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Anotace 
LEVÁK, J. Místo vzniku požáru a jeho stanovení. Diplomová práce. VŠB TU Ostrava. 

2013. 92 s. 

Diplomová práce se zabývá problematikou stanovení místa vzniku požáru v objektech. 

Nejprve je řešena problematika vzniku hoření. Práce popisuje hořlaviny, iniciační 

zdroje a oxidační prostředky z pohledu možnosti vzniku požáru. Následuje vyhodnocení 

stávajících poznatků o místu vzniku požáru pomocí statistik z České republiky a jiných 

vybraných států.  Ve statistikách je řešena problematika pravděpodobnosti vzniku 

požáru. Pozornost je dále kladena na příčiny požárů a jejich místa vzniku. Dále práce 

řeší podmínky a činnosti, které mají vliv na vznik požáru.  Posledním bodem je 

zpracování analýzy požárního nebezpečí. Cílem práce je vypracování metodiky 

stanovení pravděpodobného místa vzniku požáru v objektech se zvýšeným požárním 

nebezpečím. 
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LEVÁK, J. Instead of fire and its determination. Diploma thesis. VŠB TU Ostrava. 

2013. 92 p. 

 This thesis deals with the issue, determining the source of fire in buildings. At first is 

the problem of combustion is discussed. This work describes combustibles, ignition 

sources and oxidizing agents in terms of the possibility of fire. Then follows an 

evaluation of existing knowledge on the fire location using the statistics of the Czech 

Republic and other selected countries. In the statistics, the issues of probability of fire 

are solved. Attention is also paid to the causes of fires and their place of origin. The 

thesis also deals with the conditions and actions that have an impact on fire. The last 

point is an analysis of fire danger. The aim of this thesis is to develop the methodology 

for determining the probable location of fire in buildings with increased fire danger. 

Keywords: 

burning; fire; place of origin of fire; focus; sources of ignitron; initiation
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1. Úvod 
            Požár nebo-li nekontrolované nežádoucí hoření je nebezpečný jev, který páchal 

a nadále páchá škody na majetku a zdraví občanů. Současně působí ekonomické škody. 

Z historie víme, že požáry způsobovaly nenahraditelné ztráty. Jedním požárem 

docházelo ke zničení vesnic či částí měst. Obrovské škody vznikaly především 

z důvodu vlastností materiálů, které byly na stavbách používány. Většinou se jednalo o 

snadno hořlavé materiály jako je dřevo a sláma. Objekty postavené z těchto hořlavých 

materiálů byly a jsou vůči požáru málo odolné. Proto i následky takových požárů byly 

logicky velké. Vývojem lidstva, vědních disciplín a celého jeho poznání mělo za 

následek rovněž i v oboru požární prevence pokrok. Tento pokrok ovšem platil i svou 

daň. Nové technologie a materiály, zařízení, elektrické spotřebiče, toto vše a mnoho 

dalšího má za následek zvyšování požárního nebezpečí. Přirozeně je tedy na člověku, 

aby uměl analyzovat nově vytvořené nebezpečí a zařídit se proti němu.    

           Druhy příčin požárů tedy postupem doby narůstaly, stejně tak jako se vyvíjelo 

samo lidstvo. Dá se odhadnout, že na počátku existence člověka vznikaly požáry 

především atmosférickými vlivy, popřípadě nedbalostmi, jako například rozděláváním 

ohňů v přírodě. Následně s prvním obydlím, které si člověk stavěl, druhy příčin požárů 

narůstaly. Jistě si umíme představit, že častými příčinami se stávala topidla v domech, 

komíny a kouřovody, nesprávně umístěné svíčky, nebo jako dnes i v minulosti, požáry 

vlivem žhářství.  

             Tato práce se zabývá stanovením pravděpodobného místa vzniku požáru 

v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím. Toto nebezpečí hrozí i v objektech, 

které nemusí být nutně klasifikovány dle vyhlášky o požární prevenci č. 246/2001 v § 

18 jako objekty se zvýšeným požárním nebezpečím. Práce řeší stanovení těchto objektů 

a jejich míst za zvýšené nebezpečí, analýzou požárního nebezpečí a pravděpodobností 

vzniku požáru. Je totiž nanejvýš jasné, že během užívání objektů a provozování 

činností, které v nich provádíme, se riziko vzniku požáru mění. Svou úlohu v tomto 

riziku hrají především materiály, z kterých jsou objekty postaveny a jejich vybavení, 

kterým jsou objekty vybaveny.     

             Úkolem práce je zpracovat metodiku pro stanovení pravděpodobného místa 

vzniku požáru v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím.  
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2. Rešerže 
             Literatura diplomové práce je zaměřena na vznik procesu hoření, vlastností 

které ho ovlivňují, rozbor příčin vzniku požárů, analýzu požárního nebezpečí a statistiky 

požárovosti s problematikou pravděpodobnosti. Statistiky jsou důležitým zdrojem 

informací v řešené problematice této práce.  Pro porovnání příčin požárů a míst vzniku 

jsou uvedeny statistiky několika evropských zemí a USA. Mezi další důležité prameny 

diplomové práce patří: 

 

ORLÍKOVÁ, K., ŠTROCH, P. Chemie procesů hoření. Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 1999. 87 s. ISBN 80-86111-39-3. 

Publikace přináší nové poznatky v oblastech ovlivňujících procesy hoření. Pojednává o 

hořlavinách, o jejich dělení a vlivu chemického složení a fyzikálních vlastností na jejich 

hořlavost. Popisuje vliv oxidačních prostředků na průběh hoření a vysvětluje současné 

moderní teorie hoření. Dále popisuje požárně technické charakteristiky hořlavin. 

Navazuje na ně vysvětlením procesu samovznícení. Publikace věnuje značnou 

pozornost popisu vlastností dominantních toxických produktů požáru.  

 

BRUMOVSKÁ, I. Speciální chemie pro požární ochranu. MV – generální 

ředitelství HZS ČR Praha. 2008. 171 s. ISBN 978-80-86640-88-4.    

          Publikace určena pro pracovníky požární prevence, vyšetřovatelům a dalším 

pracovníkům z řad požární ochrany. Skriptum se zabývá základními pojmy a procesy 

hoření, zdroji zapálení, požární nebezpečností hořlavých kapalin, plynů a pevných látek 

s jejich PTCH. Dále se skriptum zabývá způsoby snižování požárního nebezpečí, 

toxikologií látek a výskytu jedů u zásahu.  

 

KOLEKTIV AUTORÚ. Protivýbuchová prevence v potravinářství a zemědělství. 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 1999. 182 s. ISBN 80-

86111-41-5.  

            Kniha vznikla v rámci programu Copernikus Evropské unie a obsahuje rozbor 

nebezpečí požáru a výbuchu. Uvádí statistiku významných nehod a jejich příčin, 

možných opatření požární a protivýbuchové prevence se zaměřením na skladování a 

samovznětlivé vlastnosti zemědělských a potravinářských produktů. Shrnuje 

francouzské a české národní předpisy vztahující se k uskladňování organických výrobků 
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vytvářejících hořlavý prach a návod pro posuzování nebezpečí požáru a výbuchu těchto 

prašných provozů. Zabývá se možností odlehčení a potlačení výbuchu v silech a jejich 

podzemních chodbách.   

 

ŠROM, I. Zjišťování příčin požárů od elektrických iniciátorů. Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství v Ostravě. 2011. 72 s. ISBN 978-80-7385-073-9.  

             Publikace napomáhá řešit problematiku vzniku požárů od elektrických 

iniciátorů a vybraných elektrických zařízení. Charakterizuje jednotlivé elektrické 

iniciátory a z hlediska statistiky porovnává podíly na vzniku požárů mezi jednotlivými 

druhy.  Publikace je doplněna popisem nejčastějších závad na vybraných elektrických 

zařízeních, které se podílejí na vzniku požárů. V části publikace je rovněž popsán 

obecný postup k zajišťování vzorků z požářiště, určených k požárně technické 

expertize. Zvláštní kapitola je věnována statické elektřině. Závěrečnou část textu 

publikace tvoří požární bezpečnost elektrických zařízení z pohledu právních předpisů 

v rámci požární ochrany.  

 

SCHUBERT, R. Analýza požárního nebezpečí. Svaz požární ochrany ČSSR Praha. 

1973. Knižnice PO, Svazek 35. 157 s.  

             Kniha dává návod jak systematicky vyhledat jednotlivé druhy požárního 

nebezpečí, jak je vyhodnotit a jak na základě komplexního rozboru vyvodit a uplatnit 

vhodná opatření požární ochrany. Dále je návodem k určitému způsobu práce při řešení 

těchto problémů, který má zabránit případným nahodilostem při posuzování požárního 

nebezpečí. 

 

KOBES, M., GROENEWEGEN, K., DUYVIS, M.G. Consumer fire  safety: 

European statistics and potential fire safety measures. 2009. 57 s.  

             Publikace se zabývá evropskou statistikou požárů, příčinami požárů a 

posouzením požární bezpečnosti. 

 

OTIPKA, P., ŠMASTRLA, V. Pravděpodobnost a statistika. Skriptum VŠB, 

Ostrava, 1999. 267 s. ISBN 80-248-1194-4. 

             Skriptum, které pojednává o počtu pravděpodobnosti a problematiku 

matematické statistiky.  
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BRIŠ R., LITSCHMANNOVÁ, M., Statistika I. pro kombinované a distanční 

studium. Elektronické skriptum. VŠB TU Ostrava, 2004.  

Skriptum zabývající se matematickou statistikou a pravděpodobností.  
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3. Základní pojmy 
 Požár: Každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob 

nebo zvířat anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i 

nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo 

životní prostředí bezprostředně ohroženy. Bližší upřesnění, co se za požár 

nepovažuje, je uvedeno v předpisech (SIAŘ GŘ HZS ČR) [15]. 

 

 Hoření: Fyzikálně chemická oxidační reakce. Hořlavá látka reaguje vysokou 

rychlostí s oxidačním prostředkem za vzniku tepla a světla. Jedná se o reakci 

exotermickou [43]. 

 
 Hořlavý soubor: Směs hořlavé látky a oxidačního prostředku [17].    

 

 Místo vzniku požáru: Místo (ohnisko požáru), kde je zjištěno první hoření [15]. 

 

 Iniciace požáru: Jedná se o počáteční fázi požáru, kdy hořlavý materiál musí 

být zahřátý na kritickou teplotu degradace. Dále je potřebné, aby rychlost 

uvolňování produktů pyrolýzy byla dostatečně velká, k vytvoření hořlavého 

souboru (směs s kyslíkem). Následně dochází k iniciaci dostatečně velkým 

zdrojem zapálení [16]. 

 
 Zápalný zdroj: Nositel energie, která za určitých okolností zapálí hořlavý 

soubor [4]. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



6 

4. Hoření 
            K tomu, aby došlo k hoření, je zapotřebí přítomnosti: hořlavé látky (palivo), 

oxidačního prostředku (kyslík) a zdroje zapálení (teplo) s dostatečným množstvím 

energie s vysokou teplotou [43]. Jedná se o teoretický trojúhelník faktorů (obrázek 1) 

s jejich vzájemnými vazbami. Když omezíme, nebo zcela vyloučíme jeden z těchto 

faktorů, omezíme, nebo zamezíme tak i samotnému hoření. 

Proces hoření můžeme rozdělit do několika fází, které se vzájemně ovlivňují: 

a) iniciační fáze – zapálení hořlavého materiálu 

b) propagační fáze – charakteristická plamenným nebo bezplamenným hořením 

c) terminační fáze – dohořívání 

 Termodynamicky lze hoření definovat jako přechod soustavy z jednoho stavu do 

druhého. Pokud budeme uvažovat o existenci pouze hořlaviny s oxidačním 

prostředkem, hovoříme o hořlavém souboru. 

            Hořlavý soubor tvoří téměř každá hořlavá látka, v jejímž okolí se nachází 

vzdušný kyslík. Nelze ovšem takový soubor zapálit jakýmkoliv zdrojem energie. 

Zdroje, které jsou schopny zapálit hořlavý soubor tak, že dále hoří, nazýváme zápalné 

zdroje neboli zdroje zapálení. 

 

 
Obrázek 1: Teoretický trojúhelník hoření 

4.1  Iniciace hoření 
          Proto, aby vzniklo samotné hoření, je důležité, aby teplota zdroje zapálení byla 

vyšší než teplota charakteristická pro zapálení hořlavého materiálu. Teploty zdrojů 

zapálení jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1: Teploty zdrojů zapálení [17] 

Zdroj zapálení Teplota [°C] 

Povrch žárovky 70 – 250 

Tlející cigareta 228 – 750 

Plamen zapalovače 650 – 860 
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 hořlavé – prvky tvoří oxidy lehce při běžných podmínkách. Patří sem C, Na, H, 

P, S, Li, K, Ca, Al a jiné. Při reakci těchto prvků s kyslíkem vzniká teplo a 

světlo. Děje se tak v důsledku velké reakční rychlosti. 

 nehořlavé – tvoří dvě skupiny: 

a)prvky tvoří oxidy, ale ne za běžných podmínek. Při koncentraci 

vzduchu 21%. Příklady: N, Cl, Br, Ag; 

b)netvoří oxidy vůbec. Do této skupiny patří vzácné plyny (He, Ne, 

Ar, Kr, Xe, Ra), dále, v podmínkách požáru také ušlechtilé kovy, jako Au, Pt, 

Cu.  

            Prvky ve sloučeninách ovlivňují, zda budou sloučeniny hořlavé, či nikoliv. 

Hořlaviny mají molekuly složeny pouze z hořlavých prvků (CH4, C2H2 a další). Stupeň 

hořlavosti ovlivňuje z chemického hlediska zejména síla a charakter vazeb molekul.  

            Hořlavost sloučenin, které mají obsaženy v molekulách prvky hořlavé i 

nehořlavé je závislá na množství a hmotnosti jednotlivých prvků v molekule. Záleží 

také na charakteru vazeb.  

            Zjednodušeně můžeme tvrdit, že hořlavé sloučeniny obsahují v molekulách 

převažující množství i hmotnost hořlavých prvků. Nehořlavé prvky snižují hořlavost 

sloučenin (retardují je). Retardační vlastnosti má například dusík v molekule amoniaku. 

Díky obsaženému dusíku amoniak hoří pouze v prostředí čistého kyslíku či při použití 

katalyzátorů.  

            Jiný příklad je ovšem v molekule s retardujícím prvkem a dostatkem vazného 

kyslíku. Kyslík umožní spálení hořlavých prvků. Tyto sloučeniny se v těchto příkladech 

využívají k výrobě munice, pyrotechniky apod. Příkladem je TNT [19]. 

5.2  Vliv fyzikálních vlastností na hořlavost 
 
Fyzikální vlastnosti mající vliv na hořlavost jsou následující [19]: 

 stupeň dělitelnosti, nebo rozptýlení, 

 modifikace, 

 skupenství, 

 rozdílný obsah vnitřní energie. 
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5.2.1Stupeň dělitelnosti 
            Pokud bude látka rozdrobena na co nejmenší částice, má tímto větší povrch, na 

kterém mohou probíhat chemické reakce. Látka (hořlavina) rozdělená na co nejmenší 

částice je ve směsi s dokonale promíseným oxidačním prostředkem připravena k hoření. 

Takto připravená směs má ideální podmínky.  

            Pro příklad tohoto tvrzení můžeme považovat hořčík ve formě většího kusu. 

Nelze ho v takovém stavu snadno zapálit. Ovšem, je-li hořčík ve formě prášku, iniciace 

je snadná, hořčík hoří explozivně. Podobným příkladem je motorová nafta nebo benzin. 

Pokud nalijeme tyto látky do nádoby, budou relativně klidně odhořívat. Pokud ovšem 

tyto paliva rozprášíme a dobře promísíme s oxidačním prostředkem, hoří explozivně. 

Důvodem tomu je zvětšený povrch kapalin a vysoký stupeň promísení s oxidačním 

prostředkem.  

5.2.2Modifikace 
            Existují látky, které se vyskytují v několika modifikacích (krystalických 

tvarech). Tyto modifikace bývají s různými vlastnostmi. V našem případě také 

hořlavými. Jako příklad můžeme uvést fosfor.  

            Bílý fosfor je energeticky nejbohatší. Jedná se o měkkou, voskovitou, žlutobílou 

látku s toxickými účinky se sklony k samovznícení. Je citlivý na tření. Při řezání bílého 

fosforu vzniklé teplo vede k samovznícení.  

            Červený fosfor má tmavočervenou barvu. Je netoxický, ale hořlavý. Černý 

fosfor je nehořlavý. Jedná se o termodynamicky nejstálejší formu fosforu.  

            Jak je vidět z výše uvedeného a tabulky 2, můžou mít tři různé modifikace téhož 

prvku odlišné vlastnosti. 

Tabulka 2: Vlastnosti modifikací fosforu [19] 

Název Hořlavost Teplota vznícení 

Bílý fosfor 
hořlavý se sklony k 

samovznícení 
30 až 50 °C 

Červený fosfor hořlavý 400°C 

Černý fosfor nehořlavý - 
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5.2.3 Skupenství 
            Hořlavina se může vyskytovat v kterémkoliv ze tří skupenských stavů. Tento 

stav dále ovlivňuje chování hořlaviny a její schopnost vstupovat do oxidačních reakcí. 

Nejsnadněji hoří látky v plynném skupenství. Je to dáno velikostí energie a pohyblivostí 

částic. V kapalném skupenství je rychlost hoření menší než v plynném, ovšem větší, než 

ve skupenství pevném. Kapaliny se při hoření dále rychleji odpařují. Spotřebovávají 

část tepla na samotné vypařování a tím ke tvorbě dalších hořlavých produktů (plynů a 

par), které ve směsi se vzduchem dále hoří. Hoření takto dále pokračuje.  

            V tuhém skupenství je proces hoření ještě o něco složitější. Hoření probíhá na 

rozhraní fází. Tento proces je popsán v kapitole 4. Schémata 1,2,3 zobrazují formy 

hoření dle skupenství.      

5.2.4 Energetický stav molekul 
            Průběh reakce hoření je také ovlivňován energetickým obsahem molekul, které 

do ní vstupují. Dle teorie srážek, skutečná reakce probíhá dílčími reakcemi, kde se 

účastní dvě nebo tři částice. Rychlost této reakce je dána rychlostí té nejpomalejší.  

            Rychlost hoření je ovlivňována teplotou. Dle empirického pravidla, teplota okolí 

větší o 10 °C zvýší rychlost reakce 2 – 4x.  Závislost reakční rychlosti na teplotě 

vyjadřuje Arrheniova rovnice. 

5.3  Retardéry hoření 
            Retardéry hoření známé jako zpomalovače hoření jsou látky, které snižují 

hořlavost jiných látek a materiálů. Zvyšují jejich odolnost vůči požáru a tedy proti 

samotné iniciaci. Mezi tyto látky řadíme sloučeniny bromu, fosforu, chloru, antimonu, 

hliníku, dusíku, boru, síry, křemíku, vápníku, hořčíku a dalších kovů.  

     Retardéry hoření rozdělujeme na: 

a) aditivní: zpomalovače, které tvoří s látkou směs a tím ovlivňují některé 

vlastnosti látky. Například: oxid antimonitý, boritany, halogenderiváty 

(bromderiváty, chlorparafín a jiné) 

b) reaktivní: tyto retardéry jsou vázány přímo v řetězci polymeru. Jde o 

technologicky náročnější a dražší chemické sloučeniny. Například: 

organofosfáty, halogenderiváty (bromované polyloly, pentabromfenol, 

tribromfenol a jiné).  
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c) povrchové: tvoří ochrannou vrstvu na povrchu látek a materiálů. Jedná se o 

technologicky méně náročné látky. Povrchový retardér je například retardovaný 

plast, který se používá k ochraně vodičů ve strojírenství, v elektrotechnice atd. 

Účinnými retardéry jsou také halogenové zpomalovače, které jsou ovšem pro 

svou ekologickou a zdravotní nebezpečnost v řadě států zakázány národními 

předpisy. Rozkládají se za vzniku toxických a korozivních látek. Dále existují 

bezhalogenové zpomalovače v podobě anorganických sloučenin. Ty ovšem 

nemají velký účinek a při velkých koncentracích ovlivňují pevnost některých 

materiálů (plastů).     

6. Klasifikace látek podle zapalitelnosti 
Látky můžeme dělit na: 

a) hořlavé látky  

 Látky pevné, kapalné a plynné, které jsou schopny při požáru 

uvolňovat teplo.  

b) nehořlavé látky  

 Látky bez organických částí, které nejsou schopny uvolňovat teplo. 

 

Tuhé hmoty a stavební výrobky se třídí z hlediska hořlavosti dle tabulky 3. 

Tabulka 3: Vztah hořlavosti a tříd reakce na oheň [10] 

dříve nyní 

Podle hořlavosti Třídy reakce na oheň 

A – nehořlavé  A1, A2 

B – nesnadno hořlavé   B 

C – těžce hořlavé C 

C – středně hořlavé D 

C – lehce hořlavé  E, F 

 

            K základnímu označení jsou dále používány indexy pro podlahoviny (fl) a 

tepelnou izolaci potrubí (L). Další doplňkovou klasifikací je klasifikace podle [40]:   

 vývinu kouře - s1, s2, s3, 

 plamenně hořících kapek/částic – d0, d1,d2. 
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            Jiným příkladem rozdělení je dle [7]: 

 třída A – Hořlavé látky v pevném skupenství, organického původu, 

 třída B – Hořlavé kapaliny, hořící plamenem, 

 třída C – Hořlavé látky v plynném skupenství, 

 třída D – Hořlavé kovy, 

 třída F – Rostlinné a živočišné tuky a oleje používané v kuchyních. 

            Podobné způsoby dělení hořlavin je možné najít v oblastech elektrotechniky, 

toxikologie a jiných. 

6.2  Požárně technické charakteristiky hořlavin 
            Dle požárně technických charakteristik lze posoudit chování hořlavých látek 

v závislosti na jejich fyzikálních a chemických vlastnostech. Jedná se především o 

teplotu vzplanutí a vznícení. U kapalin také teplotu hoření a u plynů hoření par 

hořlavých kapalin. Jedná se o vlastnosti látek, od kterých se odvíjí například zvolená 

taktika zásahu jednotek PO, při požárním zásahu hořlavých kapalin. 

6.2.1Teplota vzplanutí, teplota vznícení, teplota hoření 
            Teploty vzplanutí a vznícení jsou charakterizující pro stanovení zapalitelnosti ve 

všech skupenstvích.  

            Teplota vznícení je kritériem vedoucím k zatřídění látek do teplotních tříd dle 

[8] (tabulka 4).  

            Teplota vznícení je nejnižší teplota horkého povrchu, při které se optimální směs 

par nebo plynů dané látky se vzduchem na předepsaném zařízení a při předepsaném 

pracovním postupu vznítí [2].  

            Hodnota teploty má širší význam, neboť představuje teplotu nebezpečnou pro 

vznícení směsí hořlavých plynů nebo par. Jedná se o působení zdrojů nejen 

elektrických, ale také kupříkladu zdrojů tepelných. Tabelované hodnoty teplot vznícení 

se značně liší, jelikož byly stanovovány rozdílnými metodikami. Proto je zcela na místě, 

například pro bezpečnostní účely použít nejnižší uváděné hodnoty. Teplota vznícení se 

může ve srovnání s laboratorními podmínkami v praxi měnit. Teplota může být 

ovlivněna různými materiály. (Hydrazit má teplotu vznícení 270 °C, může se však  při 

normální teplotě ve zrezavělém  ocelovém potrubí vznítit) [2]. Teplota hoření se 

stanovuje především u kapalin.  
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Tabulka 4: Teplotní třídy [8,2] 

Teplotní třída Teplota vznícení [°C] 
Příklady s teplotou vznícení 

[°C] 

T1 nad 450 aceton (535) 

T2 nad 300 do 450 butanol (408) 

T3 nad 200 do 300 n-heptan (215) 

T4 nad 135 do 200 acetaldehyd (140) 

T5 nad 100 do 135 sirouhlík (102) 

T6 nad 85 do 100 ethylnitrit (90) 

            

            Při zařazování hořlavých kapalin do tříd nebezpečnosti se jako hlavní kritérium 

bere teplota vzplanutí [9].  

            Teplota vzplanutí je nejnižší teplota kapalné látky, při které se uvolní ze 

zahřívaného vzorku nad její hladinu do vzduchu tolik par, že vzniklá směs par zkoušené 

kapaliny a vzduchu při daných podmínkách zkoušky po přiblížení zkušebního plamínku 

hoří a opět zhasne [2]. Příklady vybraných hořlavých kapalin a jejich teplot vzplanutí a 

vznícení uvádí tabulka 6. 

            Třídy nebezpečnosti (tabulka 5) jsou kritériem pro stanovení požadavků na 

provedení výroben a skladů v rámci zajištění požární bezpečnosti staveb. Jedná se o 

stavby, kde se hořlavé kapaliny skladují a používají.  

 

Tabulka 5: Třídy nebezpečnosti hořlavých kapalin [9] 

Třída nebezpečnosti Bod vzplanutí [°C] 

I. do 21 

II. 21 až 55 

III. 55 až 100 

IV. nad 100 

 
 
Tabulka 6: Požárně technické charakteristiky u vybraných hořlavých kapalin [17] 

Hořlavá kapalina 
Teplota 

Vzplanutí [°C] Vznícení [°C] 

Benzen -11 560 
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Toulen 4 540 

Metylalkohol 8 460 

Etylalkohol 13 405 

Aceton -18 465 

 

            Teplota hoření se stanovuje podobně jako teplota vzplanutí. Teplota hoření je  

nejnižší teplota, při které kapalina zahřívaná v předepsaném přístroji za definovaných 

podmínek vyvine tolik par, že jejich směs se vzduchem po přiblížení iniciačního zdroje 

vzplane a hoří bez přerušení nejméně 5 sekund [2]. Zkouška se provádí pouze ve 

spojitosti se stanovením teploty vzplanutí, která této zkoušce předchází. Pro 

charakterizování hořlavých kapalin ve smyslu [9] je důležité stanovení teploty hoření. 

7. Zápalné zdroje 
            K tomu, aby nastala reakce pomocí iniciačního zdroje, je potřeba dodat 

hořlavému souboru aktivační energii (EA). Většina směsí hořlavých látek s oxidovadly, 

potřebují k iniciaci dodat minimální energii (MIE) správným iniciačním zdrojem. 

            Proto je možné určit teplotu, při které dojde k reakci s vývojem plamene. Tuto 

teplotu nazýváme teplotou vznícení.  

            U vysokomolekulárních látek, jako dřevo, uhlí, atd. probíhají rozkladné procesy 

dříve, než dosáhnou teploty vznícení. Tyto procesy potřebují určitý čas, který nazýváme 

indukční periodou. Závisí na počáteční teplotě, tlaku, koncentraci hořlaviny, druhu 

materiálu a přísad. Iniciaci můžeme rozdělit dle způsobu přívodu energie a druhu 

zápalného zdroje [17]: 

1) iniciace přímým působením vnějšího zdroje zapálení – otevřený plamen, 

2) iniciace působením pomocí vnějšího zdroje tepla – teplo sdílené zářením, 

3) zapálení vnitřním zdrojem tepla – samovznícení nebo chemická reakce.  

 

            Vnitřní iniciace se děje pomocí samozahřívání a samovznícení. Vnější pomocí 

zapálení vnějším iniciačním zdrojem.  

 

Rozdělení lze provést dle druhu energie, kterou zdroj zapálení působí [4]: 

1) přímé tepelné, 

2) vzniklé přeměnou jiné energie na tepelnou. 
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K přímým tepelným zdrojům patří: 

 plamen: nejsilnější zdroj zapálení – teploty mnohonásobně převyšují teplotu 

vznícení většiny hořlavých látek. 

 jiskra: pocházející z výfuků, komínů, topidel a popela. Jiskry mají sice vysokou 

teplotu (od 600°C výše), ovšem disponují malou tepelnou kapacitou [4]. Nestačí 

zapálit většinu hořlavých směsí.  

 žhavé těleso: zahrnují horké stěny topidel, kouřovodů, povrchu parního potrubí, 

povrchu spalovacího motoru atd. 

Tepelná energie potřebná k iniciaci se přeměňuje z energie mechanické, elektrické, 

chemické a světelné.  

 mechanická přeměna: tření hřídelů a ložisek, stlačování plynů, vznik jisker při 

broušení, tření, pádu, úderu, atd. 

 elektrická přeměna: elektrický zkrat, odpor, oblouk, přetížení vodičů, projevy 

statické elektřiny. 

 světelná přeměna: samotným sáláním slunečních paprsků, soustředění 

světelných paprsků čočkovým efektem, záření laserem, světelné záření od 

požáru, atd. 

 

            Zápalným zdrojem, nebo-li zdrojem iniciace, je energie potřebná k aktivaci 

hořlavého souboru. Energie dodaná do systému musí dosáhnout velikosti aktivační 

energie. Poté je proces hoření zahájen. 

Při vnější iniciaci rozlišujeme: 

a) Okamžité hoření: Energie je dodána do souboru v krátkém čase a hoření probíhá 

intenzivně. Za důležité se považuje poměr velikosti povrchu, na který působí 

energie a hloubka jejího proniknutí do hloubky.  

Hoření je ovlivňováno především:  

 teplotou zdroje, 

 tepelnou kapacitou zapalované látky. 

            Typickými iniciačními zdroji, které okamžitě zapalují hořlavou látku, jsou 

jiskry, mechanické nárazy, exploze a detonace. Odvod tepla v těchto příkladech hraje 

nepatrnou roli. Schopnost jiskry okamžitě zapálit hořlavou látku určuje obsah její 

energie, konkrétně teplota, velikost a rychlost letu. 
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            Tepelná kapacita hořlavin je ovlivněna skupenstvím. U kapalin a tuhých látek je 

tepelná kapacita třikrát vyšší než u plynů. Z toho vyplívá, že hodnota potřebná pro 

zapálení je také příslušně vyšší.   

b) Dlouhodobě připravované hoření: Charakteristické dlouhodobou dodávkou tepla 

a tím probíhající látkové změny. Příkladem je působení vysokých teplot při 

elektrických zkratech. 

 

  K hodnocení iniciačních zdrojů slouží tyto parametry: 

 minimální teplota vznícení (Tmin). Minimální teplota, při které se hořlavý 

soubor vznítí při specifických podmínkách. 

 indukční doba (ti). Reprezentuje dobu od zahájení působení zdroje do 

vznícení hořlavého souboru. 

 minimální iniciační energie (MIE). Značí nejnižší energii iniciačního 

zdroje, která za předem definovaných podmínek testu zapálí (vznítí) 

hořlavý soubor. 

 

            Energetický zdroj o teplotě (TES), době trvání (tES) a energii (EES) se může stát 

iniciačním zdrojem, jestliže splní následující požadavky [14]: 

TES ≥ Tmin 

EES > MIE 

tES > ti 

Nebezpečí vznícení nenastane, pokud je splněn alespoň jeden z požadavků [14]: 

TES < kB1. Tmin 

tES < kB2 . ti 

EES < kB3 . MIE 

kB1, kB2, kB3 jsou bezpečnostní koeficienty 

 

Podle normy ČSN EN 1127-1 můžeme rozlišit 13 typů iniciačních zdrojů [31]: 

 horké povrchy, 

 plameny a horké plyny, 

 mechanicky vznikající jiskry, 

 elektrická zařízení, 

 bludné proudy a katodová ochrana, 
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 statická elektřina, 

 blesky, 

 elektromagnetické pole a záření, 

 ultrazvuk, 

 adiabatická komprese, rázové vlny, tok plynů, 

 chemická reakce. 

7.1  Elektrické iniciátory a jejich rozdělení 
Rozdělení elektrických iniciátorů [23]: 

 elektrická jiskra, 

 elektrický zkrat, 

 elektrický oblouk, 

 přechodový odpor, 

 proudové přetížení, 

 autoelektrika a její aplikace v dopravních prostředcích, 

 atmosférický výboj, 

 iniciátor, který nelze specifikovat. 

 

Mezi nejčastější elektrické iniciátory patří elektrický zkrat, elektrický odpor a proudové 

přetížení [23]. 

 

1) Elektrický zkrat: jedná se o spojení dvou, či více potenciálů přes velmi malý 

odpor. Příčina zkratu bývá často vlivem nedokonalostí a vad na elektrickém 

zařízení. Konkrétně vadná izolace kolem vodičů, dotyk holých vodičů, nechtěné 

spojení s cizím předmětem, popraskání izolátorů a izolací, vadné kontakty 

přístrojů i stárnutí izolace. Dále také špatná montáž elektrického zařízení, 

neodborné spojení vodičů, násilné zásahy a fyzické namáhání vodičů. Vznik 

zkratu je doprovázen nepříznivými účinky. Jsou mezi nimi:   

o tepelné účinky, které jsou charakteristické ohřátím, či až rozžhavením 

vodičů, spálením izolace atd.  

o dynamické účinky, způsobují deformace nebo dotyky vodičů vlivem 

namáhání. Může následovat vznik nových zkratů. 
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o elektrický oblouk, jehož teplota dosahuje až 4000 °C [22]. Způsobuje 

zahřívání předmětů v jeho blízkosti, jejich tavení nebo rozstříknutí. Tím 

dochází k iniciaci izolace a hořlavých materiálů v místě zkratu a vznik 

požáru. 

2) Přetížení sítě: přetížením rozumíme jev, kdy ve vedení elektrické sítě, 

strojů/zařízení, vznikají proudy hodnotově nad rámec povolené normy. Pokud 

v zařízení dochází k průtoku proudu vyšším, než je stanoveno (dovoleno), nebo 

ke zvýšení okolní teploty, dochází k nadměrnému ohřátí vodiče, v některých 

případech i rozpálení. Dochází k zahřívání izolace, jejímu stárnutí a následnému 

poškození. Izolace se může vlivem tepla vznítit, případně dochází ke zkratu a 

následnému požáru. 

3) Přechodový odpor: způsoben nedokonalým spojením dvou vodičů nebo svorkou. 

V místě nedokonalého spojení dochází ke zvětšení odporu při procházení 

elektronů. Tím dochází k tvorbě tepla a nebezpečí vzniku požáru. Množství tepla 

je tím větší, čím větší je přechodový odpor a intenzita proudu. K těmto jevům 

dochází v místech spojů vodičů, na kontaktech přístrojů, spínačů, zásuvek apod. 

 

Elektrické spotřebiče, které jsou častými iniciátory, rozdělujeme dle Statistického 

sledování událostí [23]: 

 k vytápění a vaření, 

 k praní a žehlení, 

 k ochlazování, 

 k osvětlování, 

 TV, rozhlas, video, 

 ke svařování a pájení, 

 točivé stroje, 

 spotřebiče s pohonem NN, 

 slaboproudá zařízení, 

 počítače a kancelářské stroje. 

Elektrické rozvody rozdělujeme dle Statistického sledování událostí na [23]: 

 měniče, 

 výkonové pojistky, 

 spínače, 
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 rozvaděče, 

 vnitřní a vnější rozvody, 

 dieselelektrická soustrojí, 

 akumulátory.   

 

Elektrické sítě rozdělujeme dle napětí mezi fázovými vodiči: 

1) nízké napětí. Jedná se o napětí mezi vodiči od 50V až 1kV [23]. Nalézají se 

v bytech, kancelářích, obchodních a průmyslových provozech. 

2) vysoké napětí. Napětí mezi vodiči je od 1 kV do 52 kV [23]. Používá se u 

regionálních sítí napájecí transformátory, částí obcí a měst a průmyslových 

provozech. 

3) velmi vysoké napětí. Napětí mezi vodiči 52 kV až 300 kV [23]. Jedná se o sítě 

propojující elektrárny a velké rozvodny a trafostanice.  

4) zvlášť vysoké napětí. Napětí mezi vodiči od 300 kV do 800 kV [23]. Používají 

mezinárodní a dálkové sítě. 

 

 K požárům dochází především u rozvodů nízkého napětí [23].  

7.2  Samozahřívání a samovznícení 
            Samovznícení látky je proces, kdy se látka ohřeje na teplotu hoření nebo exploze 

vznikem energie v látce samé. Energie vznikající v látce je důsledkem probíhajících 

fyzikálních, chemických nebo biologických pochodů.  Podmínkou je, aby množství 

vznikajícího tepla bylo větší než množství tepla odváděného.   

Samovznícení můžeme rozdělit podle pochodu, který se na začátku podílí na zvyšování 

teploty [4]: 

a) fyzikálně chemické, 

b) chemické, 

c) biologické. 

            Z hlediska Statistického sledování a vyhodnocování událostí je příčina vzniku 

požáru samovznícení členěna do podskupin [15]: 

 zemědělských plodin, 

 uhlí, uhelného prachu a briket, 

 olejů a tuků, 
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 chemických látek, 

 chemických výrobků, 

 jiné. 

7.2.1Fyzikálně chemické samovznícení 
            Tento typ samovznícení může být způsoben adsorpcí plynů a par. Příkladem je 

například samovznícení uhlí, kdy ke vzniku napomáhá zejména skladování ve velkých 

hromadách, vlhkost a přítomnost zbytků jiných hořlavých materiálů. Vlivem adsorpce 

plynů a par na uhelnou hmotu dochází k nárůstu teploty. Při 65 °C se uhlík začíná 

oxidovat, teplota stále stoupá až k procesu samovznícení [15].  

            K druhu fyzikálně chemických samovznícení řadíme také samovznícení tepelná. 

K těmto samovznícením dochází tam, kde je dlouhodobé působení tepla v prostředí 

s nevysokou teplotou. Teplota nepřevyšuje teplotu vznícení daného materiálu, protože 

se teplo v důsledku okolní teploty neodvádí. Dochází ke kumulaci tepla v materiálu až 

na teplotu vznícení. K tepelnému samovznícení dochází především u přírodních 

materiálů, jako je bukové, smrkové a borové dřevo, piliny, seno, sláma, bavlna, tabák, 

papír. Za nebezpečné se považuje především sušení, dosušování a styk s horkými 

povrchy s těmito materiály.  

7.2.2Chemické samovznícení 
            K chemickému samovznícení dochází při styku dvou a více látek, při němž 

probíhá exotermní reakce.  

     Chemické samovznícení vyvolá styk látky s kyslíkem, s vodou nebo oxidovadly. 

a) Samovznícení při styku s kyslíkem: dochází u látek samozápalných na vzduchu 

např.: bílý fosfor, difosfin, borany aj. Do této kategorie řadíme také 

samovznícení tuků a olejů. Musí ovšem splňovat další požadavky (porézní 

materiál, velikost povrchu, množství a hustota, atd.).  

b) Samovznícení při styku s vodou: patří sem látky při styku s vodou vyvíjející 

hořlavé produkty, které se uvolňovaným teplem mohou vznítit. Dále také látky, 

které při styku s vodou vyvíjejí teplo, které vznítí hořlavou látku v její blízkosti 

(sodík, draslík, karbid vápenatý, aj.).   
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c) Samovznícení při styku hořlavé látky s oxidovadlem: dochází k samovznícení 

látky při styku s oxidačním prostředkem. Oxidovadla: kyslík, peroxidy, kyselina 

dusičná, kyselina sírová aj.  

7.2.3 Biologické samovznícení 
            K biologickému samovznícení jsou náchylné stébelnaté materiály jako seno, 

sláma, dále také ostatní rostlinné materiály jako oves, luštěniny, len, plevy atd.  

            Nejlépe prostudovaným případem samovznícení je samovznícení sena. Jedná se 

také o nejběžnější případ. Podmínky pro jeho samovznícení jsou: 

 vlhkost (suché seno je při vlhkosti maximálně 16%), 

 skladování v hromadách (minimálně 35m3), 

 doba naskladnění (8 až 10 dnů, po roce je pravděpodobnost samovznícení 

minimální). 

            K dalším faktorům napomáhajícím k samovznícení řadíme nerovnoměrné 

skladování (různý obsah vlhkosti a jakosti) a hnojení dusičnany. Vlivem dusičnanů 

dochází ke zpomalování vysychání. Mohou působit také jako oxidační činidla. Ve 

špatně naskladněném seně mohou vznikat látkové pochody, které vedou k zapaření 

sena. 

            Základ biologického samovznícení tkví v činnosti bakterií, které mají za 

následek zahřívání. Při 70°C dochází u části bakterií k odumírání při rozkladu 

rostlinných látek [15]. Dochází ke vzniku uhlíku, který je schopen adsorpce. Proces 

pokračuje kumulací tepla, kdy při 130 °C dochází k rozkladu další rostlinné hmoty [15]. 

Vzniká další uhlík, adsorpcí vzniklá teplota činí již 200 °C [15]. Dochází k rozkladu 

celulózy a vzniklý uhlík se začíná oxidovat. Vznícení nastává při teplotách v rozmezí 

250 až 300 °C [15].  

 

8. Vyhodnocení poznatků o vzniku požáru v ČR 
            Jak je uvedeno v předchozích kapitolách, na vznik požáru má vliv celá řada 

faktorů. Obecně lze tvrdit, že pokud máme hořlavou látku, oxidační činidlo a dostatek 

energie vzniká hoření. Pokud toto hoření je nežádoucí, klasifikujeme ho jako požár.  

            Požáry můžeme rozdělit do několika kategorií, například dle statistického 

sledování událostí, nebo podle toho, co požár zachvátil, či jak dlouho trval. Rozdělení 
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dle statistického sledování událostí (kategorie příčin a činností při vzniku) je uvedeno 

v tabulce 7.    

            Pokud se porozhlédneme doma nebo kdekoliv kolem sebe, zjistíme základní 

poznatek. Všude kolem nás jsou ve větší či menší míře přítomny hořlavé materiály. 

Oxidačního prostředku v okolí je povětšinou také dost, neboť bez něho by nebyl možný 

život. Pouze energie chybí k tomu, aby došlo k iniciaci a následnému hoření. 

8.1  Příčiny požárů 
           Příčiny požáru rozdělujeme do několika kategorií. Stanovuje ji vyšetřovatel 

postupnými kroky a úkony dle [5]. 

 

1) Příčina vzniku požáru úmyslného charakteru: O této kategorii příčiny vzniku 

požáru hovoříme, jestliže se jedná o založení požáru úmyslným jednáním 

s různorodým záměrem. Jedná se tedy o jednání s cílem [16]: 

 zničit či poškodit objekt, nebo věc, ohrozit život či zdraví osob a zvířat, 

 vyvolat výjezd JPO, 

 ukojit své potřeby. 

 

2) Příčina vzniku požáru nedbalostního charakteru: O nedbalostní příčině vzniku 

požáru hovoříme, jestliže byl požár způsoben jednáním člověka, které nebylo 

úmyslné za účelem založení požáru. Do této kategorie patří [16]: 

 kouření (odhození nedopalku cigarety), 

 zakládání ohňů ve volné přírodě, 

 používání otevřeného ohně, 

 nesprávná obsluha topidla a manipulace se žhavým popelem, 

 nedodržení bezpečné odstupové vzdálenosti hořlavých materiálů od topidel, 

 nesprávné používání hořlavých kapalin a plynů, 

 zanedbání bezpečnostních předpisů při požárně nebezpečných činnostech a 

používání předmětů a zařízení, 

 špatný stav, nesprávná instalace a používání topných těles atd. 
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3) Příčina vzniku požáru technického charakteru: Požáry způsobené vadou 

materiálu, opotřebením, nepředpokládanou změnou stroje, zařízení, materiálu 

elektrické sítě apod. Mezi tyto příčiny řadíme [16]:  

 provozně technické závady,  

o vada materiálu, konstrukce,  

o cizí předmět ve stroji,  

o tření a přehřátí, 

o výboj statické elektřiny, 

o úlet jisker z výfuků a brzdných systémů, 

o žhavé materiály a výrobky atd., 

 Požáry vzniklé od elektrických zařízení. 

 

4) Příčina vzniku požáru přírodního charakteru: Mezi hlavní příčiny požárů tohoto 

charakteru patří: 

 úder blesku,  

 samovznícení. 

8.2  Statistika 
             Statistika jako vědní disciplína je využívána především při zpracování číselných 

údajů při hromadných jevech, sběru, zpracování a vyhodnocování dat a 

k vyhodnocování hromadných jevů [3]. Hromadné jevy chápeme jako jevy, které se 

často opakují. Dále známe pojmy jako statistická jednotka, což je objekt, který 

pozorujeme a statistický soubor, což je množina všech sledovaných objektů. V našem 

případě je objektem sledování například příčina vzniku požáru – kouření. Množina 

všech objektů, například rozdělení požárů dle příčin a činností (tabulka 7). 

             Tabulka 11 obsahuje údaje hladiny spolehlivosti k jednotlivým sledovaným 

příčinám požárů a jejich intervaly spolehlivosti. Hladina spolehlivosti je údaj vykazující 

pravděpodobnost s jakou zjistíme tytéž výsledky pro danou proměnu  při opakovaném 

provádění výběru z téhož souboru. Hladiny, které se nejvíce používají, jsou 90 %, 95%, 

99%. V našem případě používáme hladinu spolehlivosti 95 %, což znamená, že ze 100 

výběrů v 95% zjišťujeme tytéž výsledky. Následně určujeme interval spolehlivosti, 

obecně: intervalový odhad parametru β základního souboru je interval <B1;B2>, v němž 

leží skutečná hodnota parametru s pravděpodobností 1 – p [20]. Interval <B1;B2> se 
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nazývá interval spolehlivosti (konfidencí interval) pro parametr β na hladině 

významnosti p (nebo se stupněm spolehlivosti 1-p) [20].  

B1,B2….kritické hodnoty pro β 

             Hladina významnosti p je pravděpodobnost toho, že skutečná hodnota 

odhadovaného parametru neleží uvnitř intervalu spolehlivosti [20]. Obvykle volíme 

hodnotu p = 0,1 nebo P = 0,05 nebo P = 0,01. V případě tabulky 11 nám tedy interval 

spolehlivosti říká, že v 95 % se bude daná hodnota v tomto intervalu pohybovat. 

Hladina významnosti nám ukazuje pravděpodobnost, že hodnota neleží uvnitř intervalu. 

Hladina spolehlivosti a interval spolehlivosti byly určeny pomocí nástroje programu 

Excel – popisná statistika.  

8.2.1 Statistika požárů v ČR 
             Jak je patrné z tabulky 7, mezi nejčastější příčiny požárů patří úmyslné 

zapálení, nedbalosti (především kouření, zakládání ohňů a vypalování, používání 

otevřeného ohně, zanedbání bezpečnostních předpisů, nesprávná obsluha) a technické 

závady reprezentované změnami technických parametrů. Úmyslných zapálení bylo za 

rok 2012 1588, nedbalostních příčin celkem 2722 a technických závad jako příčin 

celkem 2766. Jejich vzájemný poměr uvádí graf 1. Rozpracovaná data uvádí také graf 2 

a 3. V grafu 2 jsou uvedeny hodnoty nejpočetnějších příčin požárů. Graf 3 je řešen 

podobně, ovšem nevykazuje požáry dále nešetřené. 

          Nejvíce zraněných bylo při požárech vyvolaných nedbalostí a to 548, z toho 

zraněných při zanedbání bezpečnostních předpisů v počtu 146 (tabulka 7). Na druhém 

místě jsou požáry vyvolané technickou závadou celkem v počtu 237 zraněných. Úmrtí 

vlivem požáru mají za následek především požáry vlivem nedbalosti (59 usmrcených) a 

úmyslně založené požáry (11 usmrcených). Data ohledně následků na zdraví jsou 

zpracována v tabulce 7, 8 a grafu 5.  

 

Tabulka 7: Statistika požárů dle příčin a činností při vzniku za rok 2012 v ČR [48] 

Příčina Počet 

požárů 

Přímá škoda 

v tis. Kč 

Usmrceno Zraněno 

úmyslné zapálení 1588 404 842 11 125 

sebevražedný úmysl 21 2 034 10 9 

děti do 15 let 178 21 301 0 26 
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kouření 594 44 787 16 57 

zakládání ohně, vypalování 404 13 191 6 33 

nesprávná obsluha topidla 144 26 314 6 52 

hořlaviny u topidla 40 5 778 1 10 

používání zápalných kapalin, plynů 48 8 080 0 35 

používání otevřeného ohně 254 31 086 9 98 

manipulace se žhavým popelem 148 17 394 1 17 

svařování, řezání, rozmrazování 98 167 047 1 27 

zanedbání bezpečnostních předpisů 489 89 779 7 146 

nedbalost, omyl, nesprávná obsluha 503 583 283 12 73 

nedbalost celkem 2722 986 743 59 548 

nevhodná konstrukce komínu 73 10 851 0 9 

zazděný trám v komíně 50 19 295 0 9 

spáry v komíně 33 14 231 0 16 

jiskry z komína, vznícení sazí 144 13 034 0 10 

komíny celkem 300 57 412 0 44 

technická závada topidla 30 9 447 0 2 

špatný stav topidla, kouřovodu 20 2 377 1 2 

nesprávné umístění nebo instalace 

topidla 

81 19 753 0 9 

jiná závada topidla 11 1 765 0 0 

topidla celkem 142 33 342 1 13 

technické závady 2132 7 779 39 4 192 

nesprávná instalace 13 1 421 0 3 

nesprávná údržba 9 1 900 0 0 

žhavé materiály, výrobky 35 65 102 0 1 

cizí předmět ve stroji 35 12 344 0 1 

výboje statické elektřiny 8 455 0 1 

jiskry z výfuku, brzd 26 918 0 3 

tření, přehřátí 72 11 801 0 2 

ostatní změny provozních 

parametrů 

436 139 330 0 34 
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technické závady celkem 2766 1 011 211 4 237 

samovznícení zemědělských plodin 24 5 226 0 1 

samovznícení uhlí 15 2 987 0 6 

samovznícení olejů a tuků 4 138 0 2 

samovznícení chemických látek 7 1 041 0 2 

samovznícení chemických výrobků 11 1 856 0 0 

jiné samovznícení 25 4 533 0 1 

samovznícení celkem 86 15 781 0 12 

výbuchy plynu 5 1 555 0 14 

výbuchy hořlavých kapalin 4 5 110 0 4 

výbuchy prachů 0 0 0 0 

výbuchy výbušnin 5 2 026 1 0 

výbuchy tlakových nádob, kotlů 4 1 270 0 3 

výbuchy celkem 18 9 961 1 21 

manipulace s hořlavými látkami 11 334 0 10 

blesk – objekty s hromosvodem 13 8 953 0 1 

blesk – objekty bez hromosvodu 30 10 727,0 0 5 

blesk ostatní 26 1 096 0 1 

živelní pohroma 5 43 0 0 

dopravní nehoda 126 20 400 22 112 

vojenské cvičení, ohňostroj 9 983 0 8 

mimořádné příčiny celkem 209 42 203 22 127 

jiné příčiny 23 2 842 2 3 

dále nedošetřováno 11531 0 0 - 

neobjasněno, v šetření 897 273 517 15 111 

Příčiny celkem 20492 2 861 527 125 1 286 

 
            Ze statistik a to především z tabulky 7 je patrné, že nebezpečí vzniku požáru je 

především tam, kde využíváme otevřeného ohně. Dále, kde využíváme elektrických 

spotřebičů a zařízení, které nám vlivem poruchy může začít hořet, nebo zapálit okolní 

materiál. Nesmíme také opomenout požáry vzniklé při zanedbání předpisů jakožto 

nedbalostní příčiny vzniku požáru. Jedná se také o činnost, která nese druhou největší 

hodnotu zraněných za uplynulý rok 2012.  
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Graf 1 -  Vzájemný poměr tří nejpočetnějších příčin požárů za rok 2012. ročenka 

12 [48] 

 

 
Graf 2- Celkový počet hlavních a ostatních příčin požárů za rok 2012 [48] 

 
 

 
Graf 3 - Poměr nejčastějších příčin požárů při zanedbání požárů dále nešetřených 

za rok 2012 [48] 
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Graf 4 - Podíl vytipovaných příčin vzniku požárů na celkový počet požárů 

v domácnostech [48] 

           Pokud porovnáme příčiny všech požárů s příčinami v domácnostech (graf 4), 

docházíme k závěru, že mezi nejvíce zastoupené příčiny požárů řadíme opět nedbalost, 

technickou závadu a úmysl.  

 
Graf 5 - Počet zraněných a usmrcených u nejčastějších druhů příčin požárů za rok 

2012 [48] 
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energetické výrobní budovy 85 162859,3 1 2 

budovy a objekty pro garážování 121 61300,5 2 14 

budovy pro skladování 68 200638,0 1 14 

budovy pro skladování 
zemědělských produktů 

60 72703,4 1 11 

budovy pro rostlinnou a živočišnou 
výrobu 

48 69710,0 0 9 

objekty v zemědělství 20 4074,2 0 6 

objekty mimo budovy (bez 
zemědělských) 

174 15879,1 1 20 

objekty ve výstavbě a rekonstrukci 47 45949,3 0 8 

provizoria a účelové objekty u 
budov 

587 53406,9 9 63 

dopravní prostředky a pracovní 
stroje 

1920 832783,5 29 199 

zemědělské plochy a přírodní 
prostředí 

515 14480,8 0 8 

lesy 1549 46210,3 2 30 

volné skladovací plochy 3901 9626,6 3 35 

demolice, skládky odpadu 5581 41657,8 4 47 

ostatní 1265 4445,7 7 27 

 
            V tabulce 8 jsou uvedeny následky požárů za rok 2012 podle místa vzniku. 

Pokud zanedbáme požáry na volných skladovacích plochách, demolic a dopravních 

prostředků, jsou nejčastější a také nejnebezpečnější požáry bytů a obytných domů. 

Počty zraněných a usmrcených jsou v těchto případech na vrcholu statistických 

ukazatelů.  

 

Tabulka 9: Požáry podle odvětví za rok 2012 [48] 

Odvětví hospodářství Počet požárů Usmrceno Zraněno 

zemědělství 575 3 45 

lesnictví1 347 2 29 

dobývání nerostných surovin 17 0 1 

zpracovatelský průmysl 560 3 56 

                                                 
1 Od roku 2010 jen požáry došetřované (nejsou zde zahrnuty požáry travního porostu, hrabanky, jehličí, 
listí nebo rašeliny beze škody, rozšíření, bez usmrcení a zranění osoby). 
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výroba, rozvod elektřiny, plynu, vody 167 0 11 

stavebnictví 81 1 17 

obchod, opravy zboží 158 1 24 

pohostinství, ubytování 374 6 119 

doprava 1 741 28 181 

pošty, telekomunikace 11 0 0 

peněžnictví, pojišťovnictví 6 0 0 

výzkum, služby podnikům, reality 262 1 71 

veřejná správa, bezpečnost 26 1 3 

školství 32 0 2 

zdravotnictví, sociální činnost 50 1 13 

ostatní veřejné a osobní služby 1 831 6 67 

domácnosti 2 684 71 643 

nezatříděno a jiné 11 543 1 4 

Celkem 20 492 125 1286 

 
 

Tabulka 10: Počet požárů v domácnostech dle místa vzniku za rok 2012 [48] 

Prostor vzniku požáru Počet % z celku 

obytné místnosti, ložnice 472 17,6 

nezjištěno, nesledováno 343 12,8 

kuchyně, spíže 294 11,0 

půdy, střechy 236 8,8 

altánky, dílny, chatky 199 7,4 

dopravní prostředky u domu 183 6,8 

komínové těleso 170 6,3 

sklepy 117 4,4 

vnější části budovy včetně povrchu střechy 107 4 

garáže 100 3,7 

kotelny, výměníky 98 3,7 

umývárny, koupelny 91 3,4 

chodby, schody výtahy 87 3,2 

jiné (stromy, keře u budovy) 66 2,5 
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odpadní kontejnery, popelnice 58 2,2 

opuštěné budovy, demolice 24 0,9 

instalační šachty 18 0,6 

sklady 12 0,4 

prádelny, sušárny 9 0,3 

 

            V tabulce 10 je uvedeno, v jakých prostorech vzniká požár v domácnostech. 

Mezi nejčastější místa vzniku patří ložnice, obytné místnosti, kuchyně a spíže. 

Z předešlých údajů víme, že v domácnostech hoří dle odvětví nejčastěji. Graf 6 nám 

ukazuje vybrané požáry dle odvětví za uplynulých 5 let. Následky požárů 

v domácnostech nám ukazuje graf 7. Statistika dokazuje, že tyto požáry patří mezi 

nejtragičtější a nejpočetnější.  

 

 
Graf 6 - Vybrané požáry dle vybraných odvětví v období 2008 až 2012 [44 - 48] 

 

 
Graf 7 - Následky požárů v domácnostech za roky 2008 až 2012 [48] 
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Graf 8 – Vybrané příčiny požárů za roky 2008 až 2012 [44 - 48] 

            Data grafu 8 nám říkají, že příčiny požárů za posledních 5 let jsou velmi 

podobné a statistika uváděna shora za rok 2012 má podobný vývoj již delší dobu. Dále 

nám údaje ukazují, že většina šetřených požárů je klasifikována mezi jednu ze tří 

nejpočetnějších příčin dle grafu 1 a 8. 

             Následně v tabulce 11 a 12 je uvedena statistika požárů v objektech pro bydlení. 

Jedná se o: 

 typové bytové domy, 

 netypové bytové domy, 
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 rodinné domky sloužící zároveň ke službám, výrobě, obchodu, 

 zemědělské usedlosti, 

 hájenky a lesovny, 

 strážní domky, 

 jiné. 

 

Tabulka 11 ukazuje průměrné hodnoty a procentuální zastoupení nejpočetnějších 
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Tabulka 11: Průměrné hodnoty nejpočetnějších příčin požárů objektů pro bydlení 
let 2008 až 2012 [50] 

Kategorie/druh příčiny Počet 
Podíl 

v % 

Hladina 

spolehlivosti  

Interval 

spolehlivosti 

neobjasněno celkem 1671 46,5 135,9 < 1535;1807 > 
úmysl, děti celkem 271 7,5 32,7 < 238;304 > 
nedbalost celkem 850 23,7 15,6 < 834;866 > 
z toho: - - - - 

kouření 167 4,7 17,8 < 149;185 > 

používání otevřeného ohně 135 3,8 14,5 < 120,5;150 > 
zanedbání  bezpečnostních 

předpisů 
237 6,6 26,8 < 210;264 > 

komíny celkem 203 5,7 16,8 < 186;220 > 
topidla celkem 57 1,6 12,6 < 44;70 > 
závady celkem 481 13,4 50,7 < 430;532 > 
z toho: technické závady 398 11,1 37,9 < 360;436 > 
ostatní 57 1,6 - - 

∑ Celkem 3590 100 - - 

 
 

Tabulka 12: Průměrné hodnoty četností vybraných iniciátorů požárů v 
uvažovaných objektech pro bydlení za roky 2008 až 2012 [50] 

Iniciátor Počet Podíl v % 

dále nešetřeno 1546 43 

povrchové teplo 272 7,6 

zápalky, zapalovače 251 7 

neobjasněno 228 6,4 

elektrický zkrat 177 4,9 

nedopalek 154 4,3 

sálavé teplo 149 4,2 

jiskra z topenišť 138 3,8 

elektrický odpor 124 3,5 

svíčka 89 2,5 
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elektrický iniciátor nelze specifikovat 79 2,2 

jiskra z komína 78 2,2 

kahany, hořáky 73 2 

 

             Tabulka 12 ukazuje průměrné počty iniciátorů za roky 2008 až 2012 

v uvažovaných objektech. Mezi nejvíce zastoupené patří povrchové teplo, zápalky a 

elektrický zkrat. Tabulka 13 ukazuje zařízení, které se podílelo na iniciaci v průměrných 

hodnotách let 2008 až 2012. Nejpočetnější rizikové zařízení dle této tabulky vychází 

sporáky, vařiče, trouby, kotle, komínová tělesa a kamna. 

Tabulka 13: Průměrné hodnoty četností zařízení podílejí se na iniciaci požáru za 

roky 2008 až 2012 [50] 

Zařízení iniciace Počet Podíl v % 

sporáky, vařiče, trouby 906 25,2 

topeniště kotlů 672 18,7 

komínové těleso 543 15,1 

kamna, elektrokotle 493 13,7 

kamna, sporáky 464 12,9 

vařiče, sporáky, průtokové ohřívače 412 11,5 

vnitřní rozvody NN 398 11,1 

krby 236 6,6 

automatické pračky, myčky 181 5 

žárovky 131 3,6 

rozvaděče 115 3,2 

rozvodné desky včetně pojistek 113 3,1 

TV plazma 89 2,5 

 

8.3  Pravděpodobnost vzniku požáru 
             Pro řešení pravděpodobnosti využíváme Poissonovo rozdělení. Vedou nás 

k tomu údaje, s kterými jsme se doposud setkali. Většina počtu požárů a jejich vznik má 

dle všech zjištění Poissonovo rozdělení. Toto rozdělení má náhodné proměnné, které 

popisují četnost jevů s těmito vlastnostmi [20]: 

 to, že jev v daném intervalu nastane, nezávisí na tom, co se stalo jindy a jinde, 
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 pro každý časový okamžik je pravděpodobnost jevu v malém časovém intervalu 

stejná, 

 neexistuje případ, že by nastaly dva jevy přesně v jednom časovém okamžiku 

nebo místě v prostoru. 

 

Poissonův proces popisuje výskyt náhodných událostí na nějakém pevném časovém 

intervalu (nebo vymezené prostorové oblasti) [20]. 

Průměrný počet výskytů zkoumaného jevu v daném úseku jednotkové délky 

označujeme λ [20]. 

Pravděpodobnost funkce Poissonova rozdělení je určena vztahem [20]: 

      
  

  
      (1) 

kde: x = 1,2,3…; λ > 0 je parametr [20]. 

x…počet výskytů události v časovém intervalu t nebo počet výskytů na ploše t [3]. 

             Pro výpočet pravděpodobnosti vzniku požáru v tabulce 14 využívám vzorce (1), 

dat z tabulky 11 (celková hodnota příčin požárů) a počtu domů a bytů v ČR [49].  Počet 

bytů (dle metodiky jsou v počtu  bytů zařazeny také domy) je hodnota 4 756 700 [49]. 

Hodnota parametru λ je potom počet požárů/počet bytů. Pravděpodobnost vzniku 

požáru v ČR za 1 rok v jednom bytě, uvádí tabulka 14.  

             Pravděpodobnost vzniku požáru v jednom bytě v jeden den uvádí tabulka 15. 

Výpočet je v tomto případě obdobný s rozdílem dosazení za λ =  λ / 365. 

 

Tabulka 14: Pravděpodobnost vzniku požáru v jednom bytě za rok v ČR 

počet požárů 0 1 1 a více 

pravděpodobnost 0,9992 7,5412.10-4 8.10-4 

 

Tabulka 15: Pravděpodobnost vzniku požáru v jednom bytě v jeden den v ČR 

počet požárů 0 1 

pravděpodobnost 1,00000 2,06773949.10-6 

 

 

             Obecně můžeme pravděpodobnost sledovat i ze statistických dat v předchozí 

kapitole. Slouží nám k tomu procentuální výsledky, které jsou také hodnotou 

pravděpodobnosti. 
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9. Vyhodnocení poznatků o vzniku požáru v zahraničí 
            Níže přikládám statistiku požárů ve Slovenské republice, USA a Polsku. Údaje 

jsou potřebné pro vyhodnocení, srovnání hlavních příčin požárů a míst kde k požárům 

dochází v zahraničí a v České republice. Tyto informace jsou důležité v další části 

práce, kdy s těmito daty budeme dále pracovat. 

9.1  Statistika požárů Slovensko 
 

Tabulka 16: Statistika požárů na Slovensku dle místa vzniku za rok 2010 a 2011 
[35, 38] 

Místo vzniku Počet za rok 2010 Počet za rok 2011 

Ostatní přírodní prostředí 3023 5572 

Skládky odpadů 2087 2664 

Cesty, komunikace 1181 1246 

Rodinné domy 985 1120 

Bytový fond 615 603 

Objekty mimo budov 522 627 

 

 
Graf 9- Nejčastější příčiny požárů na Slovensku za rok 2010 [36] 

 

           Statistika požárů na Slovensku vychází z dat za roky 2011 a 2010. Tabulka 16 

nám udává nejčastější místa požárů. Nejkritičtější se jeví přírodní prostředí, skládky, 

ovšem také požáry rodinných domů a bytů zastupují nezanedbatelná čísla, podobně jako 

v ČR. Graf 9, 12 přibližuje nejčastější příčiny požárů na Slovensku. Evidentně 

nejpočetnější jsou příčiny nedbalostního charakteru. Z něj je jako konkrétní nejpočetněji 
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zastoupená příčina (graf 10, 13) vypalování trávy, manipulace s otevřeným ohněm a 

kouření. 

          Druhý nejčastější charakter příčiny požáru je technická závada. Nejčastější 

konkrétní závady s následkem požáru jsou (graf 11, 14) elektrický zkrat a odpor.  

 
 

 

Graf 10 - Vybrané nejčastější příčiny požáru z celku nedbalostních příčin za rok 
2010 [36] 

 
Graf 11 - Vybrané nejčastější příčiny požárů z celku technických příčin za rok 

2010 [36] 
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Graf 12 - Nejčastější příčiny požárů na Slovensku za rok 2011 [37] 

 
 
 

 
Graf 13 - Vybrané nejčastější příčiny požáru z celku nedbalostních příčin za rok 

2011 [37] 

 
Graf 14 - Vybrané nejčastější příčiny požárů z celku technických příčin za rok 

2011 [37] 
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            Z uvedeného vyplývá, že za období let 2010 a 2011 jsou místa a příčiny požárů 

na Slovensku podobná místům a příčinám v ČR. Je tedy komplexně patrná velká 

podobnost příčin a míst vzniku požárů.  

9.2  Statistika požárů USA 
            Dle statistik uvedených v grafu 15 a 16 je patrné, že za uplynulá léta 2007 až 

2011 je v USA jako nejčastější příčina požáru ve sledovaných objektech uvedeno 

vaření. Následují ji příčiny topení a elektrické závady.  

            Statistika nebytových požárů v grafu 16 je velmi podobná požárům obytných 

staveb, jen s přihlédnutím na nárůst v počtu požárů úmyslně založených. Hodnoty příčin 

požárů topení, elektrických závad a nedbalostí se měnily v průběhu let jen nepatrně. Lze 

hovořit o mírném poklesu všech příčin od roku 2007 do 2010. V roce 2010 tvoří 

výjimku nedbalosti. Hodnoty ostatních příčin považuji za konstantní. 

  

 
Graf 15 - Statistika požárů obytných staveb dle nejčastějších příčin za dobu od 

roku 2007 do 2011 v USA [39] 
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Graf 16 – Statistika nebytových požárů dle nejčastějších příčin za dobu od roku 

2007 do 2011 v USA [34] 

            Ze statistik vychází velká podobnost příčin požárů v USA a ČR. Pokud zařadíme 

vaření mezi nedbalosti, pak vidíme stále se opakující příčiny vzniku požáru. Rozdílné je 

pouze jejich vzájemné pořadí.  

9.3  Statistiky požárů Polsko 
            Statistika v Polsku (tabulka 17) za roky 2010 a 2011 říká, že mezi nejpočetnější 

příčiny požárů patří úmysl, používání otevřeného ohně a nesprávná obsluha topidla. 

Nesmíme opomenout také další druhy příčin, jako poruchy el. zařízení, nebo vytápění. 

 

Tabulka 17: Vybrané příčiny vzniku požárů v Polsku za rok 2010 a 2011 [29, 30] 

Příčina vzniku Počet za rok 2010 Počet za rok 2011 

Úmysl 45720 62909 

Používání otevřeného ohně 32988 46881 

Nestanoveno 21127 26606 

Jiné příčiny  7073 7715 

Nesprávná obsluha topidla 6413 6108 

Poruchy elektrického zařízení 5864 5359 

Poruchy dopravního prostředku 3462 3273 

Poruchy vytápění  2557 2151 
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Nezletilý 1318 1523 

Vypalování porostů 909 1184 

 
 
 

 
Graf 17 : Vybrané příčiny požárů dle místa vzniku v Polsku za roky 2010 a 2011 

[29, 30] 

             Nejčastější místo vzniku požáru za roky 2010 a 2011 (graf 17) v Polsku je 

v zemědělství. Pokud budeme hovořit o objektech, pak se mezi nejpočetnější místa 

vzniku požáru řadí obytné objekty. I v Polsku je tedy velká podobnost nejčastějších 

příčin požárů a míst, kde k nim dochází. 

10. Rozbor materiálů a jejich iniciátorů 
 
            V grafu 18 jsou zobrazeny materiály podílející se na iniciaci požáru. Tato 

kapitola se zabývá problematikou materiálů a jejich vlastností spolu se zdroji zapálení. 

Jedná se o druhy materiálů, které se nejvíce podílí na rozhoření požárů. Jsou zde řešeny 

také látky, které jsou zvláště nebezpečné ke vzniku požáru, a v objektech se s nimi často 

nakládá a manipuluje. Zdroje zapálení jsou přiřazovány k jednotlivým materiálům, je 

hodnoceno, zda je daný materiál schopen být zapálen daným zdrojem energie. 
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Graf 18: Příklady materiálů podílejících se na rozhoření domácích požárů [32] 

10.1 Vybrané materiály a jejich vlastnosti 
            Mezi hořlavé materiály, které se vyskytují v objektech obecně, lze zařadit: 

umělé hmoty (PVC, PP, PMMA, PUR, PC), dřevo, dřevotřískové desky, lepenku, papír, 

textilie a mnoho dalších. Jedná se o materiály, které jsou ve svém stavu v objektech 

přítomny nebo patří mezi surovinu (základ) pro výrobu zařízení, které se v objektech 

často vyskytují. Mezi nejpočetněji zastoupené hořlavé materiály v objektech můžeme 

zařadit především: 

 dřevo: směs organických látek. Jedná se o látku těžce či středně hořlavou, třída 

reakce na oheň C a D dle druhu. Skládá se z: celulózy 46 – 56 % hmotnosti, 

hemicelulóz 23 - 35%, linginu 26 – 35 % [4]. Při zahřívání do 150 °C ztrácí 

zpočátku svou vlhkost, následně do 200°C vodní páru z vlhkosti [4]. Dřevo 

slouží jako hlavní stavební prvek a dále jako materiál, z kterého se vyrábí 

nábytek a podlahoviny. Tepelný rozklad nastává při 220°C [4]. Hořlavé 

produkty se tvoří již při 280 °C [4]. Teplota vzplanutí se pohybuje dle druhu 

dřeva a jeho vlhkosti mezi 250 a 350°C [4], se sklonem k tepelnému 

samovznícení. 

 

 papír: výrobek získaný zplsťováním jemných celulózových vláken zformovaný 

na papírenském sítě [18]. Klasifikace dle třídy reakce na oheň C [40]. Teplota 

vznícení papíru je 185 °C [40]. Má sklon k tepelnému samovznícení. Relativně 

dobře se zapaluje, pokud je pomačkaný. Ve větších množstvích narovnaný, je 

iniciace složitější [4]. 
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Objekty jsou dnes zavaleny řadou umělých hmot, především: 

 

 PVC: vlastnosti jsou rozličné dle druhu přidaných látek.  Neupravovaný je znám 

pro výrobu trubek, tyčí, desek a jiných profilů. Měkčené PVC se používá pro 

výrobu igelitových tašek, podlahovin, obalových materiálů apod. PVC se také 

používá v místech se zvýšeným požárním nebezpečím, ve formě tuhé pěny 

slouží jako tepelně izolační materiál. PVC neupravovaný hoří jen v přímém 

plameni, po oddálení zdroje zapálení se zháší. Měkčený PVC hoří i po oddálení 

plamene. Poměrně nižší hořlavost PVC je způsobena uvolňováním HCl 

v průběhu tepelné degradace. Teplota vzplanutí PVC měkčeného je 250 až 300 

°C [12].   

 

 PS: za normálních podmínek se jedná o materiál tvrdý a křehký. Fyzikální 

vlastnosti je možno upravovat. Mezi základní typy polystyrenu řadíme 

standardní, houževnatý, pěnový a kopolymery na bázi PS. Houževnatý 

polystyren je používán na výrobu fólií, tyčí, nádobí, skříní televizorů a rádií 

apod. Lehčený PS má vynikající tepelně izolační vlastnosti a je hojně využíván 

ve stavebnictví pro tepelnou a zvukovou izolaci. PS je tepelně stálý do 90°C 

[12]. Následně měkne a při teplotě 160 °C [12] dochází k povrchové oxidaci. Při 

280 až 300 °C [12]dochází k rozkladu. Jedná se o materiál snadno zápalný a 

hořlavý: klasifikován dle tříd reakce na oheň do E [40]. Teplota vzplanutí 

standardního PS je 370 až 380 °C [12].  

 

 PE: tuto hmotu řadíme mezi nejjednodušší. Známe vysokotlaký PE a nízkotlaký 

PE. Vyrábí se z něj trubky, rozvody vody, plynu, izolace elektrických zařízení a 

kabelů, nádoby, kanystry atd. Lehčený PE známý pod názvem Urlen je využíván 

jako tepelně izolační materiál. Při hoření PE nehoří jeho páry ale fragmenty jeho 

makromolekul. Zapalitelnost závisí na jeho tloušťce. Podrobnosti v tomto 

ohledu jsou uvedeny v kapitole 4.2.1. Ve větších tloušťkách je hůře zapalitelný. 

PE lineární a lehčený je klasifikován do třídy reakce na oheň E [40]. Teplota 

vzplanutí PE – Liten je 360 °C [12].  

 



46 

 PP: rozdělujeme na nízkotlaký a vysokotlaký. PP je lehký, má vyšší 

mechanickou pevnost, tvrdost a lepší odolnost než PE. Teplota tání je 160 až 

170 °C [12]. Z PP se vyrábí součástky automobilového průmyslu, injekční 

stříkačky, trubky, fólie, nádrže, nádoby apod. Vzhledem k vlastnostem, kterými 

disponuje je PP využíván hojně ve zdravotnictví a potravinářství. PP je silně 

hořlavý, při zapalování a hoření se chová jako PE. Teplota vzplanutí PP – 

Mosten je 350 °C a PP – Tatren 320 °C [12].  

 
 PA: polyamidy dělíme podle struktury makromolekul na alifatické a aromatické. 

PA jsou látky vyznačující se pevností, pružností a houževnatostí. PA nejsou 

příliš odolné atmosférickým vlivům a světlu. Tepelnými změnami a 

ultrafialovým zářením mění své mechanické vlastnosti. Mají ostrý bod tání, pod 

kterým již prakticky neměknou. Množství PA se zpracovává při výrobě vláken a 

v textilním průmyslu. Vlákna PA se využívají pro své vlastnosti v čalounictví, 

konkrétně při výrobě nábytku, sedaček, koberců, lan, popruhů, pneumatik atd. 

Třeba je připomenout především záclony. PA se dále využívá v textilním 

průmyslu při výrobě dámských punčoch, oblečení (svetry, ponožky, košile atd.). 

Při teplotě 120 °C [12] a přítomnosti kyslíku započíná tepelná degradace 

materiálu. Při hoření odkapává a může způsobovat popáleniny při styku odkapu 

s kůží, či vznik nových ohnisek požáru. Teplota vzplanutí Nylon – 6  350 °C, 

PA – 6 (Silamid 6) 350 až 430 °C [12]. 

 
 PAN: málo rozpustný, hůře tavitelný s vynikajícími mechanickými vlastnostmi. 

Vlákna se zpracovávají v textilním průmyslu. Vyrábí se z něj přikrývky, izolace 

do zimních oblečení (rouno), spacích pytlů atd. Dále se PAN vlákna používají 

pro výrobu textilu, v kombinaci s jinými vlákny (vlna, bavlna, PES, PA). Textil 

na bázi PAN je znám pod názvy: Dralon, Leon, Orlon, Leacryl, Courtelle, 

Wollpryla. PAN odolává louhům a kyselinám. PAN vlákna jsou stálá do teploty 

120 °C [12]. Při zahřívání nad 180 °C [12] se za přítomnosti kyslíku uvolňuje 

z vláken kyanovodík. PAN se velmi dobře zapaluje i malým zápalným zdrojem.  

Sám podporuje plamenné hoření. Teplota vzplanutí PAN je 300 až 380 °C [12].  

 
 PMMA: je odolný vůči vodě, zředěným alkáliím, zředěným kyselinám [12]. 

Odolává povětrnostním vlivům. Rozklad PMMA začíná při 180 °C [12]. PMMA 
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se využívá při výrobě zubních náhrad, v modelářství. Další využití PMMA je ve 

výrobě skleněných tabulí. Nahrazuje křemičité sklo. PMMA je velmi snadno 

zapalitelný, neodkapává. Jsou ovšem známy případy odpadávání kusů PMMA 

při hoření. Teplota vzplanutí PMMA Akrylon je 280 až 360 °C, PMMA 

Plexiglas 280 až 300 °C [12]. 

 
 PES: rozdělujeme na typy: reaktoplastické, lineární, rozvětvené a 

termoplastické. PET má dobrou mechanickou pevnost, tvarovou stálost, 

elasticitu a disponuje vynikajícími elektroizolačními vlastnostmi. Je odolný vůči 

anorganickým kyselinám.  Zpracovává se na vlákna a vytlačované či 

vyfukované výrobky. Vyrábí se z něj syntetické textilie (plachty), filtrační 

tkaniny, záclony, lana, popruhy. Vlákna PES smíchaná s dalšími vlákny jiných 

materiálů jako (vlna, bavlna, len, PA apod.) se používají pro výrobu textilu. 

Další uplatnění je kupříkladu při výrobě PET lahví, magnetofonových pásků. 

Teplota vzplanutí záclonoviny PES je 370 °C, Arnite je 395 °C [12]. 

 
 PUH: zhruba 95 % produkce PUR se vyrábí z aromatických polyisokyanátů. 

Nevýhodou aromatických izokyanátů je jejich sklon ke žloutnutí vlivem světla a 

kyslíku. PUR jsou dle své struktury charakterově blízké termoplastu, 

reaktoplastu či elestomru. Vlastnosti závisí na surovinách a technologii 

zpracování. PUR se využívá především modifikace pěnová a méně známá tuhá 

pěnová. PUR se využívá také v podobě plastu, vláken, nátěrových hmot, tmelů, 

lepidel. Pěnový PUR má široký rozptyl teplot, v kterých má dobré, tepelně 

izolační vlastnosti. Měkké, elastické pěnové PUR se používají v čalounictví 

(sedací nábytek, matrace, sedačky, atd.). Tuhé typy PUR se používají ve 

stavebnictví jako tepelně izolační materiály a v nábytkářském průmyslu. 

Požárně nebezpečný se stává PUR při teplotách nad 100°C a více [12]. Při 

teplotách 200 až 300 °C [12] se začíná tepelně degradovat. Všechny modifikace 

PUR jsou snadno zápalné i slabším zdrojem iniciace. Klasifikován dle tříd 

reakce na oheň do třídy E [40]. Dnes se PUR vyrábí i v samozhášivé úpravě. 

Teplota vzplanutí PUR esterový (40) měkký 255 °C, PUR - tuhá pěna 280 °C 

[12]. 
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            Dalším samostatným druhem materiálů jsou textilie, konkrétně jejich vlákna.       

Známe je jako přírodní, chemická a hutnická. Hořlavá chemická vlákna jsou řešena 

výše. Přírodní hořlavá vlákna vyskytující se v objektech: 

 bavlna: je tvořena z 90 % celulózou. Snadno se zapaluje i jiskrným zdrojem 

energie. Takový zdroj může mít prokazatelně za následek doutnající ohnisko 

s teplotou 540 až 650 °C [4]. Náchylná k tepelnému samovznícení. Teplota 

vzplanutí 250 až 300 °C [4]. 

 len: přírodní, rostlinný materiál. Teplota vzplanutí lněného stonku je 215 až 225 

°C [4]. 

 konopí: podobné lněnému vláknu s podobnými vlastnostmi. 

 juta: je snadno zápalná a hořlavá, znečištěna mastnotami podléhá samovznícení 

již při 150 - 170 °C za příznivých podmínek [4]. Podobně i vlhká vlákna 

skladovaná na hromadě mají sklon k samovznícení.  

 vlna: živočišná vlákna srstí zvířat (ovce, kozy, lamy, velbloudi apod.). Surová, 

nečistá vlna, skladovaná v lisovaných balících má tendenci k zapaření a 

zuhelnatění. Těžce se zapaluje. Teplota vznícení 590 °C [4].  

 hedvábí: jeho vlákna vyrábí samotní živočichové (housenky motýlů). Mezi 

nejznámější řadíme housenku bource morušového [42]. Suché hedvábí snadno 

získává třením elektrostatický náboj.  

 

             Mezi další látky, které se v objektech vyskytují, můžeme zařadit také 

hořlavé kapaliny. Jedná se o látky, které se většinou skladují pro využití jako 

palivo k motorovým vozidlům či jiným strojům a zařízením. Jsou to především: 

 motorová nafta: směs kapalných ropných uhlovodíků, vroucích převážně 

v rozmezích 150 až 360 °C [33]. Používaná je pro pohon vznětových motorů.  

Jsou známy tři druhy motorové nafty dle podmínek použitelnosti (letní, zimní, 

přechodová). Hořlavá kapalina s teplotou vznícení 250 °C, teplota hoření nad 80 

°C [26]. Hořlavá kapalina III třídy nebezpečnosti. Výbušnost horní/dolní hranice 

0,6/6,5 [26]. 

 bezolovnaté automobilové benziny: jsou směsí kapalných uhlovodíků, vroucích 

v rozmezí převážně 30 až 210 °C [24]. Vyrábí se frakcí z ropy. Extrémně 

hořlavá kapalina, teplotní třída T3. Hořlavá kapalina I třídy nebezpečnosti. 
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Teplota vznícení je 220 °C [25]. Horní/dolní  hranice výbušnosti 0,6/8 % obj 

[24]. 

 

             Látky, které se v objektech dále vyskytují, jsou hořlavé plyny. Mezi ně 

řadíme propan-butan a zemní plyn. Některé budovy jsou těmito plyny vytápěny, 

jiné je využívají jako médium na vaření. Hořlavé plyny používané v objektech 

jsou tedy: 

 propan – butan: jedná se o extrémně hořlavý zkapalněný plyn. Vyrábí se frakcí 

z ropy. Při koncentracích nad 10 % má narkotické účinky. PB je směsí dle ČSN 

656481. Uvolněná kapalina přechází rychle do plynného stavu. Tvoří chladnou 

mlhu. PB - konkrétně jeho plynná fáze i mlha jsou těžší než vzduch. Teplotní 

třída T1. Horní /dolní hranice výbušnosti jsou 9,5/1,8 (% obj.) [27]. Používá se 

jako palivo a topný plyn. Teplota vznícení 470 °C [27]. 

 zemní plyn: extrémně hořlavý plyn. Ve své čisté podobě je bez barvy a zápachu. 

Zemní plyn se vyskytuje v podzemních ložiscích spolu s ropou nebo uhlím. 

Skládá se z methanu a z dalších přísad. Horní/dolní hranice výbušnosti 17/4,4 

(% obj.) [28]. Je lehčí než vzduch. V objektech se využívá k topení a vaření.   

Teplota vznícení je 537 °C [28]. 

10.2 Příklady zápalných zdrojů 
             Obecná problematika iniciačních zdrojů je řešena v kapitole 6. Odtud víme, že 

iniciační zdroj disponuje určitými vlastnostmi. Zdroje iniciace jsou tedy různé. 

Materiály, které se povětšinou podílejí na iniciaci požáru, mají rovněž různé vlastnosti 

(kapitola 10.1). Ne všechny iniciační zdroje jsou schopny zapálit každý hořlavý 

materiál. Proto se v této stati budeme zabývat vhodnými či nevhodnými variacemi 

zápalných zdrojů.  

           V obytných objektech můžeme počítat s následujícími druhy iniciátorů: 

 otevřený plamen: tento druh iniciačního zdroje je dle statistik a vlastností 

nejnebezpečnější. Jedná se o spolehlivý zápalný zdroj s dostatkem energie. 

Pomocí otevřeného ohně zapálíme většinu hořlavých látek, neboť teplota 

plamenů několikanásobně převyšuje teplotu vzplanutí i vznícení většiny 

hořlavých látek. Je třeba připomenout, že plamen můžeme rozdělit dle teplot, 
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kterých dosahuje. Teplota závisí na materiálu, z kterého plamen vzniká. Některé 

hodnoty uvádí tabulka 18.  

 

Tabulka 18: Příklady teplot plamene [4] 

Plamen Teplota  [°C] 

zápalka 650 – 800 

svíčka 850 – 940 

hoření dřeva 700 - 1100 

 

 

 látkové jiskry: jsou jevem, který nelze v objektech pro ubytování vyloučit. 

Teplota těchto jisker se pohybuje kolem 600°C výše [4]. Tepelná kapacita jisker 

však není vysoká a proto nedochází k zapálení každé hořlavé směsi. Statistiky 

dokazují, že jsou schopny iniciace. 

 elektrické iniciátory: jak uvádí odborná literatura i statistiky ČR či zahraniční, 

elektrické iniciátory patří k nejpočetnějším příčinám vzniku požáru. Především 

elektrický zkrat, odpor či jiskření a přetížení. 60 % požárů způsobují zkraty na 

elektrickém zařízení [4]. Vybrané elektrické iniciátory uvádí tabulka 19. 

  

Tabulka 19: Příklady teplot elektrických spotřebičů a zařízení [4] 

Zařízení Teplota [°C] 

ponorný vařič (příkon 500 W) 570  

žárovka 340 

fritéza  300  

radiátory, teplomety (příkon 600 až 800W) 600 až 800 

 

 horké plochy, žhavá tělesa – horké plochy rozžhavených materiálů jako cigarety, 

plotny vařičů. Především nedopalky cigaret jsou dnes prokázaným zdrojem 

zapálení. Teplota nedopalku cigaret se pohybuje od 450 do 600 °C [4]. Povrch 

plotny vařiče dosahuje teplot kolem 450 °C [4].  

10.2.1 Příklady kombinací - iniciační zdroj a hořlavina 
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             V předchozích kapitolách byly specifikovány možné druhy iniciačních zdrojů a 

hořlavin, které se nachází v obytných objektech. Tato kapitola se bude zabývat 

možností jejich vzájemných aplikací, tedy, zda a které konkrétní zdroje zapálení mají 

vlastnosti k iniciaci daného materiálu. Návrhy kombinací jsou uvažovány s dostatkem 

přísunu oxidačního prostředku.  

 Dřevo: materiál hořlavý.  

Možné iniciační zdroje: 

o otevřený oheň – mimo jiné záleží, v jaké formě se dřevo nachází. Pokud 

máme na mysli dřevo ve formě nábytku, je důležité, po jakou dobu 

budou tyto zdroje energie působit na daný materiál. Hoření nebude 

probíhat okamžitě, určitou dobu trvá vytvoření produktů pyrolýzy. 

Dřevo ve formě třísek hoří podstatně rychleji. Jejich výskyt je možný 

v místnostech, kde se vyskytují topidla (krby, kamna, kotle). Je třeba 

připomenout, že záleží na dalších okolnostech při samotné iniciaci, 

například na vlhkosti dřeva, jeho druhu apod.  

o jiskry – jiskry dosahují vysokých teplot. Ovšem tepelná kapacita je malá 

a iniciace dřevní hmoty je málo pravděpodobná. Záleží především na 

formě dřevní hmoty a jejích vlastnostech. 

o elektrické iniciátory – elektrické zařízení dosahuje mnohdy vysokých 

teplot (tabulka 19). Ovšem jako v případě otevřeného ohně platí, že 

zapálení prostřednictvím například žárovky nebo teplometu není tak 

jednoduché, spíše ještě složitější. Dřevo ve formě nábytku bude obtížně 

zapalitelné. V tomto případě záleží na čase a teplotě, po který bude 

materiál tepelnému sálání vystaven. Jiný příklad je, pokud dojde na 

samotném elektrickém zařízení k závadě a následnému plamennému 

hoření. Možnost zapálení plamenem je vyšší a pravděpodobnost 

z praktického hlediska rovněž. V neposlední řadě je třeba připomenout 

pravděpodobnost vzniku elektrického zkratu či odporu. Dochází k tvorbě 

tepelných účinků, rozžhavení vodičů, spálení izolace a hořlavých hmot (i 

dřeva). 

o horké plochy – dřevo prostřednictvím horkých ploch je zapalitelné 

obtížně. Záleží podobně jako u elektrických iniciátorů na čase, teplotě, 

formě dřevní hmoty a na dalších okolnostech. Je potřeba nechat dřevní 

hmotu reagovat za vzniku produktů pyrolýzy.   
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 Papír: snadno zapalitelný materiál. 

Možné iniciační zdroje: 

o otevřený oheň – jistý zdroj zapálení papíru. Jak bylo již uvedeno, pokud 

je papír namačkán, je lépe zapalitelný. Vlhkost papíru může ovlivnit 

proces zapálení, do doby vypaření nasáklé vody. Vlhký papír nehoří 

plamenným hořením, ale pouze doutná a žhne.   

o jiskry – záleží na velikosti tepelné kapacity jiskry. Jiskry původem 

z topenišť (krby, kotle a kamna) můžeme považovat za zápalné zdroje. 

Jiskry vzniklé přeměnou energie (tření, pád, úder) můžeme jako iniciační 

zdroj zcela vyloučit.  

o elektrické iniciátory – tepelné elektrické spotřebiče můžeme považovat 

za jisté zdroje zapálení. Je třeba ovšem připomenout, že jako zdroje 

zapálení je považujeme především při nedbalostech nebo technických 

závadách. Jedná se především o nedodržení návodů výrobce, či 

neodbornými zásahy do spotřebičů. 

o horké plochy – tyto iniciátory spolehlivě papír zapalují. Tabulka 19 

dokládá čas iniciace cigaretou v kombinaci s rozličným reagujícím 

hořlavým materiálem.  

 Plasty: hořlavé látky, které mají rozdílné vlastnosti vlivem přísad.  

Možné iniciační zdroje: 

o otevřený oheň – možný zdroj zapálení většiny plastů. Tento materiál ve 

většině případů při vystavení vysokých teplot měkne, taví se a rozkládá 

za vzniku dalších látek. Plamenné hoření probíhá po zahřátí na teplotu 

degradace. Čas, po který se materiál zahřívá, je různý dle druhu plastické 

hmoty a plamene který na ni působí. Teploty vzplanutí jsou uvedeny 

v kapitole 10.1.  

o jiskry – iniciace jiskrou není pravděpodobná. 

o elektrické iniciátory – možné zápalné zdroje i přes přidání přísad 

(retardérů hoření). Záleží na podmínkách při vzniku, teplotě, době 

vystavení a celkové síle iniciátoru. Plasty jsou materiály hojně využívané 

právě v elektrotechnice, jako kryty, obaly, pomocný materiál tohoto 

zařízení.  

o horké plochy – jsou pravděpodobné u těch plastických hmot, které jsou 

klasifikovány jako lehce hořlavé.  
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 Textilní vlákna: jsou zastoupena v celé řadě výrobků, jako oblečení, sedací 

nábytek, tapety, dekorace apod. Výsledné textilie, které jsou mnohdy tvořeny 

několika vlákny s dalšími příměsemi.  

Možné iniciační zdroje: 

o otevřený oheň – pro většinu textilií spolehlivý zdroj zapálení. Záleží 

pouze na druhu a příměsích látky, dále na délce expozice plamene a jeho 

druhu.  

o jiskry – iniciace jiskrou je téměř vyloučena, pouze s jiskrami z topenišť 

můžeme reálně počítat. 

o elektrické iniciátory – lze s nimi počítat jako s reálnými zdroji zapálení 

především při nedbalostech a poruchách zařízení. 

o horké plochy – cigarety nebo plotny vařičů se jeví z tohoto pohledu jako 

nebezpečné. Musíme s nimi jako s možnými zdroji počítat. Vždy záleží 

na okolnostech, které iniciaci předchází.  

 Hořlavé kapaliny: hořlavé kapaliny se v obytných objektech vyskytují 

především za účelem skladování. Možné iniciační zdroje jsou: 

o otevřený oheň – spolehlivý iniciační zdroj obou uvažovaných kapalin. 

Benzín se obecně zapaluje dle tříd nebezpečnosti lépe. 

o jiskry – pokud bude benzín, respektive uvolněné páry ve směsi se 

vzduchem v dostatečném poměru, vzniká hoření. U nafty je tento 

iniciační zdroj i přes svou teplotu málo pravděpodobný. 

o elektrické iniciátory – záleží na místních podmínkách. Dle teplot 

vznícení kapalin je ale třeba tuto možnost nevylučovat.  

o horké plochy – cigareta je spolehlivým zápalným zdrojem benzínu. Nafta 

je tímto zdrojem těžko zapalitelná. Je třeba ovšem, jako v předchozím 

případě, počítat s místními podmínkami a teplotou vznícení.  

 

 Hořlavé plyny: používají se především propan-butan a zemní plyn. Slouží 

k vytápění objektů a na vaření. Možné iniciační zdroje: 

o otevřený oheň – pokud bude plyn v koncentraci mezi dolní a horní 

hranicí výbušnosti spolu s oxidovadlem, dochází k iniciaci. Probíhá 

vzplanutí nebo výbuch dle schématu 2. 

o jiskry – iniciace jiskrou je reálná. Závisí opět na koncentraci plynu ve 

směsi se vzduchem. 
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o elektrické iniciátory – stejné jako u otevřeného plamene či jiskry. 

o horké plochy – iniciace je také pravděpodobná dle teplot vznícení 

zemního plynu a PB. Dále je třeba uvažovat koncentraci směsi 

s oxidovadlem.  

11. Podmínky a činnosti, které mají vliv na vznik požáru v 

budovách 
            Podmínek a činností ke vzniku požáru existuje celá řada. Tato práce se zabývá 

stanovením místa vzniku požáru v budovách, konkrétně v objektech se zvýšeným 

požárním nebezpečím. Zvýšené požární nebezpečí se objevuje často a v různých 

objektech. Pro účely této práce nemáme na mysli zvýšené požární nebezpečí dle [6] a 

[5]. Vycházíme z analýzy požárního nebezpečí a pravděpodobnosti vzniku požáru 

v daném druhu objektů. 

            Ke vzniku požáru je zapotřebí celé řady faktorů. Zcela jistě potřebujeme hořlavý 

materiál, iniciační zdroj a oxidovadlo. Pokud bude tento trojúhelník se správnými 

vlastnostmi, vzniká hoření (požár). Problematika teorie iniciace požáru je rozebrána 

v kapitole 7.  

            Ze statistik, které jsou nejen z ČR, ale také ze zahraničí v kapitolách 8 a 9 

vyplývá především, že nejčastějšími příčinami požárů jsou: 

 kouření. Cigareta je dokázaným spolehlivým zdrojem zapálení. Jako iniciační 

zdroj je velmi častý v domácnostech a kancelářích. Povětšinou z důvodu 

přítomnosti velkého množství hořlavých materiálů. 

 používání otevřeného ohně. Činnost, která je nebezpečná. Otevřený oheň je 

spolehlivý zdroj zapálení. Pokud budeme v jeho blízkosti manipulovat 

s hořlavinou, hrozí riziko iniciace hořlaviny. Otevřený oheň využíváme 

v objektech k vaření, svícení, zapalování cigaret a podobně. 

 nedbalost, nesprávná údržba. Vznikají při neopatrnosti. Například při 

zanedbání povinností obsluhy strojů, zařízení atd.  

 zanedbání bezpečnostních předpisů. Chování lidí, porušování předpisů, které 

má za následek vznik požáru. 

 porucha strojů a zařízení. Poruchou může dojít ke vzniku iniciačního zdroje a 

k požáru, popřípadě ke vzniku hořlavého souboru a jeho následné iniciaci. Požár 

hrozí především při poruše strojů a zařízení napojených na elektrický proud. 



55 

 změna provozních parametrů. Dochází k neočekávaným stavům, vlivem 

kterých se razantně mění provozní parametry.  Poruchy se mohou vyskytovat na 

větší vzdálenost na jiném (pomocném) zařízení, než je místo vzniku požáru.  

 úmysl. Úmyslné zapálení je jedna z nejčastějších příčin požárů. Většinou se 

projevuje výskytem několika ohnisek, násilným vniknutím do objektu a 

výskytem stop po rozlitých hořlavinách a látkách, které se v objektu 

nevyskytovaly a podnítily požár. V častých případech je nutný odběr vzorků a 

provedení expertiz k dokazování.  

 

             Pokud máme v objektu jakékoliv elektrické spotřebiče/zařízení, stačí i rozvody 

el. energie, mohou být iniciátorem požáru vlivem poruchy, nebo nesprávného 

používání. Příčiny požárů způsobené elektrickým zařízením lze rozdělit do 

následujících skupin: 

 nesprávná instalace. Nedodržení pokynů k instalaci dané výrobcem. Může mít 

za následek vznik přetížení, poškození přístroje/zařízení nebo nadměrné 

zahřívání okolních hořlavých materiálů. Může být zapříčiněno nevhodným 

spojením rozměru drátu k výkonu přístroje. 

 nedostatečná údržba. Přístroj/zařízení může být opotřebováno provozem. 

Zhoršuje se elektrická izolace. Tento fakt je následkem nesprávné instalace, 

nadměrným teplem, špatnými podmínkami prostředí nebo fyzikálním 

poškozením. Stárnutí může způsobit zhoršení elektrické izolace, proto se 

provádí pravidelné kontroly a údržby elektrických přístrojů. 

 nesprávné použití. Přístroj/zařízení, který není nainstalován v souladu 

s instrukcemi danými výrobcem pro jeho určité použití a v podmínkách, při 

kterých má být používán, může způsobit požár nebo zranit zaměstnance [21]. 

 nedbalost. Nepozornost/výpadek varování při použití přístroje/zařízení může mít 

za následek vznik požáru.   

 

Požár od elektrických zařízení vzniká dvěma základními způsoby:  

 od přehřátého povrchu,  

 elektrickou jiskrou nebo elektrickým obloukem. 
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            K těmto jevům dochází vlivem účinků elektrického zkratu, přetížením sítě, 

přechodovými odpory a vlivem tepelných účinků spotřebičů. Tato problematika je dále 

řešena v kapitole 7.1.  

            Jestliže se bude v objektu používat v jakékoliv formě otevřený oheň, pak ten 

může mít za následek požár. Je zřejmé, že takovýchto příčin/činností, které mohou 

způsobit požár, lze uvést nespočet. Samozřejmě závisí na prostoru, ve kterém 

uvažujeme vznik požáru. Jde především o rozmístění a množství hořlavých látek a 

následně vznik iniciačního zdroje. Vždy musíme uvažovat konkrétní prostor, činnosti, 

které jsou v tomto prostoru vykonávány, vybavení prostoru zařízeními a materiály. 

Nakonec možnost vzniku iniciačního zdroje a především jeho reálnou schopnost zapálit 

přítomné materiály.       

11.1Vznik požáru v budovách pro bydlení a ubytování 
            Vznik požáru v těchto prostorech je poměrně specifický. Jde především o 

vybavenost prostorů bytů, domů, chalup a činností, které v nich provádíme.  

            Dle statistik víme, že nejpravděpodobnější místo požáru je tam, kde jsou 

elektrické spotřebiče/zařízení, kde se používá otevřený oheň, kde se kouří (tabulka 7 a 

11) a rovněž jsou instalovány topidla a komínová tělesa. U elektrických zařízení v 

budovách je nejčastější závadou elektrický zkrat, následuje porucha elektrickým 

odporem (Graf 19). Elektrická zařízení jsou obecně nejčastější příčinou vzniku požáru 

všude na světě [32].  
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Graf 19: Podíl mezi jednotlivými elektrickými iniciátory na vznik požárů v ČR za 

období 1997 – 2008 [23] 

 
Graf 20 - Podíl elektrického zařízení na iniciaci požáru v USA v letech 2003 – 2005 

[32] 

            Po zahoření v samotném zařízení se požár dále šíří na okolní materiály (graf 20). 

Mezi nejčastější případy závad elektrických spotřebičů řadíme [23]: 

 elektrická kamna - porucha regulace pojistek, termostatů, nesprávná instalace 

nebo ponechání hořlavin u topidel, 

 elektrické radiátory - proudové přetížení, nedodržení návodu výrobce, 

přechodový odpor, selhání termostatu, 

 sporáky, vařiče, trouby – nedbalost a neopatrnost dospělých, nesprávná obsluha 

(topidlo bez dozoru),  
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 fritézy, grily, varné konvice, opékače – technické závady na termostatech, 

přívodních vedeních, porušení bezpečnostních předpisů – neodborný zásah do 

zařízení, 

 automatické pračky – technické závady – přechodový odpor, uvolněné kontakty, 

závady ohřívacích těles, elektromotorů, 

 žehličky – nedbalost a nepozornost – nedodržení návodu výrobce, 

 ohřívače vody – neodborný zásah do spotřebiče, 

 topné folie, kabely – přechodový odpor, neodborná instalace,  

 žárovky – nedbalost a neopatrnost – zanedbání bezpečnostních předpisů, 

 zářivková svítidla – technická závada na kondenzátoru, tlumivce nebo z důvodu 

přechodového odporu na patici a na svorkách nebo přívodním kabelu, 

 televizory – technická závada na vysokonapěťové části TV, 

 faxy, telefonní přístroje a ústředny – nesprávná instalace, nedodržení návodu 

výrobcem.   

            Nejčastějšími hořlavinami při rozhořívání požárů v tomto ohledu bývá nábytek, 

koberce, záclony, závěsy, textil a podobně (tabulka 20). Materiály a jejich vlastnosti, 

z kterých se tyto hořlaviny skládají, jsou popsány v kapitole 10.1.  

 

Tabulka 20: Předměty prvního zapálení u smrtelných požárů v domácnostech v 
Nizozemí 2008 [32] 

Předmět Procento smrtelných požárů 

nábytek 29 % 

postele, matrace 9 % 

elektrické spotřebiče 30 % 

prodlužovací kabel 7 % 

topení 7 % 

jiné 17 % 

 

            Podobný model představuje požár vlivem nedbalosti při vaření. Zapomenuté 

jídlo na vařiči může po čase v nádobí vzplanout a plameny přeskočit (zapálit) další 

hořlavý materiál, který je v dosahu. Může dojít ke vzplanutí olejů a fritéz. Jejich hašení 

je specifické. Nesprávný postup může vést k razantnímu rozšíření požáru. Je třeba také 
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připomenout, že v prostorách kuchyní se mohou vyskytovat zařízení na zemní plyn či 

propan butan. V těchto případech je teoretické nebezpečí vzniku výbušné směsi.   

            Velkým počtem příčin požárů zaviní kuřáci a to nejen u nás, ale také v zahraničí. 

Častým jevem je odhozený nedopalek cigarety v koši, nebo ponechání  cigarety bez 

dozoru (zaspání s cigaretou). Energie cigarety je dostatečná pro iniciaci některých 

hořlavých materiálů (tabulka 21). Po této iniciaci dochází k rozhoření ohně po povrchu 

hořlavých látek. Velká část požárů je iniciována v ložnicích a obývacích pokojích [32] a 

to v ČR (tabulka 10) i v zahraničí (graf 21).  

 

 
Graf 21: Zahraniční statistiky míst iniciace požárů [32] 

 

Tabulka 21: Čas iniciace cigaretou dle vybraných materiálů [41] 

materiál Doba iniciace [min] 

minimální průměrná maximální 

vlnitá lepenka 12 20 50 

bavlna 9 16 19 

seno, sláma 8 15 30 

papír 8 17 40 

 

            Analogicky k požáru dochází při manipulaci s otevřeným ohněm. Konkrétně 

zapomenuté svíčky jsou spolehlivým iniciačním zdrojem. Příčina vzniku požáru 

svíčkou je většinou při nesprávném používání, ponechání svíčky bez dozoru a výrobní 

chybou svíčky [32]. 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

ob
ýv

ac
í p

ok
oj

 

lo
žn

ic
e 

ku
ch

yn
ě 

ha
ly

, c
ho

db
y 

ga
rá

že
, p

řís
tře

šk
y 

%
 

Místnosti iniciace 

Londýn 1996 a 2000 Austrálie 2000 

Nový Zéland 1996 až 2003 Nizozemí 2009 



60 

 
Graf 4 -  Příčina požárů svíček v USA v letech 2002 – 2005 [32] 

 

            Požáry vlivem vytápění jsou dle statistik početnou příčinou požárů. Nepatří mezi 

nejčastější, ovšem nebezpečí je zde poměrně velké. Nebezpečné činnosti jsou 

především při umisťování hořlavin v blízkosti kotlů, krbů či kamen, nebo při obsluze 

topidla (přikládání). Dále při údržbě těchto zařízení a manipulace se žhavým popelem. 

Všechny tyto činnosti mohou vést ke vzniku požáru. Rovněž kouřovody – komíny jsou 

nebezpečné především při zanedbání údržby a špatném technickém stavu. Příčiny 

vzniku od komínových těles známe: nevhodná konstrukce komínů a odvodů spalin, 

zazděný nebo přizděný trám v komíně, spáry v komíně, nezajištěná dvířka a sopouchy, 

jiskry z komína a vznícení sazí. Nejčastější příčinou požáru od komínových těles jsou 

dle statistik jiskry z komína a vzplanutí sazí špatně udržovaných komínů. 

12. Analýza požárního nebezpečí 
            Úkolem práce je stanovení pravděpodobného místa vzniku požáru v objektech 

se zvýšeným požárním nebezpečím. Pro stanovení pravděpodobných míst vzniku 

požáru slouží v našem případě analýza požárního nebezpečí. Níže jsou uvedeny její 

základní rysy a způsoby provedení. 

12.1 Základní pravidla analýzy 
             Mezi požární nebezpečí lze zařadit všechna nebezpečí, která mohou mít za 

následek požár, nebo která v důsledku požáru vzniknou. Analýzou je potřeba zjistit a 

pochopit všechna požární nebezpečí objektu. Tím, co analyzujeme, může být budova, 

stroj, provozovna, technologický proces apod. Analýzu požárního nebezpečí můžeme 

používat v různých formách jakéhokoliv objektu. Můžeme ji rozdělit na: 
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 analýza prospektivní (předvídající) – stanovování bezpečnosti, 

 operativní – u stávajících objektů v oblastech např. řízení, 

 retrospektivní – analýza proběhlého požáru. Informuje o příčině požáru a o 

požárním nebezpečí, které vznikalo. 

             Analýzu požárního nebezpečí provádíme pomocí posouzení požárního 

nebezpečí. Posouzení je potřeba vykonávat systematicky a plánovitě. Jde o systematické 

a plánovité vyhledávání požárního nebezpečí. Systematický postup je základní 

metodou, kterou lze použít ve všech oblastech. Postup posuzování v našem případě 

zahrnuje posouzení možnosti vzniku požáru. 

             Při posuzování je třeba zohlednit měnící se podmínky ve zkoumaných 

objektech, pokud jsou těmito podmínkami ovlivněny. Především je nutné brát na zřetel: 

 normální chod výroby, 

 opravu a údržbu, 

 provozní poruchy. 

12.2 Obsah a rozsah analýzy 
             Obsah a rozsah analýzy je závislý na účelu, pro který je analýza prováděna. 

Statistické vyhodnocení příčin požárů spolu s příklady jednotlivých požárů, jsou často 

nejlepší příležitostí pro provedení analýzy v některých odvětvích.  

             Přesné a jasné stanovení cíle analýzy je předpokladem pro stanovení nebo 

výběr objektů k posuzování. Nejjednodušší příklad k provedení analýzy požárního 

nebezpečí je posouzení v jedné místnosti, na jednom zařízení nebo části budovy apod. 

Výsledkem je následně podrobné zhodnocení požárního nebezpečí. V některých 

případech, kdy jsou objekty rozsáhlé, popřípadě více samostatné je třeba tyto rozdělit 

na samostatné jednotky. Rozdělení je třeba vždy logicky vyhodnotit dle požárně 

technických hledisek.   

             Analýza může v některých případech (úkolech) poskytovat důležité poznatky. 

Jejich kvalita je závislá především na výběru objektů a na vymezeném obsahu analýzy. 

Objekty by měli být vybírány s cílem shody tak, abychom mohli konstatovat, že jde o 

reprezentativní průřez celku. Následně můžeme výsledky posuzování jako celek 

zevšeobecnit.   

             Vymezení analýzy musí počítat, že zvláštnosti nebo jiné zvláštní podmínky 

nebudou zkreslovat všeobecné výsledky analýzy. 
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12.3 Systematické posouzení požárního nebezpečí 
 
              Jak víme z předchozích kapitol, vznik požáru je vázán na vznik hořlavého 

souboru. V posuzovaném objektu jsou látky jak hořlavé, tak nehořlavé. Je třeba brát 

v úvahu fakt, že i nehořlavé materiály mohou ovlivnit například svou ztrátou funkce 

vlivem požáru jeho následný vývoj. Proto je nezbytně nutné, aby byly posuzovány 

všechny materiály nacházející se v, nebo na objektu. Hodnocení požární nebezpečnosti 

látek je z tohoto důvodu vždy samostatnou kapitolou analýzy požárního nebezpečí. 

V rámci hodnocení nebezpečnosti látek nás zajímají především jejich vlastnosti, a to: 

 skupenství, 

 struktura chování (chemické složení, reaktivnost, mísitelnost, atd...), 

 množství, forma (stupeň dělitelnosti, hmotnost, atd..), 

 fyzikální vlastnosti (bod tání, bod varu, elektrická vodivost apod.), 

 hodnoty zapalitelnosti, PTCH látek (teplota vzplanutí, teplota hoření, teplota 

vznícení, teplotní hranice výbušnosti apod.), 

 hodnoty hoření (výhřevnost, rychlost hoření, teplota hoření),  

 produkty hoření (hořlavost, toxicita, hustota apod.). 

12.3.1 Stanovení možnosti vzniku požáru 
             Vznik požáru řeší předchozí kapitoly. Obecně lze konstatovat, že potřebujeme 

hořlavý soubor a zdroj energie. Možnost vzniku požáru existuje všude tam, kde může 

společně působit hořlavý soubor se zápalným zdrojem [21]. Z této podstaty pak 

stanovujeme možnost vzniku požáru. Vývojový diagram počítá také s látkami, které 

jsou samy o sobě za teplot 23°C nestabilní. Tam, kde existuje možnost působení 

hořlavého souboru spolu se zápalným zdrojem, hrozí riziko vzniku požáru. Je třeba 

precizního posouzení objektu vzhledem k hořlavým souborům a možným iniciátorům.  

             Při samotném posuzování vyhledáváme hořlavé látky následně oxidační 

prostředek. Jako poslední krok stanovujeme všechny možné zápalné zdroje a možnosti 

kdy by mohl být zápalný zdroj vytvořen.  

 

Posuzování hořlavé látky 

             Je třeba připomenout, že v souvislosti s posuzováním možnosti vzniku požáru 

mají větší význam vlastnosti hořlavé látky, než jejich množství. Malé množství lehce 

zapalitelné směsi je nebezpečnější, než množství hůře zapalitelné látky. 
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            Vlastnosti, množství a prostorové uspořádání hořlavých látek musí být 

hodnoceny při vzájemném působení. Nejvíce nás zajímají teploty vzplanutí a vznícení 

přítomných látek.  

             Nezapomínejme, že samotná existence (výskyt) hořlavé látky neznamená 

akutně riziko vzniku požáru. Je třeba posouzení, zda uvažované iniciační zdroje jsou 

schopny zapálení. Podmínky zapalitelnosti jsou důležité. Podobně je důležité zhodnotit 

možnosti, za kterých se k sobě hořlavina a iniciační zdroj mohou dostat. 

 

Posuzování oxidačního prostředku 

Při posouzení je třeba myslet na: 

 většina hořlavých souborů je zastoupena vzduchem, kde kyslík je obsažen 21 %, 

 nezapomínejme na možnou měnící se koncentraci kyslíku,  

 je třeba uvážit další možnosti výskytu oxidovadla (chemicky vázaný kyslík, 

odnímání kyslíku),  

 

Posuzování zápalného zdroje 

             Při zjišťování zápalných zdrojů je třeba uvážit všechny zdroje energie, které 

mohou být za určitých podmínek zápalnými zdroji. Je třeba brát v úvahu i takové 

zdroje, které sice přímo nepatří do, nebo na objekt, ale mohou se tam vyskytnout díky 

jiným okolnostem (kouření, otevřený oheň apod.). Při posuzování zápalného zdroje je 

třeba zohledňovat schopnost zdroje iniciovat daný materiál. 

 

12.3.2 Vývojový diagram posouzení vzniku požáru a jeho popis 

             Vývojový diagram (příloha A) je schopen posoudit možnost vzniku požáru ve 

sledovaném objektu, místě, zařízení apod. Popis vývojového diagramu je následující: 

1) výběr prostoru, např.: místnosti, stroje apod., 

2) výběr hořlavého materiálu, 

3) posouzení oxidovadla, 

4) výběr všech iniciačních zdrojů, 

5) posouzení hořlavého materiálu s oxidovadlem a možnosti iniciace bez 

iniciačního zdroje, 

6) posouzení hořlaviny s každým zdrojem iniciace nacházejícím se v místě 

posuzování (posuzujeme vybraný materiál se všemi uvažovanými iniciátory) a 

zapisujeme výsledek 
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7) posouzení možností iniciací hořlaviny při uvažovaných okolnostech, které jsou 

za normálních podmínek vylučitelné (posouzení všech okolností s uvažovanou 

látkou v daném prostoru). 

8) návrat a pokračování od bodu 2 

 

             Při vyčerpání všech hořlavých materiálů je považováno posouzení vzniku 

požáru v daném místě za ukončené. Analýza požárního nebezpečí, konkrétně příklad 

posouzení vzniku požáru pro konkrétní objekt je uveden v příloze B.  

13. Závěr 
            Práce se zabývá problematikou vzniku hoření v objektech. Iniciace hoření je jev 

závisející na několika faktorech. Práce se snaží tuto problematiku podrobně popsat a 

objasnit. V práci jsou vyjmenovány a popsány faktory, které proces vzniku hoření 

ovlivňují. Jedná se především o chemické a fyzikální vlastnosti.  

             Práce dále přibližuje hořlaviny a jejich rozdělení. Klasifikace látek podle 

zapalitelnosti obsahuje rozdělení hořlavin a popis požárně technických charakteristik. 

Následně jsou v práci řešeny iniciační zdroje. Je uvedeno jejich základní rozdělení, 

spolu s jejich vlastnostmi. Na konci této části jsou zpracovány podmínky, za kterých 

dochází k iniciaci hořlavin spolu se zdroji iniciace.    

             Základním pilířem pro samotné řešení práce jsou statistiky požárů. Tento druh 

informací používáme pro vyhodnocení vzniku požárů dle statistik vypracovaných na 

pracovištích k tomu určených. Statistický údaj je těmito pracovišti omezen na ukazatel 

určité četnosti v podobě číselného vyjádření počtu, za úsek především 1 roku. Tento 

údaj bývá většinou dále převeden do podoby procentuelního vyjádření. Podobné vedení 

statistických ukazatelů se rovněž používá v zahraničí. Práce se zabývá podrobně těmito 

ukazateli nejen z ČR, ale také z Polska, Slovenska, USA a z jiných zemí. V průběhu 

řešení problematiky vzniku hoření se práce zaměřila na vznik požárů v objektech pro 

bydlení. O které objekty konkrétně jde, je definováno. Předmětem zkoumání 

statistických ukazatelů byly především údaje o samotných požárech a také jejich druhy, 

příčiny, materiály podílející se na iniciaci, odvětví, následky a místa vzniku požáru. 

Porovnání těchto hodnot poukazuje na příčiny a činnosti, které jsou na celém světě 

vykonávány a předchází vzniku požárů.      
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             V rámci analýzy statistických ukazatelů je v práci zpracován výpočet 

pravděpodobnosti vzniku požáru. Tato pravděpodobnost je určena dle Poissonova 

rozdělení. Z výsledku je patrná nebezpečnost definovaných objektů. Můžeme 

konstatovat, že podobné výpočty pravděpodobnosti by měli být zpracovány v rámci 

statistik. Vykazování procentuelních a celkových hodnot je v dnešní době poněkud 

zpátečnické. V dnešní době možností výpočetní techniky by neměl být problém 

pravděpodobnosti, dle zadaných kriterií, určit.  

             Práce dále obsahuje řešení hořlavých látek a iniciátorů. Jsou porovnávány 

nejpravděpodobnější hořlaviny, které se podílí na vzniku požáru spolu 

s nejpravděpodobnějšími iniciačními zdroji. Jsou zde uvedeny jejich parametry a 

pravděpodobný způsob vzájemné reakce. 

             Následně je řešena problematika příčin a činností v budovách obecně, následně 

v budovách pro bydlení a ubytování (uvažované budovy). Příčiny a činnosti jsou 

definovány, dle statistik ČR i zahraničních, pro objekty obecně. Následně je pozornost 

zaměřena na námi definované stavby. Rovněž tyto statistiky přibližujeme pohledem 

statistik ČR a vybraných zahraničních států.  

            Další částí diplomové práce bylo vyhotovení obecné metodiky stanovení 

pravděpodobného místa vzniku požáru. Tato metodika se zakládá na vypracování 

analýzy požárního nebezpečí. Analýza je provedena jako systematické posouzení 

možnosti vzniku požáru v objektech apod. Jsou uvedeny její základní pravidla 

provedení, je rovněž stanoven její rozsah a obsah. V příloze A je vypracován 

algoritmus, pomocí kterého je systematické posuzování pravděpodobného místa vzniku 

požáru prováděno. Dále v příloze B je na ukázku vypracován modelový příklad 

zpracování analýzy požárního nebezpečí rodinného domu.    

             Na závěr konstatujeme, že bylo dodrženo zadání práce. Výsledkem je 

zpracování metodiky vzniku požáru v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím. 
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Analýza požárního nebezpečí rodinného domu 
 
             Analýza požárního nebezpečí bude provedena podle analýzy popsané v práci,  

jejíž grafické řešení je znázorněno v příloze A. Výkresová dokumentace je uvedena 

v příloze C. Analýzu provádíme především k lokalizování kritických míst, kde by mohl 

vzniknout požár a činností které mohou mít za následek požár. Jedná se o systematické 

posouzení objektu a jeho požárních nebezpečí.  

             Objekt analyzujeme za normálního provozu. Nejedná se o objekt výroby. 

Stavba je využívána pouze k bydlení. 

1. Popis objektu a okolí 
1.1 Popis okolí 

             Uvažovaný rodinný dům leží ve městě Toužim v Karlovarském kraji. Objekt 

zapadá do okolní zástavby a sousedí ze dvou stran se sousedními domy. Výkresová část 

objektu je přiložena níže v přílohách. K objektu vede příjezdová komunikace pokrytá 

asfaltem o šířce 3 m.  

1.2 Popis objektu 
             Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím. 

Je určený pro 4 – 5 člennou rodinu. Rozměry domu jsou 13 x 13 m.  Dům není 

podsklepen. Nosné stěny jsou z tvárnic Supertherm 30 P + D a Supertherm 24 P + D. 

Příčky budovy jsou z bloků Supertherm 6,5 P + D. Strop je tvořen z keramických 

nosníků. Objekt je zastřešen sedlovou střechou se spádem 40 °, pokryta keramickou 

krytinou. Konstrukční systém objektu je smíšený [13]. 

1.2.1Přízemí 
             Vstupem do objektu jsou plné dřevěné dveře z bukového dřeva. Za nimi je 

zádveří 1,9 x 1,8 m. V této místnosti se nachází jedna dřevěná šatní skříň a jeden 

radiátor. Přes zádveří vstupujeme do haly, zde je po levé straně schodiště 0,96 m široké. 

U schodiště se dále nachází vstup do skladu, který je průchozí do garáže a do kotelny.     

Sklad slouží pro uložení různých látek používaných v domácnosti pro úklid, údržbu. 

Dále jsou zde také uskladněny PHM do strojů. Všechny jmenované látky jsou uloženy 

v uzavíratelných nádobách v plechové skříni. Větrání skladu je zabezpečeno oknem,  
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pod kterým je umístěn radiátor. V garáži se kromě osobního automobilu nachází také 

svářečka, a jiné nářadí na elektrický proud. Jsou zde uloženy dva páry pneumatik  

v dřevěném regále. Garáž je opatřena dvěma okny a ventilací průměru 150 mm dle 

výkresové dokumentace. Vjezd do garáže umožňují vrata na elektrický pohon 2,1 x 2,4 

m.  

             Kotelna je vybavena plynovým kotlem. Jsou zde dvě okna. V místnosti není 

žádný nábytek. Prostor kotelny je odvětráván otvorem 200 cm2.  Z kotelny je vstup do 

zahrady plnými dveřmi z bukového dřeva.  

            V hale naproti vchodu je dále vstup do ložnice a malé koupelny. V ložnici se 

nachází dřevěný nábytek, textilie, výpočetní technika. V koupelně je instalováno WC 

s umyvadlem a sprchovým koutem. Jsou zde uloženy v dřevěné skříni čistidla a 

saponáty. Naproti vchodu do skladu se nachází vstup do obývacího pokoje a kuchyně. 

Tyto místnosti nejsou stavebně odděleny. V kuchyňské části jsou instalovány různé 

domácí spotřebiče (lednice, myčka, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, mrazák) a 

plynový sporák s elektrickou troubou.   Kuchyň je dále vybavena dřevěným nábytkem, 

na oknech jsou záclony. Je zde malá spíž pro uchování potravin. Místnost má jedno 

okno a je zde instalován dřevěný regál. Část obývacího pokoje je vybavena dřevěným 

nábytkem, malými koberci a čalouněným nábytkem. V této části je několik 

elektrospotřebičů (dvd, TV, hi-fi), v místnosti je postavený krb. V celém prostoru 

obýváku a kuchyně jsou tři velká okna. Z prostoru obývacího pokoje je možnost vstupu 

na terasu prosklenými dveřmi.  

1.2.2Podkroví 
             Do podkroví se dostaneme pomocí schodiště. Jako první podkrovní místnost je 

hala, z které je dále možné se dostat do jednotlivých pokojů. Hala není vybavena 

žádným nábytkem ani zařízením.  

              Vlevo od schodiště se nachází koupelna, přes kterou se dostaneme do technické 

místnosti. V koupelně je instalována rohová vana, WC a dvě umyvadla. Pod umyvadly 

jsou umístěny saponáty a ručníky s osuškami. Prostorem koupelny prochází komínové 

těleso z kotelny. Je zde jedno okno. Technická místnost je vybavena pračkou. Prostor se 

využívá také jako prádelna. Není zde žádné okno.  
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             V hale se dále po pravé straně od vstupu nachází dveře do šatny, ložnic 2,3 a 4. 

Šatna je vybavena dřevěnou skříní, v které jsou uskladněny textilie. Je zde jedno střešní  

okno. Ložnice jsou standardně vybaveny dřevěným nábytkem, výpočetní technikou a 

záclonami, popřípadě závěsy. Všechny místnosti mají podlahy dle přiložené tabulky.  

2. Zhodnocení možnosti vzniku požáru 
             Vznik požáru analyzujeme systematicky podle jednotlivých místností dle 

přiložené výkresové dokumentace. Posouzení začínáme v přízemí. Z předešlých 

informací víme, že se jedná o objekt pro ubytování. Mezi hlavní hořlaviny, které se 

podílí na iniciaci, řadíme nejen dle statistik především: papír, textil, dřevěné výrobky, 

PHM, oleje a nábytek. Oxidačního prostředku považujeme dostatek k iniciaci. Jedná se 

o prostory pro bydlení tj.: 21% kyslíku ve vzduchu. 

Tabulka1: Rozdělení místností v přízemí a jejich základní charakteristika [13] 

č. 

místnosti 
název 

plocha 

[m2] 
podlaha hořlavý materiál iniciační zdroj 

101 zádveří 3,47 dlažba dřevo, textilie el. zkrat 

102 hala 19,41 PVC dřevo, textilie, PVC el. zkrat, 

103 kuchyně 10,71 dlažba 
dřevo, textilie, papír, 

plasty 

el. zkrat, závada 

na el. zařízení 

otevřený oheň, 

104 spíž 2,08 dlažba papír, plasty el. zkrat, ot. oheň 

105 
obývací 

pokoj 
33,59 

dlažba + 

koberce 

textilie, papír, dřevo, 

plasty 

el. zkrat, závada 

na el. zařízení, ot. 

oheň, jiskry z 

krbu, nedopalek 

106 ložnice 14,02 PVC dřevo, textilie, PVC 

el. zkrat, ot. oheň, 

závada na el. 

zařízení 

107 koupelna 2,51 dlažba papír, dřevo, plasty el. zkrat 

108 sklad 7,01 dlažba 
PHM, dřevo, papír, 

textilie, barvy 
el. zkrat, 
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109 kotelna 6,65 dlažba plyn, 
el. zkrat, tech. 

závada na kotli. 

110 garáž 20,03 beton 
dřevo, PHM, olej, 

textilie 

el. zkrat, ot. oheň, 

závada na el. 

zařízení, 

nedopalek 
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             Tabulka 1 ukazuje rozdělení místností v přízemí objektu, spolu s jejími 

základními vlastnostmi a uspořádáním. Níže přikládám k tabulce komentář. Zkraty na 

elektroinstalaci jsou v celém objektu málo pravděpodobné, ovšem teoreticky při 

neodborném zásahu a při porušení předpisů je iniciace možná. Proto tuto možnost pro 

vznik požáru zcela nevylučujeme. 

             V zádveří zvažujeme iniciaci elektroinstalace. Hořlavé látky jsou zde 

zastoupené nábytkem a oblečením. Přenesení energie ze zkratu elektroinstalace na 

hořlavé látky není pravděpodobná. Látky nejsou v přímém dosahu a podlaha je 

nehořlavá. Podobně bereme v úvahu vznik požáru v hale. 

             Ve skladu, je větší množství hořlavých látek. Jsou zde uskladněny PHM, barvy, 

čistidla. Iniciaci zvažujeme pouze elektrickým zkratem od elektroinstalace. Teoreticky 

si lze představit pouze zahoření v rozvodech NN. Přenesení na hořlavé látky není 

pravděpodobná. Podlaha je rovněž nehořlavá.  

             Prostor kuchyně řadíme dle statistik mezi jeden z nejnebezpečnějších pro vznik 

požáru. Hořlaviny jsou zastoupeny v tomto prostoru především nábytkem (dřevo), 

textiliemi a papírem. Možnost iniciace těchto hořlavin je prostřednictvím plynových 

kamen a používáním svíček. Oheň je prokazatelný zdroj zapálení většiny hořlavých 

látek. Kuchyně je vybavena celou řadou elektrospotřebičů. Iniciace požáru je možná při 

jejich poruše. Další možností iniciace je elektrický zkrat od instalace a také iniciace 

požáru při ponechání kamen bez dozoru. Jídlo se může při svém nekontrolovaném 

zahřívání na kamnech vznítit. 

             Spíž slouží pro uchování potravin. Hořlaviny jsou zastoupeny především obaly 

potravin a dřevěným regálem. Obalové materiály jsou především papír a plasty. Nejsou  
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zde používány žádné elektrospotřebiče. Iniciace je možná pouze elektrickým zkratem 

nebo při manipulaci se svíčkami.  

         Obývací pokoj řadíme mezi nejrizikovější místo, kde může vzniknout požár. 

Hořlavé hmoty jsou zastoupeny nábytkem (dřevo), koberci a oblečením (textilie), 

papírem a také čalouněným nábytkem (PUH, textilie) s koberci. Prostor je vybaven 

krbem, který může být zdrojem iniciace několika způsoby. Jde především o neopatrnost 

osob při činnostech, jako je obsluha a údržba topidla. Jiskry z krbu jsou nebezpečné pro 

čalouněný nábytek, papír a většinu textilií. Také samotný oheň z topidla můžeme 

považovat jako možný zdroj zapálení při nedbalostním chování. Další zdroje zapálení 

považujeme elektrický zkrat na elektroinstalaci, podobně jako v předchozích 

místnostech, následně závadou na elektrickém zařízení nebo iniciaci otevřeným 

plamenem svíčky. Elektrické zařízení může vlivem poruchy zapálit okolní hořlavý 

materiál, především textilie a papír. Z odborné literatury a statistik víme, že elektrické 

iniciátory jsou nejběžnějšími zdroji zapálení. Zvažujeme také možnost vzniku požáru od 

nedopalku cigarety. Místnost obývacího pokoje je využívána ke kouření. Vlivem 

nedbalosti je riziko pravděpodobné.  

             Ložnice je využívána především ke spaní. Hořlavé materiály jsou zastoupeny 

textiliemi, dřevem, papírem a plasty.  Iniciace je možná zkratem na elektroinstalaci, 

otevřeným plamenem svíčky nebo poruchou elektrospotřebičů.  

             Kotelna je vybavena plynovým kotlem k vytápění objektu. Místnost není jinak 

vybavena a nejsou v ní žádné jiné hořlavé materiály kromě komponentů kotle. Vznik 

požáru je možný při vzniku technické závady na kotli. 

             Garáž je vybavena celou řadou zařízení, které mohou zapříčinit požár. Hořlavé 

materiály jsou zastoupeny samotným elektrickým zařízením (nářadí, brusky, vrtačky, 

svářečka) také automobilem, skladovanými pneumatikami, textiliemi, dřevěnými 

regály.    

             Vznik požáru je možný při závadě na elektrickém zařízení, při používání 

otevřeného ohně, nedopalkem cigarety a zkratem na elektroinstalaci. Elektrické zařízení 

iniciuje požár při jeho poruše v blízkosti hořlavin. V tomto případě především PHM, 

olejů, textilem a papírem. Otevřený oheň je nebezpečný pro všechny hořlaviny. 

Cigareta je schopna zapálit především papír, textilie a benzín. Záleží také na době  
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působení, ovšem pravděpodobnost je vysoká. Další možnost je vznik požáru od 

samotného automobilu. Může dojít k jeho technické závadě a iniciaci požáru v prostoru 

garáže.            

             Nezapomínejme, že v tomto prostoru dochází k opravárenským a kutilským 

pracem. Nebezpečí zde hrozí také při úletu jisker ze zařízení, jako brusky, vrtačky na 

hořlaviny, jako benzín, ředidla. Jsou to látky schopné iniciace jiskrou. Podobně i úlet 

jisker ze svářecích souprav jsou pro PHM, oleje, papír a textil a některé formy dřeva 

potenciálním nebezpečím vzniku požáru. 

Tabulka 2: Rozdělení místností v podkroví a jejich základní charakteristika [13] 

č. 

místnosti 
název 

plocha 

[m2] 
podlaha hořlavý materiál iniciační zdroj 

201 chodba 8,17 dlažba dřevo el. zkrat 

202 ložnice 19,35 

dřevěná 

plovoucí 

podlaha 

dřevo, textilie, 

papír, plasty 

el. zkrat, o. oheň, 

závada na el. 

zařízení, 

nedopalek 

203 ložnice 21,52 

dřevěná 

plovoucí 

podlaha 

dřevo, textilie, 

papír, plasty 

el. zkrat, o. oheň, 

závada na el. 

zařízení, 

nedopalek 

204 pokoj 23,04 PVC 
dřevo, textilie, 

papír, plasty,  

el. zkrat, o. oheň, 

závada na el. 

zařízení, 

nedopalek 

205 koupelna  18,40 dlažba 
dřevo, papír, 

textilie 
o. oheň, el. zkrat, 

206 
technická 

místnost 
7,42 beton textilie, dřevo el. zkrat 

207 šatna 8,04 
lamino 

podlaha 
textilie, dřevo el. zkrat 
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             Tabulka 2 nám přibližuje místnosti v podkroví a jejich základní charakter. Do 

haly se dostáváme přes schody z přízemí. Ty jsou ze dřeva, proto již zde je možnost 

vzniku požáru především při manipulaci s otevřeným ohněm. Uvažujeme o možnosti 

manipulace se svíčkou. V chodbě jinak není žádný hořlavý materiál.  

            V koupelně je hořlavý materiál zastoupen dřevem z nábytku, papírem, plasty a 

textiliemi. V koupelně je možnost iniciace požáru poruchou od elektrických zařízení a 

nedbalostí při manipulaci se svíčkou v blízkosti hořlavin. Poslední možnost je iniciace 

od zkratu na elektroinstalaci. Tuto možnost opět bereme v úvahu s již definovanými 

podmínkami. Technická místnost slouží jako sušárna, jsou zde uskladněny oděvy. 

Iniciace je možná poruchou pračky a podobně jako v předchozím případě i zkratem na 

elektroinstalaci. 

             Pokoj a obě ložnice jsou vybaveny podobně. Liší se pouze druhem podlahy. 

Hořlavé materiály máme zastoupeny především nábytkem (dřevo), oděvy (textilie), 

papírem a plasty. Za iniciátory považujeme otevřený plamen, nedopalek, závadu na 

elektroinstalaci a poruchu na elektrickém zařízení.    

             Na závěr vyvozujeme, že mezi místa, kde je vysoké riziko vzniku požáru 

řadíme obývací pokoj, kuchyň a garáž. Jsou to prostory s větším výskytem hořlavých 

hmot a činností, které mohou zapříčinit vznik požáru. Rovněž výskyt iniciačních zdrojů 

není zanedbatelný. Statistiky jsou dalším argumentem pro toto tvrzení.    

 

2.1 Vlastnosti hořlavých látek a iniciačních zdrojů 
             V tabulce 3 jsou uvedeny vybrané hořlavé látky a jejich teploty vzplanutí a 

vznícení. Jedná se o látky, které jsou v uvažovaném objektu nejvíce zastoupeny. 

V tabulce 4 jsou vybrané iniciační zdroje s jejich teplotou. Opět jsou uvedeny iniciátory 

vzhledem k uvažovanému objektu. 

 

 

 

 

 

 



 

8 

Příloha B                                                                                                       Josef Levák 
Místo vzniku požáru a jeho stanovení  
 

Tabulka 3: Vlastnosti vybraných hořlavých látek [1] 

Materiál Teplota vznícení 

[°C] 

Teplota vzplanutí 

[°C] 

Způsob hoření 

bavlna 185-190 400-410 plamen 

dřevo bukové 285-290 340-350 tlení 

tkanina lanová 225-230 225-230 tlení 

polyuretan - ester 320-380 480-490 plamen 

papír 160-240 185 plamen 

 

Tabulka 4: Iniciátory požáru a jejich teplota [11] 

Zdroj zapálení Teplota [°C] 

hořící zápalka 740-800 

hořící svíčka 650-950 

tlející cigareta 228-750 

hořící papír 800-850 

rozžhavená elektrická spirála 980-1000 

plamen zapalovače 650-860 

žárovka 70-250 
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Obrázek 1: Půdorys rodinného domu – přízemí [13] 
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Obrázek 2: Půdorys rodinného domu – podkroví [13] 


