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Anotace 

Cílem této práce je posouzení požárního nebezpečí elektronických cigaret. Diplomová práce je 

rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole je uvedena historie, vývoj, dále seznamuje se 

základními výrazy e-kuřáka, principem funkce a rozdělením elektronických cigaret. Druhá 

kapitola mapuje statistiku mimořádných událostí, zejména požárů, v letech 2012 a 2013, dále jsou 

zde rozebrány požáry v České republice a některé ze zahraničí, u kterých byl určen jako iniciátor 

elektronická cigareta. Třetí kapitola se zabývá posouzením požárního nebezpečí jednotlivých 

komponentů elektronické cigarety. Ve čtvrté kapitole je provedeno celkové shrnutí a zhodnocení 

možného požárního nebezpečí elektronických cigaret. 

Klíčová slova: elektronická cigareta; požár; povrchová teplota; e-liquid; žhavicí spirálka; 

elektrický akumulátor; nabíjení. 

 

 

Summary 

The aim of this work is to assess the fire hazard of the electronic cigarettes. The thesis is divided 

into four chapters. In the first chapter is listed in the history, development, introduces us to the 

essential terms of the e-smoker, the principle of function and distribution of electronic cigarettes. 

The second chapter maps the statistics of incidents, in particular the fires, in the years 2012 and 

2013, there are also dealt with the fires in the Czech Republic and some foreign, for which he was 

the initiator of the electronic cigarette. The third chapter deals with the assessment of fire risk of 

individual components of the electronic cigarette. In the fourth chapter is, done the total summary 

and evaluation of the potential fire hazards of electronic cigarettes.  

Keywords: electronic cigarette; fire; surface temperature; e-liquid; glow spiral; electric battery; 

charging. 
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Literární rešerše  

Z dostupných informačních zdrojů nebyla nalezena žádná literatura, která by se přímo 

zabývala problematikou elektronických cigaret. Pro účely vypracování této práce byla 

použita níže uvedená literatura. 

Dynamika požáru [7] 

Publikace napomáhá řešit problematiku dynamiky požáru. Charakterizuje požár  

a zpřesňuje používanou terminologii. Zabývá se vznikem, rozvojem a plným rozvinutím, 

také přerušením hoření a dalšími jevy, které provázejí požáry na otevřeném prostranství  

i v uzavřených prostorech.  

Zákon č. 305/2009 Sb. [31] 

Zákon ze dne 24. července 2009, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních  

k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

V tomto zákoně je nově upravena definice elektronické cigarety. 

Zjišťování příčin požárů v rámci státního požárního dozoru [16] 

Publikace se zabývá problematikou zjišťování příčin požárů a prováděním požárně 

technických expertiz v rámci výkonu státního požárního dozoru příslušníky Hasičského 

záchranného sboru ČR. Podstatnou část publikace tvoří příklady využití nových metod  

a zařízení pro ZPP a požárně technické expertizy.  

Zjišťování příčin vzniku požárů od elektrických iniciátorů [21] 

Publikace napomáhá řešit problematiku vzniku požárů od elektrických iniciátorů  

a vybraných elektrických zařízení. Je také doplněna popisem nejčastějších závad  

na vybraných elektrických zařízeních, které se podílejí na vzniku požárů. V další části je 

rovněž popsán obecný postup k zajišťování vzorků z požářiště, určených k požárně 

technické expertize, kdy v příloze jsou zařazeny příklady protokolů provedených v rámci 

požárně technické expertizy. Závěrečnou část textu publikace tvoří požární bezpečnost 

elektrických zařízení z pohledu právních předpisů v rámci o požární ochrany. 



 

 

Akumulátorové baterie - životnost, spolehlivost a technické možnosti [9] 

Údaje o nejvyužívanějších akumulačních bateriích, se kterými se setkáváme téměř každý 

den. Je zde uveden základní přehled o technologiích výroby akumulátorů, způsobu 

činnosti, složení, historii vzniku a jejich vývojovém pokroku. 

Diskusní fórum e-cigaretafans.eu [44] 

Jeden z prvních webů v češtině, který se plně věnuje tématice e-kouření a výrobkům jako 

je elektronická cigareta. Lze zde nalézt podrobné popisy různých modelů elektronických 

cigaret, elektronických doutníků, elektronických dýmek a všech možných e-kuřáckých 

zařízení s fotografiemi a postupně i s videem. Jsou zde i recenze e-kuřáckých potřeb  

a e-liquidů. Dále jsou zde základní rady a tipy co a jak dělat, a čeho se naopak vyvarovat. 

Diskusní fórum svetecigaret.cz [35] [46] 

Projekt svetecigaret.cz vznikl v roce 2010 a se stará se o něho společně několik fandů  

e-kouření. Za poměrně krátkou dobu zde podrobně představili několik desítek 

elektronických cigaret. Lze říct, že se zde objevují naprosto všechny podstatné novinky 

ohledně hardware e-cigaret.  

  

http://ttp/www.svetecigaret.cz


 

 

Seznam zkratek 

České zkratky  

ČSN  Česká technická norma  

FBI  Fakulta bezpečnostního inženýrství  

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

Li-ion  Lithium-iontový akumulátor 

Li-pol  Lithium-polymerový akumulátor 

MV GŘ HZS ČR  Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR 

NiCd  Nikl-kadmiový akumulátor 

NiMH  Nikl-metal hydridový akumulátor 

OKTE  Odbor kriminalistické techniky a expertíz 

SSU  Statistické sledování událostí 

TÚPO  Technický ústav požární ochrany 

VŠB-TUO  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

ZOZ  Zpráva o zásahu  

Cizojazyčné zkratky  

C E  Conformité Européenne 

CE  China Export 

FDA  Food and Drug Administration 

FDCA  The United States Federal Food, Drug, and Cosmetic Act  

HKD  The Hong Kong dollar 

LED Light-Emitting Diode 

USB  Universal Serial Bus 

USPTO  United States Patent and Trademark Office 

WHO  World Health Organization 

 

 



 

12 

 

1. Úvod 

Požáry znamenají pohromu pro lidstvo od nepaměti. S rozvíjející se společností se zvyšují 

zkušenosti a znalosti o procesu hoření a tím se i zdokonalují hasební metody. Růst  

a rozkvět společnosti ale přináší i jistá negativa v oblasti požární ochrany. V rámci vědecké 

činnosti jsou vynalézány stále nové nebezpečné látky, materiály nebo iniciační zdroje, 

proti kterým je pak třeba najít účinnou ochranu.  

Mezi nově vynalezené možné iniciační zdroje lze zařadit i vaporizéry, nesprávně nazývané 

jako elektronické cigarety (abych se držel názvu diplomové práce, budu vaporizéry 

nazývat elektronické cigarety). V poslední době se tento výrobek stává stále oblíbenějším  

a je spojen i s několika požáry.   

Elektronické cigarety jsou řazeny mezi „ENDS“ (Electronic Nicotine Delivery Systems), 

tedy systémy, které dodávají nikotin elektronicky. Výtažek z tabáku (e-liquid) v nich 

nehoří, ale jen zahřívá. Vzniklá pára může nebo také nemusí obsahovat nikotin. E-liquidy 

jsou dostupné také s různými příchutěmi. V jejich výparech byla prokázána stopová 

množství několika toxických látek, ale riziko, v porovnání s klasickým kouřením, je 

minimální. Navíc se poslední dobou ukazuje, že skutečně mohou pomoci přestat kouřit. 

Legislativní rámec se značně liší, od zákazu prodeje až po doporučenou pomoc  

při odvykání. [40] 

V této diplomové práci bude uvedeno statistické hodnocení a popis průběhu požárů,  

kde byla příčinou vzniku elektronická cigareta. Vyhodnoceny legislativní předpisy,  

které se zabývají problematikou užití elektronických cigaret. Rozdělení a druhy 

elektronických cigaret.  

Hlavním cílem této práce je charakterizovat elektronickou cigaretu jako možný zdroj 

vzniku požáru, vyhodnotit poznatky a navrhnout preventivní opatření při jejím užití. 
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2. Počátek elektronických cigaret 

Hlavním důvodem proč vznikla, a proč se používá elektronická cigareta, je nabídnout 

alternativní řešení ke kouření klasických cigaret (nebo jiných tabákových výrobků). Podle 

některých odborných názorů elektronická cigareta umožňuje lidem, kteří propadli 

závislosti na nikotinu nebo na kouření, pomoci s odvykáním kouření. Přinejmenším  

to může být alespoň zdravější alternativa k zapálené cigaretě a jejímu smrtelnému kouři. 

První elektronickou cigaretu 

vynalezl Joseph Robinson  

v roce 1927(s myšlenkou 

pracoval již od roku 1920). 

Jako u všech vynálezů bylo 

potřeba hodně času, 

vymýšlení, testování  

a návrhů, než vzniklo plně 

funkční zařízení.  

Od té doby bylo 

patentováno několik 

elektronických cigaret,  

ale nejvíce jsou známi tři 

vynálezci: Joseph 

Robinson, Herbert A. 

Gilbert, a Hon Lik. 

Joseph Robinson o svém 

prvním návrhu dne  

3. května 1927 napsal: „Můj 

vynález je zařízení pro 

odpařování za přítomnosti 

léčivé látky, která je 

elektricky vyhřívaná, čímž 

vzniká pára pro inhalaci. 

Obrázek 1 První návrh Robinsony elektronické cigarety [36] 
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Zařízení je vhodné k individuálnímu používání bez rizika popálení“. V roce 1930 byl 

Robinsonův patent schválen a publikován v United States Patent and Trademark Office 

(USPTO). Jeho elektronická cigareta tedy nebyla primárně určena pro inhalaci nikotinu. 

V Pensylvánii roku 1963 nechal Herbert A. Gilbert patentovat „netabákovou cigaretu bez 

kouře“. Měla produkovat pouze ohřátý vlhký ochucený vzduch, který prochází přes 

pórovitou náplň napuštěnou chemicky nezávadnou látkou. Celé si to představoval jako 

cigaretu, která se pohodlně drží v ruce. Za dva roky se dočkal oficiálního uznání  

od USPTO a jeho vynález byl dokonce ještě ten rok zmíněn v prosincovém čísle časopisu 

Popular Mechanics. 

Vývoj elektronické cigarety pokračoval dál, ale ta nejdůležitější změna přišla až v roce 

2000.  Hon Lik dostal nápad, že by mohl vyrobit elektronickou cigaretu. Myšlenka ho prý 

napadla ve snu: „Kašlající a sípající jsem se topil, dokud se najednou všechna voda kolem 

mě nezvedla jako mlha“. V roce 2003 zemřel jeho otec na rakovinu plic. Byl těžký kuřák, 

stejně jako on. Roku 2004 se jeho patent objevil v USPTO a první moderní elektronická 

cigareta se dostala na trh. Elektronická cigareta se v Číně a po světě rozšířila díky letním 

olympijským hrám v roce 2008. Jakmile se rozhodlo o konání právě v Číně, všechny síly 

této země se upřely k zajištění jejich hladkého a působivého průběhu. Jedním z mnoha 

vedlejších efektů byla snaha o vybudování obrazu ekologicky se chovající moderní země, 

pečující o blaho a zdraví svých občanů. Obrovského množství nedopalků od cigaret, které 

odhazovaly miliony čínských kuřáků, se chtěla vláda zbavit a tak bylo úkolem vymyslet, 

jak tyto tuny „špačků“ dostat z ulic čínských měst. Vláda zvolila právě elektronické 

cigarety, které byly na trhu od roku 2004. [33] [36] [39] [41] 

2.1 Časová osa novodobého vývoje elektronické cigarety 

Elektronické cigarety jsou kontroverzním zařízením, sice nejsou lékem první linie, který 

by lékaři měli doporučovat, ale oproti kouři klasických tabákových cigaret je v jejich páře 

hraničně nízká expozice kancerogenů a dalších toxických látek, prakticky nulové 

nebezpečí znečištění uzavřených prostor (nedochází ke spalování a produkci dehtů)  

či absenci zápachu a nedopalků. Podle některých studií se zdá, že skutečně mohou pomoct 

se závislostí kouření.  Na druhou stranu není prokázána bezpečnost dlouhodobého užívání, 

zejména v porovnání s náhradní terapií nikotinem a vstřebávání nikotinu je inkonzistentní 
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(možnost snadného předávkování). Ovocné či sladké příchutě vzbuzují dojem „zdravého 

kouření“ bez rizika vzniku závislosti na nikotinu, která však vzniknout snadno může.  

Z výše uvedených důvodů je zajímavá časová osa novodobého vývoje elektronické 

cigarety a markantní rozdíly postojů zemí na celém světě k používání tohoto zařízení.  

Jedním z hlavních důvodů negativních postojů může být silná lobby výrobců 

tabákových cigaret, kteří se bojí poklesu tržeb a v neposlední řadě také státního 

aparátu, který přichází o nemalé částky při výběru spotřební daně.  

Rok 2003: Vývoj elektronické cigarety v Pekingu lékárníkem Hon Likem, který vynalezl 

zařízení.  

04/2006: Počátek prodeje elektronických cigaret v Evropě. 

2006 - 2007: Počátek prodeje elektronických cigaret v USA. 

03/2008: Ministerstvo zdravotnictví Turecka zakazuje prodej a dovoz elektronických 

cigaret. Ministr zdravotnictví tvrdí, že elektronické cigarety jsou stejně škodlivé jako běžné 

tabákové cigarety.  

09/2008: Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlašuje, že nepovažuje inhalaci  

z elektronických cigaret za legitimní pomoc v boji proti kouření a požaduje,  

aby obchodníci okamžitě odstranili ze zboží nápisy, že WHO považuje elektronické 

cigarety za bezpečné a účinné při odvykání kouření. 

10/2008: Studie Health New Zealand financovaná společností Ruyan, provádí podrobnou 

kvantitativní analýzu, jejímž výsledkem je konstatování, že množství karcinogenních  

a toxických látek je pod škodlivými hladinami. Na základě tohoto zjištění je elektronická 

cigareta hodnocena jako 100 až 1000 krát méně nebezpečná než kouření tabákových 

cigaret.  

01/2009: Austrálie zakazuje držení a prodej elektronických cigaret, které obsahují nikotin.  
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01/2009: Jordánské Ministerstvo zdravotnictví zakazuje dovoz elektronických cigaret.  

V únoru 2012 přezkoumalo zákaz a tvrdí, že elektronické cigarety obsahují mimo nikotinu 

další toxické chemické látky, způsobující zdravotní problémy. 

 

09/2009: FDA vydává na elektronické cigarety příkaz Allert 66-41 (zajištění 

neschválených nových drog ve Spojených státech) a nařizuje zákaz importu elektronických 

cigaret do Spojených států. 

03/2009: Kanada zakazuje prodej, reklamu a dovoz elektronických cigaret.  

03/2009: Hongkongské Ministerstvo zdravotnictví zakazuje elektronické cigarety. 

Maximální trest za držení nebo prodej je 100.000 HKD (cca 257.000 Kč) nebo dva roky 

odnětí svobody. 

03/2009: FDA zakázal import elektronických cigaret společnosti Smoking Everywhere. 

FDA tvrdí, že v přístroji je obsažena kombinace drog. Vyžaduje schválení a registraci. 

04/2009: Smoking Everywhere podává federální žalobu na FDA v souvislosti s pokusy 

zakázat dovoz jejich elektronických cigaret.   

05/2009: Společnost Njoy se připojuje k žalobě proti FDA. 

05/2009 : FDA prověřuje dvě značky elektronických cigaret Njoy a Smoking Everywhere. 

Testy odhalují stopová množství nitrosaminů v e-liquidu na srovnatelné úrovni jako  

u výrobků schválených FDA pro odvykání závislosti na nikotinu. V jedné lahvičce  

e-liquidu je zjištěno netoxické množství (přibližně 1 %) diethylenglykolu. V lahvičkách 

označených jako 0 mg nikotinu bylo prokázáno, že obsahují pouze stopová množství 

nikotinu. 

06/2009 : Prezident USA podepsal zákon o prevenci kouření a kontrole tabáku, což dává 

FDA pravomoc regulovat tabákový průmysl. U nových tabákových výrobků bude 

vyžadováno, aby před uvedením na trh vyhověly normám FDA. 

06/2009: Panama zakazuje dovoz, distribuci a prodej elektronických cigaret. 

07/2009: FDA s odkazem na zákon o prevenci kouření a kontrole tabáku žaluje společnost 

Smoking Everywhere. FDA tvrdí, že má stále pravomoc rozhodovat o elektronických 
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cigaretách, protože je považuje za kombinaci léčiv. FDA po posouzení výrobků tvrdí,  

že výrobek Smoking Everywhere splňuje definici kombinace léčiv v rámci FDCA. 

07/2009: FDA vydává, dva měsíce po testu dvou značek elektronických cigaret, tiskovou 

zprávu, ve které odrazuje od používání elektronických cigaret a opakuje dříve uvedené 

obavy, že elektronické cigarety mohou být prodávány mladistvým, chybí příslušná 

zdravotní varování a že obsahují karcinogeny a toxické látky.  

07/2009: Květnovou studii FDA přezkoumává vědecká a poradenská společnost  

Exponent, Inc. Kritizuje to, že FDA neporovnala množství  nitrosaminů v e-liquidu, která 

jsou na srovnatelné úrovni jako výrobky schválené pro odvykání závislosti na nikotinu. 

Studie dospěla k závěru, že tvrzení FDA o možných nepříznivých účincích na zdraví 

nebyla relevantní. 

07/2009: Izraelské ministerstvo zdravotnictví zakazuje dovoz a prodej elektronických 

cigaret. 

08/2009: V deníku Washington Times prohlásila Dr. Elizabeth Whelanová (předsedkyně 

americké Rady pro vědu a zdraví) tiskovou zprávu FDA o elektronických cigaretách  

za zkreslenou, neúplnou a zavádějící. Dle ní chtěl úřad odradit Američany od těchto 

hypermoderních, nevyzkoušených cigaretových náhražek. 

08/2009: Oregonský státní zástupce John Kroger podává žalobu na Smoking Everywhere. 

V žalobě uvádí, že floridská firma dodává e-liquid se sladkou příchutí s cílem prodeje 

dětem. 

08/2009: Brazílie zakazuje prodej, dovoz a reklamu na elektronické cigarety. 

08/2009: Suffolk County, ve státě New York zavádí první právní předpis zakazující 

používání elektronické cigarety na místech, kde je zakázáno kouření a také zakázal jejich 

prodej nezletilým. 

08/2009: Saúdská Arábie zakázala prodej elektronických cigaret na základě prohlášení 

FDA. 
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09/2009: Kalifornie navrhuje zákon o zákazu prodeje elektronických cigaret ve státě. 

Guvernér A. Schwarzenegger vetoval tento návrh zákona a řekl, že pokud si dospělí chtějí 

koupit a používat tyto produkty i přes uváděná zdravotní rizika, měli by mít na to právo. 

10/2009: Jeden z nejstarších a největších internetových obchodů Amazon.com zakazuje 

prodej elektronických cigaret na svých internetových stránkách. 

 

10/2009: PayPal (internetový platební systém) zmrazuje účty prodejců elektronických 

cigaret v USA a zakazuje jim používat službu. Prodejci mimo USA mohou i nadále PayPal 

používat. 

10/2009: New Jerseyští zákonodárci schválili zákon zakazující kouření na veřejnosti 

včetně elektronických cigaret. 

03/2010: Thajské Ministerstvo zdravotnictví zakazuje dovoz a prodej elektronických 

cigaret. Dále varuje, že elektronické cigarety obsahovaly více nikotinu než tabákové. 

07/2010: Singapur zakazuje import elektronických cigaret, jejich distribuci a prodej  

pod pokutou až 5.000 SGD (cca 78.500 Kč). 

07/2010: Základny Marine Corps v Quanticu zakazují používání elektronických cigaret  

ve svých zařízeních. 

07/2010: Kancelář Air Force Surgeon General kategorizuje elektronické cigarety jako 

tabákové výrobky a zakazuje jejich použití ve většině Air Force zařízeních. 

02/2011: Studie publikovaná v časopise American Journal of Preventive Medicine uvádí, 

že elektronické cigarety jsou slibným nástrojem pomoci kuřákům přestat kouřit. 

02/2011: Americké ministerstvo zakazuje použití elektronické cigarety v letadle.  

05/2011: Argentina zakazuje dovoz, distribuci, uvádění na trh a reklamy na elektronické 

cigarety. 

06/2011: Venezuela zakazuje používání a uvádění na trh elektronické cigarety. 
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08/2011: Studie zveřejněná v časopise Addiction dokazuje, že elektronické cigarety jsou  

s úspěchem používány u mnoha kuřáků, kteří chtěli přestat kouřit, nebo podstatně snížit 

počet cigaret. 

 

10/2011: Výsledky prvního klinického hodnocení elektronických cigaret, zveřejněné  

v časopise BMC Public Health, naznačují, že elektronické cigarety mohou být účinnější 

než tradiční produkty NRT pro odvykání kouření a mohou být zvláště účinné u kuřáků, 

kteří nejsou motivováni přestat kouřit. 

12/2011: Holandský ministr zdravotnictví oznámil, že volný prodej a dovoz elektronických 

cigaret je zakázán. Prodej elektronických cigaret bude vyžadovat farmaceutickou licenci. 

12/2011: Ministr zdravotnictví státu Severní Porýní - Vestfálsko oznamuje, že elektronické 

cigarety a jejich náplně spadají pod předpisy týkající se léčivých přípravků  

a zdravotnických prostředků. Dále oznamuje, že zemská vláda plánuje přijmout nařízení 

zakazující jejich prodej, pokud nebude schválen prodej v lékárnách. 

03/2012: Společnost Tobacco Vapor Group Inc. vyhrává žalobu na nizozemské 

Ministerstvo zdravotnictví, které zakázalo prodej elektronických cigaret. 

03/2012: Vyšší správní soud pro Severní Porýní - Vestfálsko v Německu vydává 

stanovisko, že elektronické cigarety jsou tabákové výrobky a ne drogy.  

12/2013: Evropská komise chtěla v rámci směrnice prosadit požadavek, aby elektronické 

cigarety byly označeny za podpůrný léčivý přípravek a z tohoto důvodu byly prodávány 

pouze v přísně regulovaných lékárnách. Nařízení by se dotýkalo elektronických cigaret, 

které by obsahovaly více než 2 mg nikotinu nebo pro výrobky s obsahem nikotinu vyšším 

než 4 mg/ml. Tímto chtěla korigovat a zároveň kontrolovat prodej elektronických cigaret, 

který by však měl podle některých českých i zahraničních odborníků překročit v příštích 

deseti letech prodej klasických tabákových cigaret až několikanásobně. Evropská komise 

měla na sklonku minulého roku na stole kromě regulující směrnice také úplný zákaz 

prodeje elektronických cigaret. Úplný zákaz, který chtěla komise prosadit, však 

neodsouhlasil ani samotný Evropský parlament, který své tvrzení obhájil tím, že: „takový 

zákaz by podlamoval základní pilíře demokracie“. [34] 
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2.2 Slovník pojmů e-kuřáka 

Tento slovník napomůže seznámit se s výrazy používanými v souvislosti s používáním 

elektronické cigarety.   

2.2.1 Atomizér 

Jedná se o jednu z hlavní části elektronické cigarety. Je umístěn mezi akumulátor  

a zásobník e-liquidu. Zajišťuje odpařování e-liquidu a jeho přeměnu na páru. Obsahuje 

žhavicí spirálku obvykle krytou můstkem, který umožňuje přísun e-liquidu do ohřívaného 

prostoru. Častým používáním se kolem spirálky vytváří spečenina ze zbytků e-liquidu, 

která brání jeho dostatečnému ohřevu a odpařování. Atomizéru pak klesá účinnost (má 

méně chuti i kouře) a je potřeba jej vyčistit, popř. vyměnit. Při přerušení (utavení) topné 

spirálky nelze atomizér již opravit. S výrazem atomizér se lze setkat i pod zkratkou atty. 

 LR - označení pro atomizéry s odporem kolem 1,5 Ω. SR - označení pro atomizéry  

s odporem kolem 2,5 Ω. HR - označení pro atomizéry s odporem nad 4 Ω. [43] 

2.2.2 Cartomizér  

Jedná se o atomizér spojený se zásobníkem e-liquidu v jeden kus. Elektronická cigareta  

se pak místo tří částí skládá jen ze dvou. Tato součástka se může nazývat i clearomizér, 

popř. clear. [43] 

2.2.3 Automatický akumulátor 

Akumulátor určený k napájení elektronické cigarety, který pomocí uvnitř zabudovaného 

čidla reaguje na podtlak způsobený sáním kouře a automaticky tak ovládá funkci 

atomizéru. Mezi jeho nevýhody patří poměrně častá poruchovost, nespolehlivost, falešné 

spínání při vibracích, manipulaci, silnějším hluku nebo prudších změnách tlaku vzduchu. 

[43] 

2.2.4 DIY  

Zkratka z angličtiny -  Do It Yourself - udělej si sám [43] 
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2.2.5 Dobíjecí pouzdro  

Kapesní pouzdro na elektronickou cigaretu, které je vybaveno vlastním zabudovaným 

akumulátorem. Lze se setkat i s výrazem PCC. [43] 

 2.2.6 E-liquid  

Jedná se o kapalnou náplň elektronických cigaret. Obsahuje zpravidla propylenglykol  

(viz PG), 0 - 2,4 % nikotinu a příchuť. Existují i alternativní e-liquidy určené alergikům 

vyrobené výhradně na bázi glycerínu (viz VG). V praxi se používá směs těchto dvou látek, 

které se tak vhodně svými vlastnostmi doplňují. S výrazem e-liquid se lze setkat i pod 

zkratkami liquid nebo e-juice. [43] 

2.2.7 Formátování akumulátoru  

Mnoho prodejců patrně z neznalosti tvrdí, že je potřeba nové baterie elektronických cigaret 

naformátovat. U elektronických cigaret se používají výhradně lithiové baterie, u kterých 

není formátování zapotřebí. [43] 

2.2.8 Generace  

První verze elektronických cigaret byly z dnešního pohledu poněkud nedokonalé (větší 

rozměry, hmotnost, vzhled atd.) a jsou proto zpětně označovány za první generaci. 

Rychlým vývojem a zdokonalením použitých technologií byly tyto nedostatky vyřešeny  

a proto jsou dnešní elektronické cigarety považovány za druhou generaci.  [43] 

2.2.8 Hit  

Výraz všeobecně používaný u cigaret, který vystihuje pocit kuřáka při potažení z cigarety  

a který je vnímán jako jakýsi náraz, brnění či pálení v krku a v plicích a podle kterého  

se posuzuje „síla“ cigarety. [43] 
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2.2.9 Jednorázová elektronická cigareta  

Zařízení určené především kuřákům klasických cigaret pro první seznámení s touto 

technologií, vyzkoušení nebo pro delší pobyt v prostorech, kde se nesmí kouřit. Lze  

ji kouřit postupně podle potřeby, avšak po vypotřebování náplně nebo baterie ztrácí 

funkčnost. [43] 

2.2.10 Koncentrace  

Koncentrace je množství nikotinu v e-liquidu. Udává se v miligramech na 1 ml e-liquidu. 

Obvyklé hodnoty se pohybují od 0 do 24 mg, výjimečně i více. Výrobci pro vyjádření 

koncentrace na lahvičkách často používají jen zkratky, většinou NO (bez nikotinu), LOW 

(6 mg), MED (11 mg), HIGH (16 mg), X-HIGH (24 mg). [43] 

2.2.11 Manuální akumulátor  

Akumulátor pro elektronickou cigaretu, který je ovládán stisknutím spínače. Odpadají 

nevýhody automatického akumulátoru, navíc umožňuje regulovat délku činnosti atomizéru 

a tím intenzitu kouře. [43] 

2.2.12 Mikroprocesor 

Jedná se o záhadnou součástku, která podle některých nepříliš seriózních prodejců  

a dokonce i výrobců důmyslně řídí činnost atomizéru a zajišťuje ten nejlepší zážitek při 

užívání jejich elektronické cigarety. Záhadou je, že nikdo z lidí, kteří elektronické cigarety 

rozebírají a zkoumají jejich technické provedení (např. pro recenze), zatím žádný 

mikroprocesor v elektronické cigaretě nikdy nenašel. [43] 

2.2.13 PEG  

Zkratka pro polyetylenglykol.  Organická kapalina bez barvy a zápachu, užívaná  

mj. k výrobě alternativních e-liquidů pro elektronické cigarety. [43] 
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2.2.14 PG  

Zkratka pro propylenglykol, známý také pod názvem propan-1,2diol (též  

1,2dihydroxypropan, methylethylglykol nebo methylethylenglykol). Jedná se o zdravotně 

nezávadnou organickou kapalinu bez barvy a zápachu s neuvěřitelně širokým spektrem 

použití, užívanou i k výrobě e-liquidů. Přibližně 1 - 2% lidí má na tuto látku vrozenou 

alergii a musí používat liquidy vyrobené na bázi polyethylenglykolu (viz PEG) nebo 

glycerínu (viz VG). [43] 

2.2.15 Puff  

Z anglického výrazu, který znamená potažení, tzv. šluk. Všeobecně se počítá, že jedna 

klasická cigareta je cca 12 - 15 potažení. [43] 

2.2.16 Startovací sada  

Ucelené balení elektronické cigarety se základním vybavením nezbytně nutným pro její 

používání. Zpravidla obsahuje kompletní elektronickou cigaretu, nabíječku a několik 

náplní. Uživatel si pak může zvlášť dokoupit další vybavení, např. náplně či patrony,  

e-liquid, akumulátor, nabíječku, pouzdro apod. [43] 

2.2.17 USB nabíječka  

Adaptér pro nabíjení akumulátorů elektronických cigaret z USB portu počítače. Červená 

barva LED diody signalizuje nabíjení, zelená pak plné nabití. [43] 

2.2.18 USB passthrough  

Jedná se o speciální adaptér, umožňující napájet atomizér z USB portu a tak používat 

elektronickou cigaretu i bez použití akumulátoru. Výhodou je, že pokud uživatel sedí delší 

dobu u počítače a použije tento adaptér, nevybíjí si zbytečně svůj akumulátor. [43] 
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2.2.19 VG  

Zkratka pro glycerol, což je organická kapalina bez barvy a zápachu se sladkou chutí, 

užívaná mj. k výrobě alternativních e-liquidů pro elektronické cigarety. Oproti PG vyvíjí 

znatelně více kouře, hůře však přenáší chuť. [43] 

2.3 Princip funkce elektronické cigarety 
 

Elektronická cigareta funguje na principu přeměny e-liquidu, příp. příchuti na syntetickou 

páru. Hlavní látkou roztoku je propylenglykol (PG).  

 

Stěžejní součástí elektronické cigarety je atomizér, který obstarává celý výše zmíněný 

proces. Při potažení se sepne podtlakový senzor (pouze u automatické baterie)  

a akumulátor začne atomizér napájet. U elektronických cigaret s manuálními akumulátory 

tento proces započne stiskem tlačítka. [33] 

Sepnutím obvodu se aktivuje žhavicí spirálka umístěná v atomizéru, která po zahřátí začne 

přetvářet e-liquid v páru, kterou e-kuřák vdechne, stejně jako při kouření klasické cigarety. 

 

Obrázek 2 Schéma elektronické cigarety s automatickou baterií [36] 

2.4 Rozdělení elektronických cigaret 
 

Elektronické cigarety můžeme rozdělit podle akumulátoru nebo podle způsobu dodání  

e-liquidu k žhavicí spirálce. 
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2.4.1 Rozdělení dle akumulátoru 

Akumulátory zajišťující napájení atomizéru se dělí na automatické a manuální. Dále  

se akumulátory dělí podle velikosti, kapacity, na jednorázové elektronické cigarety, malé 

typy, velké typy, eGo, atypické a gripy. 

2.4.1.1 Automatický akumulátor  

Je vybaven tzv. podtlakovým senzorem. Při 

potažení z cigarety vznikne podtlak, který 

aktivuje akumulátor, ten pak začne napájet 

atomizér po celou dobu potažení. Jakmile  

e-kuřák přestane šlukovat, podtlak zanikne a 

akumulátor se deaktivuje. U tohoto druhu 

akumulátorů je potřeba se naučit správně 

potahovat z elektronické cigarety. Většinou 

stačí lehké, ale poněkud delší potažení. Je 

také potřeba věnovat pozornost prostředí, ve 

kterém ji máme. Podtlakový senzor totiž 

reaguje např. i na hlasitou hudbu, nebo na hluk obecně. Pozor tedy v autě na hlasitost rádia, 

hudbu na diskotéce či na koncertě. [35] 

2.4.1.2 Manuální akumulátor 

Je vybaven spínacím tlačítkem, které při potažení 

stiskne e-kuřák. Tím sepne akumulátor, který začne 

napájet atomizér. Těsně před tím než přestane tahat 

(šlukovat), tlačítko pustí a akumulátor se odpojí. 

Takto ovládaný akumulátor usnadňuje e-kouření 

těm, kteří mají buď krátký dech či se prostě nechtějí 

zatěžovat tím, jak mají šlukovat. Tato baterie má 

ještě jednu výhodu - nesepne při nějakém hluku. Na 

Obrázku 4 je zřejmé tlačítko pro spínání a vypínání akumulátoru. [35] 

Obrázek 3 Automatický akumulátor [35] 

Obrázek 4 Manuální akumulátor [35] 
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2.4.1.3 Jednorázové elektronické cigarety 

Tento typ  slouží k vyzkoušení elektronické cigarety. Po vyčerpání náplně nebo baterie je 

již nefunkční. Není vhodná na delší užívání. Většina jednorázových elektronických cigaret 

obsahuje nenabíjecí akumulátor  s dostatečnou kapacitou na několik hodin kouření, 

obvykle 200 – 280 mAh. [35] 

 

Obrázek 5 Jednorázová elektronická cigareta [35] 

 

2.4.1.4 Malé typy akumulátorů 

Malý akumulátor s článkem o 

kapacitě 90 - 280 mAh není 

vhodný pro silného kuřáka, 

výdrž se totiž pohybuje okolo 

2 - 3 hodin. Doba nabíjení je 

okolo 2 hodin. Většinu 

malých typů akumulátorů 

nelze kombinovat s jiným 

příslušenstvím, než které je 

pro ně určené díky 

nekompatibilitě závitů. Obrázek 6 Malé typy akumulátorů [35] 
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Výjimkou jsou modely Joye 510 a KR808, pro které je poměrně široká nabídka různého 

příslušenství (atomizéry, cartomizéry, clearomizéry atd.). [35] 

2.4.1.5 Velké typy akumulátorů 

Kapacita akumulátorů se pohybuje 

od 650 do 1300 mAh a silným 

kuřákům vystačí minimálně na  

6 - 10 hodin (podle typu), slabším 

kuřákům vydrží klidně i jeden a půl 

dne. Vzájemná kompatibilita jejich 

příslušenství je poměrně malá, ale 

vnitřní závit  510 lze najít u mnoha 

typů. [35] 

 

2.4.1.6 Akumulátory eGo 

Jedná se o nejprodávanější typ 

akumulátoru. Jejich oblíbenost je 

díky velkému množství různého 

příslušenství (desítky různých 

atomizérů, cartomizérů, 

clearomizérů apod.) První eGo 

akumulátor vytvořily společnosti 

Joyetech a Janty na začátku roku 

2010. Téměř okamžitě začaly 

vznikat jejich kopie od dalších 

výrobců, ať už pod názvem eGo, Riva a mnoha dalšími. Kopie nemusí, ale může, být horší 

než originál. Kapacita eGo akumulátorů se pohybuje  

od 650 do 1300 mAh, existují v mnoha barevných variantách a vynikají i svou 

spolehlivostí. [35] 

Obrázek 7 Velké typy akumulátorů [35] 

Obrázek 8 EGo akumulátory [35] 
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2.4.1.7 Atypické akumulátory 

V nabídce výrobců existuje velké 

množství tvarově naprosto 

odlišných akumulátorů a 

konstrukcí. Jedním z prvních byl 

Janty Stick. Většinou jde o dobře 

funkční systémy, ale najdou se i 

výrobky, kde design vyhraje nad 

funkčností. Kompatibilita s jiným 

příslušenstvím je minimální a 

bude i velmi těžké shánění náhradních dílů. [35] 

2.4.1.8 Gripy 

Gripy tvoří v rámci akumulátorů  

samostatnou skupinu. Ať už jsou 

komerčně vyráběné nebo sestavené 

doma, mají své kouzlo. Díky velké 

kapacitě a jednoduché výměně 

nabíjecího článku (například typ 

18650) jde o dobrou volbu. Existují gripy čistě 

mechanické (bez jakékoliv elektroniky), s 

elektronikou podobnou nebo stejnou jako třeba u 

eGo baterií a gripy s variabilním napětím. [35] 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 Atypické akumulátory [35] 

Obrázek 10 Grip [35] 

Obrázek 11 Akumulátor napájející grip [35] 
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2.4.2 Rozdělení dle způsobu dodání e-liquidu ke žhavicí spirálce 

Systémů, které lze v dnešní době pořídit, je celá řada. Ty základní můžeme rozdělit do čtyř 

skupin: 

1. Kapání na atomizér; 

2. Vatičkové systémy; 

3. Tank systémy; 

4. Knotové systémy. 

2.4.2.1 Kapání na atomizér 

Několik kapek (cca 2 – 3) e-liquidu  

se nakape přímo na žhavicí spirálku. 

Tento systém je vhodný k ochutnávání  

e-liquidu.  

Zástupcem tohoto systému je atomizér 

510 LR. Jedná se o nízkoodporový 

klasický atomizér určený  

pro elektronické cigarety s klasickým 

závitem 510. Je plněn přímým kapáním  

s nasazeným Drip Tipem (náustek, který 

se nasadí na atomizér a následně lze 

aplikovat přímé kapání e-liquidu - 

neobsahuje tedy sám o sobě žádnou náplň). Díky nízkému odporu má tento podstatně větší 

dýmivost než atomizér standardní a proto je vyhledáván především příznivci přímého 

kapání. Nevýhodou je kratší životnost. [46] 

2.4.2.2 Vatičkové systémy 

Cartomizér je vyplněn savým materiálem, ve kterém je žhavicí spirálka. Je zde možnost 

nakapat mnohem více e-liquidu (cca 1 - 1,2 ml). Tento systém vydrží delší dobu. Chuť je  

o trošku jiná, než u systému kapání na atomizér.  

 

Obrázek 12 Systém kapání přímo na atomizér [46] 
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Zástupcem této kategorie je například cartomizér se dvěma žhavicími spirálkami  

od výrobce Shenzhen SMOK Technology. Pojme až 5 ml e-liquidu. Při prvním plnění  

se proto nelze divit, když bude v lahvičce e-liquid viditelně mizet a přitom vatička stále 

suchá. Používá klasický eGo závit. Využívá pouze menší vnitřní závit, takže se dá 

našroubovat i na 510 akumulátor. 

 

Obrázek 13 Vatičkový systém [46] 

2.4.2.3 Tank systémy  

U tohoto systému je e-liquidem naplněna malá plastová nádobka (tzv. tank) ve tvaru 

náustku s malým otvorem, kterým je přes kapátko se špičkou přiváděn e-liquid ke žhavicí 

spirálce. Velká výhoda je plnění, které lze provádět bez stříkačky a podobně. Obsah tanku 

je podle velikosti od 0,5 - 2ml.  
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Jedním z mnoha zástupců tohoto systému je elektronická cigareta eGo-T. Místo 

cartomizérů či patron s vatičkou se zde používá tank s e-liquidem, který lze velmi 

jednoduše doplňovat. Díky tomuto velmi rychlému doplňování náplně si cigareta získala 

oblibu u mnoha e-kuřáků. Elektronická cigareta eGo-t má díky svému unikátnímu systému 

plnění větší dýmivost a tím i větší požitek z e-kouření. Velkou výhodou je také to, že je 

tank průhledný. Jde proto ihned vidět, kdy je potřeba doplnit e-liquid do náplně  

a jak dlouho náplň ještě vydrží, aniž by bylo potřeba náplň vysunout z cigarety. 

Akumulátor lze uzamknout. Jedná se o novinku, kterou jistě spousta e-kuřáků ocení – 5x 

rychle zmáčknout hmatník 

akumulátoru a ten se 

uzamkne. Pro odemčení 

platí stejný postup. Zabrání 

se tak nechtěnému zapnutí 

např. v kapse. Tento typ 

elektronické cigarety vydrží 

oproti běžným starším 

typům až 4x déle nabitá. 

Elektronická cigareta je 

kompatibilní s celou řadou 

příslušenství řady eGo. 

 

 

2.4.2.4 Knotové systémy 

Asi nejrozšířenější systém. E-liquidem je naplněna nádobka, ve které je zároveň žhavicí 

spirálka s knoty zásobující spirálku e-liquidem. Žhavící spirálka je dle typu daného 

příslušenství umístěna ve spodní nebo horní části nádobky. Objem tanku s e-liquidem  

se liší. Od 1 ml až po např. 5 ml. 

 

Zástupcem tohoto systému je například elektronická cigareta eGo-W. Objem cartomizéru 

je cca 2 ml a běžnému e-kuřákovi v něm vydrží náplň cca jeden den. Cartomizér se plní 

pomocí lahvičky s tupou jehlou do malého postranního otvoru. E-liquid se nikdy nesmí 

Obrázek 14 Elektronická cigareta eGo-T [46] 
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dostat do otvoru se žhavící spirálkou, která by se utopila a cartomizér by pak nefungoval. 

Cartomizér je spotřební materiál a je nutné ho jednou za čas vyměnit. Akumulátor 

elektronické cigarety je manuální a dá se 5 rychlými zmáčknutími hmatníku uzamknout  

a stejným způsobem opět odemknout. Doporučuje se nabíjet max. 2 - 3 hodiny.  

O elektronickou cigaretu je třeba se starat jako o jinou elektroniku. Akumulátor je potřeba 

občas očistit papírovým kapesníčkem. Dále je potřeba dávat si pozor na pády či jiné 

nárazy, např. se nedoporučuje nosit elektronickou cigaretu v kapse s klíči apod. 

Upozornění: K tomuto akumulátoru je nutné používat nabíječku 420 mAh. Nedoporučuje 

se používat nabíječku pro elektronickou cigaretu Joye 510, (150mAh). [46] 

 

 
Obrázek 15 Elektronická cigareta eGo-W [46] 
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2.5 Legislativa týkající se elektronických cigaret 

Elektronických cigaret se týká zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami 

působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a jeho novela 

č. 305/2009 Sb. (s účinností od 1. 7. 2010).  

Dle § 2 písm. j), se elektronickou cigaretou rozumí výrobek napodobující funkci 

tabákového výrobku nebo tabákové potřeby, jehož účelem je vdechování nikotinových 

výparů, včetně příslušenství takových výrobků.  

Dle § 3 lze tabákové výrobky, tabákové potřeby a elektronické cigarety lze prodávat pouze 

v prodejnách podle zvláštního právního předpisu, a to na vyčleněném místě, dále  

ve stáncích s prodejem denního a periodického tisku, v zařízeních společného stravování 

provozovaných na základě hostinské činnosti nebo v ubytovacích zařízeních, s výjimkou 

ubytovacích zařízení určených k ubytování dětí a mládeže. Další omezení a zákazy prodeje 

tabákových výrobků a tabákových potřeb stanoví zvláštní právní předpis.  

Dle § 6 odst. 1 je prodej tabákových výrobků, tabákových potřeb a elektronických cigaret 

je osobám do 18 let zakázán.  

Kouření je zakázáno: 

a) na veřejných místech, kterými jsou: 

1. veřejnosti volně přístupné uzavřené prostory; 

2. veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory budov státních orgánů a orgánů 

územních samosprávných celků; 

3. veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory zařízení zřízených státem  

nebo územními samosprávnými celky; 

4. veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory finančních institucí; 

5. dopravní prostředky veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné 

dopravy; 

6. veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory budov související s veřejnou dopravou; 

7. kryté nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné silniční a drážní dopravy a městské 

hromadné dopravy, s výjimkou stavebně oddělených prostor ke kouření 

vyhrazených a při pobytu osob trvale větraných do prostor mimo budovu;  
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b) ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení; 

c) ve vnitřních prostorách nekuřáckých zařízení a ve vnitřních prostorách vyhrazených  

pro nekuřáky v zařízeních s vyhrazenými prostory; 

d) v uzavřených zábavních prostorách, jako jsou kina, divadla, výstavní a koncertní síně, 

dále ve sportovních halách a prostorách, kde jsou pořádána pracovní jednání s výjimkou 

zvláštních, stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených se zajištěným 

dostatečným větráním podle požadavků stanovených zvláštním právním předpisem; 

e) ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů, s výjimkou uzavřených 

psychiatrických oddělení nebo jiných zařízení pro léčbu závislostí, ve kterých je dovoleno  

kouřit pouze v prostorách stavebně oddělených, ke kouření vyhrazených a při pobytu osob 

trvale větraných do prostor mimo budovu. Dále je zakázáno kouřit ve vnitřních prostorách 

budov užívaných státními orgány, orgány územních samosprávných celků, zařízení 

zřízených státem nebo územním samosprávným celkem poskytujících veřejné služby  

a finančních institucí včetně jejich zařízení společného stravování jsou osoby pověřené 

jejich řízením povinny zajistit, aby osoby byly v těchto budovách chráněny před škodami 

působenými kouřením.  

U vstupu do zařízení společného stravování provozovaného na základě hostinské činnosti 

je jeho provozovatel povinen viditelně označit, aby byla zajištěna informovanost osob  

před vstupem do zařízení, zda jde o: 

a) nekuřácké zařízení musí být označeno grafickou značkou "Kouření zakázáno"; 

b) kuřácké zařízení; musí být označeno grafickou značkou "Kouření povoleno"; 

c) zařízení s vyhrazenými prostory; musí být označeno grafickou značkou "Stavebně 

oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky" a zároveň prostory, v nichž je kouření 

zakázáno, musí být označeny grafickou značkou "Kouření zakázáno" a prostory, v nichž 

je kouření povoleno, musí být označeny grafickou značkou "Kouření povoleno". 

Velikost grafických značek "Kouření zakázáno" a "Kouření povoleno" musí být 

nejméně 12 cm x 16 cm. Velikost grafické značky "Stavebně oddělené prostory  

pro kuřáky a nekuřáky" musí být nejméně 16 cm x 24 cm.  

Kuřácká zařízení a zařízení s vyhrazenými prostory, v nichž je kouření povoleno, musí mít 

zajištěné dostatečné větrání podle požadavků vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických 

požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 
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epidemiologicky závažných. Zařízení s vyhrazenými prostory musí mít prostory, v nichž je 

kouření povoleno, stavebně odděleny od prostor, v nichž je kouření zakázáno. [28] [31] 

Tento zákon tedy definuje elektronickou cigaretu jako výrobek napodobující funkci 

tabákového výrobku nebo tabákové potřeby, jehož účelem je vdechování nikotinových 

výparů. Dále určuje místa, kde lze elektronickou cigaretu prodávat. Osobám mladším  

18 let se zakazuje prodej. Z pohledu používání elektronických cigaret a zákazu kouření 

je tento zákon velmi nepřesný. Základním nedostatkem je, že zde není definován pojem 

„kouření“. Jedinou definici „kouření“ lze nalézt bohužel v právně nezávazném Doporučení 

Rady EU č. 2009/C 296/02 ze dne 30. listopadu 2009, o nekuřáckém prostředí. V příloze je  

v odst. 16 uvedeno, že kouření by mělo být definováno jako držení zapáleného 

tabákového výrobku nebo manipulace s ním bez ohledu na to, zda je vdechován nebo 

vydechován. Zákaz kouření by se tedy neměl na elektronické cigarety vztahovat, protože 

jejich používání nenaplňuje klíčový znak kouření – nehoří. 

Zda se zákaz kouření vztahuje i na inhalování výparů z elektronické cigarety bylo  

po vydání zákona č. 305/2009 Sb. velmi živě probíráno i na diskusních fórech věnujících  

e-kouření. Provozovatel internetového fóra e-cigaretafans.eu proto vznesl dotaz přímo  

na Policejní prezidium České republiky: 

„Dobrý den, 

jsem provozovatel Internetových stránek http://www.e-cigaretafans.eu/ , kde širokou 

veřejnost seznamujeme s pojmem „elektronická cigareta (e-cigareta) a elektronické 

kouření (e-kouření)“. Vzhledem k tomu, že dnem 1. 7. 2010 vešla v platnost tzv. Novela 

protikuřáckého zákona, která v sobě již zahrnuje definici elektronické cigarety, mám dotaz, 

zda se i na e-cigaretu vztahují omezení pro její používání, která jsou dále v zákoně uvedena 

jen jako místa se zákazem kouření. Je tedy inhalace výparů z e-cigarety (e-kouření) 

považováno za kouření a zákaz kouření se tedy vztahuje i na e-cigaretu? 

Protože právě i Policie ČR provádí dohled, nad dodržováním tohoto zákona, např.  

na některých veřejně přístupných místech, obracím se s tímto dotazem na Vás. Víte již,  

jak budete nahlížet na tzv. e-kouření?    
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Odpověď Policejního prezidia ČR: 

Dobrý den, 

stanovisko, zda inhalace výparů z e-cigarety je považováno, či není považováno  

za kouření, Vám Policie ČR nemůže poskytnout, neboť k této odpovědi není kompetentní. 

Na druhou stranu, zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících 

zákonů, se týká i činnosti Policie ČR. 

 

Podle našeho stanoviska nelze používání elektronické cigarety na místech, kde je kouření 

zakázáno (viz § 8 zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících 

zákonů) kvalifikovat a postihovat jako přestupek na úseku ochrany před alkoholismem  

a jinými toxikomániemi podle § 30 odst. 1. písm. m) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 

 

S pozdravem 

kpt. Jaroslav Ibehej 

tiskový mluvčí policejního prezidia ČR“ [44] 

 

Z těchto dvou důvodů skutečně vyplývá, že zákaz kouření uvedený v § 8 zákona  

č. 379/2005 Sb. a jeho novely zákona č. 305/2009 Sb., platí pouze pro kuřáky 

tabákových cigaret. 

Dále by se elektronických cigaret mohl týkat zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon  

č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, 

zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci 

léčivých přípravků.  

Ustanovení § 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy reguluje pouze reklamu  

na tabákové výrobky – přímý zákaz reklamy na elektronické cigarety neobsahuje. 

Ustanovení § 5 tohoto zákona upravuje podmínky reklamy na humánní léčivé přípravky  

v odst. 3). Předmětem reklamy může být pouze humánní léčivý přípravek registrovaný 

podle zvláštního právního předpisu.  
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V mezinárodním kontextu to mohou být Směrnice Evropského parlamentu a rady 

2001/83/ES, kodex Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, Směrnice 

rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a Směrnice Evropského parlamentu a rady 

2003/33/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících  

se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství souvisejících s tabákovými výrobky, 

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2001/37/ES o sbližování právních a správních 

předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových 

výrobků a Směrnice Evropského parlamentu a rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti 

výrobků. [40] 
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3. Statistika a rozbor požárů 

V podkapitolách jsou uvedeny statistiky požárů v letech 2012 a 2013. V dalších 

podkapitolách je proveden rozbor jednotlivých požárů, jejichž iniciátorem byla 

elektronická cigareta. 

3.1 Statistika požárů 

Od roku 2006 používá HZS ČR program SSU/ZOZ. Každý kraj má samostatnou databázi, 

kde jsou jednotlivé Zprávy o zásahu (ZOZ) evidovány, kontrolovány a následně 

archivovány. V roce 2012 se v programu SSU v kartě „Iniciace zařízením“ objevil příznak 

„elektronické cigarety + nabíječky“. Od této doby je možné statisticky sledovat požáry, 

jejichž iniciátorem byla elektronická cigareta. Drtivá většina požárů, které budou podrobně 

rozebrány v následující kapitole, vznikla v domácnostech. 

3.1.1 Rok 2012 

JPO v tomto roce zasahovaly celkem u 103.985 událostí. Oproti předchozímu roku 2011 

došlo k nárůstu mimořádných událostí o 3 %, což znamená 2.884 případů.  

 

Obrázek 16 Přehled činností JPO v roce 2012 
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Z Obrázku 16 je patrné, že největší podíl zásahů mají technické havárie, do nichž patří 

technické havárie (13 případů), technické pomoci (35.709 případů), technologické pomoci 

(490 případů) a ostatní pomoci (3.451 případů).  

Požáry tvoří dlouhodobě zhruba pětinu zásahů. V roce 2012 bylo při požáru zraněno 

celkem 1.286 osob, zemřelo 125 osob. V porovnání s rokem 2011 vzniklo o 3 % požárů 

méně, škody jsou naopak vyšší o 27,7 %. Přitom 399 velkých požárů (se škodou 1 mil. Kč 

a více), tzn. 1,9 % z celkového počtu, vzniklo 77,5 % z celkových škod. Usmrcených osob 

bylo v roce 2012 o 3,1 % méně a zraněných o 11,6 % více než v roce předešlém. Hasiči 

bezprostředně zachránili při požárech 726 osob a dalších 4.469 jich bylo před požáry 

evakuováno. Z uvedeného přehledu vyplývá, že v roce 2012 vzniklo na území ČR  

v průměru denně 56 požárů a škoda 7,8 mil. Kč. Uchráněné hodnoty jednotkami požární 

ochrany 3,7 krát převyšují škody přímé. [19] 

V roce 2012 došlo v domácnostech ke 2.684 požárům se škodou 437.394.600 Kč, 71 osob 

bylo usmrceno a dalších 643 osob bylo zraněno. Přitom 108 velkých požárů (se škodou  

1 milion Kč a vyšší), tj. 4 % požárů, způsobilo škodu 191 mil. Kč, tj. 44 % z celkových 

škod. Ve srovnání s rokem 2011 je počet požárů vyšší o 0,6 %, škody se zvýšily o 7 %. 

V tomto roce došlo k třem požárům, jejichž iniciátorem byla elektronická cigareta. 

 

 

Obrázek 1717 Rozdělení požárů v domácnostech podle prostorů jejich vzniku 
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Z Obrázku 17 vyplývá, že k nejvíce požárům dochází v obytných místnostech, ložnicích, 

kuchyních a spížích.  

3.1.2 Rok 2013 

JPO v tomto roce zasahovaly celkem u 112.281 událostí. Oproti předchozímu roku 2012 

došlo převážně díky červnovým povodním k nárůstu mimořádných událostí o 8 %,  

což znamená 8.296 případů. 

V porovnání s rokem 2012 vzniklo o 16,5 % požárů méně, přičemž jsou škody nižší  

o 16 %. Přitom 338 velkými požáry (se škodou 1 mil. Kč a více), tzn. 2 % z celkového 

počtu, vzniklo 77 % z celkových škod. Usmrcených osob bylo v roce 2013 o 11,2 % méně 

a zraněných o 7,5 % méně. Hasiči bezprostředně zachránili při požárech 605 osob a dalších 

6 134 osob bylo před požáry evakuováno. Z uvedeného přehledu vyplývá, že v roce 2013 

vzniklo na území ČR v průměru 47 požárů denně se škodou 6,6 mil. Kč a včasným 

zásahem byly uchráněny hodnoty v hodnotě 36,6 mil. Kč denně. Uchráněné hodnoty 

jednotkami PO tedy 5,6 krát převyšují škody přímé. [20] 

V roce 2013 došlo v domácnostech ke 2.422 požárům se škodou 456.831.800 Kč, 64 osob 

bylo usmrceno a dalších 600 osob bylo zraněno. Přitom 104 velkých požárů (se škodou  

1 milion Kč a vyšší), tj. 4 % požárů, způsobilo škodu 265 mil. Kč, tj. 58 % z celkových 

škod. Ve srovnání s rokem 2012 je počet požárů nižší o 10 %, škody se zvýšily o 4 %. 

3.2 Rozbor požárů v České republice 

V roce 2012 se v programu SSU v kartě „Iniciace zařízením“ objevil příznak „elektronické 

cigarety + nabíječky“. V této kapitole budou podrobně rozebrány všechny požáry, jejichž 

iniciátorem byla označena elektronická cigareta. 
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3.2.1 Ostrava 17. 3. 2012 

K prvnímu evidovanému 

případu došlo dne 17. 3. 

2012 v Ostravě. Místem 

požáru byla kuchyň v bytové 

jednotce  

2+kk. Uživatelka bytu 

zakoupila elektronickou 

cigaretu eGo-T dne 15. 3. 

2012. O dva dny později 

dala elektronickou cigaretu 

nabíjet, přičemž ji položila  

na kuchyňskou linku  

a nabíječku zasunula do elektrické zásuvky. V tu dobu v bytě spal na posteli, ve 

vzdálenosti přibližně dva metry od kuchyňské linky její přítel, který uvedl, že ho vzbudilo 

teplo u nohou. Když procitl ze spánku, uviděl na okraji postele malé plameny, které 

likvidoval přikrytím.  

 

Obrázek 18 Elektronická cigareta eGo-T a torzo akumulátoru [6] 

Obrázek 19 Následky požáru [6] 
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Vyšetřovatel požáru při 

ohledání zjistil, že došlo 

k vystřelení akumulátoru 

z elektronické cigarety 

směrem k posteli. Na 

základě ohledání místa 

požáru, nalezených stop 

po požáru  

a informací od uživatelů 

bytové jednotky 

konstatoval, že příčinou 

vzniku požáru byla 

technická závada na 

elektronické cigaretě eGo-T. Aby zjistil důvod závady a vystřelení akumulátoru 

z elektronické cigarety, tuto odebral jako vzorek a odeslal k expertíze  

do TÚPO. Provedenou expertízou bylo zjištěno, že k poškození elektronické cigarety došlo 

v důsledku exploze a následného vystřelení Li-Pol akumulátoru (sloužícího k napájení 

elektronických obvodů a žhavicí spirálky cigarety) z obalu cigarety. Experti z TÚPO dále 

uvedli, že exploze akumulátoru může nastat vlivem jeho přehřátí buď vnitřním zkratem, 

působením teploty z vnějšího tepelného zdroje, nebo velkým nabíjecím proudem při 

nabíjení. Vzhledem k tomu, že v akumulátoru je použit prvek lithium, dojde vzhledem 

k chemickým vlastnostem lithia skoro vždy ke vzniku požáru (dochází k rozkladu hydridu 

lithného na lithium a vodík, kde oba prvky jsou na vzduchu velmi reaktivní). Na zbytcích 

vnitřku akumulátoru nebyly nalezeny stopy po působení zkratu a akumulátor byl umístěn  

na kuchyňské lince za normální pokojové teploty. Příčinou exploze bylo přehřátí 

akumulátoru při nabíjení. Přehřátí akumulátoru nastane nadměrným proudem při poruše 

nabíječky. [11] Požár poškodil postel a lůžkoviny. Škodu požárem odhadl vyšetřovatel  

na 20.000 Kč.  

3.2.2 Praha 20. 8. 2012 

K druhému požáru došlo dne 20. 8. 2012 v Praze. Požár vznikl v bytové jednotce 2+kk  

ve 3. NP osmipodlažního obytného domu. Jednotky HZS Praha likvidovaly požár jedním  

Obrázek 19 Následky požáru [6] 
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C proudem vody v dýchací technice. Při hasebním zásahu byl z požárem zasaženého bytu 

zachráněn jeden pes. Jednotka nasadila přetlakovou ventilaci. Hasební vodou byly 

zasaženy tři byty a nehtové studio, nacházející se pod požářištěm. Uživatelka bytu uvedla, 

že se na místě události nenacházela, zhruba hodinu před vznikem požáru odešla na nákup. 

Plamenné hoření zasáhlo nejvíce obývací pokoj, méně pak kuchyňský kout. Největší 

stupeň tepelné degradace vykazovala pohovka, příčka mezi obývacím pokojem a ložnicí 

a plastový rám trojkřídlého okna. Další zařízení obývacího pokoje bylo zasaženo lehce. 

Plamenné hoření se dále rozšířilo částečně na vybavení kuchyňského kouta a dveře mezi 

obývákem a předsíní. Sálavým teplem byly poškozeny stavební konstrukce a veškeré 

vybavení obývacího pokoje, kuchyňského kouta a předsíně. Poškození dveří mezi 

obývákem a předsíní svědčilo o tom, že byly v době požáru otevřené. Naopak dveře 

z předsíně do ložnice byly v průběhu požáru dle poškození zavřené. Ložnice byla zasažena 

pouze zplodinami hoření (strop silně a zbytek místnosti včetně vybavení jen slabou vrstvou 

sazí). Zplodiny hoření silně zasáhly také výmalbu domovní komunikace. K tomuto očazení 

došlo po otevření vchodových dveří bytu.  

Podrobným ohledáním obývacího pokoje, který plamenné hoření zasáhlo nejvíce, bylo na 

místě nalezeno 

požární ohnisko (dle 

charakteristických 

stop působení a šíření 

požáru v rohové části 

pohovky, přičemž se 

poškození hořlavých 

i nehořlavých 

materiálů plamenným 

hořením i tepelným 

působením snižovalo se zvyšující se vzdáleností od středu ohniska). Tyto znaky byly 

pozorovány na vybavení (nábytku obývacího pokoje a na stěnách místnosti). Pohovka byla 

tvaru písmene L, a její konstrukce sestávala z dřevěných hranolů, dřevotřískových desek 

a polyuretanového polstrování s textilním potahem modré barvy. Dřevěná konstrukce 

sedačky prohořela nejhlouběji v rohu sedačky, a to nejvíce na zadní straně. V tomto místě 

Obrázek 19 Akumulátor připojený na nabíječku nalezený naproti pohovce [3] 
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došlo také k největšímu poškození dřevotřískové desky příčky, která v tomto místě 

prohořela taktéž nejhlouběji. Zde bylo nalezeno torzo elektrické zásuvky, instalované 

v elektroinstalační krabici pod omítku. [3] 

Uživatelka bytu vypověděla, že do zásuvky za pohovkou a na protější straně u nábytku 

zapojila nabíječky elektronických cigaret, které tentýž den vyzvedla na poště. Protože  

se snaží s kouřením tabákových cigaret přestat, zakoupila si proto elektronickou cigaretu, 

a tabákové cigarety kouří jen v omezené míře (z okna). Ohledáním místa se potvrdila 

výpověď uživatelky a byl nalezen akumulátor elektronické cigarety připojený na nabíječku 

a v elektrické zásuvce. Toto zařízení jevilo poškození pouze tepelnou degradaci působením 

požáru (viz Obrázek 20). [3] 

V požárním ohnisku byla 

pod elektrickou zásuvkou 

ve vrstvě  popela nalezena 

torza nabíjecího adaptéru, 

kabelu a části akumulátoru 

elektronické cigarety. Tyto 

zbytky zařízení vykazovaly 

vysoký stupeň poškození 

působením vysokých teplot. 

Torzo nabíjecího adaptéru 

sestávalo ze zbytku desky 

s elektronickými součástkami, kolíky zástrčky zcela chyběly. Měděné slaněné vodiče byly 

zkřehlé vyžíháním a téměř zbavené bez izolace. Torzo elektronické cigarety tvořilo 

kovovou trubičku o délce 105 mm a průměru cca 10 mm, na jednom konci opatřeno 

šestihranem a závitem.  

Vyšetřovatel požáru konzultoval zjištěné skutečnosti s příslušníky Policie ČR a rozhodl  

o zajištění některých stop z požářiště a jejich laboratornímu zkoumání v oboru 

kriminalistika, odvětví elektrotechnika, na Odboru kriminalistické techniky a expertíz 

(OKTE).  

Obrázek 20 Torzo akumulátoru elektronické cigarety [3] 
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Policejní technik zajistil tyto stopy:  

 torza nabíjecího adaptéru, kabelu a části elektronické cigarety;  

 torzo elektrické zásuvky (bylo demontováno z elektroinstalační krabice a vodiče 

byly v délce cca 5 cm od zásuvky přestřiženy). Při demontáži zásuvky bylo 

zjištěno, že její vnitřní prostor požár nezasáhl. 

 Dále byl zajištěn srovnávací materiál z požárem zasaženého bytu - druhého,  

jen lehce zasaženého akumulátoru elektronické cigarety s kabelem a nabíjecím 

adaptérem a dostupná dokumentace k elektronické cigaretě.  

V odborném vyjádření provedené expertizy v OKTE zpracovatel uvedl, že středový 

kontakt v pouzdře pro akumulátor, který slouží k nabíjení akumulátoru a pro běžný provoz 

elektronické cigarety nese markanty nestandardního tepelného namáhání, jejichž příčinou 

byl nejspíše přechodový odpor, který vznikl mezi oběma středovými kontakty při vybíjení 

respektive nabíjení. Z tohoto zkoumání tedy vyplývá, že jako možná příčina vzniku požáru 

mohl být vznik přechodového odporu mezi nabíjeným akumulátorem a nabíječkou.  

Jak bylo uvedeno níže, běžně používané akumulátory v těchto zařízeních mají jako hlavní 

složku lithium. Tento prvek reaguje bouřlivě s kyslíkem. Jednou z nechtěných vlastností 

lithiových akumulátorů je to, že jsou citlivé na překročení povoleného nabíjecího napětí, 

přičemž u nich dochází k přehřátí, nárůstu vnitřního tlaku a následné explozi. Z toho 

vyplývá, že k přehřátí a následným reakcím mohlo dojít i vlivem zvýšení teploty  

při přechodovém odporu, jelikož kontakt, na kterém bylo zjištěno poškození vlivem 

pravděpodobného přechodového odporu, se nachází v těsné blízkosti akumulátoru.   

Již samotné tepelné účinky přechodového odporu, ke kterému pravděpodobně došlo, 

postačují ke vzniku požáru v daném prostředí, kde se nacházely textilní materiály a dřevo. 

Z vlastností použitého akumulátoru v elektronické cigaretě je zřejmé, že ve fázi vzniku 

požáru došlo k jeho významné podpoře právě reakcí použitého lithia. [3] 

Při požáru byla zraněna jedna osoba, která se nadýchala zplodin hoření. Vyšetřovatel 

odhadl škodu požárem na 800.000 Kč. 

3.2.3 Praha 23. 10. 2012 

V pořadí třetímu evidovanému případu došlo dne 23. 10. 2012 v jedné z kanceláří 

administrativního objektu. 
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K požáru došlo během nabíjení akumulátoru elektronické cigarety eGo-C. Požár zničil 

akumulátor. Vlivem tepelného působení požáru došlo k poškození koberce. Vzorek, 

doplněný o nabíječku s USB konektorem, byl odeslán na expertízu do TÚPO. 

Uživatel cigarety uvedl, 

že chvíli po příchodu do 

zaměstnání zapojil 

elektronickou cigaretu do 

nabíječky a tu pak strčil 

do elektrické zásuvky. 

Elektronická cigareta se 

takto dobíjela cca 2,5 hodiny. Po této době náhle uslyšel syčení. Když vzal elektronickou 

cigaretu do ruky, byla velmi horká. Vytrhnul proto nabíječku ze zásuvky a odhodil 

elektronickou cigaretu na podlahu místnosti. Ta po cca 30 sekundách explodovala. 

Poškozený dále uvedl, že elektronická cigareta byla přibližně 3 měsíce stará. Nabíječka 

nebyla jeho, ale kolegy.  

Provedenou expertízou bylo zjištěno, že běžně používané akumulátory v těchto zařízeních 

mají jako hlavní složku lithium, které bouřlivě reaguje s kyslíkem. Jednou z nevýhod 

lithiových akumulátorů je citlivost na překročení povoleného nabíjecího napětí, přičemž  

u nich dochází k přehřátí, nárůstu vnitřního tlaku a následné explozi. Z toho vyplývá,  

že k přehřátí a následným reakcím mohlo dojít i vlivem zvýšení teploty při nabíjení. 

V odborném vyjádření TÚPO MV GŘ HZS ČR se píše: „ Na základě výsledků požárně 

technické expertízy lze jednoznačně konstatovat, že na přijatém vzorku byly nalezeny 

stopy poruchového jevu, který měl za následek vznícení a požár výparů lithia LiMn2O4 

akumulátoru elektronické cigarety. Daný závěr byl formulován především na základě 

vyhodnocení těchto informací, shrnutých do následujících odrážek: 

- Dle výrobce je elektronická cigareta typu eGo-C dodávána s akumulátorem jiného 

typu (650mA) osazeném přímo v článku bezpečnostní elektronikou proti přebití  

a tím i přehřátí. 

- Typ akumulátoru nalezený ve zkoumaném vzorku není osazen zabezpečením proti 

přebití a tím proti přehřátí. 

Obrázek 21 Požárem poškozený akumulátor [2] 
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- Výstupní proud originálního zdroje nabíječky má hodnotu 500mA. Z důvodu 

nedodání zdroje nabíječky, na kterou byla v době vzniku cigareta připojena, nelze 

posoudit účinek výstupního proudu na proces nabíjení. 

- Při přebíjení lithiových akumulátorů dochází v důsledku přeměny elektrické energie 

na tepelnou k vývinu tepla uvnitř článku. V případě nedostatečného chlazení článku 

dochází k nárůstu teploty a tím i tlaku uvnitř článku. V důsledku nízké teploty tání 

lithia dochází k jeho vypařování a po mechanickém protržení obalu dochází  

na vzdušném kyslíku ke vznícení horkých par lithia a tím ke vzniku požáru. 

- Při zkoumání bylo zjištěno, že padělky tohoto výrobku jsou osazeny akumulátorem 

identifikovaným při zkoumaném vzorku. 

- K proudovému přetížení akumulátoru, při jeho nabíjení, došlo s největší 

pravděpodobností v důsledku kombinace použití neoriginálního zdroje nabíječky  

a použitím neoriginálního akumulátorového článku bez integrované ochrany“. 2  

Škodu vzniklou požárem odhadl vyšetřovatel na 1.000 Kč. 

3.2.4 Malá Úpa 11. 1. 2013 

K dalšímu požáru, jehož iniciátorem 

byla elektronická cigareta, došlo dne 

11. 1. 2013 v jednom penzionu 

v Malé Úpě. Požářiště se nacházelo  

v 1. NP, pravé zadní části objektu, 

kde je na konci chodby kuchyňka, 

sprchový kout a pokoj. Tento pokoj  

a veškeré vybavení místnosti bylo 

zničeno požárem. Stropní konstrukce, 

kterou tvořily keramické desky 

MIAKO byly taktéž značně poškozené, a to hlavně nad střední částí pokoje. Stěna naproti 

vstupu do pokoje byla poškozená a většinou bez omítky. Nejzřetelnější poškození je  

v polovině délky této stěny. Stopy požáru nasvědčují tomu, že ohnisko se nachází přibližně 

uprostřed místnosti. Podlaha je pokryta zbytky shořelého vybavení a stavebních 

konstrukcí. Po odstranění sutě a vyhořelých a zbytků shořelého vybavení z podlahy byl 

zhruba v polovině délky místnosti, kde byla nejvíce opadaná omítka, nalezen černý 

Obrázek 22 Požárem zasažený penzion v Malé Úpě [38] 
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spečenec umělé hmoty a kovový rámeček. Po rozebrání spečence umělé hmoty bylo 

zjištěno, že se jedná o jednotlivé části netbooku, GPS navigace, nabíjecího adaptéru  

a zbytku elektronické cigarety nezjištěné značky. Od místa nálezu spečence vedl ke stěně  

s opadanou omítkou elektrický vodič s měděným jádrem bez ochranné izolace.  

Uživatelka pokoje uvedla,  

že do elektrické zásuvky byl zapojen 

zdroj netbooku a GPS navigace. Dále 

uvedla, že v pokoji byla po 11. hod. 

přibližně 20 min. pracovala  

na netbooku. Potom si vzala mycí  

a čisticí prostředky a šla uklízet do 2.NP 

domu, kde jsou čtyři pokoje. Když  

se vrátila a otevřela dveře od kuchyňky, 

tak se z místnosti do chodby dostal hustý černý kouř. Uživatelka proto rychle dveře zavřela 

a vyběhla po schodech do 2.NP a vyskočila z okna ven do sněhu.   

Expert oboru elektro v OKTE zajistil zbytky netbooku, GPS navigace, nabíjecího adaptéru, 

elektronické cigarety a poškozené vodiče. V odborném vyjádření provedené expertizy  

v OKTE zpracovatel uvedl, že netbook měl přes USB konektor připojenou navigaci  

k nabíjení a dále elektronickou cigaretu. Sestava byla do sítě připojena ode dne 22. 12. 

2012 a netbook byl odpojován pouze softwarově. U některých komponentů sestavy  

se podařilo technickou závadu vedoucí k iniciaci požáru vyloučit, např. u akumulátorů 

netbooku, u akumulátoru navigace a adaptéru netbooku. Některé komponenty  

se nepodařilo vůbec dohledat, například akumulátor a žhavící část elektronické cigarety.  

U těchto nedohledaných komponentů proto nelze vyloučit technickou závadu vedoucí  

k iniciaci požáru. [5]    

Požárem byl zcela zničen pokoj v 1.NP s veškerým vybavením. Dále byl značně poškozen 

sprchový kout a kuchyňka s vybavením a elektrickými spotřebiči. Zničeny byly okna  

a dveře výše uvedených místností a poškozena byla elektrická instalace a stropní 

konstrukce. Poškozena byla chodba v 1.NP, okna, dveře, podlahy, podhledy, el. rozvaděče, 

dřevěné obložení atd. V 2.NP došlo k poškození dřevěného obložení, el. rozvaděče, oken, 

Obrázek 23 Místnost zničená požárem [38] 
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stropů, dveří, vybavení pokoje č. 2, osobních věcí rekreantů. Poškozeny byly tři bojlery  

v půdním prostoru, trámy krovu, dřevěné bednění střešní konstrukce a z části dřevěné 

obložení rodinného domu. Škoda způsobená požárem byla odhadnuta na částku  

cca 2.500.000,- Kč. Nikdo nezemřel ani nebyl zraněn. [5] 

3.2.5 Velké Meziříčí 11. 3. 2013 

K poslednímu evidovanému požáru došlo dne 11. 3. 2013 ve Velkém Meziříčí. V ložnici 

rodinného domu došlo k požáru přikrývky a matrace na posteli. Požár vznikl  

od nabíjejícího se akumulátoru elektronické cigarety eGo-W. Akumulátor byl našroubován 

do nabíjecího adaptéru. Ložnice, v níž požár vznikl, se nacházela v podkroví rodinného 

domu postaveného v roce 1965. Rodinný dům není rozdělen na požární úseky.    

Šetřením na místě požáru bylo zjištěno, že dne 11. 3. 2013 okolo třiadvacáté hodiny 

našroubovala uživatelka pokoje akumulátor elektronické cigarety do adaptéru nabíječky  

a zdroj nabíječky zapojila do elektrické zásuvky. Nabíjený akumulátor po té položila  

na dřevěnou skříňku poblíž postele v ložnici. Společně se svým přítelem sledovali 

notebook, když okolo jedné hodiny došlo k explozi akumulátoru a rozletu hořících částí po 

ložnici. Hořící části dopadly i na postel, která byla vzdálena cca 1,6 metru od dřevěné.   

Po explozi začala ihned hořet přikrývka a matrace. Požár společně uhasili vodou. 

V odpoledních hodinách oznámila tuto událost Operačnímu středisku HZS Kraje 

Vysočina. [4] 

Poškozená dále uvedla, 

že elektronickou 

cigaretu i s nabíječkou 

koupila dne 21. 3. 2012. 

V listopadu 2012 

elektronickou cigareta 

reklamovala, jelikož se 

akumulátor nenabíjel. 

V únoru 2013 ji 

vyzvednula z reklamace 

a od té doby se zdála 
Obrázek 24 Elektronická cigareta eGo-W poškozená požárem [4] 
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funkční a bez zjevných závad.  

Vyšetřovatel požáru konstatoval, že příčinou vzniku požáru byla technická závada  

na elektroinstalaci nabíjeného akumulátoru, jejímž vlivem došlo k explozi akumulátoru,  

ze kterého vystřelily hořící fragmenty na postel a na různá místa místnosti, kde následně 

poškodily přikrývku, matraci, koberec a omítku.   

Vyšetřovatel požáru z důvodu přesnější specifikace zjištění příčiny zajistil odběr vzorků 

elektronické cigarety eGo-W, akumulátoru, nabíječky a fragmentů z akumulátoru, které  

se nacházely na částech přikrývky a tyto odeslal k expertíze na MV GŘ HZS ČR, Institut 

ochrany obyvatelstva, Lázně Bohdaneč.  

V odborném vyjádření provedené expertizy zpracovatel uvedl, že na základě zkoumání 

vzorků lze jako příčinu požáru a současně exploze, stanovit nesprávné nabíjení 

akumulátoru elektronické cigarety vlivem nabíječky, která nesplňuje parametry uvedené  

na typovém štítku a pravděpodobně i vlivem poruchy napájecího zdroje. Zkoumaná 

nabíječka je pouze napodobeninou a její veškerou elektroniku představuje LED dioda 

s rezistorem, jejíž jedinou funkcí je červená indikace po připojení k napájecímu napětí. 

Nabíječka dlouhodobě nabíjela akumulátor napětím až 5,5 V oproti na štítku uváděným  

4,2 V. V případě poruchy napájecího zdroje pak i napětím mnohem vyšším. V napájecím 

zdroji explodoval při zkoumání tranzistor, konkrétně po druhém připojení do zásuvky 

230V~ 50Hz. To svědčí o skryté závadě, která mohla mít vliv na úroveň výstupního napětí. 

Lithiové akumulátory jsou při tom velmi náchylné na nastavení nabíjecího napětí a i malá 

odchylka může vést k jejich zničení. Překročením maximálního nabíjecího napětí a proudu 

stoupala uvnitř článku akumulátoru teplota, doprovázená stoupajícím tlakem. Vlivem 

přetlaku došlo k explozi článku, roztržení akumulátoru a vzplanutí unikajících plynů  

a některých vystřelených fragmentů akumulátoru. [13] 

3.3 Rozbor požárů v zahraničí 

Pro vyhledání požárů v zahraničí, jejichž iniciátor byla elektronická cigareta, byly využity 

internetové zdroje. Při zadání výrazu „electronic cigarette fires“ nalezl internetový 

vyhledávač Google mnoho článků z celého světa o požárech v souvislosti s elektronickou 

cigaretou. V následujících podkapitolách bude analyzováno několik z nich. 
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3.3.1 Brookholme Croft, Hasland 7. 11. 2013 

Derbyshire Fire and Rescue Service šetří požár v domě s pečovatelskou službou. Požárem 

byla zasažena jedna místnost, odkud hasiči v dýchací technice zachránili starší ženu. I přes 

rychlou pomoc zdravotnického personálu, krátce po převozu do nemocnice následně 

podlehla svým zraněním. Iniciátorem požáru je akumulátor elektronické cigarety, který 

explodoval, a jeho trosky zasáhly hořlavé materiály v ložnici. Vznik a průběh požáru je 

stále v šetření.  

Akumulátory elektronických 

cigaret jsou lithiové,  

a po explozi již způsobily 

mnoho požárů. Příčinou 

exploze může být jejich 

přebíjení, fyzické poškození 

nebo nekvalitní výroba.  

Z fotografií je zřejmá výbušná 

síla, která může vzniknout 

rozkladem náplně 

akumulátoru.  

 

 

Obrázek 26 Torzo akumulátoru nalezené ve vzdálenosti cca 2 m od zdroje nabíjení [1] 

Obrázek 25 Nabíjený akumulátor elektronické cigarety [1] 
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Při běžném zjišťování příčiny vzniku požáru se hledá iniciátor v místě je nejvyšší intenzity. 

Li-ion akumulátor jako iniciátor požáru může po explozi vystřelit své části daleko  

od kriminalistického ohniska (místa, kde požár vznikl). Pokud se tedy jedná o závažnější 

požár, je těžší zjistit skutečnou příčinu jeho vzniku a je třeba se zaměřit na všechna zjištěná 

fakta.  

Derbyshire Fire and Rescue Service po tomto požáru pokračuje ve zkoumání li-ion 

akumulátorů napájejících elektronické cigarety.  

3.3.2 Atlanta 2013 

Požár s vznikem stejným jako ve všech výše uvedených případech se stal v Atlantě -  Grant 

Parku. Postižená žena uvedla, že si elektronickou cigaretu koupila proto, aby zlepšila svůj 

zdravotní stav. To ještě netušila, že jí zničí téměř celý dům.  

Žena vyšetřovateli vypověděla: „Bylo to jako Kaboom (videohra z roku 1982 na herní 

konzoli Atari 2600)! Uviděla jsem plamen, který se roztříštil po celém obývacím pokoji“. 

Plamenné hoření poškodilo sedací soupravu, koberec. Postižená žena se pokusila nabíjející 

se akumulátor elektronické cigarety vysunout z portu USB, pro ochranu rukou použila hadr 

na podlahu.  

Dále uvedla: " Kdybych nebyla 

doma, přišla bych o své psy, 

kočky a veškerý svůj majetek. 

Majitel prodejny, kterému 

postižená žena přinesla 

zničenou cigaretu, jí nabídl 

místo značky E-hit od 

distributora Marietta. Prodejce 

uvedl: „Je to poprvé, co jsem se setkal s takovou závadou akumulátoru, jedná  

se o nízkonapěťové zařízení, tak jsem překvapený, že by se mohlo něco takového stát“. 

Obchodní sdružení E - cigareta uvedlo, že je v provozu zhruba 3,5 milionu elektronických 

cigaret. Prodejkyně, která si otevřela vlastní obchod s elektronickými cigaretami  

v Suwanee řekla: „Požáry elektronických cigaret z pohledu množství uživatelů jsou velmi 

Obrázek 27 Požárem poškozená elektronická cigareta [45] 



 

53 

 

vzácné. Všechno, co je elektronické a zasunuje se do elektrické zásuvky, je potenciálně 

požárně nebezpečné. Nechci opustit ani mou myčku v provozu, když někam odcházím“ 

[45] 

3.3.3 Mirror Online „Fire warning after e-cigarettes EXPLODES while being 
charged“ 

Hasiči varují, že elektronické cigarety způsobily několik požárů a prohlašují, že mají  

za následek alespoň jeden lidský život. K jednomu z případů došlo při nabíjení k explozi 

akumulátoru. 

K nejnovějšímu požáru došlo v Kirklees, West Yorkshire, kde explodovala elektronická 

cigareta během nabíjení. Sice nebyl nikdo zraněn, ale odlétající úlomky zasáhly, podlahu  

a pohovku. Existuje mnoho různých značek, všechny s vlastní specifickou nabíječkou. 

Hasiči tvrdí, že nejčastější příčinou vzniku požáru je buď použití nesprávné nabíječky, 

nebo silné utažení šroubového připojení k akumulátoru, což má za následek mechanické 

poškození akumulátoru. Tyto příčiny způsobí, že v náplni akumulátoru dochází k chemické 

reakci, uvolňuje se teplo a hrozí exploze. Další nebezpečí je způsobeno přebitím 

akumulátoru. Akumulátory elektronických cigaret na rozdíl od li-ion akumulátorů většiny 

mobilních telefonů nemají žádnou ochranu proti přehřátí cívky, což může vést opět  

k explozi.  

Sean Fearon, vyšetřovatel požárů West Yorkshirského hasičského záchranného sboru, 

uvedl, že majitel elektronické cigarety postupoval podle návodu k použití. Dále  

řekl: „Kontrola na národní úrovni se nezaměřuje na možnou požární nebezpečnost 

elektronických cigaret, ale spíš na účetnictví firem. Dovedu si představit, že někteří lidé 

mohou získat elektronickou cigaretu jako dárek, proto radím potenciálním uživatelům 

sledovat naše tipy na bezpečnost“. Při vyšetřování příčiny exploze akumulátoru 

elektronické cigarety v Batley zjistil, že zařízení bylo zhruba týden staré a bylo dvakrát 

dobíjeno v elektrické zásuvce. Při třetím nabíjecím cyklu pomocí konektoru USB  

na notebooku se po 15 minutách se objevil žlutý záblesk a ozvala se rána. Akumulátor 

elektronické cigarety se při výbuchu roztříštil na rozpálené fragmenty, které se rozlétly  

po celém obývacím pokoji a poškodily koberec a pohovku. [37] 
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Hasiči radí nabíjet pouze originální nabíječkou, nekombinovat komponenty od různých 

výrobců a příliš neutahovat akumulátor k nabíječce. Nenechávat nabíjený akumulátor bez 

dozoru, čistit středový kolík akumulátoru a nabíječky alespoň jednou týdně pomocí 

hadříku nebo tampónu s alkoholem. V neposlední řadě je nutné včasné vyjmutí 

akumulátoru po jeho úplném nabití. 
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4. Rozbor požární nebezpečnosti elektronických cigaret 

Aby mohla být elektronická cigareta jako výrobek uvedena na trh, musí splňovat 

předepsané technické požadavky. V této kapitole bude také zhodnoceno případné požární 

nebezpečí elektronické cigarety jako celku a dále jednotlivých komponent.  Jako požárně 

nebezpečné v úvahu připadají e-liquid, žhavicí spirálka nebo akumulátor. 

 

4.1 Legislativa zabývající se technickými požadavky na výrobky 

Tuto problematiku upravuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, jeho novela č. 102/2001 Sb. a nařízení vlády  

č. 17 ze dne 9. prosince roku 2003, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická 

zařízení nízkého napětí. [24] [25] [26] [27] [30] 

4.1.1 Zákon č. 22/1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně  
a doplnění některých zákonů 
 

Podle § 2 písm. a), tohoto zákona, je výrobkem jakákoliv věc, která byla vyrobena, 

vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení 

na trh jako nová nebo použitá. 

Podle § 13 odst. (1), tohoto zákona, může být stanovený výrobek uveden na trh nebo,  

u výrobků stanovených nařízením vlády, uveden do provozu pouze za předpokladu,  

že splňuje stanovené technické požadavky, po posouzení shody a jsou-li splněny podmínky 

uvedené v odstavci 2. Pokud se dovozce před uvedením stanoveného výrobku na trh 

domnívá nebo má i jen důvod se domnívat, že tento výrobek nesplňuje technické 

požadavky stanovené podle § 12 odst. 1 písm. b) a navíc ohrožuje zdraví, informuje o tom 

u výrobků stanovených nařízením vlády příslušný orgán dozoru a výrobce. [30] 

Podle § 13 odst. (2), tohoto zákona, je stanovený výrobek, má-li být uveden na trh, 

popřípadě do provozu, v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády, opatřen 

stanoveným označením, dalšími označeními, a pokud tak stanoví nařízení vlády, musí být 

k němu vydáno nebo přiloženo ES prohlášení o shodě nebo jiný dokument. [30] 
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Podle § 13 odst. (3), tohoto zákona, označení C E na stanoveném výrobku vyjadřuje,  

že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech nařízeních vlády,  

které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl  

při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. [30] 

 

4.1.2 Nařízení vlády č. 17 ze dne 9. prosince 2003, kterým se stanoví technické 
požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 

Dle § 2, tohoto nařízení, může být elektrické zařízení uvedeno na trh pouze tehdy,  

splňuje-li technické požadavky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení. 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 17/2003 Sb., základní požadavky na bezpečnost 

elektrických zařízení: 

1. Všeobecné požadavky: 

a) Základní technické charakteristiky, jejichž dodržování zajišťuje, aby elektrické zařízení 

bylo používáno bezpečně a v podmínkách, pro které bylo vyrobeno, musí být 

vyznačeny na elektrickém zařízení, anebo pokud to není možné, musí být uvedeny  

v průvodní dokumentaci; 

b) Jméno a příjmení fyzické osoby nebo obchodní firma nebo název právnické osoby, která 

je výrobcem, značka, popřípadě obchodní známka musí být zřetelně uvedeny  

na výrobku, a není-li to možné, na jeho obalu; 

c) Elektrické zařízení a jeho díly musí být vyrobeny tak, aby byla zajištěna bezpečná  

a správná montáž a připojení; 

d) Elektrické zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby u něj, za předpokladu,  

že je používáno pro účely, ke kterým je určeno, a že je řádně udržováno, byla zajištěna 

ochrana před nebezpečími uvedenými v bodech 2 a 3; 

2. Ochrana před nebezpečím, které může způsobit elektrické zařízení ve smyslu bodu  

1, musí být technické provedení elektrického zařízení takové, aby bylo zajištěno, že: 

a) osoby a domácí a hospodářská zvířata budou přiměřeně chráněny před nebezpečím 

zranění nebo jiného poškození, které by mohlo být způsobeno elektrickým proudem 

při dotyku živých nebo neživých částí; 

b) nevzniknou nebezpečné teploty, nebezpečné oblouky nebo nebezpečná záření; 
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c) osoby, domácí a hospodářská zvířata a majetek budou přiměřeně chráněny  

před nebezpečími neelektrického charakteru, která mohou podle zkušenosti 

elektrická zařízení způsobovat; 

d) izolace musí odpovídat předvídatelným podmínkám. 

3. Ochrana před nebezpečími, která mohou vznikat působením vnějších vlivů na elektrické 

zařízení ve smyslu bodu 1, musí být technické provedení elektrického zařízení takové, 

aby: 

a) odolávalo předpokládaným mechanickým namáháním tak, že osoby, domácí  

a hospodářská zvířata ani majetek nebudou ohroženy; 

b) odolávalo za předpokládaných podmínek okolního prostředí působení jiných  

než mechanických vlivů tak, že osoby, domácí a hospodářská zvířata ani majetek 

nebudou ohroženy; 

c) při předvídatelných přetíženích neohrozilo žádným způsobem osoby, domácí  

a hospodářská zvířata ani majetek. [27] 

4.1.3 Některé čínské výrobky a označení CE 

Některé čínské zboží začalo používat svůj vlastní label CE, což znamená China Export. 

Toto označení se velmi podobá evropskému označení C E (Conformité Européenne). 

Rozdíl je pouze ve vzdálenosti mezi písmeny C a E. Čínská značka chce nejspíše  

v zákazníkovi vyvolat přesvědčení, že kupuje posouzený a tím i kvalitní výrobek. Zákazník 

se tak díky čínskému logu CE může mylně domnívat, že kupuje bezpečné zboží 

odpovídající evropským normám. Poprvé se o značce CE - China Export začalo hovořit  

již někdy v roce 2007. Zajímavé je, že EU neměla v té době grafické provedení své značky 

C E registrováno. Evropská unie tento problém nijak neřeší, a proto se falešné označení CE 

vyskytuje stále.  

 

 

Obrázek 29 Porovnání označení CE [42] 
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  Obrázek 28 Geometrie správného označení CE [42] 

Většina výrobců, dovozců a distributorů je seriozních a poctivě provedou posouzení 

výrobku s příslušnými normami EU, a ten pak opatří správným označením  

C E - Conformité Européenne. 

4.2 Povrchová teplota těla elektronické cigarety při provozu 

V roce 2012 podrobili experti z TÚPO zkušební měření vzorku elektronické cigarety. Pro 

laboratorní účely byla použita elektronická cigareta INTELLICIG Evolution. Cílem bylo 

zjistit, zda může svými tepelnými projevy při používání nebo nabíjení způsobit požár  

(v prostředí s nebezpečím výbuchu či vznícení hořlavých par nebo při kontaktu  

s hořlavými materiály).  

Měření povrchové teploty elektronické cigarety bylo provedeno pomocí termovizní 

kamery. Průběh teplot je zřejmý na Obrázku 31. Maximální dosažená teplota byla 42,7 °C. 
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  Obrázek 29 Termovizní snímek znázorňující rozložení teplot při vdechování výparů elektronické cigarety [12] 

Teplota vznícení je nejnižší teplota, při které se za definovaných zkušebních podmínek 

hořlavá látka ve směsi se vzduchem sama bez iniciace vznítí. Jako vznícení se označuje 

začátek chemické reakce směsi plynu nebo páry se vzduchem za objevení otevřeného 

plamene. Při stanovení teploty vznícení se vznícení vyvolá pouze působením tepla, nikoliv 

otevřeným plamenem nebo jiskrou. 
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 Tabulka 1 Teplota vznícení některých látek 

Název látky Teploza vznícení [°C] Název látky Teploza vznícení [°C]

Aceton 535 Obilný prach 267

Acetylen 305 Oxid uhelnatý 610

Asfalt 260 Papír 185

Bavlna 450 Petrolej 380

Benzen 560 Plexisklo 460

Benzín 470 PVC 370

Bílý fosfor 60 Rašelina 230

Cyklohexan 259 Seno 233

Černé uhlí 350 Sláma 310

Dřevo 270 Sirouhlík 102

Hnědé uhlí 260 Svítiplyn 560

Chlorbenzen 637 Tabák 175

Koks 400 Textil 290

Nafta 250 Toluen 535

Mouka 440 Trichlorsilan 230

Naftalen 528 Uhelný prach 260  

Z výše uvedené Tabulky 1 vyplývá, že maximální naměřená teplota povrchu elektronické 

cigarety při provozu je nízká pro vznícení běžných látek. Nehrozí tedy nebezpečí vzniku 

požáru. 

4.3 E-liquid 

E-liquid je kapalina v náplni elektronických cigaret. Typický e-liquid obsahuje 

propylenglykol, 0 – 2,4 % nikotinu a příchuť. Existují alternativní e-liquidy určené 

alergikům vyrobené výhradně na bázi polyethylenglykolu nebo glycerínu. Propylenglykol 

výborně přenáší chuť, ale má menší kouřivost. Glycerín je velmi špatný přenašeč chuti,  

ale vyvíjí mnoho kouře. V praxi se proto často používá směs těchto dvou látek,  

které se tak vhodně svými vlastnostmi doplňují. Polyethylenglykol sice není látka zdraví 

škodlivá, ale je náročná na výrobu (bez příměsi nežádoucích látek). 

 

4.3.1 Bezpečnostní značení obalů e-liquidu 

V dubnu roku 2012 byla většina dovozců a prodejců e-liquidů, míchacích bází a mixů 

s obsahem nikotinu upozorněna na povinnost dodržovat zákonné předpisy a na řízení 

vycházejících z platných předpisů EU a navozujících zákonů a předpisů ČR v souladu  

s předpisy EU.  
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Požadavky podle předpisů EU a navozujících zákonů a předpisů ČR o značení e-liquidů  

s obsahem (byť jen 1 mg) nikotinu. Za e-liquid je považován každý e-liquid, báze  

s obsahem nikotinu a různé mixy s obsahem nikotinu. Každé balení e-liquidu musí být 

označeno číslem šarže (např. při stažení 

výrobku z trhu nebo prověření a kontroly 

obsahu, musí jít celá zásilka dohledat). 

Na každém balení musí být zřetelně 

uváděn výrobce. E-liquid musí na obalu 

obsahovat popisy a varování v českém 

jazyce, vypsané složení výrobku v 

českém jazyce, popisy, varování a složení 

výrobku mohou být nahrazeny 

příbalovým letákem v češtině. Uzávěry 

balení musí být opatřeny dětskou 

pojistkou. Lahvičky nebo papírové 

krabičky musí obsahovat zřetelný text 

nebo symbolem zřetelné označení „Zákaz prodeje osobám mladším 18 let“. Lahvičky musí 

obsahovat volitelné znaky pro nevidomé. 

4.3.4 Bezpečnostní list 

Bezpečnostní list (anglicky MSDS = Material Safety Data Sheet) představuje dokument 

k nebezpečné látce nebo přípravku obsahující souhrn identifikačních údajů o výrobci  

nebo dovozci, údaje o nebezpečné látce a údaje potřebné pro ochranu zdraví a životního 

prostředí.  

Fyzikální a chemické vlastnosti e-liquidu obchodního značení EIGARETTE FLAVOR 

ESENCE od čínského výrobce SHENZHEN MICROCIG  INNOVATION 

TECHNOLOGY CO., LTD jsou uvedeny v Tabulce 2.   

 

 

 

 

 

Obrázek 30 Příklad označení e-liquidu 
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Tabulka 2 Fyzikální a chemické vlastnosti e-liquidu 

 

 

Skupenství kapalné

Teplota tání [°C] -27

Bod varu [°C] 210 - 211

Teplota vznícení 400

Teplota vzplanutí [°C] 79

Hustota [kg/m3] 1035 - 1401  

 

Z výše uvedených informací a zejména z Tabulky 2, kde je uvedena teplota vznícení  

400 °C, vyplývá, že v případě e-liquidu nehrozí nebezpečí vzniku požáru. 

4.4 Žhavicí spirálka 

Existuje více způsobů 

dodání e-liquidu ke žhavicí 

spirálce. Princip funkce je 

vždy stejný. Po sepnutí 

elektrického obvodu se 

spirálka, která je vyrobena 

z odporového drátu, 

rozžhaví, čímž dojde 

k přeměně přivedeného 

kapalného e-liquidu na páru. 

Aby bylo možné pružinku spatřit, je nutné sejmout plastovou nádobku cartomizéru,  

která slouží jako zásobník e-liquidu. Pro potřeby zkoumání jsem na obchodním portálu 

Aukro koupil elektronickou cigaretu eGo-W. Tento typ má dvě bezpečnostní funkce.  

Obrázek 31 Cartomizér elektronické cigarety eGo-W 
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První bezpečnostní funkcí je uzamykatelný akumulátor. Aktivuje/deaktivuje se tak,  

že se 5x rychle a krátce po sobě zmáčkne spínací tlačítko. Tato funkce brání náhodnému 

sepnutí např. v kapse a 

lze ji taky použít jako 

dětskou pojistku.  

Druhou bezpečnostní 

funkcí je monitorování 

teploty přístroje. Při 

jejím překročení se 

modře podsvícené 

spínací tlačítko rozbliká 

a elektronická cigareta 

se automaticky vypne. 

Vzhledem k 

miniaturnímu provedení a geometrickému uspořádání pružinky nelze stanovit přesnou 

teplotu  

při žhavení. Spirálka se 

při sepnutí a plně 

nabitém akumulátoru 

zbarví dooranžova, což 

představuje teplotu 

přibližně 750 – 800 °C.  

Pro představu, zda tato 

miniaturní žhavicí 

spirálka dokáže iniciovat 

požár, jsem provedl 

jednoduchý experiment. 

Cílem bylo zjistit, zda povrchové teplo odhalené a aktivované žhavicí spirálky dokáže 

vznítit zemní plyn, vycházející z plynového hořáku, umístěného na čtyřplotýnkovém 

vařiči.  

Obrázek 32 Odhalená pružinka v klidovém stavu 

Obrázek 33 Pružinka při žhavení 
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Jako první bylo třeba měřením stanovit dobu, za kterou dojde k automatickému odepnutí 

elektrického obvodu elektronické cigarety. Čas se měřil digitálními stopkami značky 

Olympia (přesnost 1/100 s). Tyto údaje jsou zobrazeny v Tabulce 3.  

Statickým zpracováním dat bylo zjištěno, že průměrně dojde k automatickému odepnutí 

elektrického obvodu při 10,58 ± 0,02 s. Tento údaj bude využit při dalším 

experimentování. 

Experiment byl proveden na dvou druzích hořáků.  První, rychlý hořák, určený pro nádoby 

o průměru 240 – 260 mm a spotřebou zemního plynu 0,8 l/s. Druhý, pomocný hořák, 

určený pro nádoby od 80 do 140 mm a spotřebou zemního plynu 0,03 l/s. [17] Všechna 

měření proběhla při pokojové teplotě 22,5 °C a relativní vlhkosti 58 %. Teplota a relativní 

vlhkost byla změřena domácí meteostanicí značky TFA. Přesnost měření teploty ± 1 °C, 

relativní vlhkosti ± 5 %. V Tabulce 4 je uvedeno průměrné složení zemního plynu, 

v Tabulce 5 pak jeho fyzikálně chemické vlastnosti.  

 

Tabulka 3 Stanovení doby automatického odepnutí elektrického obvodu 

Měření Čas [s]

1 10,54

2 10,49

3 10,54

4 10,75

5 10,50

6 10,51

7 10,63

8 10,59

9 10,72

10 10,50

Průměr 10,58

Medián 10,54

Rozptyl 0,02

Minimum 10,49

Maximum 10,75  
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Tabulka 4 Průměrné složení zemního plynu 

Metan [%] 98,4

Etan [%] 0,004

Propan [%] 0,002

Butan [%] 0,001

Oxid uhličitý [%] 0,001

Dusík [%] 0,008

Síra [mg/m3] 0,2

Průměrné složení zemního plynu

 

 

Tabulka 5 Fyzikálně chemické vlastnosti 

Výhřevnost [MJ/m3] 34,08

Spalné teplo [MJ/m3] 37,82

Hustota [kg/m3] 0,69

Meze výbušnosti [%] 5 – 15 

Teplota vznícení [°C] 650

Teplota plamene [°C] 1.957 

Vlastnosti zemního plynu

 

 

Bylo provedeno celkem 20 pokusů (10 na rychlém a 10 na pomocném hořáku)  

a ani v jednom případě nedošlo k vznícení zemního plynu od žhavící pružinky. Z výsledků 

experimentu a bezpečnostních funkcí akumulátoru vyplývá, že by miniaturní provedení 

žhavicí pružinky nemělo za běžných podmínek iniciovat požár. 

4.5 Elektrické akumulátory 

Elektrické akumulátory jsou chemické zdroje elektrické energie schopné, změnou 

chemického složení elektrochemicky aktivních složek elektrod, přijímat elektrickou energii 

z vnějšího zdroje a akumulovat (uchovávat) ji ve svých elektrodách jako energii 

chemickou. Vždy mají tři základní části. Kladnou a zápornou elektrodu (anoda a katoda)  

a mezi nimi elektrolyt. V nabitém stavu je u záporného pólu přebytek elektronů (elektrické 

napětí mezi oběma póly). Po sepnutí elektrického obvodu začne kladný pól odebírat 

elektrony, čímž vzniká elektrický proud a akumulátor se začne vybíjet. Elektrolyt přitom 

umožňuje pohyb elektronů mezi elektrodami uvnitř akumulátoru. Když se elektrony 

nashromážděné u záporné elektrody odčerpají, je akumulátor vybitý.  
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4.5.1 Rozdělení elektrických akumulátorů 

Elektrické akumulátory je možné dělit podle celé řady hledisek. 

Nejzákladnější je dělení: 

 podle typu elektrolytu: 

 akumulátory s kyselým elektrolytem;  

 akumulátory s alkalickým elektrolytem;  

 akumulátory s bezvodým elektrolytem; 

podle provedení: 

 otevřené akumulátory;  

 hermetické akumulátory.  

Hermetický akumulátor zůstává uzavřený a neuvolňuje plyn ani kapalinu, je-li provozován 

v mezích nabíjecích a teplotních podmínek stanovených výrobcem. Článek může být 

vybaven bezpečnostním prvkem, který chrání před nebezpečným vnitřním tlakem. Článek 

je konstruován tak, aby provoz po celou dobu životnosti probíhal v původním obalu. 

 

Obrázek 34 Rozdělení hermetických akumulátorů [9] 
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4.5.2 Niklové akumulátory 

Výhodou niklových akumulátorů je jejich cena. Nevýhodou malá akumulace energie. 

Akumulátory NiCd a NiMH jsou robustnější a mají delší životnost (vydrží 700 – 1000 

nabíjecích cyklů). Časté dobíjení a zanedbaná údržba mohou snížit kapacitu o 40 až 50 %. 

Vnitřní prostor akumulátoru lze rozdělit na tři zóny. V prázdné zóně je již energie 

vyčerpána, v užitečné zóně je energie, kterou lze ještě využít. Zóna usazenin  

se s přibývajícím stářím, špatné údržbě a při přetěžování článku rozšiřuje. Důsledkem je 

rychlé ochabnutí i pře to, že je akumulátor plně nabitý. 

U článků NiCd a NiMH je zóna usazenin tvořena krystalickými nánosy na elektrodách, což 

se projevuje jako tzv. paměťový efekt u NiCd (elektrický článek si "pamatuje" stav,  

v němž začalo dobíjení, a ten považuje za počáteční). S dobrou nabíječkou je však možné 

niklové akumulátory usazenin zbavit, a to vícenásobným opakováním nabíjecích  

a vybíjecích cyklů – potom usazeniny zpravidla mizí a článek má téměř plnou kapacitu. 

4.5.2.1 Nikl-kadmiové akumulátory 

Nikl-kadmiový akumulátor je složen ze tří vrstev. Kladnou elektrodu tvoří hydroxid niklu, 

zápornou kadmium. Obě elektrody odděluje separátor obsahující elektrolyt (hydroxid 

draselný). Elektrody jsou spojeny s kladným a záporným pólem. Jmenovité napětí článku 

je přibližně 1,2 V – je-li třeba vyšší napětí, spojuje se vice článků za sebou ve formě 

akumulátorové baterie. 

Výhodou oproti ostatním typům je vysoká proudová zatížitelnost a odolnost vůči mrazu  

až do teploty - 15 °C. Navíc je možno nabíjet pětkrát rychleji než typ NiMH  

a až dvacetkrát razantněji vybíjet než lithiové akumulátory. Je-li NiCd akumulátor nabíjen 

přes deset hodin malým proudem a před nabíjením nebyl úplně prázdný, paměťový efekt 

jej rychle diskvalifikuje a při zatížení selže. Na záporné elektrodě se totiž usazují kovové 

krystalky. Tím se snižuje kapacita, roste vnitřní odpor a článek při zátěži neudrží napětí 

(akumulátor může pracovat třeba jen několik minut). Tyto články se musí nechat nejprve 

opakovaným vybíjením a nabíjením reaktivovat - paměťový efekt NiCd článku je 

reverzibilní. 
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4.5.2.2 Nikl-metalhydridové akumulátory 

Maji podobnou stavbu, používají ale ekologičtější materiály. Kladná elektroda je  

z hydroxidu niklu, záporná je tvořena kovovou slitinou schopnou vázat vodík. Separátor 

oddělující obě elektrody obsahuje i zde alkalický elektrolyt (hydroxid draselný). Jediný 

rozdíl tedy představuje vodík vázající slitina, která nahradila jedovaté kadmium. NiMH 

článek uchová při téže hmotnosti téměř dvojnásobek energie oproti NiCd. 

4.5.3 Li-ion akumulátory 

Namísto niklu je použito chemicky vysoce reaktivní a lehce vznětlivé lithium. Kladná 

elektroda sestává většinou z lithio-kobaltového oxidu, do jehož krystalové mřížky byly 

vpraveny ionty lithia. Sloučeniny uhlíku a grafitu, rovněž obsahující lithiové ionty, tvoří 

zápornou elektrodu - tato kombinace dosahuje jmenovitého napětí 3,6 V. Elektrolyt tvoří 

agresivní organická rozpouštědla (propylen- nebo ethylenkarbonát), pokud dojde k úniku, 

hrozí případné poleptáni pokožky nebo koroze vnitřní části zařízení. V obalu akumulátoru 

bývá instalován mikročip, opatřený potřebnými senzory, který zabraňuje přehřátí  

a roztrženi v případě přebíjení akumulátoru. 

Li-ion akumulátory jsou schopny při stejné velikosti jako nikl-kadmiové pojmout zhruba 

třikrát více energie. Jednou z největších předností je, že nemají paměťový efekt. Není tedy 

nutné akumulátor nejdříve plně vybít a po té teprve nabíjet.  

Výhody li-ion akumulátorů 

 vysoké napětí – typické jmenovité napětí 3,6 V, oproti napětí 1,2 V u NiCd  

a NiMH akumulátorů; 

 vysoká energie; 

 nízká hmotnost (NiCd 4/3AF – 45 g; NiMH 4/3AF – 60 g; Li-Ion 4/3AF – 40 g) 

 dlouhá životnost – při správném zacházení lze dosahovat 500 – 1500 cyklů 

nabíjení; 

 nízké samovybíjení – okolo 8 % za měsíc při teplotě 20 °C oproti 25 % u NiCd  

a NiMH akumulátorů; 

 nemají paměťový efekt; 
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 dobrá bezpečnost – oproti primárním lithiovým článkům neobsahují lithium  

v čistém kovovém stavu; 

 nezávadné pro životní prostředí – neobsahují olovo, rtuť nebo kadmium. 

Nevýhody lithium-iontových akumulátorů 

 nabíjení se provádí konstantním napětím, plně je akumulátor nabitý za 2 až 3 hodiny 

proti NiCd akumulátorům, které lze dobýt i během 15 minut. Ale nabít li-ion 

akumulátor z 80 – 85 % lze i do jedné hodiny; 

 v průběhu vybíjení dochází k poklesu napětí, což je výhodné pro sledování 

zbytkové kapacity akumulátoru, ale při použití v zařízeních, které potřebují stálý 

příkon, musí s klesajícím napětím vzrůstat vybíjecí proud; 

 vnitřní odpor je až 10x větší než u NiCd nebo NiMH; 

 pracovní teplota je do  - 20 °C (maximálně do - 30 °C) – u NiCd je to až do - 40 °C; 

 lithiové akumulátory jsou velice náchylné na přebíjení a podvybíjení, proto většina 

baterií musí obsahovat řídící elektronické obvody. Při poklesu napětí při vybíjení 

pod povolenou mez dochází k trvalému zničení akumulátorové baterie; 

 nabíječky lithiových akumulátorů nejsou zaměnitelné s nabíječkami pro NiCd  

a NiMH akumulátory. Li-ion akumulátory opatřené elektronickým obvodem je však 

možné nabíjet nabíječkou pro NiCd nebo NiMH akumulátory. Tím je umožněna 

vzájemná zaměnitelnost těchto zdrojů např. v mobilních telefonech; 

 vysoká prodejní cena. 

4.5.3 Li-pol akumulátory 

Li-pol akumulátor používá namísto tekutého elektrolytu pevný. Nemůže tedy vytéct  

a článek proto nepotřebuje žádný masivní ochranný obal – stačí pokovená nebo hliníkem 

pokrytá umělohmotná folie. Odpadá tu i jinak obvyklý separátor, neboť odstup elektrod 

zajišťuje přímo pevný elektrolyt. 

Katoda sestává z oxidu lithia a kobaltu nebo lithia, niklu a kobaltu, do jehož krystalické 

mřížky byly vpraveny ionty lithia. Anodu tvoří sloučeniny grafitu. Stejně jako u typu  

li-ion je jmenovité napětí 3,6 V - identická je i technika nabíjení. 
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Lithium-polymerové akumulátory lze vyrobit extrémně ploché (o tloušťce jen několik 

milimetrů) a v libovolném tvaru - dají se dokonce v širokých mezích formovat a ohýbat. 

Díky tomu se vejdou do malých mobilů, miniaturních kamer, ultra plochých notebooků, 

PDA a dalších zařízení. Při plochém provedení se ochranný obvod často v přístroji 

umísťuje separátně. 

V porovnání s typem li-ion je li-pol při stejné kapacitě asi o 10 až 15 % lehčí,  

ale přitom o 10 až 20 % objemnější. Časem ztrácí kapacitu rychleji než článek li-ion, je  

ale odolnější proti mrazu. 

4.5.4 Správné nabíjení li-ion/li-pol akumulátorů 

Li-ion/li-pol akumulátory se nabíjejí standardně ze zdroje napětí s omezením nabíjecího 

proudu. Při nabíjení je třeba velmi přesně dodržet konečné nabíjecí napětí. Uvádí se,  

že již malé překročeni nabíjecího napětí podstatně zkrátí životnost článku, při napětí 

menším se článek nenabije na plnou kapacitu. Konečné nabíjecí napětí je podle typu 

článku 4,1 nebo 4,2 V, a je třeba je dodržet s přesností ± 1 %. Nadbytečná elektrická 

energie (při nedodržení přesného nabíjecího napětí) nespotřebovaná chemickou reakcí  

při nabíjení lithium-iontového akumulátoru se mění na tepelnou, která způsobuje fyzikální 

a chemické změny ve vnitřním prostoru článku (změna skupenství elektrolytu, nárůst  

při tlaku, oxidační procesy, atd.). Po dosažení mezní hranice odolnosti pláště akumulátoru 

dojde k jeho protržení a následnému plamennému hoření vzniklých hořlavých plynů (H2). 

Hodnota nabíjecího proudu může být maximálně Imax = 0,7 x C ≈ 1 x C  

(C – jmenovitá kapacita akumulátoru). Při nedodržení těchto podmínek hrozí zničení 

článku, ztráta jeho kapacity nebo exploze s následnou prudkou reakcí lithia se vzdušným 

kyslíkem a jeho vznícením.  
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Obrázek 35 Průběh nabíjení li-ion/li-pol článku [9] 

 

Typický průběh nabíjení li-ion/li-pol článku je na Obrázku 35 a platí pro nabíjení proudem 

1 C. Z Obrázku 35 je patrné, že článek se nabíjí velmi rychle.  

Při nabíjení li-ion/li-pol akumulátorů se používá napěťové nabíjení. Je to nabíjením 

konstantní proudem, dokud akumulátor nedosáhne předem stanoveného napětí a poté 

nabíjení konstantním napětím. Nabíjení se ukončí, až nabíjecí proud klesne na předem 

stanovenou hodnotu, ve většině případů se doporučuje hodnota proudu odpovídající  

1,5 ÷ 2 % jmenovité kapacity. 

Pro úplnost je třeba se zmínit o nabíjení nových a hluboce vybitých článků. Tyto články  

se nabíjejí velmi pomalu proudem řádu jednotek miliampér tak dlouho, dokud jejich napětí 

nedosáhne 2,7 až 3 V. Takové formování článku trvá velmi dlouho, řádově hodiny. Články 

nelze rovnou nabíjet velkým proudem, mohly by se vážně poškodit.  

4.5.5 Zásady bezpečného nabíjení 

Používáme jen nabíječky dodávané k danému typu akumulátoru. Nepoužíváme 

rychlonabíječky, není-li to přímo uvedeno v návodu jako možné. Nedodržení správného 

postupu při nabíjení, stejně třeba jako zkrat článku, vede k přehřátí článku a jeho poškození 
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vyvíjejícími se plyny elektrolytu. Pokud teplota uvnitř článku překročí hodnotu  

cca 150 °C, dojde k nastartování exotermní chemické reakce, která může samovolně 

pokračovat i při odpojení nabíječky. V důsledku toho může dojít k explozi článku  

a následnému požáru, neboť náplň článku se na vzduchu sama vznítí.  

Dle obecných pravidel nabíjení li-ion nebo li-pol akumulátorů platí, že nabíjející se sady 

akumulátorů bez omezovače nelze nechat bez dozoru a musí být uloženy na nehořlavých 

podložkách (tato skutečnost by měla být podchycena i v návodu na použití nebo 

bezpečnostních pravidlech pro používání li-pol baterií). Dále je důležité chránit články 

před zkratem a vysokou teplotou. Nesmí se překročit teplota článků při nabíjení, vybíjení  

i skladování, kterou udává výrobce. Nikdy by neměla přesáhnout  

cca 60 °C. Při nabíjení by se články neměly zahřívat vůbec. Před připojením na nabíječku 

by se měl zkontrolovat počet článků, max. nabíjecí proud a dbát na správnou polaritu. 

Akumulátory, které jsou podvybité (U < 2,5 V) by se neměly připojovat na nabíječku  

se standardním nabíjecím programem. Takto podvybité články se musí nabíjet odlišným 

způsobem. Některé typy článků neobsahují tlakovou pojistku a při nesprávné manipulaci 

může dojit k výbuchu a následnému požáru! 

Z rozboru požárů vzniklých jak v České republice, tak i v zahraničí vyplývá, že u všech 

došlo ke vniku při nabíjení akumulátoru elektronické cigarety. Existuje pouze několik 

velkých firem vyrábějících kvalitní produkty elektronických cigaret a náplní. Přesto se jich 

na aukcích a v internetových obchodech objevuje až 600. Čínský trh s elektronickými 

cigaretami je dnes zahlcen velkým množstvím produktů s různým stupněm kvality  

a bezpečnosti. V poslední době se stále častěji můžeme setkávat s plagiáty a levnými 

napodobeninami. V honbě za ziskem se k nám dostává obrovské množství nebezpečných 

výrobků. Kvalitní výrobek lze rozpoznat převážně díky preciznímu zpracování, a jeho 

životnosti. Padělky jsou pro laika zvenku prakticky nerozpoznatelné. Uvnitř zařízení 

(akumulátor, jeho ochrana proti přebití, životnost, stejně tak samotná nabíječka a její 

složení) je zpracování v případě kvalitního výrobku úplně na jiné úrovni. Životnost 

kvalitního akumulátoru může být třeba i jeden rok, u nekvalitní napodobeniny  

cca polovinu. 

Pro provoz elektronických cigaret jsou v drtivé většině zdrojem elektrické energie li-ion, 

případně li-pol akumulátory. Jak je uvedeno výše, je nutné při nabíjení dodržet konečné 
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nabíjecí napětí 4,1 nebo 4,2 V s přesností ± 1 %. Pokud se tato hodnota nedodrží, 

elektrická energie nespotřebovaná chemickou reakcí při nabíjení se mění na tepelnou  

a způsobuje fyzikální a chemické změny ve vnitřním prostoru článku, čímž může dojít  

k explozi a následnému požáru, neboť náplň článku se na vzduchu sama vznítí.  

V kombinaci nekvalitního akumulátoru, jeho nabíječky, která nedodrží nabíjecí napětí 4,1 

nebo 4,2 V s přesností ± 1 %, a nedodržením zásad bezpečného nabíjení existuje nebezpečí 

vzniku požáru!!! 
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5. Shrnutí možného požárního nebezpečí elektronických cigaret 

Od roku 2012, kdy se v SSU v kartě „Iniciace zařízením“ objevil příznak „elektronické 

cigarety + nabíječky“ se v České republice sledují požáry, jejichž iniciátor byla 

elektronická cigareta. Od této doby jich na našem území vzniklo pět.  

Aby mohla být elektronická cigareta jako výrobek uvedena na trh, musí splňovat 

předepsané technické požadavky. Ochrana před nebezpečím, které může způsobit 

elektrické zařízení, musí být taková, aby nevznikly nebezpečné teploty, nebezpečné 

oblouky nebo nebezpečná záření. Některé čínské zboží začalo používat svůj vlastní label 

CE, což znamená China Export. Toto označení se velmi podobá evropskému označení C E 

a liší se pouze vzdáleností mezi písmeny C a E. 

V roce 2012 podrobili experti z TÚPO zkušební měření vzorku elektronické cigarety. 

Cílem bylo zjistit, zda může svými tepelnými projevy při používání nebo nabíjení způsobit 

požár. Termovizní kamerou byla zjištěna maximální dosažená povrchová teplota 42,7 °C. 

Tato teplota nemůže způsobit vznícení běžných látek. Požární nebezpečí povrchovou 

teplotou elektronické cigarety v provozu za normálních podmínek je nulové. 

E-liquid je kapalina v náplni elektronických cigaret. Typický e-liquid obsahuje 

propylenglykol, 0 – 2,4 % nikotinu a příchuť. Teplota vzplanutí je 79 °C, vznícení 400 °C. 

Posouzením zjištěných informací lze konstatovat, že v případě e-liquidu nehrozí 

nebezpečí vzniku požáru. 

Žhavicí spirálka, která je vyrobena z odporového drátu, funguje tak, že po sepnutí 

elektrického obvodu se rozžhaví, čímž dojde k přeměně přivedeného kapalného e-liquidu 

na páru. Moderní elektronické cigarety mají dvě bezpečnostní funkce. První je 

uzamykatelný akumulátor, který se aktivuje/deaktivuje 5 rychlými a krátkými zmáčknutími 

spínacího tlačítka. Tato funkce brání náhodnému sepnutí např. v kapse a lze ji taky použít 

jako dětskou pojistku. Druhou bezpečnostní funkcí je monitorování teploty přístroje.  

Při jejím překročení se podsvícené spínací tlačítko rozbliká a elektronická cigareta  

se automaticky vypne. Měřením bylo zjištěno, že k automatickému odepnutí elektrického 

obvodu dojde za 10,58 ± 0,02 s. Vzhledem k miniaturnímu provedení a geometrickému 

uspořádání pružinky nelze stanovit přesnou teplotu při žhavení. Spirálka se při sepnutí 
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zbarví dooranžova, což představuje přibližnou teplotu 750 – 800 °C. Pro představu,  

zda toto miniaturní zařízení dokáže iniciovat požár, byl proveden jednoduchý experiment, 

 z kterého vyplývá, že žhavicí pružinka by neměla za normálních podmínek iniciovat 

požár. 

Pro provoz elektronických cigaret jsou v drtivé většině zdrojem elektrické energie li-ion, 

případně li-pol akumulátory, které jsou schopny při stejné velikosti jako nikl-kadmiové 

pojmout zhruba třikrát vice energie. Jednou z největších předností je, že nemají paměťový 

efekt a není tedy nutné akumulátor nejdříve plně vybít a po té nabíjet. Jednou z nevýhod je 

jejich nabíjení, u kterého se musí dodržet konečné nabíjecí napětí 4,1 nebo 4,2 V  

s přesností ± 1 %. Pokud se tato hodnota nedodrží, elektrická energie nespotřebovaná 

chemickou reakcí při nabíjení se mění na tepelnou a způsobuje fyzikální a chemické 

změny ve vnitřním prostoru článku, čímž může dojít k explozi a následnému požáru, neboť 

náplň článku se na vzduchu sama vznítí. Při nabíjení je také důležité používat nabíječky 

k danému akumulátoru a nelze je zaměňovat. Nesmí se překročit teplota článků  

při nabíjení, vybíjení nebo skladování, kterou udává výrobce. Nikdy by neměla přesáhnout 

cca 60 °C. Pokud teplota uvnitř článku překročí cca 150 °C, dojde k nastartování 

exotermní chemické reakce, která může samovolně pokračovat i při odpojení nabíječky.  

V důsledku toho může dojít k explozi článku a následnému požáru. Některé typy článků 

neobsahují tlakovou pojistku a při nesprávné manipulaci může dojit k výbuchu  

a následnému požáru. Velice záleží na kvalitě výrobku. Z vnější strany elektronické 

cigarety nelze rozpoznat kvalitu zpracování. Uvnitř zařízení (akumulátor, jeho ochrana 

proti přebití, životnost, stejně tak samotná nabíječka a její složení) je zpracování v případě 

kvalitního výrobku úplně na jiné úrovni. V kombinaci nekvalitního akumulátoru, jeho 

nabíječky, která nedodrží nabíjecí napětí 4,1 nebo 4,2 V s přesností ± 1 %, a nedodržením 

zásad bezpečného nabíjení existuje nebezpečí vzniku požáru. Jako jediný požárně 

nebezpečný komponent elektronické cigarety lze považovat její akumulátor. 
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6. Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo charakterizovat elektronickou cigaretu  

jako možný zdroj vzniku požáru, vyhodnotit poznatky a navrhnout preventivní opatření  

při jejím užití.  

Důvod, proč elektronická cigareta vznikla a proč se používá, je nabídnout alternativní 

řešení ke kouření klasických cigaret (nebo jiných tabákových výrobků). Elektronická 

cigareta funguje na principu přeměny e-liquidu, příp. příchuti na syntetickou páru. Její 

stěžejní součástí je atomizér, který obstarává celý výše zmíněný proces. Při potažení  

se sepne podtlakový senzor (pouze u automatické baterie) a baterie začne atomizér napájet. 

U elektronických cigaret s manuálními bateriemi tento proces začne stiskem tlačítka.  

Elektronické cigarety můžeme rozdělit podle druhu akumulátoru na automatické  

a manuální. Dále podle způsobu dodání e-liquidu ke žhavicí spirálce - kapání na atomizér, 

vatičkové systémy, tank systémy a knotové systémy, které patří k nejrozšířenějším. 

 

Elektronických cigaret se dotýká zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před 

škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a jeho 

novela č. 305/2009 Sb. (s účinností od 1. 7. 2010). Tento zákon definuje elektronickou 

cigaretu jako výrobek napodobující funkci tabákového výrobku nebo tabákové 

potřeby, jehož účelem je vdechování nikotinových výparů. Dále určuje místa,  

kde lze elektronickou cigaretu prodávat. Osobám mladším 18 let se zakazuje prodej. 

Z pohledu používání elektronických cigaret a zákazu kouření je tento zákon velmi 

nepřesný. Zda se zákaz kouření vztahuje i na inhalování výparů z elektronické cigarety 

bylo nejisté. Ze zjištěných informací vyplývá, že zákaz kouření uvedený v § 8 zákona  

č. 379/2005 Sb. a jeho novely zákona č. 305/2009 Sb., platí pouze pro kuřáky 

tabákových cigaret. 

 

Od roku 2006 používá celý HZS ČR program SSU/ZOZ. V roce 2012 se v programu SSU 

v kartě „Iniciace zařízením“ objevil příznak „elektronické cigarety + nabíječky“. Od této 

doby je možné statisticky sledovat požáry, jejichž iniciátorem byla elektronická cigareta. 
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Od této doby jich na našem území vzniklo pět. U jednoho požáru vznikla škoda osm set 

tisíc Kč. V dalším případě dokonce dva a půl milionu Kč. 

V roce 2012 podrobili experti z TÚPO zkušební měření vzorku elektronické cigarety. 

Termovizní kamerou byla zjištěna maximální dosažená povrchová teplota 42,7 °C. Tato 

teplota nemůže způsobit vznícení běžných látek. Požární nebezpečí povrchovou teplotou 

elektronické cigarety v provozu za normálních podmínek je nulové. 

E-liquid je kapalina v náplni elektronických cigaret. Typický e-liquid obsahuje 

propylenglykol, 0 – 2,4 % nikotinu a příchuť. Teplota vzplanutí je 79 °C, vznícení 400 °C. 

Lze konstatovat, že v případě e-liquidu nehrozí nebezpečí vzniku požáru. 

Žhavicí spirálka funguje tak, že po sepnutí elektrického obvodu se rozžhaví, čímž dojde 

k přeměně přivedeného kapalného e-liquidu na páru. Moderní elektronické cigarety mají 

dvě bezpečnostní funkce. První je uzamykatelný akumulátor, který se aktivuje/deaktivuje  

5 rychlými a krátkými zmáčknutími spínacího tlačítka. Druhou bezpečnostní funkcí je 

monitorování teploty uvnitř cartomizéru. Při jejím překročení se podsvícené spínací 

tlačítko rozbliká a elektronická cigareta se automaticky vypne, dle experimentu  

za 10,58 ± 0,02 s. Vzhledem k miniaturnímu provedení a geometrickému uspořádání 

pružinky nelze stanovit přesnou teplotu při žhavení. Spirálka se při sepnutí zbarví 

dooranžova, což představuje přibližnou teplotu 750 – 800 °C. Vzhledem k miniaturnímu 

provedení a geometrickému uspořádání pružinky by tato neměla za normálních 

podmínek iniciovat požár. 

Pro napájení elektronických cigaret jsou v drtivé většině zdrojem elektrické energie li-ion, 

případně li-pol akumulátory. Jednou z nevýhod je jejich nabíjení, u kterého se musí 

dodržet konečné nabíjecí napětí 4,1 nebo 4,2 V s přesností ± 1 %. Pokud se tato 

hodnota nedodrží, elektrická energie nespotřebovaná chemickou reakcí při nabíjení  

se mění na tepelnou a způsobuje fyzikální a chemické změny ve vnitřním prostoru článku, 

čímž může dojít k explozi a následnému požáru. Velice záleží na kvalitě výrobku,  

která u některých prodejců velmi pokulhává. Z vnějšku elektronické cigarety nelze 

rozpoznat kvalitu zpracování. Uvnitř zařízení (akumulátor, jeho ochrana proti přebití, 

životnost, stejně tak samotná nabíječka a její složení) je zpracování v případě kvalitního 

výrobku úplně na jiné úrovni. V kombinaci nekvalitního akumulátoru, jeho nabíječky,  
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která nedodrží nabíjecí napětí 4,1 nebo 4,2 V s přesností ± 1 %, a nedodržením zásad 

bezpečného nabíjení existuje nebezpečí vzniku požáru. Jako jediný požárně 

nebezpečný komponent elektronické cigarety lze považovat její akumulátor. 

Jako preventivní opatření proti vzniku požáru při používání elektronických cigaret  

resp. nabíjení li-ion/li-pol akumulátorů doporučuji používat kvalitní nabíječku k danému 

akumulátoru a nezaměňovat ji. Dále apeluji na dodržování zásad bezpečného nabíjení  

li-ion/li-pol akumulátoru. 

Nejúčinnější způsob, jak zaručit bezpečnost výrobků, spočívá v provádění přiměřených 

kontrol před uvolněním výrobků do volného oběhu. Proto navrhuji kontrolním orgánům 

zaměřit se u elektronických cigaret na kontrolu bezpečnosti li-ion/li-pol akumulátorů  

a jejich nabíječek. 
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