolýze polysacharid  a ligninu. Výsledkem je 

tvorba plynných produkt : vodíku, metanu, oxidu uhelnatého, aldehyd , keton  a dalších níz-

komolekulárních produkt . Po difuzi na povrch d eva tyto produkty reagují se vzdušným kys-

líkem za vývoje tepla a sv tla – ho í. V této fázi se tedy ho ením d eva rozumí ho ení uvolňo-

vaných produkt . Pyrolýzou d evní hmoty se významn  snižuje pevnost d eva. [37] 

   Tab. 5 Čas vzplanutí d eva v závislosti na druhu a teplot  
[36]

 

D evo 
Čas vzplanutí Ěsě v závislosti na teplot  

200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 

Smrk 19,6 5,3 2,1 1,0 0,3 

Borovice 11,8 6,0 2,3 1,4 0,5 

Lípa 14,5 6,0 1,6 1,2 0,3 

Dub 13,3 4,7 1,6 1,2 0,5 

 

V Tab. 5 Čas vzplanutí d eva v závislosti na druhu a teplot  
[36]

 jsou uvedeny časy 

vzplanutí d eva podle jeho druhu a p sobící teploty.  



VŠB - TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství 33 

 

Produktem termické degradace d evní hmoty bez p ístupu vzduchu Ěpyrolýzyě je d ev -

né uhlí. To za p ítomnosti vzdušného kyslíku a p i teplotách nad 350 °C samovoln  a bezpla-

menn  ho í Ěžhneě. Tím se uvolňuje teplená energie pro pyrolýzu dalších vrstev d eva. 

Tab. 6 Výh evnost d eva a k ry v závislosti na druhu a vlhkosti d eva [36]
 

D evo 
Výh evnost H ĚMJ∙kg

-1ě p i vlhkosti w 

0 % 15 % 60 % 

Smrk 17,9 13,4 - 

Borovice 18,7 14,5 10,6 

B íza 19,9 15,8 - 

Dub 17,0 14,5 - 

Buk 17,6 15,4 - 

Borka Ěk raě - 19,0 10,5 

 

Konečným produktem ho ení d eva je anorganický zbytek, d ev ný popel. Schéma ho-

ení d eva je zobrazeno na Obr. 3 Schéma ho ení d eva [37]
 a hodnoty výh evnosti d eva pak v 

Tab. 6 Výh evnost d eva a k ry v závislosti na druhu a vlhkosti d eva [36]
. 

Výh evnost je množství tepla, které získáme spálením 1 kg d eva. S ohledem na nepatr-

nou závislost mezi hustotou d evní hmoty na druhu d eva se výh evnost d eva pohybuje 

v rozmezí 1Ř – 19 Mj∙kg
-1. Výjimku tvo í d eva bohatá na prysky ice a další ho lavé dopro-

vodné látky. Výh evnost je tedy množství energie, které se uvolní oxidací jednotkového 

množství ho lavých látek p i p sobení zvýšené teploty. Vlastní hodnota výh evnosti je ob-

vykle zjišťována kalorimetricky. 

Faktory ovlivňující stupeň ho lavosti d eva dle [37][38]: 

 Vnit ní struktura d eva – pórovitost, hustota, podíl jarního a letního d eva, ana-

tomická stavba, propustnost pro plyny a kapaliny, m rné teplo a m rná vodivost. 

 Geometrie konstrukce – velikost, tvar, pom r povrchu k objemu, podíl čelních a 

bočních ploch, ostré hrany, drsnost povrchu, trhliny. 

 P ítomnost pomocných látek – lepidla, nát rové hmoty, retardéry ho ení. 

 Parametry okolní atmosféry – teplota, relativní vlhkost vzduchu, rychlost prou-

d ní, skladba vzduchu. 
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3.3.5.  Produkty spalování d eva  

D evo obsahuje ho lavé i neho lavé látky. Po začátku procesu termického rozkladu jed-

notlivých složek se v závislosti na teplot  postupn  začínají uvolňovat r zné látky. Spalování 

d eva je nap . nejvýznamn jším zdrojem aldehyd  v ovzduší. P i jeho nedokonalé oxidaci 

vzniká také velké množství uhlovodík  Ědíky obsahu vodíku ve d ev ě. V kou i jsou pak ob-

saženy polycyklické aromatické uhlovodíky. 

Tab. 7 Produkty pyrolýzy d eva, celulózy, ligninu a hemicelulózy [39]
 

Produkt % D evo Celulóza Lignin Hemicelulóza 

D ev né uhlí 37,83 35,90 50,60 37,0 

Dehet usazený 11,79 4,90 13,00 11,10 

Dehet rozpustný 8,03 4,22 - - 

Kyselina octová 3,50 2,18 1,29 0,29 

Metanol 0,88 - 0,90 - 

Aceton 0,18 0,08 0,19 - 

Metylacetát 0,01 - - - 

Voda 22,27 34,17 13,37 33,31 

CO2 10,13 12,83 9,60 18,00 

CO 3,74 3,40 1,98 - 

CH4 0,59 0,27 0,47 - 

Ztráty 2,82 0,86 0,06 0,20 

 

P i pyrolýze d eva Ěp sobení tepla za nep ístupu vzduchuě dochází k ad  složitých re-

akcí. Vznikají p i ní CO, CO2 a organické kyseliny. Z celulózy vzniká hlavn  kyselina octová, 

kyselina mravenčí a jiné alifatické kyseliny, aldehydy, ketony, fenoly a množství levogluko-

sanu. Pyrolýzou 1 kg d eva m že vzniknout až [39][48]: 

 37,4 g CO, 

 101,3 g CO2, 

 35 g kyseliny octové, 

 8,8 g metanolu, 

 1,8 g acetonu, 

 0,1 g metylacetátu, atd. 



VŠB - TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství 35 

 

P esné množství vzniklých látek závisí na podmínkách ho ení Ěp ípadn  pyrolýzyě a 

druhu d eva. Za určitých podmínek m že být vzniklé množství t chto látek pom rn  vysoké i 

p i ho ení za omezeného p ístupu vzduchu. Nejd ležit jšími faktory, ovlivňujícími jaké látky 

vznikají, jsou množství dostupného kyslíku a teplota, za které reakce probíhá. 

P i ho ení d eva Ěplamenemě vznikají CO, CO2, NOX, a SO2. P i ho ení za nedostatku 

vzduchu mohou vznikat částečn  produkty jako p i pyrolýze Ěv závislosti na podmínkáchě. 

3.3.6.  Vlastnosti smrkového d eva 

Smrkové d evo je smetanov  bílé až nahn dlé barvy s výraznými letokruhy. Jsou u n j 

snadno rozeznatelné jarní a letní p ír stkové vrstvy d eva. Má dobré vlastnosti pro opracová-

ní, díky čemuž se stal našim nejrozší en jším stromem. Jde o d evo m kké, se zápachem po 

prysky ici, pom rn  lehké, dlouhovláknité, p itom velmi pružné a pevné, dob e štípatelné. 

V suchu je smrkové d evo trvanlivé. [40]  

 

   Obr. 3 Schéma ho ení d eva [37]
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3.4.  T kavé organické látky - VOC 

Podle Zákona o ochran  ovzduší je: „t kavou organickou látkou ĚVOCě jakákoli orga-

nická sloučenina nebo sm s organických sloučenin, s výjimkou metanu, která p i teplot  

20  °C má tlak par 0,01 kPa nebo více nebo má odpovídající t kavost za konkrétních podmí-

nek jejího použití.“ [41] 

Mezi VOC pat í jakákoliv organická sloučenina nebo sm s organických sloučenin, která 

splňuje parametry uvedené v Zákon  o ochran  ovzduší [41]. To znamená, že jde o látky, kte-

ré se za b žných podmínek snadno odpa ují Ět kajíě. Díky tomu velmi snadno unikají do 

ovzduší. 

VOC se p irozen  vyskytují v životním prost edí v podob  terpen , kafru, mentolu a 

vonných látek, které jsou obsažené v ovoci a ko ení. Mnohem čast ji jsou však VOC produk-

tem chemické výroby. Jedná se o edidla a rozpoušt dla použitá v barvivech, lacích nebo le-

pidlech, dále pak v čistících a odmašťovacích prost edcích, deodorantech a pesticidech. 

Mnohé z nich jsou vysoce ho lavé, toxické a n které karcinogenní. Hlavn  z toho d vo-

du byly pro VOC stanoveny závazné národní emisní limity. 

3.4.1.  Benzín 

Benzín je jedním z nejd ležit jších produkt  zpracování ropy. Jeho výroba probíhá 

v ropných rafinériích destilací ropy. V rámci destilace ropy se d lí na t i podskupiny [11]: 

 lehký benzín ĚC5 – C7), 

 st ední benzín ĚC6 – C8), 

 t žký benzín ĚC7 – C10). 

Z lehkého a st edního benzínu se pyrolýzou vyrábí etylen. T žký je po úprav  reformo-

váním využíván ve spalovacích motorech. Další jeho využití je jako polární rozpoušt dlo 

Ětechnický benzíně. 

Mnoho uhlovodík  jsou nebezpečné látky a podléhají proto r zným regulacím. Benzín 

obsahuje velké množství nebezpečných chemikálií v r zných množstvích Ěbenzen, toluen, 

naftalen, atd.ě. Benzín pat í mezi t kavé organické látky ĚVOCě. [42] 

Vlastnosti benzínu 

Benzín je díky jeho hlavním složkám a p ídavným aditiv m velmi t kavý Ět kav jší než 

nafta nebo letecká palivaě. Konečná úprava t kavosti benzínu se provádí podle teploty, kde 
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bude benzín používán. Pro horké podnebí se používají složky s vyšší molární hmotností a tedy 

nižší t kavostí. V chladném prost edí by nízká t kavost mohla vést k problém m se startová-

ním, proto se používají složky s nižší molární hmotností. 

Mnoho nealifatických uhlovodík  p irozen  obsažených v benzínu je karcinogenních 

Ěnap . benzeně. Rozsáhlé nebo dlouhodobé účinky benzínu p edstavují hrozbu pro zdraví lidí 

a pro životní prost edí. Obzvlášť nebezpečný je benzín, když se dostane do zdroj  pitné vody. 

K nejčast jším p ípad m únik  benzínu dochází z vozidel. Nebezpečn jší jsou však 

velké úniky p i jeho p eprav  Ěnehody cistereně nebo p i poruchách na zásobních nádržích. 

Jako i jiné alkany, benzín ho i v omezeném rozsahu své plynné fáze. Tento fakt spolu 

s jeho t kavostí znamená velké nebezpečí v p ítomnosti zdroj  zapájení. Dolní mez výbušnos-

ti benzínu je 1,4 obj. %, horní mez pak 7,6 obj. %. Páry se vzduchem se rychle mísí se vzdu-

chem a rozptylují do prostoru. To je p íčinou mnoha nehod p i rozd lávání ohn . Místo aby 

benzín pomohl zapálit p íslušné palivo, jeho část se velmi rychle odpa uje a mísí se vzdu-

chem. P i následné snaze zapálit oheň se páry prudce vznítí a plamen zasáhne osobu, která se 

snažila oheň rozd lat. Páry jsou t žší než vzduch, proto dochází k jejich hromad ní v pro-

hlubních Ěmontážní jámyě. [43],[44] 

   Tab. 8 Vlastnosti benzínu 
[45]

 

Skupenství Kapalné 

Barva Slab  nažloutlá 

Hustota p i 15 °C 720 – 775 kg/m
3
 

Rozmezí teplot varu 30-210 °C 

Relativní hustota par 3,5 (pro vzduch = 1) 

Bod vzplanutí < -20 °C 

Teplota vznícení cca 340 °C 

Dolní mez výbušnosti 0,6 – 1 obj. % 

Horní mez výbušnosti 7 – 8 obj. % 

 

Nebezpečnost benzínu 

Nejv tším nebezpečím u benzínu je jeho vysoká ho lavost a škodlivost pro zdraví. Ben-

zín je klasifikován jako extrémn  ho lavý a díky obsahu benzenu > 0,1 % je azen mezi karci-

nogenní látky 2. kategorie. H-v ty a P-v ty pro benzín jsou uvedeny v P íloze G. 
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Obr. 4 Výstražné symboly nebezpečnosti pro benzín 

Produkty spalování benzínu 

Produkty spalování benzínu jsou [46]: 

 neškodné látky: dusík N2, kyslík O2, vodní páry H2O, inertní plyny Ěnap . ar-

gon), oxid uhličitý CO2, 

 škodlivé látky: oxid uhelnatý CO, oxidy dusíku NOX, nespálené uhlovodíky HC, 

oxid si ičitý SO2 a pevné částice. 

Oxid uhličitý je stabilní a málo reaktivní plyn. Jako produkt dokonalé oxidace paliva 

vzniká slučováním kyslíku s uhlíkem. Pro člov ka je nebezpečná jeho koncentrace ve vzdu-

chu okolo 8 – 10 %. 

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu. Je vysoce toxický, váže se na he-

moglobin a tím blokuje okysličování krve. Vzniká jako produkt nedokonalé oxidace paliva 

Ěspalování za nedostatku kyslíkuě, nebo díky zpožd nému nebo málo aktivnímu spalování 

s nízkou reakční rychlostí Ěnap . na ochlazovaných st náchě. 

Nespálené uhlovodíky jsou vysoce toxické, karcinogenní a mutagenní látky. Tvo í je 

nasycené, nenasycené a polycyklické aromatické uhlovodíky. Vznikají produkty nedokonalé-

ho spalování nebo v místech, kam se plamen nem že dostat. 

Oxidy dusíku NOX vznikají nap . p i vysokých teplotách z dusíku ze vzduchu. Tvo í je 

zejména oxid dusnatý NO, oxid dusičitý NO2 a oxid dusičný N2O5. U člov ka ohrožují ob-

zvlášt  plicní funkce. 
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4.  EXPERIMENTÁLNÍ OV ENÍ 

Hlavním cílem praktické části této práce bylo pomocí m ení v požárn  technické ko-

mo e na Fakult  bezpečnostního inženýrství ov it použitelnost PID od RAE Systems pro 

detekci akcelerant  ho ení p i požárech.  

M ení probíhala dle postupu sestaveného p ímo pro pot eby této práce. P íprava a pa-

rametry jednotlivých m ení byly postupn  upravovány z d vodu vyloučení nebo naopak po-

tvrzení tezí stanovených na základ  teoretických p edpoklad  nebo p edchozích výsledk . 

B hem m ení byla sledována ada veličin souvisejících s pr b hem ho ení vzorku 

v komo e. Jejich vyhodnocení následn  pom že d kladn ji od vodnit nam ené hodnoty. 

Mezi nejd ležit jší sledované parametry b hem ho ení vzorku pat í rozložení teplot 

v komo e, koncentrace zplodin ho ení a optická hustota vyvíjeného kou e. Po uhašení bylo 

pr b žn  provád no m ení pomoci PID ppbRůE 3000 a ppbRůE Plus. 

4.1.  Zkušební materiály 

Použité zkušební materiály byly vybírány podle následujících kritérií: b žnost použití, 

dostupnost a po izovací cena. Jako akcelerant byla zvolena žhá i nejčast ji používaná ho lavá 

kapalina automobilový benzín. Za zkušební materiál bylo vybráno obložení ze smrkových 

palubek a smrkové lat  pro jejich upevn ní. Smrkové d evo je nejčast ji používaným typem 

d eva na výrobu nábytku i stavebních konstrukcí. Navíc pro pot eby tohoto m ení je vhodné 

kv li množství prysky ic, které obsahuje. Toto množství je totiž mezi jehličnatými d evinami 

p ibližn  pr m rné a tedy negativn  neovlivní nam ené hodnoty. 

Smrkové palubky m ly rozm ry 1200xř6xř mm Ěvýška x ší ka x tloušťkaě. V rohu 

místnosti z nich bylo vytvo eno obložení. Nákres obložení je uveden v P íloze B. U pokus  s 

požitím akcelerantu se na obložení r znými metodami aplikoval automobilový benzín. 

Iniciační hráň byla tvo ena také smrkovým d evem a pro rychlejší rozho ení byla vypl-

n na filtračním papírem. Filtrační papír obsahuje pouze celulózu. Jiný druh papíru by mohl 

obsahovat i jiné látky. Žádné další materiály, krom  akcelerantu, nebyly použity. 

4.2.  Návrh postupu m ení 

Z d vodu absence metodiky pro takovéto m ení bylo nutné sestavit zcela nový postup. 

Jednotlivé kroky byly stanoveny na základ  teoretických znalostí, použitých materiál , para-

metr  m ících p ístroj  a p edpokládaném pr b hu experimentu.  
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Vize byla zjednodušen  napodobit podmínky p i požáru. Protože PID nebyly d íve takto 

testovány, nebylo žádoucí použití mnoha r zných materiál . Jejich ho ením by se uvolňovalo 

široké spektrum zplodin a vznikalo mnoho r zných chemických sloučenin, které by poté moh-

ly ovlivňovat hodnoty nam ené pomocí PID. Což pro účely této práce nebylo žádoucí. 

Pro m ení byly v komo e instalovány kovové úchyty na zav šení obložení. Do nich se 

upevnily lat  a na n  p itloukly smrkové palubky. Pro první m ení byly obloženy pouze st -

ny komory. Pod obložení byla umíst na kovová vanička s iniciační hrání. Výška spodní hrany 

obložení nad úrovní podlahy byla 170 mm.  

Hráň byla zapálena plynovým zapalovačem. Od zapálení se m il čas po dobu 20 minut. 

B hem tohoto intervalu se za provozu ventilace spušt né na nejnižší stupeň odsávání zazna-

menávaly teploty v komo e, koncentrace zplodin a optická hustota kou e. Po 20 minutách byl 

požár uhašen rozt íšt ným vodním proudem pušt ným po dobu 90 sekund. Spolu se začátkem 

hašení byla ventilace pušt na na nejvyšší výkon. 

Vstup do komory byl možný až po poklesu koncentrace zplodin ho ení Ězejména COě 

pod nebezpečnou hranici. Pro m ení koncentrace zbytk  akcelerantu byly použity PID od 

RAE Systems. PbbRAE Plus umíst né staticky do prostoru komory Ěschéma umíst ní je 

v P íloze B) a ppbRAE 3000 pro detailní zkoumání zbytk  obložení a materiálu ve vaničce. 

4.3.  P íprava m ení 

Obložení je na st nu upevn no pomocí kovových úchyt  namontovaných do st ny 

šrouby. Spodní úchyty byly instalovány ve výšce 170 mm a horní ve výšce 1080 mm Ěpravá 

st naě a 1120 mm Ělevá st naě nad úrovní podlahy. Do úchyt  byly upevn ny lat  ze smrko-

vého d eva o rozm rech 740x48x22 mm a na n  byly pomocí h ebík  natlučeny palubky. 

Výška upevn ní spodní a horní lat  a p esné rozm ry obložení se u jednotlivých pokus  liší, 

proto jsou tyto parametry uvedeny až p i jejich detailním popisu. Z d vodu zp sobu uchycení 

vznikla mezi zadní st nou obložení a zdí spára o tloušťce p ibližn  40 mm. Tato spára však 

byla v míst  uchycení horní lat  zúžena o její tloušťku Ěna p ibližn  1Ř mmě a v míst  uchy-

cení spodní lat  nebyla spára žádná Ělať p iléhala na kovovou lištu vedenou po obvodu celé 

místnostiě. Systém uchycení latí je uveden na Obr. 5 Upevn ní obložení na st n . 

Iniciační hráň byla vždy umíst na do rohu místnosti pod obložení. U prvních t ech m -

ení byla pod hrání plechová vanička, kterou poté nahradil sádrokarton o tloušťce 6 mm. Ple-

chová vanička a sádrokarton byly jako podklad použity mimo jiné z d vodu ochrany podlahy 
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p ed p ímým p sobením požáru. Schéma iniciační hrán  se zakreslenými rozm ry je uvedeno 

v P íloze B. 

 

Obr. 5 Upevn ní obložení na st n  

Na Obr. 5 Upevn ní obložení na st n  je ukázka uchycení latí pro upevn ní obložení. Je 

zde vid t upevn ní první palubky, na kterou poté navazují další. U pokus  3 až 7 bylo 

z palubek simulováno provedení d ev né podlahy o rozm rech 900 x 620 mm umíst né na 

plechové vaničce nebo na sádrokartonu. 

Použití d ev né podlahy bylo zvoleno z d vodu zp sobu spojení palubek, p i kterém 

vznikají spáry vhodné pro zatečení ho lavé kapaliny. Pozd jší náhrada plechové vaničky za 

sádrokarton byla testována z d vodu nižší tepelné vodivosti sádrokartonu. Díky tomu se teplo 

mén  ší ilo po podlaze a docházelo k menšímu zah ívání materiálu mimo oblast ho ení. Kom-

binace t chto dvou vlastnosti zajistila vhodné podmínky pro zachování zbytk  akcelerantu i 

po uhašení požáru. Navíc byla tato varianta mnohem bližší reálným podmínkám požáru. 

Na Obr. 6 Iniciační hráň s umíst ným palníkem je ukázka hrán  použité pro iniciaci. Ta 

je složena z celkem 7 ad hranol  ze smrkového d eva. Rozm ry použitých hranol  

v jednotlivých adách jsou znázorn ny v P íloze B. Iniciační hráň byla pro všechna m ení 

totožná. Její vnit ní prostor byl vypln n natrhaným filtračním papírem a drobnými t ískami. 

Hmotnost d eva použitého na iniciační hráň, obložení i podlahu se u každého pokusu li-

šila. P esné údaje pro jednotlivá m ení jsou uvedeny v P íloze J. Filtrační papír byl podpalo-

ván plynovým zapalovačem. V p ípad  použití akcelerantu Ěbenzíně prob hla iniciace 

z bezpečnostních d vod  elektrickým mžikovým palníkem EMP-SO-U2 z vn jšku místnosti. 
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Obr. 6 Iniciační hráň s umíst ným palníkem 

Elektrický mžikový palník se skládá z pyrotechnické pilule a p ívodních vodič . Uvnit  

pilule je tenký odporový drátek. Elektrickým proudem se drátek uvnit  pilule rozpálí a zažeh-

ne pyrotechnickou slož. Palník p edává iniciační energii Ř6 J. 

4.3.1.  Počáteční podmínky 

Teplota v komo e se p ed začátkem m ení pohybovala od 14 °C do 22 °C. Pod stropem 

byla obvykle o 2 – 3 °C vyšší než u podlahy. Ovlivn na byla hlavn  intenzitou v trání míst-

nosti p ed pokusem Ěp i použití akcelerantu bylo p ed iniciací intenzivn  v tráno, aby došlo 

k vyv trání par benzínu, které se dostaly mimo prostor komory). 

4.3.2.  Rozmíst ní m ících p ístroj  

Nár st teploty v komo e byl sledován pomocí termočlánk  rozmíst ných podle normy 

ISO 9705:1993 [18]. Celkem bylo použito 7 termočlánk  v r zných výškových úrovních a 5 

termočlánk  na strop . Jejich rozmíst ní je znázorn no v P íloze B a fotografie je na Obr. 7 

Umíst ní termočlánk  na st n  a na strop . 

  

Obr. 7 Umíst ní termočlánk  na st n  a na strop   
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Pro m ení optické hustoty kou e byl použit Fotometr COOL 200Ř. Osa sv telného pa-

prsku vysílač byla ve výšce 1520 mm nad úrovní podlahy. Vzdálenost vysílače a detektoru 

byla 2405 mm. Schéma umíst ní zdroje a detektoru fotometru je v P íloze B a na Obr. 8 

Umíst ní Fotometru COOL 200Ř v komo e. 

 

Obr. 8 Umíst ní Fotometru COOL 200Ř v komo e 

Složení spalin bylo m eno pomocí p ístroje testo 350-XL a IR analyzátoru spalin Tele-

dyne 7500. Odb rná sonda testo 350-XL i odb rná trubice od analyzátoru Teledyne 7500 byly 

umíst ny 1740 mm nad úrovní podlahy v prot jším rohu místnosti proti požáru. Umíst ní 

odb rných míst obou za ízení je na  

Obr. 9 Umíst ní odb rné trubice Teledyne 7500 a odb rné sondy testo 350-XL. 

 

Obr. 9 Umíst ní odb rné trubice Teledyne 7500 a odb rné sondy testo 350-XL 

Materiál byl p ed pokusem zvážen pomocí vah TCS. Po rozebrání obložení byly oho elé 

zbytky uloženy do plechové vaničky a po jejich d kladném vyschnutí bylo provedeno zvážení 

za účelem zjišt ní množství sho elého d eva. 

U všech m ících p ístroj  byl nastaven nejkratší možný interval zaznamenávání nam -

ených hodnot. Schéma rozmíst ní m ících p ístroj  v komo e je znázorn no v P íloze B.  
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4.4.  Postup m ení 

Posloupnost operací p i experimentu je znázorn na na časové ose v P íloze I. 

P ed zahájením p ípravy na m ení musí být provedeno d kladné vyčišt ní komory: 

 odklizení oho elého obložení a popela z minulého m ení, 

 vyčišt ní st n a podlahy komory mechanicky a vodou, 

 vypálení zbytk  kondenzát  a usazenin ze st n komory propan-butanovým ho-

ákem. 

Vyčišt ní komory je provedeno minimáln  jeden den p ed samotným m ením. Mezi 

jednotlivými m eními musí být ponechán vždy alespoň jeden den volna, aby komora vyschla 

a vyv trala.  

4.4.1.  Úkony p ed m ením 

P ed zahájením p íprav na m ení bude komora orientačn  prom ena pomocí PID 

ppbRůE 3000 na p ípadné zbytky výskytu akcelerantu po p edchozím m ení a pro stanovení 

hodnoty koncentrace pozadí v komo e. Níže uvedený postup p ípravy p ed pokusem p edpo-

kládá, že všechny m icí p ístroje byly podle pot eby p edem kalibrovány a nastaveny. Postup 

pro kalibraci, nastavení a spušt ní p ístroj  je uveden v p íslušných p ílohách této práce.  

P íprava p ed m ením vždy probíhala podle následujících bod : 

1) Zvážení materiálu, který byl použit na jednotlivé části obložení a provedení in-

stalace obložení Ěinformace o rozm rech a provedení obložení jsou uvedeny u 

popisu jednotlivých m ení). 

2) Zvážení materiálu použitého na iniciační hráň a její sestavení. Schéma, rozm ry 

a umíst ní hrán  jsou uvedeny v P íloze B a v kapitole 4.3. P íprava m ení.  

3) Zapnutí čerpadla u analyzátoru plyn  Teledyne 7500, úst edny ůLMEMO a 

úst edny optické hustoty kou e. Ov ení jejich správné funkčnosti. 

4) Zapnutí počítače a spušt ní záznamu m ených hodnot - teplota, koncentrace 

plyn  a optická hustota kou e. Spušt ní odsávání zplodin na nejnižší stupeň. 

5) Zaznamenání teploty, relativní vlhkosti a tlaku vzduchu v laborato i a ve ven-

kovním prost edí. 

6) Spušt ní chlazení a ofuku u m ení optické hustoty kou e. 

Po provedení t chto krok  je vše p ipraveno na zahájení m ení. 
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4.4.2.  Činnosti b hem m ení 

Samotné m ení bude probíhat podle následujících krok : 

1) V p ípad  pokusu s akcelerantem bylo provedeno jeho nanesení na obložení 

v množství 0,2 l. Postup nanesení je popsán u jednotlivých m ení. Intenzivní 

vyv trání laborato e po dobu cca 3 minut. P i odchodu z komory dochází totiž k 

úniku par akcelerantu do prostoru laborato e. 

2) Iniciace hrán  palníkem nebo zapalovačem Ěčas m ení = 0 s). 

3) Po uplynutí 20 minut od iniciace bylo spušt no hašení rozt íšt ným proudem 

vody po dobu 90 s. V p ípad  viditelného uhašení byla voda zastavena d íve. 

Současn  s  hašením prob hlo spušt ní odsávání zplodin na maximální výkon. 

4) Po poklesnutí koncentrace zplodin ho ení na bezpečnou hodnotu bylo vypnuto 

odsávání a umožn n vstup do komory. 

5) Zastavení záznamu m ených hodnot a vypnutí m ících p ístroj . 

6) M ení koncentrace akcelerantu pomocí ppbRůE Plus a ppbRůE 3000. 

Po vstupu do komory bylo provedeno m ení pomocí fotoionizačního detektoru 

ppbRAE 3000 a byl umíst n PID ppbRůE Plus. Detaily m ení jsou popsány v kapitole 4.5.  

Postup m ení koncentrace pomocí PID. Okamžik iniciace hrán  p edstavuje hodnotu času 0 

sekund ve všech grafech a na časové ose pr b hu m ení. 

4.4.3.  Úkony po ukončení m ení 

Po ukončení m ení pomocí PID byly provedeny následující kroky: 

1. Zbytky obložení byly uloženy do plechové vaničky a vyneseny ven z komory. 

2. Opláchnutí st n komory vodou a jejich mechanické očišt ní. 

3. Vypálení st n komory po jejich uschnutí propan-butanovým ho ákem z d vodu 

odstran ní zkondenzovaných a usazených látek. 

4. D kladné vyv trání komory a laborato e. 

4.5.  Postup m ení koncentrace pomocí PID 

Vstup do komory je umožn n až po dostatečném odv trání a poklesnutí koncentrace 

zplodin ho ení na bezpečnou hodnotu Ězejména d ležitá je koncentrace COě.  

PbbRAE Plus je v komo e umíst no na stativu a m í koncentraci v prostoru komory. 

Jeho umíst ní je znázorn no v P íloze B a na Obr. 10 Umíst ní ppbRůE Plus. 
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Obr. 10 Umíst ní ppbRůE Plus  Obr. 11 M ení pomocí ppbRůE 3000 

PbbRůE 3000 bylo používáno k prohledávání zbytk  po ho ení. Bylo s ním d kladn  

prozkoumáváno oho elé obložení a popel nahromad ný na dn  vaničky Ěp ípadn  na sádro-

kartonuě. Po uplynutí p ibližn  ř0 minut od uhašení byly zbytky obložení a podlahy postupn  

rozebírány Ěpostup se mírn  lišil u každého m eníě a podrobeny d kladné kontrole pomocí 

ppbRůE 3000. M ení bylo kv li sledování vývoje nam ené koncentrace opakováno až do 

doby p ibližn  1Ř0 min od uhašení. Ukázka je na   Obr. 11 M ení pomocí ppbRůE 3000. 

Tab. 9 Použité části obložení u jednotlivých m ení 

Měře í Akcelerant 
U ístě í o lože í 

Použití 

1 Ne 
Stě  Podlaha Hor í lišt  Boč í lišt  

Ano Ne Ne Ne 

2 Ano 
Stě  Podlaha Hor í lišt  Boč í lišt  

Ano Ne Ne Ne 

3 Ano 
Stě  Podlaha Hor í lišt  Boč í lišt  

Ano Ano Ne Ne 

4 Ano 
Stě  Podlaha Hor í lišt  Boč í lišt  

Ano Ano Ano Ne 

5 Ne 
Stě  Podlaha Hor í lišt  Boč í lišt  

Ano Ano Ano Ano 

6 Ano 
Stě  Podlaha Hor í lišt  Boč í lišt  

Ano Ano Ano Ano 

7 Ne 
Stě  Podlaha Hor í lišt  Boč í lišt  

Ano Ano Ano Ano 
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4.6.  Popis jednotlivých m ení 

Jednotlivá m ení se od sebe lišila jak p ípravou, tak provedením. Po jejich ukončení 

byly zaznamenané hodnoty vyhodnoceny a na jejich základ  proveden návrh dílčích zm n pro 

dosažení relevantn jších dat. Úpravy byly v tšinou provedeny za účelem: 

 p iblížení se situaci z reálného požáru, 

 potvrzení nebo vyvrácení hypotéz vyvozených z p edchozích pozorování, 

 ov ení p edpoklad  stanovených na základ  teoretických znalostí a informací. 

Podrobný popis p ípravy a pr b hu jednotlivých m ení je uveden v P íloze J. Grafy 

nam ených hodnot jsou v P íloze K. V Tab. 9 Použité části obložení u jednotlivých m ení je 

uveden souhrn použitých částí obložení u jednotlivých m ení. 

4.7.  Nam ené hodnoty 

Z graf  nam ených hodnot Ězejména z grafu teplot v komo e) lze dob e vyčíst, jak po-

užití akcelerantu a zm ny v provedení obložení ovlivňují pr b h ho ení. 

U m ení s použitím akcelerantu je výrazn  urychlena počáteční fáze rozho ívání. Mate-

riál je zapálen nebo alespoň p edeh át intenzivním ho ením akcelerantu a plameny se tak 

rychleji ší í. Díky intenzivn jšímu ho ení je dosahováno vyšších teplot a vyšší koncentrace 

zplodin ho ení. U pokus  s použitím olištování obložení pak nedochází k tak rychlému samo-

volnému uhasínání. 

P i porovnání graf  teplot a koncentrací plyn  v komo e je dob e patrná korespondence 

koncentrace CO a O2 s teplotou v místnosti. Každá zm na teploty se nejprve projeví na ter-

močláncích na strop  a až posléze, proh íváním vrstev vzduchu v komo e, i na termočláncích 

na sloupu. Rozdíl teplot na nejvyšším Ě2100 mm nad úrovní podlahyě a nejnižším (670 mm 

nad úrovní podlahyě termočlánku byl p itom značný Ědosahoval i tém  140 °C). 

Olištování obložení ovlivňovalo možnost proud ní vzduchu ve spá e mezi obložením a 

st nou komory. To se projevilo výrazným zpomalením ší ení ho ení a u m ení bez akceleran-

tu docházelo dokonce po vyho ení iniciační hrán  k postupnému uhasínání. 

P idání podlahy z palubek intenzitu ho ení naopak navýšilo. Podlaha samotná sice od-

ho ívala pomalu a plameny se po ní rozší ily pouze v míst  ho ení iniciační hrán , ale i toto 

malé ho ení pozitivn  p sobilo na ší ení plamene ve spodní části obložení Ěv míst  kontaktu 

s podlahou). 
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Tab. 10 Nam ené hodnoty 

Mě-
ře í 

Akcele-

rant 

Ma i ál í teplota Ko e tra e pl ů 
Koncentrace 

ppbRAE Plus 

Koncentrace 

ppbRAE 3000 

Termo-

člá ek 
Čas [s] Teplo-

ta [°C] Plyn 
Čas 
[s] 

obj. % 
Časový 
úsek1

 

Koncentra-

ce [ppb] 
Místo2

 
Koncentra-

ce [ppb] 

1 Ne 

T2 strop 808 156,2 CO - 0,00 1 72 m1 333 

T1 sloup 1194 24,1 CO2 959 2,10 2 78 m2 274 

T7 sloup 1056 92,8 O2 956 19,33 - - m3 - 

2 Ano 

T2 strop 358 229,9 CO 1069 0,03 1 - m1 800 

T1 sloup 1200 35,3 CO2 416 3,72 2 - m2 450 

T7 sloup 487 135,3 O2 418 16,75 - - m3 - 

3 Ano 

T2 strop 355 259,0 CO 971 0,08 1 128 m1 8 106 

T1 sloup 1200 46,1 CO2 571 4,55 2 816 m2 4 759 

T7 sloup 688 173,1 O2 571 16,14 - - m3 27 071 

4 Ano 

T2 strop 786 175,7 CO 679 0,08 1 89 m1 7 059 

T1 sloup 855 38,1 CO2 816 2,74 2 449 m2 5 148 

T7 sloup 810 121,0 O2 817 19,98 - - m3 25 360 

5 Ne 

T2 strop 223 164,0 CO - 0,00 1 136 m1 9 080 

T1 sloup 233 24,1 CO2 285 2,28 2 513 m2 489 

T7 sloup 264 91,1 O2 285 18,48 - - m3 - 

6 Ano 

T2 strop 1200 205,0 CO 781 0,03 1 133 m1 6 548 

T1 sloup 1200 28,6 CO2 1200 2,92 2 156 m2 4 687 

T7 sloup 1200 121,0 O2 1200 17,86 - - m3 51 401 

7 Ne 

T2 strop 213 154,0 CO 827 0,02 1 - m1 6 196 

T1 sloup 329 30,7 CO2 270 2,08 2 - m2 478 

T7 sloup 260 89,0 O2 276 18,30 - - m3 - 

 

Hodnoty koncentrací nam ených pomocí staticky umíst ného ppbRůE Plus vykazují u 

jednotlivých m ení pom rn  velký rozptyl. V tšina nam ených hodnot se až do začátku 

rozebírání zbytk  obložení a podlahy pohybovala do 100 ppb Ěnebo na hranici 100 ppbě. ůle 

p i rozebírání a manipulaci s oho elými zbytky materiálu se koncentrace u n kterých m ení 

dostaly až p es 500 ppb a u jiných naopak nep ekonaly ani hranici 200 ppb. Tyto hodnoty 

p itom nevykazovaly žádnou souvislost s použitím akcelerantu. 

Koncentrace nam ené p i prozkoumávání oho elého materiálu pomocí ppbRůE 3000 

vykazují vyšší vypovídací schopnost. První dv  m ení Ěp estože u 2. byl použit akcelerantě 

vykazovala velmi nízké hodnoty koncentrací (do 800 ppb). Z nich tedy nelze ud lat žádný 

záv r.  

                                                 

 

1
 Časový úsek číslo 1 je do začátku rozebírání podložení. Časový úsek číslo 2 začíná s rozebíráním oblo-

žení a končí p i ukončení m ení koncentrací. 
2
 Místo m1 jsou hodnoty m ené na st n  obložení a komory; m2 jsou hodnoty m ené na podlaze, pod 

podlahou a ve vyho elém materiálu na podlaze; m3 jsou hodnoty m ené v míst  uchování zbytku akcelerantu. 
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Provedením úprav popsaných v P íloze J se však již u 3. m ení poda ilo jednoznačn  

detekovat zbytek použitého akcelerantu. P ed iniciací akcelerant zatekl do spáry mezi palub-

kami na podlaze a v tomto míst  nedošlo k jeho vyho ení. Pozitivní nález se na stejném míst  

opakoval i u 4. m ení Ěu obou nam eny koncentrace p es 20 000 ppb).  

V následujícím 5. m ení byly i bez použití akcelerantu nam eny hodnoty p esahující 

9 000 ppb (nejvyšší koncentrace byly na st nách komoryě. Toto m ení se od p edchozích 

lišilo p idáním olištování na boky obložení. Tím byl omezen p ístup vzduchu do spáry mezí 

obložením a st nou komory. Probíhalo zde proto nedokonalé ho ení a částečn  i pyrolýza 

d eva. Vzniklé produkty se usadily na st nách, a protože na n  b hem pokusu nep sobil pla-

men, z staly zde i po uhašení požáru. Fotoionizační detektory jsou citlivé na n které z látek, 

které p i ho ení d eva za nedostatku kyslíku vznikly. Proto byly nam eny tak vysoké hodnoty 

koncentrací i bez použití akcelerantu. Tento p edpoklad byl posléze ov en p i m ení číslo 7. 

To probíhalo podle stejného postupu a jeho pr b h i nam ené hodnoty jsou velmi podobné. 

M ení číslo 6 pak prob hlo za použití akcelerantu na stejn  olištované obložení jako u 

m ení 5 a 7. Použitím akcelerantu došlo ze začátku k v tšímu rozho ení, i p esto poté dochá-

zelo k postupnému uhasínání. Díky intenzivn jšímu začátku však stihla proho et horní lišta, 

což umožnilo p ibližn  ve 12. minut  op tovné rozho ení. Než došlo k proho ení, vznikaly 

produkty nedokonalého ho ení a pyrolýzy, které se usadily na zdi komory za obložením. 

V místech, která nebyla do ukončení m ení zasažena p ímým plamenem, pak z stala jejich 

koncentrace srovnatelná s m eními 5 a 7 a výrazn  vyšší než v místech, kam se ho ení rozší-

ilo Ěa byla vypálena p ímým plamenemě. Na podlaze se pak poda ilo lokalizovat zbytky ak-

celerantu s koncentrací p es 50 000 ppb. 

Grafy nam ených hodnot jsou uvedeny v P íloze K. 

4.8.  Chyby m ení 

Každé m ení je zatíženo určitou nep esností, která je zp sobena r znými negativními 

vlivy, vyskytujícími se v m ícím procesu. Tyto vlivy se pak projevují odchylkou mezi nam -

enou a skutečnou hodnotou sledované veličiny. Proto se výsledek m ení pohybuje v určitém 

pravd podobnostním rozsahu Ětzv. chybovém intervaluě. Skutečná hodnota se od nam ené 

m že lišit práv  o tento interval. B hem m ení se lze setkat s r znými druhy chyb. [15],[47] 

Hrubé chyby, také označovány jako vybočující nebo odlehlé. Zp sobeny jsou nespráv-

ným zapsáním výsledku, selháním m ící aparatury, nesprávné nastavení podmínek m ení 
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atd. Nam ená hodnota se značn  liší od ostatních hodnot získaných opakovaným m ením. 

Toto m ení se zcela vylučuje. 

Systematické chyby se p ičítají nebo násobí k nam ení hodnot , a tak nám r ovlivňují 

konstantn  jedním sm rem. Velikost chyby ve však v čase m že m nit. Pokud velikost chyby 

známe, m žeme ji tedy korigovat a dostat tak správné výsledky m ení. 

Náhodné chyby jsou nejčast ji uvažovány jako součet velkého množství malých ruši-

vých účink , které ovlivňují výslednou hodnotu. Ve výsledném součtu se statistická rozd lené 

elementárních zdroj  chyb p ibližují Gaussovu pr b hu rozd lení. Minimální počet m ení 

umožňující statistické zpracování je 5 – 10. 

Chyby p ístroje jsou vyjad ovány t ídou nep esnosti. U analogových p ístroj  tato t í-

da určuje nejv tší p ípustnou chybu, se kterou p ístroj m í. Hodnota této chyby je udávána v 

% rozsahu stupnice a p edstavuje absolutní chybu hodnoty zm ené v daném rozsahu. Pro 

digitální p ístroje je určena výrobcem a je ze dvou složek. První složka závisí na velikosti 

m ené hodnoty Ěstanovuje se v % m ené hodnotyě a druhá závisí na použitém rozsahu nebo 

je vyjád ena počtem jednotek nejnižšího místa číslicového displeje Ěna zvoleném rozsahuě. 

Chyby pozorování jsou u čeny nepozorností a nedokonalostí smysl  pozorovatele. 

Chyby metody určuje zjednodušení a nedokonalost použité m ící metody. 

Chyby výpočtové pochází z použití zjednodušených vztah  p i zpracování m ení. 

Vznikají také p i použití interpolace, linearizace, extrapolace, zaokrouhlování atd. 

4.8.1.  Chyby p ístroj  

Chyby p ístroj  udávané výrobci jsou sepsány v Tab. 11 P esnosti a rozsahy použitých 

m ících p ístroj  [15]
. 

Tab. 11 P esnosti a rozsahy použitých m ících p ístroj  [15]
 

P ístroj Rozsah P esnost / chyba 

Termočlánek typu K - 200 °C až 1250 °C 2,2 °C nebo 0,75 % 
[16]

 

Fotometr COOL 2008 5 dekadických ád  2 % rozsahu 
[19]

 

ůnalyzační systém pro m ení 
CO2, CO a O2 

CO 0 – 5 obj. % 

± 1 % rozsahu [21]
 CO2 0 - 20 obj. % 

O2 0 - 25 obj. % 

PpbRAE Plus 
1 ppb – 199 ppm 

20 ppb nebo 10 % m ené 
hodnoty 

[33]
 (lampa 10,6 eV) 

PpbRAE 3000 
1 ppb – 10 000 ppm 

Pro 10 – 2 000 ppm: ± 3 % 
z kalibračního bodu [31]

 (lampa 10,6 eV) 
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5.  ZHODNOCENÍ NůM ENÝCH HODNOT 

PID jsou velmi citlivé, a proto ukazují koncentrace okolo 100 ppb ihned po vstupu do 

požárn  technické komory (v dob  po uhašení požáru).  

Po p iblížení k oho elým zbytk m obložení, které ho ely za dostatku p ístupu vzduchu, 

vzr stá m ená koncentrace na hodnoty p ibližn  200 ppb až 400 ppb. Na st nách komory za 

tímto obložením byly nam ené koncentrace v intervalu 500 ppb až 800 ppb. 

U pokus  s použitím olištování obložení Ěho ení probíhalo za horšího p ístupu vzdu-

chu), detekoval PID na obložení koncentrace okolo 1 500 ppb. Na st nách komory pak nam -

ené hodnoty koncentrací p esahovaly i hodnotu 5 000 ppb. To lze od vodnit špatným p ístu-

pem vzduchu za obložení. P i nedostatku kyslíku m že docházet k pyrolýze d eva, b hem 

které vznikají produkty uvedené v kapitole 3.3.5. Produkty spalování d eva. Tyto produkty 

pak kondenzovaly a usazovaly se na chladn jších st nách komory. PID je na mnohé z nich 

citlivý, což vysv tluje detekci vysokých hodnot koncentrací. 

P estože hodnoty detekované u t chto m ení byly vysoké, stále z stávaly výrazn  nižší 

než koncentrace nam ené p i lokalizaci zbytku akcelerantu. Po nálezu místa, kam mohl akce-

lerant zatéci Ěčímž došlo k uchování jeho zbytk ), m il PID koncentrace p esahující 30 000 

ppb Ěvýjimečn  i 40 000 ppbě. Jedná se tedy o n kolikanásobn  vyšší koncentrace než u expe-

riment  bez použití akcelerantu.  

Výjimkou bylo m ení číslo 2, p i kterém všechen materiál, na který byl aplikován ak-

celerant, vyho el Ěnikde se nezachovaly jeho zbytkyě. Proto u n j byly nam eny hodnoty 

koncentrací velmi nízké, jako u pokus  bez použití akcelerantu. 

5.1.  Zohledn ní korekčního faktoru 

Koncentrace nam ené p i lokalizaci místa se zbytkem akcelerantu by m ly být pro zjiš-

t ní p esné hodnoty vynásobeny korekčním faktorem Ěkorekční faktor pro Natural 95 má 

hodnotu 0,85). Pro rozpoznání místa výskytu akcelerantu však tento krok není nutný. Pro 

praktické využití p i vyhledání zbytk  akcelerant  není podstatné, jestli je nam ená hodnota 

p esn  50 000 ppb, ale že se poda ilo nalézt místo s výrazn  vyšší koncentrací VOC než je 

v okolí. Proto ani v této práci není na nam ené hodnoty koncentrací akcelerantu korekční 

faktor aplikován. 

Navíc p i ovlivn ní m ených hodnot výskytem produkt  vzniklých p i pyrolýze není 

korekční faktor znám. Nevíme totiž, které produkty a v jakém pom ru vznikly. 
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5.2.  Porovnání PID a psa pro detekci akcelerantu 

Vzájemné porovnání PID od RAE Systems se psem pro vyhledávání akcelerantu ho ení 

není jednoznačné. Každý zp sob detekce má své klady i zápory. V obou p ípadech je však pro 

nalezení akcelerantu nezbytné zachování jeho nesho elého zbytku na požá išti. 

 Pes vycvičený pro detekci akcelerantu nabízí oproti PID n kolik výhod. Hlavní z nich 

je selektivita, kdy od sebe umí odlišit r zné druhy použitého akcelerantu. Navíc dokáže igno-

rovat produkty pyrolýzy. Také jeho po izovací cena je v porovnání s PID výrazn  nižší. Pes 

však následn  vyžaduje, aby se o n j n kdo neustále staral. Nejv tší nevýhodou jsou finanční 

náklady a časová náročnost výcviku Ěvýcvik psa až po certifikaci trvá déle než rokě. Dále jsou 

zapot ebí prost edky na výživu a veterinární péči. 

Obdobn  jako lidé, také psi trpí únavou čichového ústrojí. Poté, co je pes delší dobu vy-

staven r zným zápach m chemických látek, začíná mít problémy identifikovat jednotlivé 

sloučeniny. V tom p ípad  je nutné s ním na n jaký čas požá išt  opustit. Psi jsou také velmi 

fixováni na jednoho konkrétního psovoda, což st žuje práci v p ípad  jeho použití s více vy-

šet ovateli. Výkon psa m že také ovlivnit rozruch na míst  vyšet ování. 

Výhodou PID je naopak možnost kontinuálního m ení po dlouhou dobu. P estože PID 

nejsou selektivní, mohou poskytnout informaci o p ítomnosti podez elých látek ve vzorku. 

Tyto látky často sv dčí o výskytu akcelerantu, což je dostatečná informace pro další postup. 

P estože m ení ukázala, že b hem ho ení vznikají látky, na které jsou PID citlivé, jejich kon-

centrace byly vždy výrazn  nižší, než v p ípad  nalezení zbytku akcelerantu. 

Nevýhodou PID je vyšší počáteční investice. Dále jsou však náklady na jejich údržbu 

nižší než u psa. Navíc umožňují použití ihned po jejich po ízení. U požáru není nutné čekat na 

úplné dohašení a vychladnutí požá išt , proto by jejich využití umožňovalo urychlit vyhledání 

míst s možným použitím akcelerantu a tím i odb r vzork  pro laborato e a celé vyšet ování. 

Lze je také využít v prost edí se škodlivými chemickými látkami, na které nejsou citlivé. 

5.3.  Doporučení pro další testování PID 

Pro další testování PID by bylo vhodné provedení zkoušek za použití v tšího množství a 

více druh  materiál . Obzvlášt  materiál , p i jejichž ho ení se uvolňují látky, na které je PID 

citlivý. Takto by se ov ilo, jestli koncentrace t chto látek nebudou srovnatelné s koncentrací 

m enou p i lokalizaci akcelerantu. Vhodné by bylo také provedení zkoušek p ímo na požá iš-

ti Ěnap íklad ve spolupráci s kynologem). 
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ZÁV R 

Hlavním cílem této práce bylo ov it využitelnost fotoionizačních detektor  od firmy 

RůE Systems pro zjišt ní použití akcelerant  p i požáru. Za tímto účelem byl navrhnut expe-

riment provedený v požárn  technické komo e na Fakult  bezpečnostního inženýrství. 

Teoretická část práce se zabývá systémem vyšet ování požár  v ČR se zam ením na 

zjišt ní p íčiny jeho vzniku. Dále je uveden popis požárn  technické komory a jejího p ístro-

jového vybaven. St žejní částí je kapitola o fotoionizačních detektorech a zkušebních materiá-

lech. Jsou zde uvedeny látky, které mohou vznikat p i ho ení a na které jsou PID citlivé. 

Praktická část pak popisuje navržený experiment a postup jeho provedeni po jednotli-

vých krocích. Jsou zde také uvedeny výsledky m ení spolu s p ípadným od vodn ním hod-

not, které neodpovídaly teoretickým p edpoklad m. 

Za zkušební materiál bylo zvoleno obložení ze smrkových palubek a jako akcelerant 

žhá i nejčast ji používaná ho lavá kapalina, automobilový benzín. Protože šlo o prvotní ov -

ení PID za tímto účelem, byl zvolen zjednodušený postup m ení. Jednotlivá m ení pak byla 

postupn  upravována, aby se jejich pr b h více podobal reálnému požáru. B hem experimen-

tu byla monitorována ada parametr  požáru. Tato data pak umožnila lépe vysv tlit a podložit 

hodnoty nam ené pomocí PID. 

P estože se p i ho ení uvolňovaly látky, na které byl PID citlivý, nam ené koncentrace 

t chto sloučenin byly oproti hodnotám zjišt ným p i lokalizaci místa výskytu akcelerantu vý-

razn  nižší. Proto se dalo jednoznačn  určit, p i kterých m eních byl akcelerant použit. Pod-

mínkou pozitivního výsledku však bylo zachování nesho elého zbytku použitého akcelerantu. 

Poda ilo se tedy ov it, že za podmínek, p i kterých probíhala m ení, byly PID pro de-

tekci akcelerantu ho ení použitelné. Cíl práce byl tímto spln n. Pro ov ení možnosti použití 

PID na požá ištích, kde m že vznikat širší spektrum r zných látek je však nutné provést další 

zkoušky a stanovit omezení použitelnosti PID za tímto účelem. 

V p ípad  použitelnosti pro detekci akcelerantu by mohly PID urychlit odb r vzork  a 

tím celé vyšet ování. P íslušník vybavený PID by také mohl nahradit psa pro detekci akcele-

rant  na místech, kde by bylo ohroženo zdraví nebo život psa. 
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