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Anotace 
Otipka, J.: Analýza zranění a úmrtí při požárech. Bakalářská práce, Ostrava:  

VŠB – TU Ostrava, 2008, 39 s. 

 

Bakalářská práce se zabývá analýzou nejčastějších příčin zranění a úmrtí při 

požárech. V úvodní kapitole jsou požáry roztříděny do jednotlivých skupin. Podrobněji 

jsou analyzovány požáry na otevřeném prostranství a v ohraničeném prostoru. Tyto dvě 

skupiny jsou vzájemně porovnávány. Následující kapitola se zabývá nejčastějšími 

příčinami zranění a úmrtí při požárech. V závěrečné kapitole je porovnáván statistický 

přehled za posledních pět let. Jsou srovnávána data Moravskoslezského kraje s daty 

celorepublikovými. Tato data jsou zaměřena na počty úmrtí a zranění při požárech, požáry 

v jednotlivých odvětvích a prostorech. V neposlední řadě také na jednotlivé věkové 

skupiny, které bývají nejčastěji obětí požáru. 
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The bachelor thesis deals with the analysis of the most frequent causes of injuries 

and deaths during fires. In the introduction chapter, there is a classification of fires into 

groups. The fires in open spaces and the fires in limited spaces are analyzed more closely. 

There is a comparison of these two groups described. The next chapter describes the most 

frequent causes of injuries and deaths during fires. In the final chapter, there is an overview 

of the statistical data over the last five years. The data for the Moravian-Silesian Region 

are compared with the national data. The data focus on the number of deaths and injuries 

during fires, fires in the individual sectors and spaces, and last but not least, also individual 

age groups, which often become victims of fires. 
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1 Úvod 
Požáry jsou na naší planetě přítomné téměř od jejího samotného vzniku. Od nepaměti 

se snaží člověk tento živel ovládnout a využít ve svůj prospěch. Oheň ovšem vždy nebývá 

dobrým služebníkem, často může člověka ohrozit nejen na zdraví ale i na životě. Pokud 

k takové situaci dojde, tak již nemluvíme o ohni, ale o nekontrolovatelném hoření, tedy o 

požáru. 

Požáry je možno třídit podle celé řady znaků a vlastností, jako jsou poloha, hořlavá 

látka, výměna plynů, šíření, zjistitelnost, atd., proto jsem se na tento problém zaměřil v 

úvodní kapitole. Podrobněji se v této kapitole zabývám třízením požárů podle toho, zda je 

požár na otevřeném prostranství (otevřené požáry) nebo se naopak jedná o požár 

v ohraničeném prostoru (uzavřené požáry). Při tomto dělení jsem kladl důraz na to, jaké 

specifické nebezpečí nám v těchto případech požárů hrozí a v čem se tyto požáry od sebe 

liší. 

V druhé kapitole budou zhodnoceny nejčastější příčiny zranění a úmrtí při požárech. 

Jsou také posuzovány zvláštnosti jednotlivých příčin zranění a úmrtí při požárech. Mezi 

širokou veřejností je nepříliš známou skutečností, že člověk jen málo kdy při požárech 

uhoří. V drtivé většině případů se jedná o udušení toxickými látkami (dále jen TL). Tyto 

látky jsou obsaženy ve zplodinách hoření (kouři). Proto se zaměřím na to, jaké nebezpečí 

může kouř skrývat a detailněji pak na jednotlivé TL. V této kapitole je také uvedeno, jaký 

mají tyto látky vliv na lidský organismus a případně jak se má poskytnou první pomoc, je-

li osoba zasažená TL. 

V závěrečné kapitole jsou podrobněji zhodnocena statistická data. Tyto statistické 

údaje  se zabývají počtem zraněných  a usmrcených osob při požárech za posledních 5 let. 

Získaná data jsou z celé České republiky (dále jen ČR) a z Moravskoslezského kraje (dále 

jen MSK). Statistický přehled je dále zaměřen na počet požárů v jednotlivých odvětvích 

(prostorech) a je vyhodnoceno, ve kterém z nich dochází nejčastěji ke zranění nebo úmrtí 

při požárech. V úplném závěru této kapitoly je obyvatelstvo rozděleno do několika 

věkových skupin (děti, dospělí a důchodci) a je stanoveno, která z těchto skupin bývá 

nejčastěji obětí při požárech. Jednotlivé statistické údaje jsou seřazeny v tabulkách a pro 

větší přehlednost také v grafech. 
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2 Rešerše 
Při vyhledávání a získávání informací, které mi pomohly při zpracovávání cílů 

bakalářské práce jsem využíval různé zdroje informací. Čerpal jsem především z knižních 

publikací, internetových stránek a osobních schůzek s příslušníky HZS Moravskoslezského 

kraje. 

České publikace 

Kvarčák, M.: Základy požární ochrany. 

Ostrava: EDICE SPBI, 2005, 134 s., 1. vydání. 

 

V knize je vysvětlena celá řada základních pojmů a také popisuje jednotlivé fáze 

požáru. V publikaci se dále můžeme dozvědět, jak se třídí požáry. Jsou popsány jednotlivé 

specifické případy požárů, jako jsou požáry v uzavřených prostorech, požáry lesa, požáry 

hořlavých kapalin apod. Z knihy máme také možnost se dozvědět o základních 

vlastnostech kouře a jeho proudění. 

 

Kolektiv autorů: Zjišťování příčin vzniku požárů I. 

Praha: MV - ředitelství HZS ČR, 2000, 85 s., 1. vydání. 

 

Kolektiv autorů se v této publikaci zabývá především pravidly zjišťování příčin 

vzniku požárů, mimo jiné se zde autoři zaměřují na dělení požárů podle místa vzniku a 

možností následného šíření požárů. V knize se můžeme dovědět rovněž o tom, jak správně 

postupovat při ohledávání požářiště nebo jak správně odebírat a zajišťovat vzorky. 

 

Wichterlová, J.: Chemie nebezpečných anorganických látek. 

Ostrava: EDICE SPBI, 2001, 63 s., 1. vydání. 

 

Autorka knihy se zaměřuje na základní charakteristiky nebezpečných látek. Zabývá 

se podrobněji jednotlivými zplodinami hoření a jejich škodlivými vlastnostmi na lidský 

organismus, možnosti prevence a jak postupovat v případě, že člověk je touto látkou 

zasažen. Autorka se zmiňuje o hasebních látkách a jejich účincích. 
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Havel, Z.: Požární chemie. 

Praha: Kriminalistický úřad Veřejné bezpečnosti, 1988, 170 s., 1. vydání. 

 

Kniha v úvodu popisuje problematiku hoření a s tím spojené jevy. Autor se také 

zaměřuje na kouř a jeho složení. V publikaci je kladen velký důraz na možné iniciační 

zdroje a jsou popsány jednotlivé principy, není zapomenuto ani na jev nazývaný 

samovznícení. Autor popisuje i vlastnosti jednotlivých hořlavých látek dělených podle 

skupenství. Závěr knihy je věnován práci na požářišti, zajišťování stop a metodám 

kriminalistického zkoumání odebraných vzorků. 

 

Balog, K., Kvarčák, M.: Dynamika požáru 

Ostrava: EDICE SPBI, 1999, 117 s., 1. vydání. 

 

Autoři se v této knize zabývají základními principy a fázemi hoření. V knize je  také 

uvedena všeobecná klasifikace požárů do konkrétních skupin. Je zde kladen důraz na 

základní reakce materiálů na oheň a na výměnu tepelné energie mezi tělesy a s tím spojené 

vyzařování teplené energie plamenem. V závěru se autoři zaměřuji na výměnu plynů při 

požárech a specifické vlastnosti požárů hořlavých kapalin. 

Zahraniční publikace 

Cote, A.E.: Fire Protection Handbook. 

NFPA, 2003, 2400 s., nineteenth edition. 

 

Tato kniha je velmi obsáhlá, zaobírá se téměř veškerou problematikou týkající se 

požární ochrany a požárů jako takových. Především mě zajímala charakteristika a 

vlastnosti požárů, chování lidí při požárech a chování a očekávané zvláštnosti požárů 

v jednotlivých odvětvích průmyslů. 
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3 Cíle práce 
Bakalářská práce má stanovený všeobecný úkol analyzovat nejčastějších příčinu 

zranění a úmrtí při požárech. Budu se také zabývat dělením požárů a určím, které z požárů 

jsou nebezpečnější, zda se jedná o požáry na otevřených plochách nebo v uzavřených 

plochách (např. uvnitř budovy). K určení, zda jsou více nebezpečné požáry tzv. „otevřené 

nebo uzavřené“, budu využívat statistická data, která jsou každoročně shromažďována ve 

statistických ročenkách Ministerstva vnitra a také využijí praktických zkušeností 

příslušníku Hasičského záchranného sboru (dále jen HZS) Moravskoslezského kraje. 

Jednotlivé cíle práce jsem si stanovil takto: 

 

Prvním cílem této bakalářské práce je roztřídit požáry do jednotlivých skupin. Požáry 

budou rozděleny podle toho, zda jsou na otevřené ploše nebo v ohraničeném prostoru. Dále 

lze dělit požáry do mnoha skupin. V této práci se zaměřím na požáry rozdělené podle 

hořlavé látky, možnosti šíření, podle rozsahu, doby trvání a podle zjistitelnosti požáru. U 

jednotlivých skupin požárů se zaměřím na jejich specifické vlastnosti, určím jejich 

specifická rizika a jak mohou tyto rizika ovlivnit zranění a úmrtí osob. 

Druhým zásadním cílem práce, který je stanoven v zadání, je vyhodnotit a stanovit 

nejčastější příčiny, které vedou ke zranění a úmrtí osob při požárech. S tímto souvisí určení 

nejčastěji se vyskytujících a uvolňujících se toxických látek při požárech a určit vliv těchto 

látek na lidský organismus. Předem předpokládám, že tento vliv toxických látek je 

nezanedbatelný, a proto se zaměřím na to, jak postupovat v případech, kdy jsme těmito 

toxickými látkami zasaženi. 

Třetím cílem bakalářské práce je vyhodnocení statistického přehledu úmrtí a zranění 

při požárech za posledních pět let v MSK. Tento přehled budu porovnávat 

s celorepublikovým přehledem. Podrobněji se zaměřím na počet úmrtí a zranění 

v jednotlivých odvětvích (zemědělství, lesnictví, školství atd.), stanovím, která ze skupin je 

nejvíce nebezpečná. Ze statistického přehledu, také stanovím, také stanovím která věková 

skupina bývá nejčastěji oběti požáru, ať se jedná již o úmrtí nebo zranění.  
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4 Definice základních pojmů 

Požár 

Požárem je každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob 

nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí 

hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí 

bezprostředně ohroženy [21]. 

Kouř 

Je disperzní systém, složený z velmi malých pevných a tekutých částic, které jsou 

v rozptýleném stavu v plynných produktech spalování. Kouř má různé složení, které opět 

závisí na složení a podmínkách hoření [5]. 

Zdroje zapálení 

Jsou takové energetické zdroje, které jsou schopné zapálit hořlavý soubor natolik, že 

tento soubor může dále hořet [6]. 

Toxická látka 

Toxická látka (dále jen TL) je jinými slovy jedovatá látka. Definice jedu jsou různé a 

značně nejednotné. Žádna z definic uvedených v toxikologické literatuře nevystihuje 

bezezbytku tento pojem. Dokonce ani zákoníky jednotlivých států nevymezují definici 

jedu stejně. Mimo jiné zde sehrává svou roli i to, že látka, která je jedovatá pro jednu 

skupinu živočichů, nemusí být jedovatá pro druhou. Např. atropin a morfin, které jsou 

prudce jedovaté pro člověka, jsou jen velmi málo nebezpečné pro králíka či morče [16]. 

Hoření 

Hoření je fyzikálně chemická oxidační reakce, při které hořlavá látka reaguje 

vysokou rychlostí s oxidačním prostředkem za vzniku tepla a světla. Je to reakce 

exotermická. Aby hoření proběhlo je potřeba splnění tzv. požárního trojúhelníku, který je 

tvořen oxidovadlem, hořlavou látkou a iniciačním zdrojem [20]. 

Hořlavá látka 

Látka v tuhém, kapalném nebo plynném stavu, která je za předvídatelných podmínek 

schopna hořet nebo při své látkové nebo fázové změně vytvářet produkty schopné hořet 

[21].  
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Hořlavý soubor 

Hořlavý soubor je tvořen oxidovadlem (ve většině případů jim je kyslík obsaženy ve 

vzduchu) a hořlavou látkou. 

Exotermická reakce 

Je chemická reakce, při níž se uvolňuje teplo. Nejrozsáhlejší skupinou reakci tohoto 

typu jsou reakce oxidační (okysličovací), kde po navození počátečních podmínek reakce 

samovolně dále probíhá za uvolnění tepla. Patří sem např. hoření, dýchání apod. [4]. 

Zplodiny pyrolýzy 

Při nedokonalém hoření se uvolňuje celá řada meziproduktů, které při úplném hoření 

nevznikají. Jsou to zejména nasycené a nenasycené uhlovodíky, aminy, oxidy dusíku, 

sloučeniny kyanovodíku a sloučeniny uhlíku a síry. Tyto sloučeniny jsou většinou toxické, 

hořlavé a mohou být i exploze [5]. 

Toxicita 

Toxicita jinými slovy jedovatost látky, neboli jak je látka škodlivá pro lidský 

organismus. Obvykle se stanovuje pomocný index LD50 (latentní dávka, při které zemře 

50% pokusných zvířat) [1]. 
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5 Všeobecná klasifikace požárů 
Požár je komplexní fenomén, jehož rozvoj v uzavřeném prostoru nezávisí jen na 

celkovém požárním zatížení, ale také na rozměrech a geometrii objektu, stupni odizolování 

a ventilačních parametrech. V současnosti používané požární testy na sledování reakce 

materiálů na oheň simulují různé požární situace od iniciace až po úplně rozvinutý požár. 

Z hlediska časové a teplotní charakteristiky požáru můžeme jeho pravděpodobný průběh 

rozdělit na fáze: 

 iniciace, 

 rozvoj, 

 plně rozvinutý požár, 

 přerušení procesu hoření. 

 
Obr. č. 1: Průběh jednotlivých fází požáru [2] 

Iniciace procesu hoření tuhých látek se může považovat za přechodný jev, který 

závisí na teplotě okolí, podmínkách zahřívání, samozahřívání a kumulace tepla. Pro 

zabezpečení podmínek samoudržovacího procesu hoření a následného rozvoje požáru je 

nevyhnutelnou podmínkou kontinuální uvolňování hořlavých plynů z degradujícího se 

materiálu. 

5.1 Iniciace požáru 

Na počátku procesu hoření je nevyhnutelné, aby byl materiál zahřátý na kritickou 

teplotou degradace a rychlost uvolňování hořlavých produktů byla dostatečná na vytváření 

hořlavé směsi s kyslíkem. Iniciace procesu hoření tuhých látek se může považovat za 

přechodný jev, který závisí na teplotě okolí, podmínkách zahřívání a samozahřívání a na 
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akumulaci tepla. Podmínky iniciace procesu hoření jsou limitovány zejména koncentrací 

paliva a kyslíku, typem a výkonem zdroje zapálení (plamen, sálavé teplo, elektricky 

generovaná jiskra a podobně) [2]. 

5.2 Rozvoj požáru 

Propagace procesu hoření po jeho iniciační fázi pokračuje do okamžiku, kdy je 

dostatečné množství kyslíku, hořlavých plynů a jsou zabezpečeny podmínky pro postupné 

prohořívání paliva. Hořící látky mohou zapálit za určitých podmínek také ostatní hořlaviny 

přítomné v místnosti a tato schopnost se prověřuje ve většině dob propagace procesu 

hoření (např. rychlost šíření plamene, rychlost hoření) [2]. 

5.3 Plně rozvinutý požár 

V této fázi požáru shoří přibližně 80 % přítomného paliva v rámci akceptovatelných 

požárních scénářů a modelů, které popisují požár s určitou pravděpodobností. 

Reprezentantem hořlavého materiálu je dřevo nebo výrobky na bázi dřeva. Ostatní 

materiály se přepočítávají na ekvivalentní normovou výhřevnost dřeva, mimo některé 

požáry řízené povrchem paliva jako jsou např. nádrže hořlavých kapalin. Tato fáze požáru 

je charakterizována okamžikem, kdy se požár rozšíří na většinu prostoru místnosti a 

všechny přítomné materiály hoří. Rychlost hoření je kontrolovaná množstvím kyslíku 

přítomného v hořícím prostoru a teploty plynů v místnosti dosahují hodnot 500 – 600 °C 

[2]. 

5.4 Přerušení procesů hoření 

Tato fáze požáru je charakterizována poklesem teploty a končí okamžikem trvalého 

poklesu teplot, kdy už většina paliva shořela. Doba trvání jednotlivých fázi požáru závisí 

na geometrii prostoru, fyzikálně chemických charakteristikách materiálů a ventilačních 

podmínkách. Ve všeobecnosti se dá říci, že v případě, kdy hořící materiál bude 

ochlazovaný, dochází k uhasnutí. Uhasnutí má v hrubém přiblížení reverzibilní limitní 

podmínky jako vznícení, ale ve skutečnosti je to rozdílný proces [2]. 

5.5 Třídění požáru 

Třídění požáru je důležité proto, abychom mohli správně určit jak požár probíhá a 

bude probíhat, jak budeme postupovat při záchraně osob a v neposlední řadě jak budeme 

požár likvidovat. Z těchto důvodů vidíme, že klasifikace požárů je důležitá, obecně tj. 
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rozdělení požárů dle dohodnutých třídicích znaků. Znaky můžeme dělit na všeobecné, 

představující hrubší dělení, a dílčí, představující jemnější třídění. Zobecnění poznatků se 

využívá pro poznání mechanismu hoření, hašení, zdolávání požárů, ale i zjišťování příčin 

vzniku požárů. 

Požár z hlediska teorie jeho rozvoje nejvíce ovlivňuje výměna plynů, proto lze 

požáry (řízené či neřízené) dělit na: 

a) požáry na otevřené prostranství, 

b) požáry v ohraničeném prostoru. 

 

Ve skupině uvedené pod písm. a) lze rozlišovat požáry, které se rozšiřují, které se 

nerozšiřují a požáry masové; ve skupině pod písm. b) jsou požáry otevřené (další dělení dle 

výšky a umístění otvorů) a uzavřené (další členění – zasklená okna, prostor bez oken, 

zasklené dveře, jisté procento obvodové plochy nemá otvory, úplně uzavřené místnosti). 

Parametrů požáru, jejichž součástí jsou i nebezpečné účinky, je celá řada. Např. 

ztráta hmoty, rychlost vyhořívání, teplota produktů hoření, teplota plamene, intenzita 

tepelného toku, plocha a obvod pásma hoření, intenzita výměny plynů, toxické produkty 

hoření, poloha neutrální roviny, složení kouře, objem nebo plocha zakouření, optická 

hustota kouře a rychlost postupu kouře. Na stupni poznání závisí způsob využití informací, 

změřitelnosti parametrů, použití výsledků. 

Požáry lze třídit podle odvětví, ve kterém vznikly (průmysl, zemědělství, doprava 

atd.), podle druhu objektu, podle počtu nasazených jednotek požární ochrany (dále jen 

JPO). Nás bude nejvíce zajímat z hlediska práce třídění požáru na otevřené a uzavřené. 

Proto si o těchto druzích požáru povíme něco podrobněji [6]. 

5.5.1 Požáry na otevřeném prostranství: 

Požáry na otevřeném prostranství probíhají především ve venkovních prostorech. 

Jedná se o požáry lesů, travnatých porostů, suchých dřevin a podobně. Požáry na 

otevřeném prostranství jsou charakterizovány hlavně druhem a rozmístěním hořlavých 

látek. Tuto skupinu požárů mohou výrazně ovlivnit vnější jevy, jako jsou dlouhodobé 

sucho (zvyšuje riziko vzniku požáru), silný vítr (zapříčiňuje rychlé šíření požáru a změnu 

směru šíření požáru). Jako další typickou vlastnost této skupiny požárů bych uvedl 

rozmanitost terénu. Neschůdný terén v prvé řadě komplikuje likvidaci požáru a může také 

výrazně ovlivnit způsob šíření požáru. 
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Požáry na otevřeném prostranství jsou charakterizovány především rychlým šířením 

požáru a velkou zasaženou plochou, složitou přístupností a s tím je spjato také 

komplikované zásobovaní hasivy (především požární 

vodou). Mezi hlavní rizika těchto požárů patři 

intoxikace kouřem, kdy osoby mohou být zaskočeny 

rychlým šířením požáru a náhlou změnou směru 

šíření požáru v důsledku změny klimatických 

podmínek. V praxi pak dochází k častým zraněním 

v důsledku intoxikace kouřem, není však ani 

výjimkou i úmrtí osob při vypalování porostů [17].  

Obr. č. 2: Požár v přírodním prostředí 

5.5.2 Požáry v ohraničeném prostoru: 

Mezi tzv. požáry v ohraničeném prostoru patří veškeré požáry, které mají jakýmkoliv 

způsobem omezené šíření, ať je to omezení stavebními konstrukcemi nebo jinými 

překážkami. Jedná se zejména o požáry v objektech různého charakteru, kde může rozvoj 

požáru, kromě druhu hořlavé látky, výrazně ovlivnit výměna plynů (velikost otvorů, 

výšková poloha otvorů).  

Počátek požáru v objektech odpovídá průběhu požáru na volném prostranství 

s omezeným vlivem klimatických podmínek. V místnosti se však podmínky hoření rychle 

mění. Vlivem vývinu kouře a s ohledem na spotřebu kyslíku při hoření se neustále snižuje 

jeho koncentrace a tím i průběh hoření v uzavřeném prostoru. Rozhraní mezi vrstvou kouře 

a vzduchem klesá směrem k podlaze – neutrální rovina. Záleží na druhu a stavebním 

provedení prostoru a dosavadním průběhu požáru, jak bude rozvoj požáru pokračovat. 

V tomto stádiu požáru má zásadní vliv na další průběh požáru výměna plynů a to zejména 

počet, velikost a rozmístění otvorů. 

 Pokud má objekt velké požární otvory, tak je požár charakterizován vysokou 

rychlostí šíření požáru z důvodu dostatečného přívodu kyslíku a výměny vzduchu. Směr 

šíření požáru je ve směru k otevřeným otvorům. 

 U objektu s minimálním počtem otvorů nebo u objektu, kde výměnu vzduchu 

zajišťuje ventilace, dochází k výměně plynů při požáru pomocí infiltrace. V takových to 

případech probíhá plamenné hoření pouze poblíž těchto otvorů. 

Vliv na výměnu plynů při požáru má také výšková poloha otevřených otvorů. Mohu 

mít otvory ve stejné výšce nebo otvory v různých výškách. Pokud jsou otvory ve stejné 
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úrovni, tak otevřenými otvory probíhá odvod zplodin i přívod vzduchu potřebného pro 

hoření. U otevřených otvorů, které jsou v rozdílných výškách (např. výškové budovy), 

probíhá přívod vzduchu přes otvory umístěné ve spodní části objektu a odvod spalin přes 

otevřené otvory ve vyšších polohách. U těchto objektů bývá hoření intenzivnější. 

Intenzivnější hoření je způsobeno větší výměnou plynů. 

Uzavřené požáry jsou charakterizovány především vysokým nárůstem teploty, 

zakouřením a rychlým rozvojem požáru. Rizika u těchto požáru jsou ztráta orientace 

v důsledku zakouření, intoxikace osob zplodinami hoření, zatarasené únikové cesty. V 

objektech mohou být také skladovány nebezpečné látky, tlakové nádoby, může dojít k 

destrukci konstrukce vlivem vysoké teploty  [8]. 

5.6 Další dělení požárů 

Jak jsem se již výše zmiňoval, požáry lze dělit z více možných hledisek. Vybral jsem 

dle mého názoru ty podstatné a  krátce jsem je shrnul. Patří mezi ně: 

 dělení požáru dle hořících látek, 

 dělení dle možnosti šíření, 

 dělení podle rozsahu, 

 dělení podle doby trvání, 

 rozdělení požárů podle zjistitelnosti. 

5.6.1 Dělení požáru dle hořících látek 

Prvním ze základních znaků požáru je, jaká látka hoří. Mohou hořet veškeré hořlavé 

látky, pokud tvoří hořlavý soubor a jsou iniciovány iniciačním zdrojem. Hořlavé látky se 

dělí obecně na pevné, kapalné a plynné. 

Pevné hořlavé látky: 

Pevné hořlavé látky se podle svého složení dělí na jednoduché a složené. Některé 

pevné látky v průběhu hoření tají, odpařují se a obdobně jako u hořlavých kapalin 

odhořívají jejich páry (vosky, parafín, tuky). Značná část hořlavých pevných látek se 

v průběhu hoření rozkládá a plyny vzniklé tímto rozkladem odhořívají. Patří sem 

především dřevo, uhlí, papír, textil apod. Často se tyto dva způsoby hoření pevných 

hořlavých látek prolínají (látka taje teplotou, rozkládá se a produkty rozkladu odhořívají, 

toto je typické hlavně pro většinu plastických látek) [5]. 
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Kapalné hořlavé látky: 

Hořlavé kapaliny se rozděluji podle svého složení na čisté směsi a směsi složené ze 

dvou nebo několika kapalin. Převážná většina hořlavých kapalin se skládá z uhlíku a 

vodíku. Hořlavé kapaliny jsou z hlediska požáru a výbuchu velmi nebezpečné a to hlavně 

z těchto důvodu: intenzita hoření je velmi vysoká, mají velmi vysoký obsah energie, 

potřebují malou iniciační energii k tomu aby začali hořet [5]. 

Plynné hořlavé látky: 

Podle složení se hořlavé plyny dělí na čisté plyny a plynné směsi. V důsledku difúze 

se plyny rychle rozšiřuji do celého objemu místnosti nebo prostoru. Uniká-li plyn do 

atmosféry, má schopnost vytvořit výbušnou směs. K hořlavým plynům, se kterými se 

nejčastěji setkáváme, patří především vodík, metan, oxid uhelnatý, sirovodík, acetylen, 

čpavek, propan, butan a hořlavé směsi především v průmyslových provozech, jako jsou 

svítiplyn, zemní plyn, propan-butan apod. [5]. 

5.6.2 Dělení podle možnosti šíření 

Požáry se mohou dělit podle způsobu šíření na dva základní způsoby. Na požáry co 

se volně rozšiřují a na požáry které se nerozšiřují. 

Nerozšiřující se požáry 

U nerozšiřujících se požárů šíření brání ohraničení 

hořlavé látky a může být časově omezeno například 

požární odolností stavebních konstrukcí, množstvím 

hořlavých látek v ohraničené prostoru, nebo podmínkami, 

které brání šíření požárů. 

Obr. č. 3: Nerozšiřující se požár 

Rozšiřující se požáry

Požáry volně se rozšiřující nejvíce ovlivňují parametry šíření, mezi které můžeme 

zařadit charakteristiky hořlavých látek (fyzikální a chemické vlastnosti látek), podmínky 

výměny plynů na místě požáru (přívod vzduchu a odvod zplodin), podmínky sdílení tepla, 

výbuchy a exploze (výbuch tlakových lahví, kotlů apod.), cesty šíření požáru (tvorba 

požárních mostů), odolnost stavebních konstrukcí, meteorologická situace (období sucha, 

silné větry apod.) [17]. 
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5.6.3 

5.6.4 

5.6.5 

Dělení podle rozsahu 

Dalším znakem, podle kterého můžeme dělit požáry do jednotlivých skupin, jsou 

požáry dělené podle rozsahu. Obecně se rozeznávají čtyři základní skupiny. Malé požáry 

(jsou ohroženy jednotlivé osoby, plochy o rozloze několika m2, části budov), střední 

požáry (jsou ohroženy desítky osob, plochy o rozloze stovek m2, celé domy), velké požáry 

(jsou ohroženy stovky osob, plochy 

v hektarech či desítkách hektarů, bloky 

domů), katastrofické požáry (jsou 

ohroženy tisíce lidí, plochy ve 

stovkách hektarů, celé čtvrti obcí) 

[17]. 

                 

Obr. č. 4: Požár OBI 

Dělení podle doby trvání 

Požáry mohu také dělit dle doby trvání požáru. Dělí se tedy na požáry krátkodobé, 

řádově trvají několik hodin a patří sem např. požáry rodinných domů, jednotlivých bytů. 

Dalším typem jsou požáry střednědobé. Mezi ně je možno zařadit požáry, které trvají 

řádově desítky hodin, zde patří např. malé požáry lesů. Poslední skupinou požárů dělených 

podle doby trvání jsou požáry 

dlouhodobé. Za dlouhodobý požár 

můžeme považovat událost, která trvá 

déle než čtyři dny, do této skupiny lze 

zařadit rozsáhlejší požáry lesů, ropných 

rafinérií apod. [17]. 

Obr. č. 5: Požár rafinérie 

 

 Rozdělení podle zjistitelnosti 

 Požáry podle zjistitelnosti mohu rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou 

požáry otevřené. Zařazení požáru do této skupiny je především na základě skutečnosti zda 

jsou plameny a kouř viditelné či nikoliv. Opakem otevřených požárů jsou požáry skryté. 

Patří zde požáry, které nejsou snadno zjistitelné (např. žhnoucí materiály, požáry 

v mezistropech, ve stěnách, v podzemí, v kabelových rozvodech apod.) [17]. 
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6 Nejčastější příčiny zranění a úmrtí při požárech 
Statisticky jsou příčiny zranění a úmrtí při požárech po řadu desetiletí velmi 

podobné. Z tohoto důvodu již od roku 1991 HZS tyto statistiky nesledují. Faktorů, jež 

způsobí zranění nebo úmrtí, je celá řada. Záleží např. na tom, kde požár vznikl, ve kterou 

dobu propukl. Jako hlavní příčiny, které vedou ke zranění nebo úmrtí, mohu označovat 

především spánek, nemoc, stáří, vliv omamných látek na lidský organismus, dopravní 

nehody, neopatrnost při vytápění, špatný odhad situace, panika, nedostatečný počet 

evakuačních cest, ztráta orientace a děti ponechané bez dozoru.  

Mezi nejvýznamnější rizika, která mají vliv na lidský organismus a mohou vzniknout 

během požáru, patří bezesporu intoxikace toxickými látkami. Tyto látky jsou obsaženy ve 

zplodinách hoření (kouři). Jako jednu z hlavních příčin lze také považovat působení tepla, 

které se uvolňuje při požárech. Ostatní příčiny zranění a úmrtí při požárech jsou velmi 

rozmanité. Můžeme mezi ně zařadit např. úraz elektrickým proudem, pád, ušlapání během 

evakuace (panika), sebevražedné sklony a tak dále. 

V následujících odstavcích se budu věnovat nejčastějším příčinám, které vedou ke 

zranění nebo úmrtí při požárech. 

Jak jsem již v úvodu uváděl, příčiny úmrtnosti se sledovaly do roku 1991. Abychom 

si mohli udělat lepší přehled, vkládám tabulku č.1 (nejčastější příčiny vedoucí ke zranění a 

úmrtí při požárech), v této tabulce jsou zpracovány statistické údaje z roku 1990. 

 

Tabulka č. 1: Nejčastější příčiny vedoucí ke zranění a úmrtí při požárech [19] 

Příčina Průmysl a 
stavebnictví

Doparva 
a spoje

Bytové 
hospodářství

Ostatní Celkem

U 0 0 1 0 1 2
Z 0 0 1 0 0 1
U 0 0 0 2 0 2
Z 4 8 4 40 7 63
U 1 0 0 35 6 42
Z 1 0 0 42 10 53
U 0 0 2 11 0 13
Z 0 2 1 12 1 16
U 0 0 0 5 0 5
Z 1 0 0 8 4 13
U 0 0 17 0 0 17
Z 8 2 53 0 19 82
U 2 0 0 2 0 4
Z 72 95 39 174 51 431
U 2 1 0 10 6 19
Z 9 52 19 61 20 161
U 5 1 20 65 13 104
Z 95 159 117 337 112 820

Ostatní

Celkem

Vliv omamných 
látek

Děti bez dozoru

Dopravní nehody

Hasební práce

Zemědělství 
lesnictví

Nedostatečný počet 
evakuačních cest

Panika nebo špatný 
odhad

Nemoc, stáří, spánek

 
U – úmrtí, Z - zranění 
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6.1 Jednotlivé příčiny zranění a úmrtí při požárech a jejich specifika 

Spánek 

Člověk je ve spánku snadnou obětí požáru. Z dlouhodobých statistických údajů  

vyplývá, že ze všech požárů v domácnostech jich téměř 70 % vznikne v nočních hodinách 

(kolem třiadvacáté až druhé hodiny ranní), tedy v čase, kdy většina lidí spí. Nebezpečí je v 

časovém prodlení možného k úniku z ohrožených prostor. Přitěžující je okolnost, kdy je 

osoba pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. 

Při požárech, které vzniknou při spánku, jsou nejvíce nebezpečné zplodiny hoření 

obsažené v kouři (této problematice se budu věnovat níže). Zplodiny hoření prohlubují 

spánek, a tak se mnoho lidí udusí již ve spánku. Ze statistik je patrné, že při požárech 

v domácnostech a především v nočních hodinách dochází často ke zranění nebo úmrtí 

osob, proto se ve zkratce zaměřím na to, jak se dá požáru předejít. Důležité je včasné 

varování. K tomuto účelů slouží hlásiče požáru, které detekují kouř. Tyto hlásiče jsou 

mnohem citlivější než lidské smysly. Je ovšem důležité mít hlásiče ve funkčním stavu a 

mít je správně umístěné. Od července roku 2008 bude platit nová vyhláška č. 23/2008 Sb., 

která nařizuje vybavenost hlásiči požáru a přenosnými hasicími přístroji v nově 

postavených bytech a rodinných domcích. Bude zajímavé sledovat, zda tato nařízení sníží 

počet zranění a úmrtí při požárech [7]. 

Nemoc, stáří 

Největší riziko pro nemocné a staré lidi spočívá v tom, že mívají omezené pohybové 

schopnosti, a tak nestihnou v potřebném čase opustit nebezpečný prostor. Staří lidé mají 

také zhoršené smysly. Mnohdy se snaží likvidovat požáry sami i v případech, kdy 

zvládnutí hasebního zásahu je nad jejich síly. Starší lidé neumí odhadnout situaci a tím 

hazardují se svými životy. Při hašení požáru se nadýchají toxického kouře a vystavují se 

nebezpečí, že včas neopustí nebezpečný prostor. Dalším rizikem u starých občanů je jejich 

zapomnětlivost. Zapomínají vypínat lokální spotřebiče jako jsou plynové a elektrické 

sporáky, často mívají v blízkosti tepelných zdrojů uskladněny hořlavé látky, nedodržují 

návody výrobců při obsluze spotřebičů, čímž výrazně zvyšují riziko vzniku požáru. 

Vliv omamných látek 

Lidé pod vlivem omamných látek nejenže často způsobují požár, ale zároveň patří do 

skupiny osob, které nejčastěji nacházejí zranění a smrt na požářišti. Tyto osoby se často 

chovají nepředvídatelným a mnohdy nelogickým způsobem. Mají zpomalené reakce a 
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podceňují riziko. Dosahují pocitu euforie a tak si myslí, že se jim nemůže nic stát. Opak je 

ovšem pravdou. Podceňují riziko, jaké požár skýtá a stávají se jednoduše obětí požáru. 

Nejvíce zastoupenou omamnou látkou v naší společnosti je bezesporu alkohol. Ze 

statistiky vychází, že Češi jsou na třetí příčce v celosvětovém žebříčku v konzumaci 

alkoholu. Průměrná spotřeba 100% alkoholu: 9, 9 l na 1 obyvatele za rok (=159,8 l piva, 8, 

3 l destilátů, 16, 1 l vína). Téměř jeden milión obyvatel má problém s nadměrnou 

konzumací alkoholu. Lze tedy konstatovat, že alkohol se vysokou měrou podílí na počtu 

vzniklých požárů a s tím souvisejícím počtu zranění a úmrtí při požárech. 

Denně hasiči vyjíždějí k desítkám požárů spálených potravin v bytových nebo 

rodinných domech. Hasiči provádějí násilný vstup do objektů nebo bytů, nachází podnapilé 

osoby, které si na tepelném spotřebiči ohřívají nebo vaří potraviny. Osoby pod vlivem 

často usnou nebo opustí budovu a nechají spotřebič bez dozoru, dojde k hoření potravin, 

které je doprovázeno značným zakouřením bytu a dalších společných prostor objektu. 

V mnoha případech požár rozšíří na okolní hořlavé předměty a bohužel není ani výjimkou, 

že při těchto požárech se objeví zranění nebo úmrtí [19]. 

Dopravní nehody 

Tato kategorie je sporná z hlediska určení úmrtí osob. I když ve statistice mívají 

dopravní nehody nejvyšší čísla co se týče počtu zraněných a mrtvých, je ale problém určit, 

zda k úmrtí došlo vlivem dopravní nehody nebo následným požárem dopravního 

prostředku. Nejčastější příčinou smrti je zde bezesporu uhoření. Po nehodě bývá automobil 

zdeformovaný a brání osobě utéct nebo osoba po nárazu upadne do bezvědomí. Navíc 

rozvoj požáru dopravních prostředků je velmi rychlý. 

Panika 

V případě požáru, kdy se člověk snaží dostat do bezpečí, propuká často panika. Zde 

je nebezpečí skryto především v chování lidí. Jednotlivci přestanou jednat racionálně. 

Doslova se rozpadne dosavadní systém společenských vztahů, racionálních vztahů a 

hodnot, převládnou pudy, instinkty, iracionalita. Pokud jsou úzké evakuační cesty, může 

jednoduše dojít k ušlapání osob. V případě panického chování v zakouřených prostorech 

může člověk snadno ztratit orientaci a nenachází únikové cesty, především v objektech, 

které nezná (prostory pro dočasné ubytování, obchodní střediska apod.). U osob 

propadlých panice se zrychlí jejich tepová frekvence, zároveň dochází ke zrychlenému 

dechu a člověk se snadněji otráví TL. 
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6.2 Nejčastěji se uvolňující toxické látky při požárech 

Málokdo si také uvědomuje, že většina obětí požárů neuhoří, ale zemře kvůli 

nadýchání se toxických zplodin hoření vznikajících při požáru. Zejména v noci tak na nás 

číhá nebezpečí, protože kouř je rychlejší a tišší než oheň a již dvě nebo tři nadechnutí 

mnohdy bývají smrtelná. 

Při požárech se uvolňuje celá řada TL, které jsou velmi nebezpečné pro lidský 

organismus a mohou způsobit jak zranění tak i smrt. Při požárech dochází k nedokonalému 

hoření, což má za důsledek vznik kouře. Kouř je disperze malých tuhých a kapalných 

částic (a to jak produktů tak nespálených látek, např. uhlíku, popílku, vody, dehtovitých 

částic) ve směsi vzduchu a plynů vzniklých hořením. TL jsou obsaženy obvykle v plynné 

části kouře. Je pro nás důležité, abychom věděli jak se nám může TL dostat do organismu. 

Jsou hned tři způsoby a to dýcháním, požitím a absorpcí kůží. 

Dýcháním – dýchacími cestami se toxické plyny dostanou do plic, kde stěnami 

vlásečnic projdou do krve (plocha která je v plicích k dispozici pro přestup plynů do krve 

je přibližně 75 m2). 

Požitím – stěnami trávicího traktu (nejčastěji až stěnami v tenkém střevě) se 

jedovatá látka či produkt po jejím natrávení dostává do krevního řečiště a tudy do dalších 

tělních orgánu a tkání. 

Absorpcí kůží – kůži si lze představit jako propustnou membránu, kterou mohou 

látky (obvykle ve fázi kapalné a plynné) také vstupovat do našeho těla a postupně dále do 

krve. 

Škodlivé účinky TL se dělí do dvou skupin podle délky expozice. Účinky mohou být 

akutní a chronické (při opakovaném působení jedovaté látky). Pro hasiče připadají v úvahu 

především účinky akutní. 

Akutní otrava – jed působí v kratší době, ale ve větší dávce. S akutní otravou se 

můžeme setkat např. při požárech, při haváriích v průmyslu, při havarijních stavech 

přepravy TL atd. 

Chronická otrava – na organismus působí menší dávka jedů, ale expozice je delší. 

S tímto typem otravy se můžeme setkat především v různých odvětvích průmyslu, kde se 

vyskytují TL. 

Zda jedovatá látka vyvolá smrt, nemoc, či poškození, závisí na mnoha faktorech, 

z nichž jsou nejdůležitější jsou: 
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 množství TL, doba expozice, 

 rychlost, kterou je látka absorbovaná do krve  

 stáří, 

 zdraví 

 individuální citlivost postiženého člověka 

 

Při požáru obvykle hoří hlavně organické látky. Molekuly organických sloučenin 

jsou složeny z malého počtu prvků. Je to v každém případě uhlík, ve většině látek vodík, 

v mnohem menším počtu látek pak kyslík, dusík, síra, fosfor a halogeny. Proto jsou 

základními produkty při hoření oxid uhličitý, oxid uhelnatý a voda. Např. spalování 

methanu v přebytku vzduchu probíhá podle rovnice: 

CH4 (g) +  O2 (g)  CO2 (g) + 2 H2O (g) 

Tyto produkty hoření jsou typické pro palivo, které bylo předem smícháno se 

vzduchem či kyslíkem. Naopak při požáru, kde je hodně paliva, nedostatek kyslíku a za 

vysokých teplot, vzniká hlavně oxid uhelnatý, navíc také může vznikat uhlík. Např. 

nedokonalé spalování methanu lze popsat rovnicí: 

2 CH4 (g) + 3 O2 (g)  2 CO (g) + 4 H2O (g) 

Zatímco tedy oxid uhelnatý (CO) a oxid uhličitý (CO2) doprovází téměř každý požár, 

v závislosti na druhu paliva a dokonalosti spalování mohou být při požáru přítomny i další 

plyny, většinou toxické, jako sulfan (H2S), oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), 

kyanovodík (HCN), amoniak (NH3), kyselina chlorovodíková (HCl) a nejrůznější 

organické sloučeniny. Působení kombinace těchto plynů na člověka není doposud zcela 

známé, u zvířat se však liší od součtu působení jednotlivých plynů. Lze proto očekávat 

podobné účinky kombinace těchto plynů i na člověka [22,7]. 

6.2.1 Nebezpečí kouře 

Jak je již zmiňováno výše, kouř je toxický a může způsobit zdravotní potíže nebo 

úmrtí. Nebezpečné vlastnosti kouře tedy mohu shrnout do několika bodů: 

 

 jedovatost, karcinogenita a mutagenita (např. některých aromatických a 

polyaromatických uhlovodíků ), 

 částice  uhlíku jsou dobré adsorpční činidlo, s uhlíkem se proto do plic 

dostávají a naadsorbované TL, 
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 při vdechování kouře jsou větší částice ve vnějších dýchacích cestách 

zachyceny, malé se dostanou do průdušek a plic, kde pokryjí jejich povrch a 

zhoršují jejích funkci, 

 zhoršuje viditelnost, způsobuje slzení očí. 

6.2.2 Oxid uhelnatý – CO 

Oxid uhelnatý je toxickou látkou, která při požárech nejčastěji způsobuje zdravotní 

potíže, či úmrtí. Vzniká téměř při každém požárů, kde probíhá nedokonalé hoření, což je 

ve většině případů. Proto budeme této toxické látce věnovat zvýšenou pozornost, nejen že 

je toxický, ale také výbušný. 

Vlastnosti – CO: 

Jedná se o bezbarvý plyn, který je bez zápachu, bez chuti, nedráždivý (člověk ho 

těžko identifikuje), a velmi jedovatý. Sám o sobě CO nepodporuje hoření, je ovšem 

hořlavý a výbušný. Meze výbušnosti jsou v rozmezí <12,5; 74> objemových procent. Ve 

vodě je CO málo rozpustný a ve směsi se vzduchem stoupá, je tedy lehčí než vzduch. Při 

jeho hoření vzniká oxid uhličitý. 

2 CO (g) + O2 (g)  2 CO2 (g)

S oxidem uhelnatým se ve většině případů setkáváme v uzavřených prostorech a 

nejen při požárech. Mohou to být kotelny, koksárny, plynárny, slévárny, u vysokých pecí, 

v dolech, je obsažen také ve výfukových plynech (nebezpečí otravy v uzavřené garáži při 

spuštěném motoru auta), ale také v nevětrané místnosti se zatlumenými hořícími kamny a 

nedostatečným odtahem spalin do komína. 

Vliv na zdraví – CO: 

Je všeobecně známo, že hlavním škodlivým účinkem oxidu uhelnatého je blokáda 

krevního barviva. Při běžných podmínkách se na hemoglobin v krvi vážou molekuly 

vzdušného kyslíku a následně jsou roznášeny pomoci krevního oběhu do celého těla. 

Pokud se ovšem v okolním ovzduší nachází zvýšený obsah CO dochází k tvorbě 

karboxyhemoglobinu (COHb). CO se váže na hemoglobin 200x snáz než kyslík. Tento jev 

lze popsat následující rovnici: 

Hb (aq) + CO (g)  COHb (aq) 

Toto způsobuje, že kyslík nemůže být dopravován do mozku a postižená osoba se dostává 

do bezvědomí. Pokud není osoba do několika minut vynesena na čerstvý vzduch dochází 

k úmrtí. 
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Je prakticky prokázáno, že již koncentrace 0,05 % CO ve vzduchu může být 

nebezpečná. Pokud koncentrace oxidu uhelnatého přesáhne 1 % může dojít u postižené 

osoby k bezvědomí, případně k úmrtí, bez jakýchkoliv předešlých příznaku nevolnosti. 

Z tohoto vyplývá, že se nemůžeme spoléhat na osobní příznaky. Každý člověk reaguje 

jinak na zvýšené procento CO ve vzduchu. Reakce člověka na zvýšenou koncentraci CO 

v ovzduší ovlivňuje spousta faktorů jako jsou např. délka expozice, věk, fyzická a 

psychická kondice V tabulce č. 2 jsou uvedeny projevy CO na organismus člověka. 

 

Tabulka č. 2: Působení CO na lidský organismus [1]. 

CO 
[ppm]

CO ve vzduchu 
[obj. %] Příznaky

100 0,01 Žádné příznaky - bez nebezpečí.
200 0,02 Mírné bolesti hlavy.
400 0,04 Silné bolesti hlavy po 1 až 2 hodinách.

800 0,08 Silné bolesti halvy po 45 minutách, nevolnost, mdloby až do 
bezvědomí po 2 hodinách.

1000 0,1 Nebezpečná koncentrace - bezvědomí po jedné hodině.
1600 0,16 Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 20 minutách.

3200 0,32 Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 5 až 10 minutách, 
bezvědomí po 30 minutách.

6400 0,64 Silné bolesti hlavy po 1 až 2 minutách, bezvědomí po 10 až 15 
minutách.

12800 1,28 Okamžité bezvědomí, nebezpečí smrti po 1 až 3 minutách.  
 

Důležité si je při poskytování první pomoci zasažené osobě uvědomit, že CO působí 

na lidský organismus s jistou setrvačností. Například při koncentraci 1 % CO ve vzduchu 

se v krvi vytvoří 50 % COHb po 2,5 až 7 minutách. Při koncentraci 5 % CO ve vzduchu je 

to 30 až 90 sekund. Jelikož nově vytvořený karboxyhemoglobin musí putovat tělem, aby se 

projevily jeho účinky, může člověk reagovat na přítomnost CO se zpožděním, když je již 

zdánlivě mimo nebezpečí na čerstvém vzduchu. Postižení nervové soustavy se může 

dostavit až po 3 týdnech. 

První pomoc – vždy vyneseme postiženého na čerství vzduch a necháme ho 

inhalovat kyslík. Pokaždé musí následovat prohlídka u lékaře [22, 9]. 

6.2.3 Oxid uhličitý – CO2 

Při požárech vzniká velmi často především tam, kde jsou hořící látky bohaté na 

uhlík. Jeho nebezpečnost spočívá hlavně v tom, že z prostoru vytlačuje kyslík. Pro tuto 

schopnost se také využívá CO2 jako hasební látka (stabilní hasící zařízení používá 

koncentraci nad 27 % ve vzduchu). 
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Vlastnosti – CO2: 

CO2 je bezbarvý plyn, bez zápachu a je nehořalvý. Je těžší než vzduch, proto se drží 

ve spodních částech místností a ve sklepích. Hmotnost jednoho litru CO2 za normálních 

podmínek je 1,97 g. Je velmi dobře rozpustný ve vodě, tudiž ho lze snadno zkapalnit a po 

uvolnění tlaku oxid uhličitý přemění své skupenství na tuhou látku zvanou „suchý led“. 

CO2 má v tomto stavu teplotu – 78,48 °C. 

Vliv na zdraví – CO2: 

Vzduch normálně obsahuje kolem 0,03 % CO2. Při této koncentraci je CO2 jako 

produkt látkové výměny odstraňován z plic člověka dýcháním. Při asi 5 % koncentraci 

CO2 ve vzduchu dochází ke zrychlenému dýchání doprovázenému bolestmi hlavy, 

závratěmi, pocením a rozrušením. Mezi 10 až 12 % CO2 ve vzduchu může dojít během 

několika minut ke smrti postiženého následkem ochrnutí dýchacího centra mozku. 

Nebezpečí CO2 spočívá i v tom, že na jeho zvýšenou koncentrací tělo reaguje zrychlením 

dýchání, čímž se ovšem do organismu dostává i větší množství ostatních produktů hoření. 

První pomoc - postiženého vyneseme na čerstvý vzduch, necháme inhalovat kyslík a 

dopravíme ho k lékaři [9, 3]. 

6.2.4 Chlorovodík – HCl 

S chlorovodíkem se můžeme u požáru potkat poměrně často, neboť je produktem 

hoření všech látek, které ve své molekule obsahují chlór - například PVC (obaly, 

podlahové krytiny, koženky, izolace kabelů, hračky atd.). Plynný chlorovodík vzniká 

i tepelným rozkladem izolací elektrických kabelů v požárem rozžhavených betonových 

stěnách. Velmi nebezpečné jsou však i dokončovací práce po požárech ve skladech, 

drogeriích, obchodech i v domácnostech. 

Vlastnosti – HCl: 

Chlorovodík je bezbarvý plyn, je-li nažloutlý, obsahuje sloučeniny železa, je těžší 

než vzduch. Je to silná kyselina. Pokud reaguje se silným oxidačním činidlem, jako je např. 

KClO3, uvolňuje se jedovatý chlór, jak je možno vidět z rovnice: 

KClO3 (s) + 6 HCl (konc)  KCl (aq) + 3 H2O (l) + 3 Cl2 (g)

Při hašení vodu nebo vodní mlhou může vzniknout velmi silná kyselina chlorovodíková se 

silnými korozívními účinky na stavební konstrukce. Z 1 kg PVC se uvolní až 400 l HCl.   
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Vliv na zdraví – HCl: 

Je to silně dráždivý plyn pro dýchací cesty a oči, může způsobit otok horních cest 

dýchacích, který může přejít v zástavu dýchání a smrt udušením. Již při koncentraci 5 ppm 

lze cítit lehké dráždění, při koncentraci 10 ppm je již dráždění považováno za silné. Od 

koncentrace 1000 ppm (tj. 0,09 obj. % ) je již krátká expozice životu nebezpečná. Člověk 

začíná zvracet, mít potíže s dechem a následně zemře. 

První pomoc - postiženého vyneseme na čerstvý vzduch, zajistíme pro něj 

okamžitou lékařskou pomoc a inhalaci kyslíku nebo roztoku hydrogenuhličitanu sodného 

[9, 3]. 

6.2.5 Kyanovodík – HCN 

Kyanovodík vzniká při hoření polyamidu (silon, nylon…), polyuretanu (molitan), 

močovinoformaldehydové pryskyřice (umakart, lepidla, laky…), ABS (palubní desky 

automobilů), PAN, vlny, peří, přírodního hedvábí atd. Obecně se s vysokými 

koncentracemi HCN můžeme setkat při požárech obchodů s oděvy a koberci, při požárech 

interiérů automobilů a letadel i při každém bytovém požáru. 

Vlastnosti – HCN: 

Je to bezbarvý plyn se zápachem po hořkých mandlích, je prudce jedovatý, hořlavý 

(obvykle při požárech všechen shoří), interval výbušnosti se nachází v rozmezí <6; 41> 

objemových procent. 

Vliv na zdraví – HCN: 

Na lidský organismus působí na úrovni buněk a tkání, neboť blokuje výměnu kyslíku 

a oxidu uhličitého při jejich „dýchání“. HCN se vstřebává plícemi i kůží, přičemž toto 

vstřebávání je tím rychlejší, čím je kůže teplejší a vlhčí. Organismus reaguje na přítomnost 

HCN zvýšením srdeční frekvence až na 100 tepů za minutu. Koncentrace 135 ppm 

vyvolává smrt postiženého do 30 minut, při koncentraci 270 ppm nastává smrt okamžitě. 

První pomoc - postiženého vždy vyneseme na čerstvý vzduch a zahájíme umělé 

dýchání, popřípadě provádíme inhalaci kyslíku [22, 9]. 

6.2.6 Nitrozní plyny – NOX 

Oxid dusičitý vzniká v senážních věžích při skladování zemědělských produktů, při 

hoření umělých hnojiv a např. i při požárech v kancelářích (pravítka, filmy…). Mezi 
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nejvíce nebezpečné nitrozní plyny patří především oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý 

(NO2). 

Vlastnosti – NOX:

Když přijde oxid dusnatý do kontaktu s kyslíkem a vzdušnou vlhkostí, přemění se na 

oxid dusičitý, proto se jeho toxikologické účinky slučují. NO2 je červenohnědý plyn, ostře 

zapáchající a je těžší než vzduch. Je silným oxidačním činidlem. Podporuje hoření i 

v nepřítomnosti vzdušného kyslíku., protože jeho molekula obsahuje kyslík. Je jedovatý. 

Vliv na zdraví – NOX: 

Projevuje se především slabostí, kolísáním krevního tlaku, bolesti hlavy, ospalostí a 

má vliv na centrální nervový systém. Váže se na hemoglobin. Když lidské tělo přijde do 

kontaktu s NO2, reaguje na něj dráždivým kašlem, edémem plic s následnou smrtí. Plicní 

edém vzniká po té, co NO2 zareaguje s vlhkosti, která je obsažena v plicích viz. rovnice: 

2 NO2 (g) + H2O (l)  HNO2 (aq) + HNO3 (aq)

Plicní edém způsobí vzniklá kyselina dusičná (HNO3). Nebezpečná je zde doba latence, 

bezprostředně po nadýchání se projeví pouze mírné příznaky otravy. Teprve po několika 

hodinách se projeví vlastní otrava, smrt může nastat i po několika dnech co byl organismus 

vystaven NO2. 

První pomoc – postiženého vyneseme na čerstvý vzduch a provádíme inhalaci 

kyslíku [22, 9, 3]. 

6.2.7 Ostatní toxické látky 

Při požárech vzniká celá řada TL. Mezi ty významnější a pro nás zajímavější patří 

zcela jistě sirouhlík, sulfan, oxid siřičitý, ultrajedy. O těchto TL již jen ve zkratce. 

Sirouhlík (CS2): 

Je to bezbarvá, nízkovroucí kapalina, má silně aromatickou vůni. Do organismu 

vstupuje dýchacími cestami nebo přes kůži. Akutní otrava se projevuje poruchou 

koordinace pohybů, deliriem, halucinací. Může nastat bezvědomí a následně smrt z důvodu 

ochrnutí dýchacích orgánu. Smrtelná koncentrace nastává již při 5000 ppm tj. 0,5 objem. 

%. Typickým příznakem otravy je výrazná bledost intoxikované osoby (CS2 má výrazný 

vliv na cévy) [4]. 
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Sulfan (H2S): 

Jedná se o plynnou látku charakteristického zápachu po zkažených vejcích, je 

rozpustný ve vodě a těžší než vzduch. Má toxické vlastnosti, které mají za následek 

působení na centrální nervovou soustavu. Projevuje se především ztrátou vědomí, zástavou 

dechu a zástavou srdeční činnosti. Může trvale poškodit zrak, játra a ledviny. Smrtelná 

dávka je již při 200 až 1000 ppm, což je 0,02 až 0,1 objem. % [22, 15]. 

Oxid siřičitý SO2: 

SO2 je jedovatý, bezbarvý plyn, který má štiplavý zápach. Je také těžší než vzduch, 

dobře rozpustný ve vodě, vzniká kyselina siřičitá. Tento roztok má silně redukční 

vlastnosti. Koroduje kovové konstrukce. Na člověka účinkuje SO2 především na vlhkých 

sliznicích (oči, nos, ústa) a zejména v horních cestách dýchacích. Jako smrtelná dávka se 

uvádí 500 ppm tedy 0,05 objem. %.Při této koncentraci dojde k zástavě dechu, křečím a 

následné smrti [4, 22]. 

Ultra jedy: 

Ultrajedy jsou chemické sloučeniny, které již v mikrogramových množstvích mohou 

v organismu vyvolat vážné změny vedoucí k neléčitelným nemocem a v miligramových 

množstvích usmrcují. Během hoření zejména sloučenin s obsahem chlóru vznikají 

v malém, přesto však nebezpečném množství ultrajedy, jako PCDBF 

(polychlordibenzfuran) a TCDBO (polychlordibenzparadiooxin). Tyto sloučeniny se váží 

na saze a s nimi mohou vniknout do organismu [9]. 
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7 Vyhodnocení statistického přehledu 
V této kapitole se budu zabývat vyhodnocením statistických údajů za posledních 5 

let a budu porovnávat získání data z celé ČR s daty z MSK. Každým rokem vznikne v celé 

České republice přes dvacet tisíc požárů a počet obětí neustále roste. V tabulce č. 3 je 

možno vidět některé ze základních statistických údajů, jako je počet bezprostředně 

zachráněných osob před požárem, počet evakuovaných osob, škody vzniklé požárem a 

počet tzv. velkých požáru, kde je vzniklá škoda větší než jeden milión korun. Tyto hodnoty 

jsou zpracovány v obr. č.6. 

 

Tabulka č. 3: Základní statistické údaje za celou ČR [10, 11, 12, 13, 18] 
2003 2004 2005 2006 2007 Celkem

Evakuované 
osoby

2401 3089 2146 3192 3114 13942

Bezprostředně 
zachráněné os. 664 477 594 398 451 2584

Škody v 
miliardách Kč 1836 1669 1634 1933 2158 9230

Požáry se škodou 
nad 1 mil. Kč 252 239 257 297 305 1350
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Obr. č. 6: Graf základní statistické údaje za celou ČR [10, 11, 12, 13, 18] 

 

Z tabulky č. 3 je patrné, že požáry napáchaly za posledních pět let škodu v hodnotě 

9,230 mil. korun, bylo zaznamenáno 1350 požárů, při kterých škoda přesáhla 1 mil. korun. 

Z přímého ohrožení hasiči zachránili celkem 2584 osob a 13942 osob bylo evakuováno. 
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Lze konstatovat, že tzv. velkých požárů každým rokem přibývá stejně tak, jako se 

každoročně zvyšují škody. 

7.1 Porovnání počtu zranění a úmrtí při požárech 

Z následujících tabulek a grafů je možno zjistit údaje o počtu zraněných a zemřelých 

při požárech za posledních pět let. V tabulce č. 4 jsou zpracovány statistické data 

z celorepublikového průměru a v tabulce č. 5 jsou data, která se vztahují 

k Moravskoslezskému kraji. 

 

Tabulka č. 4: Počet zranění a úmrtí při požárech v ČR [10, 11, 12, 13, 18] 

Rok Počet 
požárů Usmrceno Zraněno 1 úmrtí na 

počet obyv.
1 zranění na 
počet obyv.

2003 28937 141 1112 72959 9251
2004 21191 126 918 81644 11206
2005 20183 139 914 74009 11255
2006 20540 144 919 71439 11194
2007 22394 130 1023 79132 10056

celkem 113245 680 4886 75837 10592  
U % - procentuální vyjádření úmrtí při požárech., Z % - procentuální vyjádření zranění při 

požárech. 
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Obr. č. 7: Graf zranění a úmrtí při požárech v ČR  [10, 11, 12, 13, 18] 

 

Z obr. č. 7 je patrné, jakou tendenci mají úmrtí v celé České republice za posledních 

5 let. Mezi lety 2003 a 2004 došlo k poklesu obětí při požárech o 15 osob. Od roku 2004 
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do roku 2006 počet usmrcených osob opět narůstal. V roce 2007 klesl počet usmrcených 

osob na 130. 

Oproti roku 2003 došlo v roce 2004 k poklesu zraněných osob o 194. V dalších 

letech do roku 2007 byl počet zraněných osob celkem vyrovnaný. K nárůstu došlo v roce 

2007 o 104 osoby. 

Počet požárů byl nejvyšší v roce 2003, poté následoval pokles o více než 7 tisíc 

případů. V letech 2004 až 2006 se počet požárů lišil pouze ve stovkách, až v loňském roce 

stoupl počet požárů téměř o 2 tisíce na 22394. 

V tabulce č. 5 je přehled počtů usmrcených a zraněných osob včetně počtů požárů 

v Moravskoslezském kraji v letech 2003 – 2007. MSK je v průměru třetím krajem, 

ve kterém dochází nejčastěji k mimořádným událostem (dále jen MÚ). Počet je MÚ je 

ovlivněn především hustotou osídlení (nejvíce požárů vzniká v objektech pro bydlení). 

MSK je nejlidnatějším krajem v ČR (1249290 osob). Pod tabulkou č. 5 je zpracován graf 

(obr. č. 8), z kterého je zřetelněji vidět jakou mají tendenci zranění a úmrtí v MSK. 

 

Tabulka č. 5: Počet zranění a úmrtí při požárech v MSK [10, 11, 12, 13, 18] 

Rok Počet 
požárů Usmrceno Zraněno 1 úmrtí na 

počet obyv.
1 zranění na 
počet obyv.

2003 2993 21 200 59490 6246
2004 2318 12 125 104108 9994
2005 2409 12 97 104108 12879
2006 2195 13 86 96099 14527
2007 2640 20 136 62465 9186

celkem 12555 78 644 85254 10567  
U % - procentuální vyjádření úmrtí při požárech., Z % - procentuální vyjádření zranění při 

požárech. 
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Obr. č. 8: Graf zranění a úmrtí při požárech v MSK [10, 11, 12, 13, 18] 

 

Z obr. č. 8 je patrné, že po roce 2003 pomalu stoupá počet zraněných i usmrcených 

osob při požárech v MSK. Alarmující je především nárůst za poslední rok, kdy počet 

zraněných vzrostl o rovných 50 osob (z 86 na 136 to je o 56 %) a počet úmrtí se také zvýšil 

z 13 na rovných 20, což je zvýšení o celých 53 %. V MSK ztratí život při požárech jedna 

osoba z 85 254 lidí a zraněná je jedna osoba z 10567 osob. Nejvyšší počet požárů byl 

v roce 2003 (2993 požárů), poté se počet pohyboval v průměru kolem 2300 požárů, až do 

loňského roku, kdy byl zaznamenán nárůst na 2640 požárů. Nárůst počtu požárů má 

logickou závislost na zvýšeném počtů zranění a úmrtí při požárech za poslední rok. 

Z tabulky č. 6 si je možno povšimnout, ve kterých okresech MSK dochází nejčastěji 

k požárům, zraněním a úmrtím při nich. 

 

Tabulka č. 6: Počet zranění a úmrtí při požárech v jednotlivých okresech MSK 

[10, 11, 12, 13, 18] 

PP U Z PP U Z PP U Z PP U Z PP U Z PP U Z
Bruntál 267 1 11 218 3 22 198 1 8 167 0 13 191 2 18 1041 7 72
Frýdek-Místek 483 6 19 322 2 22 374 0 16 326 5 13 387 7 39 1892 20 109
Karviná 834 6 93 633 4 16 581 1 28 598 2 24 698 4 25 3344 17 186
Nový Jičín 287 4 27 223 1 24 261 3 8 222 0 9 249 3 5 1242 11 73
Opava 295 2 14 257 2 18 241 2 15 208 1 7 246 1 20 1247 8 74
Ostrava 827 2 36 665 0 23 754 5 22 674 5 20 869 3 29 3789 15 130
Celkem 2993 21 200 2318 12 125 2409 12 97 2195 13 86 2640 20 136 12555 78 644

2006 2007 CelkemMěsto 2003 2004 2005

 PP – počet požárů, U – úmrtí při požárech, Z – zranění při požárech 
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Když porovnám statistická čísla celé ČR s čísly z MSK, tak docházím k závěru, že 

MSK dosahuje téměř totožných hodnot jako celá ČR co se týče počtů zraněných na počet 

osob. Ovšem k úmrtím při požárech na počet osob dochází v MSK méně často než v celé 

ČR. V Moravskoslezském kraji dojde k jednomu úmrtí na 85254 a v ČR to je 75837 osob. 

Jedna zraněná osoba v celé ČR  náleží na 10592 lidí v MSK to je 10567 lidí na jednoho 

zraněného. 

7.2 Vyhodnocení nejčastějších příčin úmrtí při požárech v MSK 

Při vyhodnocení údajů úmrtí z Moravskoslezského kraje za poslední 4 roky jsem si 

všiml, že nejčastěji dochází k obětem na životech v prostorech pro bydlení. Z celkového 

počtu 57 obětí zemřelo v objektech pro bydlení 39 osob. Důvodů, které vedly k těmto 

tragickým událostem bylo několik. Mezi nejčastější příčiny patří: 

 kouření (19) 

 příprava potravin (7) 

 manipulace s otevřeným ohněm (svíčka) (5) 

 nedbalost při topení (špatná obsluha topidla) (4) 

 závada na elektroinstalaci (3) 

 manipulace s hořlavou kapalinou pod vlivem alkoholu (1) 

 žhář (1) 

 sebevraždy (6) 

 při výkonu zaměstnání (4) 

 dopravní nehoda (6) 

 

V závorkách za jednotlivými příčinami je možno vidět počty případů, které vedly 

k úmrtí při požárech v MSK za poslední 4 roky. 

7.3 Požáry, zranění a úmrtí v jednotlivých odvětvích 

Ke zranění a úmrtí dochází v mnoha odvětvích. Tato odvětví jsou rozdělena do 18 

skupin. Z přílohy B zjistíme stavy v jednotlivých odvětvích v rámci ČR. 

Z rozboru je patrné, že nejčastěji dochází k požárům v domácnostech a v dopravě.  

Celkem při požárech za posledních pět let zahynulo 680 lidí a 4886 lidí bylo zraněno. 

Z toho celkem 51,62 % osob zahynulo při požárech v domácnostech. V domácích 

prostorech také dojde celkem  k 44,25 % zranění. 
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7.4 Zranění a úmrtí podle jednotlivých věkových skupin 

V závěru této kapitoly se zaměřím na jednotlivé věkové skupiny a profesi hasičů. 

Obyvatelstvo jsem rozdělil do následujících věkových skupin: děti do 15 let, osoby od 15 

do 60 let, osoby nad 60 let. Pro přehled uvádím počet usmrcených a zraněných hasičů u 

zásahů.  Pro lepší názornost jsou hodnoty z tab. č. 7 zapracovány i do grafů (obr. č. 9). 

Tento obrázek se zabývá úmrtím civilního obyvatelstva. Graf na obr. č. 10 je zaměřen na 

zranění civilního obyvatelstva. 

 

Tabulka č. 7: Zranění a úmrtí podle věkových skupin v ČR [10, 11, 12, 13, 18] 

U Z U Z U Z U Z U Z U Z
Děti do 15 let 3 52 2 40 6 60 5 34 5 43 21 229
Osoby od 15 do 60 let 106 700 79 575 95 592 112 626 102 717 494 3210
Osoby nad 60 let 31 96 45 93 35 103 26 53 23 60 160 405
Hasiči profesionální 0 170 0 147 2 98 0 137 0 115 2 667
Hasiči dobrovolní 1 94 0 63 1 61 1 69 0 88 3 375
Celkem 141 1112 126 918 139 914 144 919 130 1023 680 4886

2006 2007 Celkemkategorie 2003 2004 2005

 
U – úmrtí, Z – zranění 
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Obr. č. 9: Graf úmrtí jednotlivých skupin v ČR [10, 11, 12, 13, 18] 

 

Vyhodnotil jsem, že při požárech nejčastěji dojde k úmrtí osob ve věkové skupině od 

15 do 60 let. Mezi rokem 2003 a rokem 2004 došlo k výraznému poklesu úmrtí této 

skupiny. Ovšem od roku 2004 do roku 2006 počet úmrtí v této skupině neustále narůstal a 

zvýšil se o 33 osob. V roce 2007 došlo k mírnému poklesu. K jakému trendu počtu 

usmrcených a zraněných osob v ČR dojde, ukáže až statistika v následujících letech. 
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Druhou nejčastěji postiženou skupinou jsou osoby nad 60let, tedy především osoby 

v důchodovém věku. U této skupiny zaznamenáváme tendenci poklesu úmrtí od roku 2004  

do roku 2007. Počet se neustále snižuje ze stavu 45 usmrcených osob na 23, což je o  

51,1 % méně. 

Poslední skupinou jsou děti do 15 let. U této kategorie jsou počty úmrtí při požárech 

celkem vyrovnané. 

52
70

0
96 40

57
5

93

60
59

2
10

3 34
62

6
53

43
71

7
60

2003 2004 2005 2006 2007

Děti do 15 let
Os. od 15 do 60 let
Osoby nad 60 let

 
Obr. č. 10: Graf zranění jednotlivých skupin v ČR [10, 11, 12, 13, 18] 

Co se týče počtu zranění, jsou nejpostiženější skupinou osoby věkové skupiny od 15 

do 60 let. Druhou kategorií, ve které dochází nejčastěji k zranění při požárech, jsou osoby 

nad 60 let, nejméně zranění je u dětí do 15 let. 

Ve věkové skupině osob od 15 do 60 let si můžeme povšimnout, že od roku 2004 až 

do roku 2007 počet zraněných osob neustále roste. Citelný nárůst byl zaznamenán 

především z roku 2006 na rok 2007. Počet zraněných osob stoupl z počtu 626 na 717, což 

je téměř o sto osob více. Ve všech pěti sledovaných letech platí, že počet zraněných v této 

skupině bývá několikanásobně vyšší, než u ostatních skupin. Toto vysoké číslo zapříčiňuje 

především vysoký počet osob zastoupený v této věkové skupině. 

U osob nad 60 let statistické data vykazují mezi rokem 2005 a 2006 výrazný pokles, 

ze 103 zraněných osob na 53 zraněných osob, to je pokles o rovných 50 zraněných osob 

(což je snížená zraněných osob o 51,4 %). 

Poslední skupinou jsou děti do 15 let, u této skupiny lze vyčíst z grafu, že největší 

počet zraněných osob bylo zraněno roku 2005 a to rovných 60 zraněných dětí, naopak 

nejméně dětí bylo zraněno roku 2004 a to 40 zraněných osob. Za posledních pět let je 

ročně průměrně zraněno 45,8 dětí. 
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8 Závěr 
Hlavním cílem bakalářské práce bylo analyzovat a stanovit příčiny zranění a úmrtí 

při požárech, porovnat statistické údaje MSK spolu s údaji z celé ČR co se týče počtu obětí 

při požárech. Jednotlivé cíle, na které jsem hledal odpovědi jsem si stanovil takto: 

 

 roztřídit jednotlivé požáry, 

 porovnat požáry na otevřené ploše a požáry v ohraničených prostorech, 

 stanovit nejčastější příčiny zranění a úmrtí při požárech, 

 porovnat statistické data ČR a MSK. 

 

Zjistil jsem, že požáry v ohraničených prostorech jsou více nebezpečné než požáry 

na otevřené ploše. Požáry v ohraničených prostorech jsou nebezpečnější především 

z hlediska nedostatečného odvodu kouře (nejčastější příčina úmrtí a zranění při požárech je 

intoxikace zplodinami hoření), tento špatný odvod kouře může způsobit i ztrátu orientace 

lidí v těchto prostorech. O tom, že jsou požáry v ohraničených prostorech nebezpečnější 

vypovídají i statistické údaje, které jsou v příloze B. 

Nejčastější příčinou, která způsobí ujmu na zdraví je intoxikace zplodinami hoření. 

Jako další příčina, která se výrazně podílí na úmrtích a zraněních je tepelné působení 

požáru. Mezi faktory, které výrazně ovlivňují počet zranění a úmrtí požáry patří především 

spánek, nemoc, stáří, vliv omamných látek (především alkohol), vzniklá panika v důsledku 

požáru a dopravní nehody. Ze statistických údajů MSK vyplývá, že nejčastější příčinou, 

která způsobí požár je nedbalost kuřáků, často pod vlivem alkoholu. 

V celé ČR došlo za posledních 5 let k 113245 požárům, při nich bylo 680 osob 

usmrceno a 4886 osob bylo zraněno. Z tohoto počtu se podílel MSK 12555 požáry (11,1 

%), při tomto počtu požárů došlo v MSK k 78 úmrtím (11,5 % z celkového počtu obětí) a 

k 644 zraněním (13,2 %). Když vztáhneme počet zranění a úmrtí na jednu osobu dojdu 

k závěru, že v MSK je usmrcena jedna osoba z 85254 osob. Při pohledu na celou ČR 

připadá na 75837 obyvatel jeden usmrcený člověk. Z tohoto je patrné, že v MSK dochází 

k úmrtím při požárech méně často než je celorepublikový průměr. Při obdobném srovnání 

zraněných osob v MSK lze říci, že dochází k jednomu zranění na 10567 obyvatel. V celé 

ČR připadá jedno zranění na 10592 obyvatel. Z toho lze konstatovat, že zranění při 

požárech MSK nevybočují z celorepublikového průměru. Ze statistiky, která je uvedena 

v příloze B je patrné, že za posledních 5 let dochází nejčastěji k požárům v domácnostech. 
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Tyto požáry mají největší podíl na úmrtí (51,6 %) a zranění (44,3 %). Při porovnání 

statistik jsem došel k závěru, že ve věkové skupině od 15 do 60 let dochází nejvíce 

ke zranění a úmrtí. Za posledních 5 let zahynulo z této skupiny  494 osob a 3210 osob bylo 

zraněno. 

Určitě bude zajímavé sledovat, zda nová vyhláška č. 23/2008 Sb. (nařizuje mimo jiné 

povinnost zavedení hlásičů požáru a vybavení přenosných hasících přístrojů 

v novostavbách určených pro bydlení), pomůže snížit počet obětí při požárech. 
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Příloha A 
Fotodokumentace jednotlivých druhů požárů 

 

 
Obr.: kuřák 

Na obr. kuřák je možno vidět jednu z častých příčin požárů a to je nedbalost kuřáků. 

 
Obr.: požár v dopravě 

Požár způsobila technická závada na palivovém systému. Automobil měl pohon na LPG. 

 A.1



 

 
Obr.: požár potravin 

Požáry potravin jsou jedny z nejčastěji se vyskytujících požárů. 

 
Obr.: úmrtí 

Příčina požáru na obr. úmrtí byla nedbalá manipulace otevřeným ohněm pod vlivem 

omamných látek. 

 A.2



 

 
Obr.: zakouřený prostor 

Z obrázku (zakouřený prostor) je patrné, že vnitřek budovy je silně zakouřený. 

V takovýchto prostorech může člověk snadno ztratit orientaci a to může vést k panice a 

následně ke zranění, nebo úmrtí při požárech. 

    
Obr.: pálení klestí 

Pálení klestí se snadno může změnit v požár, především v teplých a suchých měsících.

 A.3



 

Příloha B 
Požáry v jednotlivých odvětvích 

 

Tabulka počtů požárů, úmrtí a zranění v jednotlivých odvětvích v celé ČR 

PP U Z PP U Z PP U Z PP U Z PP U Z PP U Z %

Zemědělství 1123 7 63 758 1 20 615 3 27 667 1 24 640 1 33 3803 13 167 3,37
Lesnictví 1712 1 38 846 6 23 626 0 13 679 0 17 847 0 22 4710 7 113 4,17

Dobývání 
nerost. surovin 34 0 2 35 0 0 27 0 0 31 0 1 18 0 3 145 0 6 0,13

Zpracovatel. 
prům. 721 2 62 626 1 59 594 1 50 685 1 79 608 2 52 3234 7 302 2,86

Výroba, rozvod 
el., plynu, vody 202 1 14 156 0 8 188 0 9 167 1 13 125 0 5 838 2 49 0,74

Stavebnictví 104 0 6 96 0 5 80 0 11 167 2 17 133 1 9 580 3 48 0,51
Obchod, opravy 
zboží 279 1 22 224 1 20 240 1 11 251 2 16 192 0 11 1186 5 80 1,05

Pohostinství, 
ubytování 255 2 97 244 5 33 226 1 27 322 9 38 315 2 56 1362 19 251 1,21

Doprava 2399 35 180 2179 22 174 2176 46 184 2122 25 159 2083 51 156 10959 179 853 9,70
Pošty, 
telekomunik. 19 0 0 16 0 0 28 0 1 23 0 2 19 0 1 105 0 4 0,09

Peněžnictví, 
pojišťovnictví 11 0 0 3 0 0 8 0 0 14 0 0 12 0 0 48 0 0 0,04

Výzkum, služby 
podnikům, 
reality

577 8 63 553 7 57 482 4 66 456 11 93 456 8 118 2524 38 397 2,23

Veřejná správa, 
bezpečnost

60 1 8 54 0 7 60 0 7 53 2 2 42 1 8 269 4 32 0,24

Školství 72 0 6 61 0 10 80 0 5 54 0 3 45 0 4 312 0 28 0,28

Zdravotnictví, 
sociální činnost

49 0 8 65 0 8 43 0 5 53 2 10 38 1 8 248 3 39 0,22

Ostatní veřejné 
a osobní služby

1229 6 52 1138 1 29 1317 4 31 1504 8 37 1673 4 52 6861 23 201 6,07

Domácnosti 2963 66 447 2616 74 420 2614 74 424 2631 79 398 2652 58 473 13476 351 2162 11,93
Nezatřiděno a 
jiné 17128 11 44 11521 8 45 10779 5 43 10383 1 10 12496 1 12 62307 26 154 55,16

2006 2007 CelkemOdvětví 2003 2004 2005

 PP – počet požárů, U – úmrtí, Z – zranění, % - procentuální vyjádření 
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Z grafu (úmrtí v jednotlivých odvětvích) je patrné, že nejčastěji k tragickým 

událostem dochází v domácnostech (52 %). 

 

Úmrtí v jednotlivých odvětvích v ČR

Domácnosti
52%

Ostatní
22%

Doprava
26%

 

Na grafu (zranění v jednotlivých odvětvích v ČR) je možno vidět, že stejně jako u 

předchozího grafu dochází ke zranění osob nejčastěji v domácnostech (45 %). 

 

Zranění v jednotlivých odvětvích v ČR

Domácnosti
45%

Ostatní
38%

Doprava
17%

 B.2



 

Příloha C 
Analýza nejčastějších příčin úmrtí v MSK za poslední 4 roky 

 

Tabulka nejčastějších příčin úmrtí v MSK za poslední 4 roky 
Příčina úmrtí 2004 2005 2006 2007 celkem
Kouření 4 3 3 9 19
Potraviny 1 1 1 4 7
Manipulace s otevřeným ohněm 2 2 1 0 5
Nedbalost při topení 1 1 2 0 4
Závada na elektro instalci 0 1 2 0 3
Manipulace s hořlavou kapalinou 0 0 0 1 1
Žhář 0 0 1 0 1
Sebevraždy 2 1 2 1 6
Při výkonu zaměstnání 1 1 1 1 4
Dopravní nehody 0 2 0 4 6  

 

Z grafu (nejčastější příčiny úmrtí v MSK) mohu určit, jaká je nejčastější příčina 

úmrtí za poslední 4 roky v Moravskoslezském kraji. 

 

Nejčatější příčiny úmrtí v MSK

12,5%

8,9%

7,1%
5,4%

10,7%
7,1%

10,7%

35%

1,8% 1,8%

Kouření Potraviny
Manipulace s otevřeným ohněm Nedbalost při topení
Závada na elektro instalci Manipulace s hořlavou kapalinou
Žhář Sebevraždy
Při výkonu zaměstnání Dopravní nehody
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Z následujícího grafu (úmrtí v prostorech pro bydlení v MSK) je patrné, že při úmrtí 

v objektech pro bydlení se jedná o nedbalost při kouření (osoby bývají často pod vlivem 

alkoholu). 

 

 

Úmrtí v prostorech pro bydlení v MSK

48,7% 17,9%

12,8%
10,3%7,7%2,6%

Kouření Potraviny
Manipulace s otevřeným ohněm Nedbalost při topení
Závada na elektro instalci Manipulace s hořlavou kapalinou
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Příloha D 
Porovnání obětí v MSK s celou ČR 

 

Za posledních 5 let se v celé ČR stalo obětí 680 osob, z toho jich 78 přišlo o život 

v Moravskoslezském kraji. Z grafu (porovnání úmrtí MSK s celou ČR) lze vidět jakou část 

v ČR oběti z MSK vytvářejí.  

 

Porovnání úmrtí v MSK s celou ČR

10,3%

89,7%

Zraněno v MSK Zraněno v ČR
 

 

Z grafu (porovnání zranění v MSK s celou ČR) je patrné jak si stojí MSK v rámci 

celé ČR s počtem zraněných osob za posledních 5 let. 

 

Porovnání zranění v MSK s celou ČR

11,6%

88,4%

Zraněno v MSK Zraněno v ČR
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Příloha E 
Úmrtí a zranění podle věkových skupin 

 

Tabulka zranění a úmrtí podle věkových skupin v celé ČR 

U Z U Z U Z U Z U Z U Z
Děti do 15 let 3 52 2 40 6 60 5 34 5 43 21 229
Osoby od 15 do 60 let 106 700 79 575 95 592 112 626 102 717 494 3210
Osoby nad 60 let 31 96 45 93 35 103 26 53 23 60 160 405
Hasiči profesionální 0 170 0 147 2 98 0 137 0 115 2 667
Hasiči dobrovolní 1 94 0 63 1 61 1 69 0 88 3 375
Celkem 141 1112 126 918 139 914 144 919 130 1023 680 4886

2006 2007 Celkemkategorie 2003 2004 2005

 
 

 

Z grafu (úmrtí podle věkových skupin v ČR) lez vyčíst, která věková skupina je 

nejvíce ohrožena na životě. 

 

Úmrtí podle věkových skupin v ČR

72,6%

23,5%3,1% 0,4% 0,3%

Děti do 15 let Osoby od 15 do 60 let Osoby nad 60 let
Hasiči profesionální Hasiči dobrovolní
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Graf (zranění podle věkových skupin v ČR) vypovídá o tom, která věková skupina je 

nejčastěji zraněná při požárech. Když porovnáme Graf s předešlým, tak lze konstatovat, že 

u hasičů ke ztrátám na životech nedochází často, naopak mnohem častěji se zraní. 

 

 

Zranění podle věkových skupin v ČR

65,7%

8,3%

4,7% 7,7% 13,7%

Děti do 15 let Osoby od 15 do 60 let Osoby nad 60 let
Hasiči profesionální Hasiči dobrovolní
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