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     Anotace 

 

Graciasová, P.: Požáry dopravních prostředků - nákladních automobilů 
VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2008. 52 stran 

 

Klíčová slova: nákladní automobil, příčina požáru, iniciační zdroj, prevence vzniku 

požáru 

 

     Práce se zabývá příčinami vzniku požáru nákladních automobilů. Je rozebrána 

statistika v období roku 2002 až 2006, ze které jsou vyhodnoceny nejčastější iniciátory 

a iniciační zařízení příčin vzniku požáru nákladních automobilů.  

V práci jsou popsané preventivní opatření zamezující vzniku požáru nákladních 

automobilů a zohledněny faktory ovlivňující výkon řidiče při řízení motorového 

vozidla. Součástí práce bylo měření, kde byla zjišťována teplota výfukového potrubí  

u nákladního automobilu. 

 

 

 

     Anotation 

 

Graciasová, P.: Fires of mounts – automotive trucks 

VŠB-TU Ostrava, The faculty of safety engineering, 2008. 52 pages 

 

Key words: automotive truck, case of fire, initiatory source, prevention of fire rise 

 

     This work is based on causes of fire rises of automotive trucks. There is divided 

statistics in period 2002 – 2006 from which were made calculations of most frequent 

initiators and initiator equipments of causes of automotive trucks fire rise. 

In this work are written precautions preventing rises of automotive trucks rise and there 

are also taken in account ways influencing driver’s feat during driving truck.  

The part of this work were also measurements, where was found out the temperature of 

fumes tube in automotive truck. 

 



 

 

 

Rešerše 

 

Bezpečne za volantom.  

Pardel, M. a kol. ; 

Vydavatelstvo technickej a ekonomickém literatúry, n.p., Bratislava 1987 

320 stran, 67 obrázků, 18 tabulek 

     Publikace se zabývá základními okruhy souvisejícími s řízením motorových vozidel,    

jako je bezpečnost práce v automobilové dopravě, praktickými radami pro poskytnutí 

první pomoci, zásadami bezpečné a hospodárné jízdy a právními aspekty cestovní 

přepravy. 

 

Dalším zdrojem informací je internetová síť. http://www.sydos.cz/                     

Na této stránce se nachází statistika dopravy České republiky. Zde jsou informace 

z Ročenky dopravy roku 2006, kde je přehledně rozpracovaná statistika silniční městské 

hromadné dopravy. 
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Úvod 

 

      Ještě před lety se náklad převážel ve velké míře po železnici. V dnešní době  

se využívá spíše přeprava po silniční komunikaci. Mezi jednotlivými druhy dopravy  

jako je letecká, vodní, železniční a silniční se jako nejproblémovější jeví doprava 

silniční.  

Ve srovnání s jiným způsobem dopravy, dochází v silniční dopravě k nejvíce nehodám 

a případným požárům vozidla. Při silniční dopravě umírá a je zraněno podstatně více 

osob, než v jiném způsobu dopravy. Je to dáno i tím, že silniční doprava  

je nejrozšířenější dopravou vůbec. 

      Cílem práce je vyhodnocení příčin vzniku požáru nákladních automobilů v ČR  

v období roku 2002 až 2006. Jsou zde ze statistiky počtu požárů nákladních automobilů 

vedené Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky 

vyhodnoceny nejčastější příčiny vzniku požáru nákladního automobilu. Dále  

jsou rozebrány možné iniciátory a iniciační zařízení příčiny, podílející se na vzniku 

požáru. 

      V práci jsou popsané preventivní opatření zamezující vzniku požáru nákladních 

automobilů a zohledněny faktory ovlivňující výkon řidiče při řízení motorového 

vozidla. Součástí diplomové práce je provedené měření, kde byla zjišťována teplota 

výfukového potrubí u nákladního automobilu. 
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1 Historie nákladních vozidel 

 

      Za nejstarší závod ve světě je považována automobilová společnost Benz,  

která začala vyrábět automobily v roce 1883, druhým závodem je považovaná 

automobilová společnost Peugeot s datovaným rokem výroby 1890 a třetím závodem  

na výrobu automobilů je automobilová společnost Tatra, kde se od roku 1895 začaly 

stavět první automobily. 

 

Automobilová společnost Benz 

      Za nejstarší výrobce automobilů na světě se považuje automobilová společnost 

Benz. Německý automobilový konstruktér Karl Benz (1844-1929) v roce 1883 zahájil 

prodej benzínových stacionárních motorů. Tyto motory společnost dodávala i jiným 

výrobcům (mimo jiné i pro první český vůz Präsident z Kopřivnice). V roce 1885 byla 

sestavena v Benzově továrně první motorová tříkolka s benzínovým motorem.  

Ta vstoupila do dějin a byla 29.1. 1886 patentována jako první automobil na světě. 

Řidičkou prvního automobilu byla žena a to manželka Karla Benze Bertha. Později 

Benz začal vyrábět i čtyřkolové automobily. Karl Benz se spojil se svým konkurentem 

Gottliebem Daimlerem a založili v roce 1926 velkou automobilovou společnost 

Daimler-Benz a tím samostatná značka Benz zanikla. Se jménem Benz se setkáváme 

dodnes u automobilů Mercedes-Benz a také pohonná hmota benzín obsahuje v názvu 

jméno slavného konstruktéra. [2] 

 

Automobilový závod Tatra 

      Tatra Kopřivnice patří k nejstarším automobilovým společnostem na světě. Firma 

byla založena roku 1850 Ignácem Šustalou. Nejdříve továrna vyráběla kočáry a v roce 

1882 vyrobila prvních 15 železničních vagonů. V roce 1897 vyrobila první osobní 

automobil ve střední Evropě (Automobil Präsident) a první nákladní automobil  

byl vyroben v roce 1898. Rozvoj nákladních automobilů byl vlivem rostoucí armádní 

zakázky. Nejúspěšnějším vozem je model T111 vyráběný v letech 1942 až 1962, v roce 

1959 vznikla řada nákladních automobilů T138 vyráběný v letech 1967 až 1982, dalším 

modelem bylo T 813 vyráběný v letech 1967 až 1982, T 148 vyráběný v letech 1970  

až 1982 a T 815 vyráběný v letech 1983 do dnes. V letošním roce představila 

automobilka Tatra nový vůz Tatra T-810. Tento nákladní vůz by měl po 54 letech 
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nahradit středně těžký nákladní vůz Praga V3S. Vozy byly testovány ve Vysokých 

Tatrách. Vedení firmy se název těchto hor natolik zalíbil, že se od roku 1919 začalo  

na vozech používat označení Tatra. V roce 1927 byla Kopřivnická vozovka oficiálně 

přejmenována na Tatra a.s. [3] 

 

Automobilový závod Peugeot 

      Peugeot je značka automobilů vyráběných francouzskou firmou Automobiles 

Peugeot. V roce 1810 ve vesnici Vandoncourt založila rodina Peugeotů továrnu 

ocelových výrobků. V roce 1882 byl v továrně vyroben první jízdní prostředek kolo  

Le Grand Bi. První automobil byl vyroben v roce 1889 ve spolupráci s Léonem 

Serpolletem, jednalo se o parní tříkolku. O rok později byl vyroben první čtyřkolový 

automobil poháněný Daimlerovým benzinovým motorem a od roku 1896 začal Peugeot 

vyrábět vlastní motory. V roce 1929 byl vyroben osobní automobil Peugeot 201,  

první automobil pojmenován typickým způsobem, který se používá dodnes (tři čísla  

s nulou uprostřed). Během druhé světové války se v továrně vyráběly nákladní 

automobily a dodávky. V roce 1948 byl vyroben osobní vůz Peugeot 203. V roce 1983 

byl vyroben osobní vůz Peugeot 205 a po něm následovalo mnoho dalších modelů. [7] 
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2 Základní rozdělení silničních vozidel  

Přehledné dělení všech silničních vozidel a jejich kategorie a podkategorie zobrazuje 

obr.3.1. Podrobný popis nákladních vozidel obsahuje podkapitola 3.1. 

 

Obr. 3.1 Základní rozdělení silničních vozidel podle ČSN 300024 

 

 

 

Zdroj: Základní rozdělení silničních vozidel; Dostupné z  http://www.fs1.vsb.cz. 
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2.1  Rozdělení nákladních vozidel  

      Silniční nákladní vozidla se rozdělují podle ČSN 300024 v souladu se Zákonem  

č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.  

      Dělení silničních, nákladních vozidel: [4] 

� motorová vozidla, 

� přípojná vozidla, 

� jízdní souprava.  

 

2.2 Motorová vozidla se dále dělí na:  

 

A. Autobus [4] 

     Podle mezinárodní dohody se značí písmenem a číslem (M2, M3). Autobus je druh 

automobilu, který má víc než devět míst pro sezení včetně místa řidiče. Autobus  

se používá při přepravě osob včetně jejich cestovních zavazadel a podle počtu míst  

na sezení se dělí na malé autobusy a velké autobusy.  

� malé autobusy 

     Jsou vozidla s maximální obsaditelností 22 cestujících mimo řidiče. Dělí se na třídy 

podle toho, jestli je vybaven i pro stojící cestující nebo jen sedadly.  

� velké autobusy 

     Jsou vozidla s maximální obsaditelností 23 a více cestujících mimo řidiče. Dělí  

se na městský autobus, meziměstský autobus a dálkový autobus. Dálkový autobus  

na rozdíl od předchozích dvou nemůže přepravovat stojící cestující.  

 

B. Nákladní [4] 

     Podle mezinárodní dohody se značí písmenem a číslem (N1, N2, N3). Používá  

se pro dopravu nákladů a může za sebou táhnout i přívěs. 

      Nákladní automobily jsou rozděleny podle typu karoserie na:  

� valníkový, 

� sklápěčkový, 

� skříňový. 
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Nákladní automobily se podle druhu dělí na:  

� pick up ( což je nákladní automobil na bázi osobního automobilu),  

� double cab (s rozšířenou kabinou),  pancéřovaný,  

� a dále na chladírenský, mrazírenský, pohřební, pro přepravu živých zvířat,  

pro přepravu betonu, cisternový, isotermický, autodomíchávač.  

 

C. speciální [4] 

      Podle mezinárodní dohody se značí písmenem a číslem (N1, N2, N3). Speciální 

vozidlo je konstruováno na podvozku automobilu nebo přípojného vozidla. 

 

Zde se řadí: 

� drtič kamene, elektrocentrála, eskontní, požární, kompresor, komunální, 

laboratorní, montážní, obytný, pohřební, pojízdná dílna, pojízdná, kuchyně, 

pojízdná prodejna, policejní, pontonový, pracovní plošina, pro přepravu osob, 

rozhlasový, technické pomoci, televizní, vrtná souprava, vyprošťovací, 

zdravotnický, sportovní aj. [4,16] 

 

D.  tahač [4] 

      Jedná se o druh automobilu, který se používá k tažení přípojných vozidel a to buď  

k tažení přívěsu nebo k tažení návěsu.  

 

 

2.3 Přípojná vozidla se dále dělí na: 

 

Tyto vozidla jsou tažena motorovým vozidlem, protože nemají vlastní zdroj pohonu.         

      Dělení: [4] 

� přívěs, 

� návěs, 

� postranní vozík, 

� přívěsný.  

Přívěs a návěs se dělí podle karoserie nebo prostoru pro náklad na autobusový, obytný, 

nákladní a speciální. 
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2.4 Jízdní soupravy se dále dělí na: 

 

A. přívěsová [4] 

     Motorové vozidlo je spojeno ojí s jedním nebo více samostatnými přívěsy. 

Dělení: 

� autobusovou přívěsovou soupravu, 

� nákladní přívěsovou soupravu.  

 

B. návěsová [4] 

     Skládá se z tahače návěsu a návěsu. 

Dělení:  

� autobusová přívěsová souprava, 

� nákladní přívěsová souprava, 

� kombinovaná přívěsová souprava, 

� smíšená přívěsová souprava, 

� mostová přívěsová souprava.  

 

 

 

3 Základní části vozidel 

 

      Vozidlo je spojeno ze základních vozidlových částí v jeden celek. Těmito částmi  

jsou: [21] 

� strojový spodek vozidla, 

� karosérie, 

� příslušenství vozidla, 

� výstroj vozidla, 

� výbava vozidla. 

 

 

A. Strojový spodek vozidla 

Skládá se z podvozku a poháněcího ústrojí.  

 



 

 

8 

 

Podvozek je spodní nosná část automobilu a skládá se z více skupin, které se dělí  

na: [21] 

� rámu vozidla, 

� náprav, 

� kol a pneumatik, 

� pérování a tlumení, 

� řízení, 

� brzd. 

 

      Na podvozku je uložen motor s převodovým ústrojím a užitkovou nástavbou. Rám 

vozidla tvoří nosnou část vozidla., která spojuje hnací soustavu, nápravy, karosérii a 

příslušenství v jeden celek. Náprava je konstrukčním prvkem vozidla. Zabezpečuje 

přesné vedení kol a přenáší na ně hmotnost vozidla. Prostřednictvím nápravy jsou 

zavěšena kola k rámu. Kolo automobilu se skládá z diskového kola s ráfkem  

a pneumatiky. Vozidlová kola nesou a vedou vozidlo na vozovce a přenášejí hnací  

a brzdící síly. Pérování vozidla je způsobeno pružným spojením nápravy a rámu. 

Pérováním vozidla se zvýšila bezpečnost jízdy posádky i nákladu. Ovládacím prvkem 

řízení je volant a řídícími koly bývají obvykle kola přední. Brzdná zařízení vozidel 

ovlivňují bezpečnost provozu vozidla. Plní funkci zpomalení nebo úplného zastavení 

vozidla. Brzdného účinku se dosahuje třením mezi nepohyblivými a otáčejícími  

se součástmi brzd. Tato pohybová energie se třením brzdy přeměňuje na teplo a brzdy 

se zahřívají. [21] 

 

 

Poháněcí ústrojí je hnací částí vozidla a je sestaveno z: [21]  

� motoru, 

� spojky, 

� převodového ústrojí. 

 

      Motor je stroj, který vykonává práci, aniž by musel být poháněn jiným strojem.  

Je zdrojem hnací síly pro motorová vozidla a přeměňuje chemickou energii paliva  

na mechanickou práci, která je přenášena od motoru převodovým ústrojím na hnací kola 
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automobilu. Tyto kola následně odvalováním po vozovce pohánějí automobil.  

V nákladních automobilech se používají nejčastěji čtyřdobé pístové spalovací motory 

vznětové. Spojka slouží k přenášení točivého momentu z motoru na převodové ústrojí 

automobilu. Spalovací motor je doplněn převodovkou, která změnou rychlosti stupňů 

přizpůsobuje optimální režim práce motoru okamžitým provozním požadavkům 

jízdy.[21] 

 

B. Karosérie 

Karoserie tvoří prostor pro obsluhu vozidla, prostor pro přepravu nákladu a poháněcího 

ústrojí. Jedná se o kabinu řidiče nákladního automobilu nebo karoserii skříňového 

automobilu. [21] 

 

C. Příslušenství vozidla 

Jedná se o pomocná zařízení a přístroje, které jsou pevně spojena s vozidlem  

a jsou nezbytné pro provoz a funkci vozidla samého. Řadí se sem například  

nutná elektrická výbava, například řídící jednotka, osvětlení a jiné. [21] 

 

D. Výstroj vozidla 

Jedná se o účelná a pomocná zařízení, přístroje a pomůcky pro provoz vozidla.  

Jsou pevně spojeny s vozidlem a patří sem například zpětná zrcátka, prvky pasivní 

bezpečnosti, ventilační soustava a jiné. [21] 

 

E. Výbava vozidla 

Jedná se o prostředky a pomůcky, které nejsou s vozidlem spojeny. Používají  

se k údržbě a ochraně vozidla a patří sem nářadí, lékárnička, výstražný trojúhelník, 

zvedák, náhradní kolo a jiné. [21] 

 

 

3.1 Materiály používané při konstrukci automobilu 

 

      Automobil se skládá z jednotlivých komponentních matriálů jako je ocel, 

plasty, pryž, palivo, olej a maziva, sklo, lehké kovy, neželezné kovy, 

elektrotechnika a kabeláž, tlumící materiály, barvy a ostatní. [16] 
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Obr. 3.1 Materiály používané při konstrukci automobilu  

plasty
16%
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64%
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0,2%
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0,9%
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1,3%
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1,1%

neželezné kovy
1,6%

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V automobilech je z použitých materiálů nejvíce zastoupena ocel. Mezi látky 

vyskytující se v automobilu jsou ve vztahu k požáru nejvíce nebezpečné syntetické 

materiály a látky, hydraulické oleje, motorové oleje a palivo. 

 

Požárně technické vlastnosti motorové nafty a hydraulického a motorového oleje 
 
     Motorová nafta je střední a těžká frakce ropy. Je to směs ropných kapalných 

uhlovodíků vroucích v rozmezí 150 až 360°C, používá se jako pohonná látka  

pro stacionární motory a vozidla. Hustota 850 kg/m3, bod vzplanutí > 55°C, teplota 

vznícení 250°C, oblast výbušnosti v % obj. 0,6 až 6,0. výhřevnost: 41 900 kJ/kg. 

Hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti, Lineární rychlost odhořívání  

0,1 – 0,14 m/hod., hmotnostní rychlost odhořívání 108 kg/m2/hod. Teplota plamenů  

asi 1100°C. [25] 

     Hydraulický olej je hořlavá kapalina, nebezpečí hoření nastává v případě zahřátí  

nad teplotu bodu vzplanutí. Hustota (při 15°C) 865 kg/m³. Bod vzplanutí nad 200°C. 

Bod hoření nad 220°C. Koncentrační meze výbušnosti za běžných podmínek netvoří 

výbušné páry. Teplota vznícení je nad 330 °C. [25] 
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     Motorový olej je hořlavá kapalina, nebezpečí hoření nastává v případě zahřátí  

nad teplotu bodu vzplanutí. Hustota (při 15 °C) 880 kg/m³. Bod vzplanutí nad 210°C. 

Bod hoření nad 240°C. Koncentrační meze výbušnosti za běžných podmínek netvoří 

výbušné páry. Teplota vznícení nad 330°C. [25] 

 

 

 

4 Statistika požáru v období roku 2002 až 2006 

 

      Požár je definován jako:"Každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení  

nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materielních hodnotách nebo životním 

prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materielní hodnoty  

nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.” [14] 

 

A) Celkový počet všech požárů v ČR za období roku 2002 – 2006 

 

      Požáry v rámci celé ČR jsou rozděleny podle odvětví na požáry v průmyslu, 

lesnictví, zemědělství, dopravě, stavebnictví, obchodu, domácnostech a obytných 

domech. Nejvíce požárů vzniká v domácnostech a to průměrně 2 708 požárů za jeden 

rok ve sledovaném období roku 2002-2006. Pak následují požáry v dopravě  

s průměrným počtem 2 256 požárů za jeden rok, požáry v průmyslu s počtem  

1 284 požárů za jeden rok, lesnictví s počtem 886 požárů za jeden rok, zemědělství  

780 požárů za jeden rok, obchodní činnosti 248 požárů za rok a ve stavebnictví 

průměrně 110 požárů za jeden rok. Nejvíce usmrcených a zraněných osob při požárech 

je ve věku od 15 do 60 let, následují požáry s usmrcením osob nad 60 let a dále děti  

do 15let. Při požárech dochází i ke zranění profesionálních a dobrovolných hasičů  

i k úmrtí hasičů. Podle odvětví je nejvíce usmrcených osob v domácnostech, následuje 

úmrtí v dopravě, zemědělství, průmyslu, lesnictví, obchodu a stavebnictví. Z grafu č.4.1 

lze zjistit počet všech požárů v ČR za období let 2002-2006. 
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Obr. 4.1 – Celkový počet všech požárů v České republice v letech 2002 až 2006  
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Zdroj: Vlastní zpracování  

 

      Průměrný počet všech požárů je 21 997 za jeden rok, usmrceno 132 osob, zraněno 

961 osob, škoda při požáru dosáhne za jeden rok průměrné výše 2 161 239 540 Kč  

a uchráněné hodnoty jsou ve výši 7 433 749 200 Kč za jeden rok. 

Tabulkové znázornění celkového počtu všech požárů v České republice v letech 2002 

až 2006 udává příloha č.1. 

 

Obr. 4.2 – Škody způsobené požárem v jednotlivých odvětvích v období let 2002-2006  
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

      Největší škody na majetku způsobené požáry v období od roku 2002 až 2006  

jsou zaznamenány v průmyslu. Velikost škod způsobené požáry v průmyslu  

se za posledních pět let zvýšila o 4,85 miliardy Kč, následuje škoda způsobená požárem 

v dopravě o 1,33 miliardy Kč, v domácnosti o 1,29 miliardy Kč, obchodu o 737,7 
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milionů Kč, zemědělství o 683,2 milionů Kč, lesnictví o 140,9 milionů Kč  

a ve stavebnictví se škody na majetku zvýšily o 117,7 milionů Kč. 

 

 

B) Celkový počet požárů v dopravě v ČR za období roku 2002 – 2006 

      Celkový počet požárů v dopravě v ČR v období roku 2002-2006 je 11 281. 

Průměrný počet za jeden rok činí 2 256 požárů, 32 usmrcených osob, 176 zraněných 

osob v dopravě. Nejvíce požárů je evidováno v roce 2002 a jeho výskyt postupně klesá, 

nejméně požárů je za rok 2006. Za pět let se počet těchto požárů snížil o 11,8%. 

 

Obr. 4.3 Celkový počet požárů v dopravě v České republice za období let 2002-2006 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

      Požár v dopravě se dělí podle místa výskytu dopravních prostředků na požáry  

na silnicích, na železnici, na vodě a požáry v letectví. Z grafu je patrné, že počet požárů 

má klesající tendenci a od roku 2002 do roku 2006 je v dopravě evidováno o 12% méně 

požárů. 

Tabulkové znázornění celkového počtu požárů v dopravě v České republice v letech 

2002 až 2006 udává příloha č.2. 

 

Požáry v silniční dopravě  

      Požáry v silniční dopravě vznikají příčinou technických závad, dopravních nehod  

z důvodu nedbalostního jednání (manipulace s otevřeným ohněm, kouření apod.). 
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Požáry na železnici:  

     K převážné části požárů dochází v době pohybu kolejového vozidla. K riziku požáru 

dochází při brzdění vlaku v souvislosti s technickou závadou především na brzdové 

soustavě a vývinem tepla z ní a následného vznícení hořlavých materiálů. Další riziko 

požáru představuje nedbalostní jednání, ať už ve vlaku v pohybu, či při jeho odstavení 

(kouření, manipulace s otevřeným ohněm apod.). 

Obr. 4.4 Požár motorové lokomotivy – detail místa soukolí – ohniska požáru 

 
Zdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

 

Příčina vzniku požáru - technická závada, iniciátor - žhavé okuje při brzdění. 

Požár na vodě: 

      Požár na palubě lodi je nebezpečný z hlediska rychlého rozšíření ohně. Vzniká 

nejčastěji ve strojovně, když se z místa poškozeného přívodu paliva dostane palivo  

na horké povrchy v motorovém prostoru, především výfukové potrubí. Moderní lodě 

jsou vybaveny sprinklerovými systémy a detekčním systémem pro zjištění ohně.  

 

Požár v letectví:  

      Stále více lidí využívá k dopravě letectví. Dopravní linky vedou přes celé kontinenty  

a tedy letadla musí nést mnohem větší zásoby pohonných hmot. Nebezpečí požáru 

nastane po zřícení letadla nebo úniku pohonných hmot. Nedílnou součástí letišť bývají 
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hasičské stanice, zajišťující preventivní i represivní součást požární ochrany v letecké 

dopravě. 

 

 

C) Celkový počet požárů v silniční dopravě v ČR za období roku 2002 – 2006 

 

      Z celkového počtu požárů v období roku 2002 až 2006 připadá 9,9% na požáry  

v silniční dopravě. Při těchto požárech v dopravě zemřelo 24 procent obětí z celkového 

počtu požárů za období let 2002-2006. 

Obr. 4.5 – Celkový počet požárů v silniční dopravě v České republice za období let 2002-2006 
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Zdroj: Vlastní zpracování  

Z obr. 4.5 je patrné, že 17 procent všech požárů v silniční dopravě v ČR za období 

roku 2002 až 2006 připadá na požáry nákladních automobilů. 

      V moderních automobilech je použito velké množství umělých hmot,  

které při případném požáru přispívají na základě svých požárně technických 

charakteristik k šíření a intenzivnímu rozvoji požáru. Požáry na silnici mohou 

vzniknout, když pohonná hmota nebo olej vyteče na horké části motoru (výfukový 

systém) nebo na přehřáté brzdy. Zdrojem požáru může být i závada na elektrické 

instalaci a neopatrné zacházení s cigaretou. [18] 
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D) Celkový počet požárů nákladních automobilů v ČR za období roku  

2002 – 2006 

 

      Požáry dopravních prostředků mají velký objem škod a řadí se na druhé místo hned  

po zpracovatelském průmyslu. Nejčastější příčinou požáru dopravního prostředku  

je technická závada při provozu vozidla.  

      Požár vozidla už nastal i kuriózním případem, kdy kuny v motorovém prostoru 

rozkousaly izolace kabelů a následným zkratem došlo ke vzniku požáru. Stal se i případ, 

že požár vozidla způsobila technická závada na elektrickém uzamykání dveří. [13] 

Mezi požáry nákladních vozidel se řadí i požáry tahačů, přívěsů a návěsů. 

 

Obr. 4.6 Celkový počet nákladních automobilů, tahačů, návěsů a přívěsů registrovaných v České 

republice za období let 2002-2006 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

      Počet nákladních vozidel vzrostl za posledních 5 let o 44,7 %. Největší počet 

registrovaných nákladních vozidel je podle stáří nad 10 let. Dle kategorie užitečné 

hmotnosti je nejvíce registrovaných nákladních vozidel o hmotnosti do 999 kg  

a nejméně při hmotnosti 15 000 kg a více. Pohonná jednotka je nejčastěji dieselový 

motor. 

      Počet silničních tahačů za posledních 5 let klesl o 15,2%. Největší počet 

registrovaných silničních tahačů je ve stáří nad 10 let. Převládá dieselová spotřební 

energie, která klesla za posledních 5 let o 15,4%. Počet návěsů registrovaných 

za období posledních 5 let vrostl o 67,7%. Podle kategorie užitné hmotnosti je nejvíce 
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návěsů zařazeno do skupiny 20 000 kg a více. Počet registrovaných přívěsů v období  

za posledních 5 let vzrost o 47,8%. Podle kategorie užitné hmotnosti je nejvíce přívěsů 

zařazeno do skupiny do 4 999 kg 

Tabulkové znázornění celkového počtu tahačů, návěsů a přívěsů registrovaných  

v České republice v letech 2002 až 2006 udává příloha č.3. 

 

Obr. 4.7 Celkový počet požárů tahačů, návěsů a přívěsů registrovaných v České republice  

za období let 2002-2006 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

      Z celkového počtu požárů tahačů, návěsů a přívěsů registrovaných v České republice 

v letech 2002-2006 připadá 20% počtu požárů přívěsů, 32% požárů tahačů  

a 48% požárům návěsů. 

Nejčastější příčinou požáru tahačů je především technická závada na elektroinstalaci, 

porucha motoru, zablokované brzdy, nedopalek cigarety. 

Nejčastější příčinou požáru přívěsů je technická závada na elektroinstalaci, defekt 

pneu., kouření. 

Nejčastější příčinou požáru návěsů je nejčastěji technická závada - porucha brzdového 

obložení na nápravě návěsu, požár pneumatiky vlivem intenzivního brzdění. 
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Obr. 4.8 Požár návěsu 

 

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

 

Příčinou vzniku požáru návěsu byla technická závada - tření brzd. 

 

Obr. 4.9 Celkový počet požárů nákladních automobilů za období roku 2002-2006 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

     V období od roku 2002 do roku 2006 vzniklo celkem 1 855 požárů nákladních 

automobilů, celkem bylo 18 osob usmrceno a 128 zraněno. Vznikla škoda v rozsahu 

415,1 milionů Kč a byly uchráněny hodnoty v rozsahu 1 308 milionů Kč. 

Tabulkové znázornění celkového počtu požárů nákladních automobilů  

v České republice v letech 2002 až 2006 udává příloha č.4. 
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Obr. 4.10 Podíl jednotlivých druhů značek nákladních automobilů na vzniku požáru za období  

roku 2002-2006 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

      V obr. 4.10 je uvedeno deset typů nákladních automobilů, které v období let 2002-

2006 hořely v České republice. Nejvíce požárů vzniklo u vozidel tov.značky Tatra.  

Z vozidel značky Tatra hořelo 79% typu Tatra 815 a 21% vozidla typu Tatra 148.  

Celkem se v automobilovém závodě vyrobilo 113 647 kusů automobilů T148,  

které jsou dodnes velmi dobře sloužící. Z tohoto počtu bylo 63 700 automobilů 

exportováno do 43 států.Vozů typu T815 je vyrobeno přes 100 000 kusů. 

V České republice hořelo nejvíce vozů značky Tatra z důvodu, že se jich v silniční 

dopravě vyskytuje největší množství ze všech nákladních vozidel. 

Obr. 4.11 Procentuální podíl jednotlivých druhů značek nákladních automobilů na vzniku požáru 

za období roku 2002-2006 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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      Obr. 4.11 procentuálně představuje deset nejčastějších typů nákladních vozidel  

u kterých vznikl požár. Hodnoty jsou brány z počtu evidovaných požárů nákladních 

automobilů v České republice za období let 2002-2006. 

 

 

 

5 Příčiny vzniku požáru u nákladních automobilů  

 

Mezi nejčastější příčiny požáru nákladních automobilů patří technická závada na: 

� elektrické instalaci, 

� palivové soustavě, 

� přípojném zařízení. 

Technická závada na elektrické instalaci 

      Nejčastější příčinou požáru je zkrat na elektroinstalaci. Elektrické zařízení  

a jeho součásti v nákladním automobilu lze rozdělit na: 

� akumulátor,  

� startér,  

� alternátor, 

� regulátor nabíjecího proudu, 

� žhavení, (žhavící svíčky), 

� pojistky, řídící jednotky,palubní počítače,  

� brzdové systémy ABS 

� elektrické osvětlení vozidla, 

� další elektrické spotřebiče jako součást standardního vybavení nebo dodatečně 

namontovaného, (nejčastěji autorádia, radiostanice, kávovary, vařiče, nabíječky)    

� vodiče, svorky, spojovací konektory, uchycení vodičů,  

� vyhřívání sání, vzduchových filtrů pro snadný start v zimním období. 

 

Technická závada na palivové soustavě 

� nádrž na palivo (motorová nafta, bionafta), 

� čerpadlo pro dopravu paliva ( vesměs umístěné v palivové nádrži),  

� vstřikovací čerpadlo s vysokotlakými rozvody paliva do válců, 

� palivový filtr, 
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� potrubí a hadice pro dopravu paliva. 

      Nejčastější příčiny vzniku požáru: únik hořlavé kapaliny, motorové nafty na blok 

motoru, nebo na výfukové potrubí. 

Netěsné spoje: prasknutí palivové hadice nebo potrubí, prasknutí těsnění nebo potrubí 

na vysokotlakém čerpadle, povolené úchyty a držáky palivového potrubí.  

 

Technická závada na přípojném zařízení 

Nejčastěji se jedná o technickou závadu na elektrické instalaci a brzdovém systému  

u přípojného zařízení: 

� návěsy, 

� přívěsy, 

� cisterny,  

� pracovní stroje. 

 

 

5.1 Nejčastější příčiny vzniku požáru nákladních automobilů 

 

 

A) Provozně technické závady 

 

� Provozně technické závady – vada materiálu, konstrukce, opotřebení a jiné. 

      Požáry způsobené technickými závadami:v důsledku vady materiálu, opotřebení, 

stárnutí, porušení těsnění, ucpávek, elektrického zkratu nebo přechodového odporu 

přetížení. Nejčastější příčinou technické závady je nesprávná údržba nebo žádná údržba. 

Pokud byl v nákladním automobilu instalován spotřebič, je nutné posoudit,  

jestli byl používán v souladu s původní dokumentací od výrobce. [24] 

 

� Provozně technické závady – tření a přehřátí 

      ˝Za požár vzniklý následkem tření a přehřátí lze považovat takové hoření,  

ke kterému došlo následkem poruchy, poškození, nebo nesprávného použití technického 

zařízení schopného za daných podmínek vyprodukovat třením dostatečnou teplotu, 

potřebnou k zapálení přítomných hořlavých látek.˝ [24] 



 

 

22 

Při tření se mechanická energie přeměňuje na energii tepelnou. Pokud je zajištěn odvod 

tepla, nedochází ke zvyšování teploty, pokud ne, dochází k přehřátí například ložisek, 

řemenových převodů a jiných částí.Tření způsobuje pozorovatelné změny na materiálu,  

jako je změna barvy, destrukce částí, pozorování kouře, zápachu, zvýšení teploty 

zařízení nebo jejího okolí. U silničních dopravních prostředků dochází ke tření  

při používání brzd přehřátím brzdových segmentů. [24] 

 

� Provozně technické závady – ostatní nepředpokládané změny provozních 

parametrů včetně následků poruch jiných zařízení, přetížení el. sítě, ucpání, 

povětrnostní podmínky apod. 

      Při provozně technické závadě může dojít k hoření, ke kterému dojde bez přímého 

zásahu člověka a to vlivem povětrnostních podmínek. Příkladem provozně technických 

závad je přetížení elektrické sítě, porušení těsnění pod elektrickým proudem  

nebo obsahující hořlavé kapaliny, plyny nebo prachy. 

Průvodní jevy: je jich velké množství, selhání zabezpečovacích nebo podpůrných prvků 

zařízení (mazací systémy, detektory, signalizační prvky), výpadky elektrického proudu, 

světelné nebo zvukové efekty, změny teplot, vývin kouře nebo přítomnost 

charakteristického zápachu. [24] 

 

 

B)  Neobjasněno, dále nešetřeno, úmysl, děti  

 

� Úmyslné zapálení 

      Jedná se o příčinu požáru která byla způsobena úmyslným jednáním pachatele 

poškodit požárem určitý objekt nebo věc, vyvolat výjezd hasičských jednotek  

nebo ukojit své potřeby.  

Prostředky iniciace [24] 

Dělení: 

� prvotní zdroje, 

� druhotné zdroje. 
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Prvotní prostředky iniciace:  

      Základní zdroje tepla nebo plamene, kterými lze hořlavou látku zapálit. Mezi často 

používané prostředky iniciace patří - plamen hořící zápalky, který má teplotu  

540 – 900°C; plamen benzínového zapalovače, který má teplotu 650 – 850°C; plamen 

plynového zapalovače, který má teplotu více než 900°C; výbuch výbušniny  

nebo hořlavého plynu. 

 

Druhotné prostředky iniciace:  

      Hořlavé látky, které pachatel použije jako zdroj ke vzniku nebo rozšíření požáru.  

Mezi často používané prostředky iniciace patří běžná hořlavá kapalina (benzín  

a ředidlo), smotek papíru.  

 

Příklad: Úmyslně zapálený nákladní automobil – pachatel polije vozidlo hořlavou 

kapalinou a zapálí zapalovačem papírový smotek, který odhodí na místo polití. 

Mezi možné motivy jednání pachatele patří msta, zakrytí jiné trestné činnosti, finanční 

zisk- pojistné podvody, vydírání, zastrašování. Jiný než finanční zisk je obdiv, 

zachování pracovního místa, vandalismus, extremismus a terorismus. [24] 

 

 

C) Mimořádné důvody a události 

      Mezi mimořádné události se řadí dopravní nehody - ty tvoří jen zhruba 8 % případů 

z celkového počtu požárů v dopravě. Nejvíce dopravních nehod v roce 2006 zavinili 

řidiči nákladních automobilů hmotnostní kategorie nad 12tun, následovali řidiči 

automobilů do 3,5 tuny, dále od 3,6 až 7,5 tun a nejméně nehod zavinili řidiči 

nákladních aut od 7,6 do 11,9 tun. 

Počet nehod za rok 2006 zavinilo nejvíce řidičů ve věku 25.až 34 let, což je 32,1%  

ze všech dopravních nehod. Hlavní příčinou nehody je z 65% všech dopravních nehod 

nesprávný způsob jízdy. Dalšími příčinami je nepřiměřená rychlost, nesprávné 

předjíždění a nedání přednosti.  
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D) Nedbalost a neopatrnost dospělých 

� Kouření a manipulace se žhavým popelem 

      Jedná se o požár, který byl iniciován v přímé souvislosti s kouřením: tepla žhavého 

konce neuhašené zápalky; tepla žhnoucího konce cigarety nebo doutníku nebo jejich 

nedopalku; tepla žhnoucího tabáku z dýmky.Nejčastější příčinou je nedbalost  

při kouření a vznik požáru se projeví až po určité době v závislosti na přítomnosti 

hořlavých látek a kumulaci tepla. Příčinou požáru je i vyhození nedopalku cigarety 

z okna vozidla. Tento nedopalek může nasát vzduchový filtr, který je nad kabinou  

nebo z boku vozidla, nedopalek se také může po vyhození z vozidla přilepit na plachtu, 

kterou zapálí nebo dojde k zapálení nákladu. [24] 

 

Prostředky iniciace:  

� působení tepla zapadnutého nebo odhozeného nedopalku cigarety, doutníku  

nebo žhnoucího tabáku dýmky, 

� působením tepla při odhození neuhašené zápalky. 

 

Hodnoty z odborných expertíz [24] 

� maximální doba žhnutí volně položené cigarety s pohybuje v rozmezí  

9 – 18 minut. (časový rozptyl je dán druhem tabáku v cigaretovém papíru), 

� teplota rozžhaveného uhlíku cigarety je v rozmezí 325 – 350°C, 

� nedopalek cigarety má teplotu v rozmezí 220 – 235°C, 

� volně položená cigareta má teplotu v rozmezí 215 – 237°C, 

� odpadnutý popílek má teplotu v rozmezí 80 – 200°C, 

� teplota plamene hořící zápalky je v rozmezí 540 – 720°C. 

 

 

5.2 Ostatní příčiny vzniku požáru nákladních automobilů 

 

� Děti a jejich činnost jako příčina vzniku požáru 

      Požáry způsobené dětmi jsou omezeny hranicí 15 let. Z hlediska třídění podle 

příčiny vzniku požáru jsou zařazeny do kategorie bez ohledu na způsob vzniku požáru 

z důvodu, že samotné zjištění a potvrzení požáru je často velmi problematické. 
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Děti způsobují požár většinou z důvodu, že chtějí poznat něco nového, nepoznaného, 

zjistit účinky ohně nebo vidět hasiče v akci. Nejvíce požárů způsobených dětmi  

je v době letních prázdnin, víkendů a svátků v době osobního volna. Děti k zapálení 

používají nejsnadněji dostupná zapalovadla jako jsou zápalky a zapalovače  

všeho druhu. [24] 

 

� Nesprávná obsluha topidla 

      Topidlo je tepelné zařízení, které slouží pro výrobu tepla za účelem vytápění daného 

prostoru. V dopravních prostředcích se používají lokální topidla ústředního vytápění,  

které využívají přeměnu elektrické energie na tepelnou. [24] 

Požár může vzniknout v důsledku: [24] 

� nesprávní instalace,  

� špatného stavu topidla,  

� technická závada, 

� neodborný zásah do topidla. nebo neprováděná požadovaná kontrola. 

 

      Technickou závadou topidla je porucha správné funkce a to jistících a regulačních 

prvků spotřebičů ( termostaty, regulátory, pojistky a jiné co zamezují přehřívání topidel  

a kouřovodů), správný výkon a účinnost spotřebiče. 

 

� Nedbalost a neopatrnost dospělých – zanedbání bezpečnostních předpisů, 

použití předmětů či zařízení k jiným funkčním účelům, nesprávná obsluha, 

neznalost, omyl. 

      Jedná se o požár, který vznikl zaviněním dospělé osoby, která věděla, že svým 

jednáním může způsobit požár, ale spoléhala, že požár nenastane. Nebo dospělá osoba 

nevěděla, že svým jednáním může způsobit požár, ačkoliv to vědět měla. V tomto 

případě se jedná o nedbalost nedostatečnou opatrnost. [24] 

 

� Nesprávné používání hořlavých kapalin a plynů 

      Použití hořlavých kapalin a plynů, které mají za následek vznik požáru. Převážně se 

jedná o použití hořlavé kapaliny v malém množství přibližně do jednoho litru. 

      „Hořlavou kapalinou se rozumí chemická látka nebo její směs v kapalném stavu, 

která je za předvídatelných podmínek schopná hořet nebo vytvářet produkty schopné 
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hoření. Chemická látka nebo její směs má definovaný bod vzplanutí, je při teplotách 

výskytu kapalná a lze u ní stanovit bod hoření.Pokud u hodnocené kapaliny nebyla 

pověřena možnost stanovení bodu hoření, považuje se za hořlavou kapalinu. Hořlavé 

kapaliny podle teploty vzplanutí třídí do čtyř tříd nebezpečnosti. Čím nižší je teplota 

vzplanutí, tím vyšší je nebezpečí. Hořlavé kapaliny, u kterých nebyl prokazatelně 

stanoven bod vzplanutí, se ve smyslu uvedené ČSN považují za hořlavé kapaliny 1.třídy 

nebezpečnosti.” [24] 

      U požáru dopravních prostředků se musí brát v úvahu předpis ADR, RID  

a další. Při manipulaci s hořlavou kapalinou může vzniknout směs par se vzduchem,  

která je při určité koncentraci nebezpečná a jestli se v blízkosti nachází zápalný zdroj,  

může dojít k požáru nebo výbuchu. 

Průvodní jevy: [24]  

� rozvoj požáru je rychlý,  

� vysoká intenzita hoření,  

� explozivní hoření,  

� výbuch následným hořením. 

 

� Provozně technické závady – žhavé materiály 

      „Za požár vzniklý v důsledku provozně technické závady od žhavých materiálů  

a výrobků,je možno považovat takové hoření, ke kterému došlo v důsledku iniciace  

od žhavých částic pevného charakteru s dostatečnou zásobou tepelné energie, aby došlo 

k iniciaci hořlavého souboru, nacházejícího se v blízkosti vzniku těchto částic  

nebo v prostoru, kterým žhavé částice odletují.” [24] 

      Teplota těchto žhavých částic (jisker) je 700 – 1400°C. Základními příčinami 

vzniku jisker a příškvarků při práci zážehových a vznětových motorů jsou: [24] 

� nesprávně seřízená regulace paliva, 

� nesprávně seřízené zapalování, 

� přítomnost maziva a minerálních příměsí v palivu nebo ve vzduchu, 

� přetěžování motoru, 

� nedodržení termínů dekarbonizace motoru. 
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� Provozně technické závady – výboje statické elektřiny 

      Požár, případně výbuch vzniklý následkem elektrostatického výboje se může 

vyskytnout v blízkosti materiálů, které jsou schopny se nabít a udržet elektrostatický 

náboj. Elektrostatický náboj vzniká v pevných látkách, nevodivých kapalinách  

a ve znečištěných plynech.při pohybu materiálu, jako je vzájemné tření látek, 

vysypávání a přesypávání materiálu, změně skupenství, ohřívání a další.  

Vznik statické elektřiny stoupá s rychlostí dopravované látky, rovněž při dopravě 

sypkých hmot. Elektrostatické náboje vznikají valením a třením pneumatik vozidel  

po vozovce nebo vzájemně mezi sebou, pohybem pohonných hmot v palivových  

nebo dopravních nádržích, při manipulaci, přelévání a přečerpávání hořlavých kapalin. 

[24] 

 

� Provozně technické závady – úlet jisker z výfuku eventuálně brzdného systému 

      Jedná se o požár, kde se v místě jeho vzniku nachází nebo nacházel zdroj  

nebo zařízení, které jiskru iniciovalo. V tomto místě se součastně nacházely i hořlavé 

látky, které byly iniciovány tepelnou energií jiskry. Jiskra je nositelem tepelné energie  

a může za určitých podmínek způsobit vznícení hořlavého souboru, má schopnost 

zapálit jen ty látky, které jsou k hoření dostatečně připravené. [24] 

 

Jiskra z výfuku: [24] 

Základními příčinami vzniku jisker a karbonu pří práci zážehových a vznětových 

motorů jsou: 

� nepravidelná regulace systému přivádění paliva a elektrického zapalování, 

� znečištění paliva mazacím olejem a minerálními přísadami, 

� dlouhotrvající práce s přetíženým motorem, 

� porušení termínů čištění výfukového systému od karbonu. 

 

      Vzniku jisker se předchází udržováním motorů v dobrém technickém stavu, 

používání výhradně určeného druhu paliva a kvality paliva, pravidelné čištění povrchů 

od sazí a karbonů. Zachycení a hašení jisker se ve výfukových rourách provádí pomocí 

lapačů jisker. Lapače jisker využívají mechanické síly, síly el. Přitažlivosti, ochlazování 

a zředění produktů hoření nehořlavými plyny. [24] 
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Jiskra brzdného systému:  

     Jedná se o mechanickou jiskru o teplotě 1200 – 1600 °C, která vznikla následkem 

závady na brzdném systému. Vyvolává vykřesávání jiskry třením, broušením  

nebo nárazy mezi různými tělesy. Jiskra může vzniknout při zablokování zdrže u brzd. 

Průvodním jevem poruch vyvolávající vývin jisker jsou zvukové efekty, kouř, změna 

zabarvení výfuku nebo jiných částí zařízení, změna jiných technických parametrů 

zařízení. [24] 

 

� Manipulace s hořlavými a výbušnými látkami 

      ˝Manipulace s hořlavými a výbušnými látkami jsou veškeré pohyby s látkami 

hořlavými a výbušnými včetně procesů probíhajících při jejich výrobě.˝ [24] 

     Tato manipulace je vždy nebezpečná, proto se stanovují opatření, která zohledňují 

fyzikálně-chemické vlastnosti těchto látek a nebezpečí z nich plynoucí. Požár vzniká 

nedodržením opatření.Jedná se o požáry při dopravě nebo při rozličných činnostech 

fyzických osob, čerpací stanice pohonných hmot, zařízení pro dopravu hořlavých  

a výbušných látek, spotřebiče hořlavých a výbušných látek. Průvodní jevy závisí  

na stupni hořlavosti látky podílející se na vzniku a šíření: [24] 

� rychlý průběh požáru, 

� vysoké teploty dosahované v krátkém časovém úseku. 

 

Graf. č.5.1 Příčiny a činnosti při vzniku požáru za období roku 2002-2006 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

      V grafu jsou uvedeny příčiny vzniku požáru u nákladních vozidel v období  

od roku 2002 do roku 2006. Z grafu je zřejmé, že nejčastější příčina vzniku požáru  
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je provozně technická závada. Technická závada - vada materiálu, opotřebení tvoří  

až 63% všech příčin vniku požárů nákladních automobilů. Druhou nejčastější příčinou 

je tření a přehřátí, což je 7% všech příčin vniku požárů nákladních automobilů 

Technická závada není ovlivnitelná a můžeme jí předcházet pravidelnými kontrolami  

a údržbou dopravního prostředku.  

Tabulkové znázornění příčiny a činnosti při vzniku požáru za období roku 2002-2006 

udává příloha č.5. 

 

Obr. 5.2 Počet příčin a činností při vzniku požáru za období roku 2002-2006 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obr. 5.2 představuje procentuální vyjádření pěti nejčastějších příčin a činností vzniku 

požárů nákladních vozidel. Hodnoty jsou brány z průměrného počtu příčin  

a činností při vzniku požáru za období let 2002-2006. 

 

 

 

6 Iniciátor a inicia ční zařízení příčiny vzniku požáru 

nákladních automobilů 

 

a) Iniciátor  

      Ke vzniku požáru je zapotřebí iniciačního zdroje (iniciátoru). Tento iniciátor u 

nákladních automobilů  lze rozdělit do několika okruhů:  

� neobjasněný iniciátor, 

� elektrický iniciátor, 
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� jiskry a žhavé částice, 

� povrchové sálavé teplo, 

� svařování a řezání, 

� otevřený plamen. 

 

Obr. 6.1 Jednotlivé druhy iniciátorů za období roku 2002-2006 
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 V obr. 6.1 jsou uvedeny iniciátory vzniku požáru u nákladních vozidel, jejich 

počet v období od roku 2002 do roku 2006. Z grafu vyplývá, že nejčastějším 

iniciátorem vzniku požáru u nákladních vozidel je povrchové teplo. Druhým 

nejčastějším iniciátorem vzniku požáru nákladních vozidel je proudové přetížení  

a třetím nejčastějším iniciátorem je elektrická jiskra. 

 

Obr. 6.2 Iniciátory podílejících se na vzniku požáru za období roku 2002-2006 
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Obr. 6.2 představuje procentuální vyjádření iniciátoru požárů nákladních vozidel. 

Hodnoty jsou brány z počtu iniciátorů podílejících se na vzniku požáru za období roku 

2002-2006. 

 

b) Iniciační zařízení 

Iniciační zařízení u nákladních automobilů se dělí na: 

� akumulátory a elektrický rozvod od akumulátorů, 

� dynamo ,regulátor, alternátor, zapalovací cívka a ostatní spotřebiče, 

� topení a topný rozvod, 

� výfukové potrubí, 

� pneumatiky, kola a dopravní pásy, elevátory, 

� elektrický motor včetně rozvaděče a příslušenství, 

� nádrž a rozvod pohonných hmot, 

� rotující části strojů, 

� hydraulické motory a rozvody, 

� jiné /servozařízení, číslicové řízení strojů ap./. 

 

V obr. 6.3 je uveden počet jednotlivých iniciačních zařízení, které byly evidovány  

za období let 2002-2006.  

 

Obr. 6.3 Iniciační zařízení požárů nákladních automobilů za období roku 2002-2006 
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 V obr. 6.3 jsou uvedeny iniciační zařízení požáru nákladních vozidel a jejich 

počet v období od roku 2002 do roku 2006.  

Z grafu vyplývá, že nejčastějším iniciačním zařízením při požáru nákladních vozidel  

je výfukové potrubí. Druhým nejčastějším iniciačním zařízením při vzniku požáru 

nákladních vozidel je akumulátor. Třetím nejčastějším iniciačním zařízením při vzniku 

požáru nákladních vozidel je alternátor. 

 

Obr. 6.4 Iniciační zařízení požárů nákladních automobilů za období roku 2002-2006 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obr. 6.4 představuje procentuální vyjádření pěti nejčastějších iniciačních zařízení mající 

vliv na vznik požárů nákladních vozidel. Hodnoty jsou brány z průměrného počtu 

iniciačních zařízení při vzniku požáru za období let 2002-2006. 

 

 

 

7 Část měření 

 

      Měření je zaměřeno na teplotu výfukového potrubí, což je nejčastější iniciační 

zařízení mající vliv na vznik požáru nákladních vozidel. V publikacích nejsou doposud 

uvedeny teploty výfukového potrubí při provozu vozidla. Cílem měření bylo zjistit 

teplotní hodnoty výfukového potrubí během jízdy i odstavení nákladního automobilu. 

 

Měření bylo provedeno termometrem typu OMEGA® HH501DK. 

Displej: LCD displej s 3 1/2 palce  

Rozměry: 195 x 92 x 53 mm  
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Váha: 250 g včetně baterie 

Rozsah teplot: 50°C až 1300°C nebo (-58°F až 1999°F) 

Přesnost: Uvedená přesnost 23°C ±5 °C < 75% relativní vlhkost vzduchu. 

 

Obr. 7.1 Termometr typu OMEGA® HH501DK  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

     Přístroj je mechanicky odolný a snadno použitelný. Je vybaven digitálním displejem 

s prosvětlením, čímž se jeho použitelnost  zvyšuje i v nepříznivých klimatických 

podmínkách. Přístroj umožňuje zaráz snímat až čtyři různé teploty z termoelektrických 

článků v rozmezí teplot -50°C až 1300°C. Přístroj má v horní části čtyři výstupy  

na tepelné čidla odkud je snímaná teplota termoelektrickými články. Tyto teploty  

jsou na přístroji označené jako T1, T2, T3, T4. Poskytuje i měření teploty ukazované 

údaji T1- T2, T1- T3, T1- T4, stejně jako jednotlivé ukazované údaje 4 vstupů.  

Obr. 7.2 Nákladním automobil typu TATRA 815 8x81R 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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      Na výfukové potrubí vozidla se ve třech místech upevnila čidla termoelektrického 

článku. Koncovky termoelektrického článku se přiložily na dané místo výfuku, 

přeložily tepelně izolačním materiálem a pevně připevnily vázacím drátem. Tepelně 

izolační materiál byl použit z důvodu zabránění nechtěného ochlazení čidel z vnějšího 

prostředí, aby byla naměřená skutečná teplota výfukového potrubí.  

Druhá koncovka termoelektrických článků se zapojila do měřícího přístroje,  

který průběžně sděloval snímanou teplotu na čidle. Délka jednotlivých článků 

dosahovala značné vzdálenosti a měření mohlo být provedeno přímo v kabině řidiče 

během jízdy vozidla. Jízda trvala 64 minut a po celou dobu jízdy se minutu po minutě 

ručně zaznamenávaly teplotní hodnoty udávané v přístroji. 

 

Obr. 7.5 Pohled shora na umístění termočlánků 

 
Zdroj: Vlastní zpracování  
 

 

Čidla termoelektrického článku byla upevněna do míst, kde se předpokládala nejvyšší 

teplota výfukového potrubí. 

 

 

 

 

 

 

 

   T1 

   T2 

   T3 
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Obr. 7.6 Pohled ze strany na umístění termočlánků 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Obr. 7.3 Měření pomocí termoelektrických článků po dobu jízdy vozidla 
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Po celou dobu jízdy vozidla se snímaly teploty ze tří čidel upevněných na výfukovém 

potrubí. Celková doba snímání teplot byla 64min. Ve 12-té minutě bylo dosaženo 

největší teploty a to 347°C na teplotním čidle T3. 

 

 

 

 

T2 

T1 

    T3 
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Obr. 7.4 Měření pomocí termoelektrických článků po ukončení jízdy vozidla 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Po odstavení vozidla byla ještě po dobu 15min. snímaná teplota z čidel umístěných  

na výfukovém potrubí. Teplota za dobu 15min. postupně klesla o necelých 50°C. 

 

      Z měření vyplývá, že horký povrch výfukového potrubí je schopen spolehlivě 

zapálit hydraulický olej, motorový olej, pohonnou látku – naftu i případnou tepelnou 

izolaci motorového prostoru nasáklou hořlavými provozními nečistotami. 

 

 

 

8 Nejčastější příklady příčiny vzniku požáru 

 

A. Technická závada na palivovém systému vozidla 

 

      Při jízdě vozidla došlo k samovolnému zapnutí motorové brzdy a ke zpomalování 

vozidla. Když se řidič pokoušel brzdu vypnout a přidat plyn, už se mu to nepodařilo. 

Když zastavil a vystoupil z kabiny vozidla uviděl vycházet kouř z přední strany vozidla, 

v zadní části z motorového prostoru šlehaly plameny. Řidič se pokusil uhasit požár 

pomocí PHP s náplní hasícího prášku a pomocí hasícího spreje.    
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Příčina: Za jízdy vozidla došlo k prasknutí přívodní hadice přívodu paliva (motorové 

nafty) z čerpadla do vstřikovací jednotky. Při prasknutí hadice došlo  

k rozstříknutí motorové nafty na výfukové potrubí a blok motoru. Při vzniklém požáru 

se poškodily hydrauliky brzd a elektrické instalace a tím vzniklo zapnutí motorové 

brzdy. [26] 

 

Obr. 8.1 pohled na vozidlo z boku     Obr. 8.2 Kryt motorového prostoru 

   
Zdroj: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

 

 

Obr. 8.3 Vytečená nafta z palivového systému        Obr. 8.4 Výfukové potrubí 

    
Zdroj: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 
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B. Technická závada na elektroinstalaci chladící jednotky na návěsu vozidla.  

 

      Požár návěsu vozidla na chladící jednotce. Plameny šlehaly z chladící jednotky  

na návěsu vozidla. Chladící zařízení je kompaktní jednotka poháněná dieselovým 

motorem. Je řízena programovatelnou mikroprocesorovou jednotkou. Pohonnou 

jednotkou je čtyřválcový vodou chlazený dieselový motor s přímým vstřikem paliva. 

Jednotka je namontována na čelní stěně návěsu se zapuštěným výparníkem do prostoru 

skříně.   

 

Obr. 8.5 Pohled na vyhořelý chladíc agregát, v levé části akubaterie 

    

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

 

 

Obr. 8.6 Pohled na vyhořelý chladící agregát 

   

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje       

 

Požár vznikl na pravé straně vozidla ve směru jízdy. V místě, kde byl uložen 

akumulátor. Ohnisko bylo určeno na pravé straně vozidla, v místě uložení akumulátoru. 
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Bylo zjištěno, že v tomto místě je největší vyhoření všech hořlavých látek především 

izolace vodičů a plastových dílů. Vodič vedoucí z plus pólu akumulátoru je v místě 

napojení na svorku utaven. Celá svorka i s vývodem plus pólu z baterie je roztečená 

teplem vzniklým vlivem přechodového odporu, vzniklého špatným spojením vodiče a 

svorky. [26] 

 

Obr. 8.7 Ohnisko požáru, šipka ukazuje do míst, kde došlo k přepálení vodiče vedoucího z plus pólu 

 

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

 

      Přechodové odpory jsou způsobeny nedokonalým dotykem  spojované části v místě 

spojení s druhým vodičem nebo svorkou, kdy proud elektronů z celkového průřezu 

vodiče je náhle přinucen projít poměrně malou plochou styku, která pro něj představuje 

značně zvětšený odpor. Průchodem proudu přes přechodový odpor se může spoj zahřát 

na teplotu 900 – 1000 °C, což je teplota dostatečná k roztavení svorky nebo vodiče  

a odkapávající může způsobit vznícení hořlavých  materiálů. Při poškození vodičů 

dochází k jiskření a jiskry jsou schopny zapálit hořlavé materiály v okolí. 

 

Obr. 8.8 Pohled na akumulátor, místo vzniku požáru 

   

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 
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Elektrický zkrat je spojení dvou nebo více potenciálů přes velmi malý odpor. Vznik 

zkratového proudu je doprovázen nepříznivými účinky , mezi které patří zejména 

tepelné a dynamické namáhání, a vznik elektrického oblouku. Elektrický oblouk, jehož 

teplota dosahuje hodnoty až 4000°C, způsobuje nadměrné přehřátí předmětů v jeho 

blízkosti, tavení, popřípadě rozstříknutí kovů. Tepelnými účinky dochází k zapálení 

izolace a hořlavých předmětů v okolí místa zkratu. [26] 

 

 

 

9 Prevence vzniku požáru nákladního automobilu 

     Aby se předcházelo vzniku požáru nákladních automobilů, je třeba provádět 

pravidelné kontroly automobilů na stanicích technické kontroly. Na stanicích technické 

kontroly se dá včas odhalit závady automobilu a tím případně snížit riziko požáru. Níže 

jsou popsány jednotlivé části nákladního automobilu, jejichž porušením by mohlo dojít 

k požáru.  

      Neméně důležité je i bezpečné chování řidičů při řízení automobilů. Řidič  

by měl provádět kontrolu automobilu před jízdou, během odpočinkové jízdní přestávky 

nebo po dojezdu do cíle. 

 

Brzdové soustavy 

      Brzdové hadice a potrubí musí být bezpečně připevněny, aby za jízdy vozidla 

nemohlo dojít k poškození, prodření nebo pórovitosti hadic a potrubí. Při porušení hadic 

a trubek dochází k úniku ovládacího média, kterým je u nákladních automobilů vzduch 

a vozidlo není brzděno a může dojít k dopravní nehodě, která může následně způsobit 

požár. 

Příčinou požáru může být i brzdové obložení, které se nevrátí do původního stavu, kolo 

neustále přibrzďuje a může dojít k přehřátí.Vzniká velký valivý odpor a narůstá teplota,  

která může způsobit následný požár. Je nutné provádět pravidelný servis a kontrolu 

teplot ze strany řidiče během přestávky. Při jízdě z kopce je bezpečnější dodržovat 

správnou jízdu a používat brzdy v určité míře. Přehřátí brzdy může způsobit prasknutí 

pneumatiky, až vzniku požáru. 
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Zkrat na elektroinstalaci 

      K předcházení je nutná pravidelná kontrola řidičem, pravidelný servis a udržení 

vozidla v čistotě. V servisu se zkontroluje izolace elektrického vedení (kabelů). Nesmí  

být porušena nebo špatně připevněna k příslušným dílům vozidla. Nutná je i kontrola 

akumulátoru, jestli nevystřikuje elektrolyt a není narušen korozí. Když je po zimě 

izolace od soli nebo po převozu agresivního materiálu, je nutné ji očistit, jinak může 

izolace oxidovat a znehodnotí se na ní spoje. 

 

Vzduchové filtry 

     Dříve se stávalo, že nedopalek cigarety z oken se nasál do vzduchového filtru 

vozidla. Tento filtr byl z papíru a snadno se od cigarety zapálil. V dnešní době je trend 

výroby vzduchových filtrů zaměřen obecně na větší odolnost vůči snadnému vzplanutí. 

 

Palivová nádrž 

     Nutné provádění pravidelné kontroly v servisu, zda je palivová nádrž řádně 

upevněna a není porušena. Zda je těsná a neodkapává z ní palivo. 

 

Palivové potrubí 

     Palivo je dodáváno z palivové nádrže pomocí trubek a hadic. V dnešní době  

se vyrábí nákladní automobily s plastovými hadicemi. Kovové trubky musí být řádně 

upevněny, aby při jízdě nedocházelo k otřesům a jejich poškození. Je nutné provádět 

pravidelný servis, kde se ověří stav těsnosti palivového potrubí. Zda palivo někde 

neodkapává nebo se nemůže odpařovat na horkých částech vozidla, výfukovém potrubí 

a elektrickém zařízení vozidla.  

 

Motor a převodovka 

      Je nutné provádět pravidelný servis, kde se včasně odstraní závady. Z rozvodovky 

poháněné nápravou může unikat mazivo. Prohlídkou se ověřuje i těsnost motoru  

a převodovky, kde může unikat olej.  

 

Vytápěcí a větrací systém 

      Vytápěcí a větrací systém nesmí v první řadě ohrozit zdraví a bezpečnost řidiče  

a ohrozit převážený náklad. Je namontováno v kabině řidiče nejčastěji ve skříňce. Musí  
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se provádět pravidelné kontroly v servisu, kde se ověří těsnost jednotlivých ústrojí  

a potrubí. Jestli jsou netěsná, mohou do nich vnikat pachy nebo netěsnostmi spalovacích 

a výměníkových komor unikají spaliny do vzduchu.  

Pokud je topení dobře namontováno, nemůže vzniknout požár. Ten nastane buď 

neodborným zásahem do topení a nedodržením bezpečnosti ze strany řidiče. Požár  

ze strany řidiče nastane, když na topení položí nebo na něm suší oblečení, hadr či položí 

na topení mastné papíry od jídla. 

 

Sklápěcí a hydraulické zařízení 

      Pravidelným servisem se prohlídkou zjistí, zda na sklápěčkovém automobilu  

na sklápěcím zařízením, olejové nádrži a spojovacím potrubí neuniká olej z důvodu 

netěsnosti. Prohlídkou v servisu se ověří i stav těsnosti hydraulického zařízení,  

ze kterého by mohl unikat olej ( slouží k pohonu ventilátorů). 

 

Výfukové potrubí 

      Každé vozidlo musí mít výfukové potrubí s tlumičem výfuku, který je trvale zapojen  

do výfukového potrubí. Je nutné provádět pravidelnou kontrolu v servisu,  

zda je výfukové potrubí řádně upevněno a tepelně izolováno od hořlavých částí vozidla.  

 

Hasící přístroje 

      Při kontrole se ověří umístění hasících přístrojů a jejich upevnění,druh, stav  

a naplnění. Touto kontrolou se zjistí, zda je přístroj špatně umístěný a nedostatečně 

upevněný, zda je hasící přístroj s menší celkovou náplní než je předepsáno,  

nebo je prázdný. V tomto případě se musí hasící přístroj uvést do požadovaného stavu. 

 

Nádoby na záložní palivo a jejich držáky 

      Kanystry musí být opatřeny těsným uzávěrem a umístěny v držáku nádob,  

který je upevněn a uzamknut k vhodné části vozidla, nejčastěji ke karoserii vozu. 

Pravidelnou kontrolou se ověří stav nádob a jejich upevnění. [22] 

 

 

 



 

 

43 

10 Obecné informace pro řidiče 

 

      Při silniční dopravě se vozidly zajišťuje přeprava osob, zvířat, věcí i vozidel 

samotných. Doprava se provádí po dálnicích, silnicích, místních komunikacích, veřejně 

účelových komunikací a volném terénu. 

Jestliže vozidlo přesahuje svou hmotností 3,5 tuny, musí se řidič prokázat osvědčením  

o odborné způsobilosti. Toto osvědčení obdrží na příslušném dopravním úřadě  

po úspěšném složení zkoušky. [1]  

 

10.1 Faktory ovlivňující výkon při řízení vozidla.  
      Kvalitní výkon při řízení vozidla je velmi důležitý. Kvalitním a následně bezpečným 

řízením vozidla se snižuje pravděpodobnost, že řidič způsobí dopravní nehodu  

nebo nezpozoruje závadu na vozidle. Dopravní nehoda nebo závada na vozidle může 

způsobit následný požár. Je proto nutné ze strany bezpečnosti eliminovat negativní 

faktory působící na řidiče a tím snížit riziko vzniku požáru vozidla. 

Na bezpečnou jízdu má největší vliv zdravotní stav řidiče, typ a vlastnost osobnosti, 

únava, kouření, používání mobilního telefonu během jízdy a další faktory.  

 

Kvalita řízení vozidla 

Řidič při zjištění požáru využívá smysly, jako je zrak, hmat, sluch a čich: 

� zrak umožňuje 80% informací nutných k bezpečné jízdě, 

� hmat a sluch přibližně doplní 20% informací nutných k jízdě, 

� čich je velice důležitým informátorem při zjištění počínajícího požáru. Řidič 

může například ucítit přehřátý motor (při překročení teploty 80°C), přehřáté 

brzdy (při sjíždění náročných svahů, při dlouhém a usilovném brzdění). Čich  

je i určitá prevence před požárem elektrické instalace (porucha, zkrat  

v elektrické instalaci zapáchá jako bakelit). 

 

      Kvalitní výkon při řízení vozidla ovlivňují vnitřní i vnější faktory. Základní 

podmínkou je dobrý zdravotní stav, ale i jiné faktory jako jsou typ a vlastnosti 

osobnosti, aktivační stav organismu, únava, mobilní telefony a řízení motorového 

vozidla, povzbuzující nápoje, kouření, alkohol, biorytmy, léky.  
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� Zdravotní stav: 

      Řidiči nákladního automobilu musí fyzická osoba nebo právnická osoba se kterou  

je v pracovním vztahu zabezpečit lékařské vyšetření. Řidič je povinen prokázat  

se závěrem o lékařské prohlídce, vykonávají-li činnost řízení motorového vozidla  

v pracovním vztahu. [19] 

 

� Typ a vlastnost osobnosti: 

      Ideálním řidič vozidla je sangvinik, který se projevuje vyrovnaným, aktivním,  

ale ne agresivním chováním. Cholerik má sklony k neuváženým reakcím, flegmatik 

přehlédne fakta a melancholik je často nesoustředěný. Aktivační stav organismu:Řízení 

vozidla vyžaduje rychlé a přesné zpracování zrakových a sluchových podmětů  

a koordinaci pohybu. Stupeň aktivace má vliv rychlost a koordinovanost reakce.  

Při nízké aktivaci je snížená činnost organismu a tím i snížená schopnost reagovat. 

Nadměrně zvýšená aktivace má největší vliv na selhání. Zvyšuje psychické napětí 

člověka a ten neadekvátně reaguje i na malé podněty. Optimální je při střední úrovni 

aktivace. [19] 

 

� Únava: 

      Únava je důsledek zatížení organismu. Projevuje se poklesem výkonu, snížením 

pozornosti a pozornosti, prodlužuje se reakční čas. Čtvrtina až polovina všech nehod  

je způsobena nesoustředěním řidiče z vnitřních i vnějších příčin. [19] 

 

� Mobilní telefony a řízení vozidla:  

      Telefonování po dobu jízdy je riskantní činností, která rozděluje pozornost a snižuje 

výkon při řízení vozidla. Prodlužuje se reakční doba na podnět a zpomalené 

rozhodování. Pozornost je soustředěná na telefonování i řízení zároveň a telefonování  

je často i zdrojem emoční zátěže. To může vést ještě většímu odpoutání od řízení. [19] 

 

� Povzbuzující nápoje: 

      Účinnou složkou povzbuzujících nápojů je nejčastěji kofein. Vstřebání kofeinového 

nápoje je od 15min. do 1hodiny. Není dokázané, že by se zlepšil výkon po vypití kávy, 

ale člověk udrží bdělost. [19] 
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� Kouření: 

      Kouření zhoršuje výkonnost řidiče více způsoby. Při zapalování cigarety a kouření 

rozptylují pozornost řidiče. Tabákový dým obsahuje oxid uhelnatý se váže  

na hemoglobin a tím se snižuje možnost okysličení tkaniv a tím i mozku. [19] 

 

� Biorytmy: 

      Biorytmus ovlivňuje výkonnost člověka. Pracovní výkonnost je nejvyšší mezi  

10. až 12 hodinou a mezi 16. a 18.hodinou. [19] 

 

� Alkohol: 

      Alkohol v organizmu ovlivňuje schopnost řízení vozidla. Řidič se pod vlivem 

alkoholu snaží udržet vozidlo na silnici, ale už není schopen reagovat na podněty  

z okolí. [19] 

 

� Léky:  

      Mezi léky, které negativně ovlivňují řízení vozidla se řadí léky proti bolesti, léky 

proti astmatu, sedativa, léky stimulující centrální nervový systém. Nepředvídatelné 

účinky má kombinace léků s alkoholem. [19] 

 

RADY NA BEZPEČNÉ ŘÍZENÍ VOZIDLA : neřídit v ospalosti, dávat si při řízení 

přestávky ještě dřív, než pocítíme únavu,upravit si sedadlo a volant, aby vznikl pocit 

pohodlí, při posledních kilometrech jízdy klesá koncentrace a je nutno zvýšit pozornost. 

Nejdůležitější faktory ovlivňující bezpečnost jízdy je celkový zdravotní stav řidiče  

s dostatečným spánkem před jízdou a emoční naladění. [19]  

 

 

 

11 Použití hasícího přístroje 

 

      Při zjištění počínajícího požáru, je velmi efektivní použít hasící přístroj. Požár 

automobilu se velmi rychle rozšiřuje a s přibývajícím časem strmě narůstají i způsobené 
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škody. Z tohoto důvodu je povinnost mít ve výbavě vozidla hasící přístroj, který by měl 

být pro řidiče na co nejdostupnějším místě.  

O umístění hasícího přístroje rozhoduje především konstrukce vozidla a také volba 

řidiče. Velmi vhodné je, když je přístroj zakoupen už ve speciální schránce,  

která přístroj ochrání před poškozením. Pak můžeme hasicí přístroj uložit podle  

své potřeby. Například na sloupek pod přístrojovou desku, pod sedadlo nebo do poličky 

spolujezdce. Ve všech případech je nutné, aby byl hasicí přístroj pevně upevněn,  

ať už v držáku nebo ve speciální schránce. Doporučuje se, aby byl hasicí přístroj uložen 

v prostoru spolujezdce. To z toho důvodu, že při vypuknutí požáru je nejúčinnější hasit 

pokud možno v počáteční fázi, kdy se požár ještě úplně nerozvinul. Hasicí přístroj  

se musí nechat minimálně jednou ročně zkontrolovat oprávněnou osobou. [6]   

      „Hasicí přístroje musí být schváleného typu podle zvláštního předpisu: ve vozidle 

musí být v pohotovostním stavu, umístěny na dobře viditelném a snadno přístupném 

místě, přičemž jeden přístroj musí být v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla.” [15]   

 

11.1 Jak se zachovat, když začne automobil hořet 

 

      Při zjištění, že vůz hoří, je nutné ho co nejrychleji odstavit na bezpečném místě  

a opustit jeho prostor. Pokud je požár v počáteční fázi, tak se ho pokusit uhasit hasícím 

přístrojem. Počáteční etapa požáru je velmi krátká v řádu několika minut v časové 

hodnotě 2 – 5min., z toho důvodu je nejefektivnější hasit požár už v jeho rozvoji,  

než se stačil plně rozvinout.  

Následně se přivolá pomoc prostřednictvím linky 112, kde se uvede místo kde a co hoří, 

jestli jsou ohroženy osoby nebo náklad. Dále je nutno uvést své jméno a telefon,  

ze kterého je voláno. Po příjezdu hasičů je nutné informovat velitele o možných 

rizicích, jako je druh nebezpečného nákladu a podobně. [6] 

      Vzniku požáru se dá částečně předejít pravidelnými kontrolami automobilu. 

Složitější úpravy svěřit raději odborníkům v autoservisu, ale kontrolu těsnosti palivové 

soustavy a kontrolu elektroinstalace je možno provádět vlastními silami a prostředky. 

Například kontrolu vodičů, jestli není narušena jejich izolace, nedochází-li k úkapům 

pohonných hmot apod. [6] 
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Závěr 

 

      K dispozici jsem měla statistický soubor vedený Generálním ředitelstvím 

hasičského záchranného sboru České republiky za období 5-ti let od roku 2002 do roku 

2006. Z jednotlivých statistik jsem zjistila informace o počtu požárů nákladních 

automobilů, příčinách vzniku požáru, iniciátorech vzniku požáru a iniciačních 

zařízeních požáru. Jednotlivé hodnoty od roku 2002 do roku 2006 jsem dále uvedla  

do tabulek a následně vyjádřila v grafech. 

      Ze všech požárů v silniční dopravě v České republice za období let 2002 až 2006 

připadá 17 procent požárům nákladních automobilů.V období od roku 2002 do roku 

2006 vzniklo celkem 1 855 požárů nákladních automobilů, celkem bylo 18 osob 

usmrceno a 128 zraněno. Vznikla škoda v rozsahu 415,1 milionů Kč a byly uchráněny 

hodnoty v rozsahu 1 308 milionů Kč. 

Nejvíce požárů nákladních automobilů bylo ve sledovaném období v roce 2006.  

Je to dáno především  tím, že v roce 2006 je evidován větší počet dopravních prostředků 

– nákladních automobilů, než v předchozích letech z důvodu stále větší poptávky  

po silniční dopravě. 

      Nejčastější příčinou vzniku požáru nákladních automobilů je provozně technická 

závada. Nejčastější technickou závadou je vada materiálu či opotřebení a tvoří až 63% 

všech příčin vniku požárů nákladních automobilů. Druhou nejčastější příčinou je tření  

a přehřátí, což je 7% všech příčin vniku požárů nákladních automobilů. Technická 

závada je obtížně ovlivnitelná ale lze ji částečně předcházet pravidelnými kontrolami  

a údržbou dopravního prostředku. 

Nejčastějším iniciátorem vzniku požáru u nákladních vozidel je z 52% povrchové teplo. 

Druhým nejčastějším iniciátorem je z 19% proudové přetížení a třetím nejčastějším 

iniciátorem je ze 13% elektrická jiskra. 

Nejčastějším iniciačním zařízením při požáru nákladních vozidel je ze 31%výfukové 

potrubí. Druhým nejčastějším iniciačním zařízením při vzniku požáru nákladních 

vozidel je z 21% akumulátor. Třetím nejčastějším iniciačním zařízením při vzniku 

požáru nákladních vozidel jsou z 18% pneumatiky a kola. 

      Z důvodu vyhodnocení nejčastější iniciace vzniku požáru nákladního automobilu  

od povrchového tepla na výfukovém potrubí, jsem provedla měření, které odhalilo 

teplotu výfukového potrubí během jízdy i po odstavení automobilu. Teplota výfukového 
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potrubí během největší zátěže motoru přesahovala teplotu vznícení běžně 

v automobilech používaných paliv a maziv. 

      Důležitou prevencí proti vzniku požáru nákladních automobilů je provádění 

pravidelných kontrol automobilů, jak ze strany řidičů, tak na stanicích technické 

kontroly, kde jsou včas odhaleny případné závady automobilu čímž se riziko vzniku 

požáru snižuje. Důležitou prevencí vzniku požárů je i bezpečné chování řidičů  

při řízení automobilů  a jejich správné počínání v případě vzniklého požáru. 
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1 

Přílohy 

 

Příloha č.1 Celkový počet všech požárů v ČR za období let 2002 - 2006 

 

celkové údaje za rok 2002 2003 2004 
počet požárů 19 132 28 937 21 191 
usmrceno osob 109 141 126 
zraněno osob 942 1 112 918 
škoda Kč 3 731 915 000 1 836 614 900 1 669 305 100 
uchráněné hodnoty Kč 6 251 751 000 7 646 975 000 6 977 363 000 

    

celkové údaje za rok 2005 2006 celkem 
počet požárů 20 183 20 540 109 983 
usmrceno osob 139 144 659 
zraněno osob 914 919 4 805 
škoda Kč 1 634 371 000 1 933 991 700 10 806 197 700 
uchráněné hodnoty Kč 7 110 116 000 9 182 541 000 37 168 746 000 

Zdroj: [17] 

 



Příloha č.2 

1 

 

Příloha č.2 Celkový počet požárů v dopravě v ČR za období let 2002 – 2006 

 

celkové údaje za rok 2002 2003 2004 2005 2006 celkem 
počet požárů 2 405 2 399 2 179  2 176 2 122 11 281 
usmrceno osob 32 35 22 46 25 160 
zraněno osob 181 180 174 184 159 878 
škoda tis.Kč 187 321,1 384 496,0 216 091,5 234 915,0 309 108,9 19 876  712,4 

Zdroj: [17] 



Příloha č.3 

1 

 

Příloha č.3 Celkový počet nákladních automobilů, tahačů, návěsů a přívěsů 

registrovaných v České republice za období let 2002-2006 

 

  2002 2003 2004 2005 2006 
Celkový počet nákladních vozidel 
registrovaných v ČR 

323 434 340 094 371 437 415 101 468 282 

kategorie podle stáří automobilů          

do 2 let 42 517 45 048 58 034 80 694 101 893 

od 2 do 5 let 62 302 66 717 71 570 73 531 87 116 

od 5 do 10 let 98 331 106 744 113 893 121 535 123 499 

přes 10 let 120 284 121 585 127 940 139 341 155 774 
podle kategorií užitečné hmotnosti       

               do 999 kg 130 165 145 951 170 504 200 235 235 467 

       999 -  1 499 kg 59 661 60 597 61 364 65 076 70 599 

   1 500 -   2 999 kg 52 303 50 599 49 240 48 553 48 740 

   3 000 -   4 999 kg 33 474 31 065 29 000 27 963 27 298 

   5 000 -   6 999 kg 6 545 6 137 5 944 6 026 6 328 

   7 000 -   9 999 kg 23 984 21 411 19 562 18 276 17 494 

 10 000 - 14 999 kg 14 323 13 457 13 512 15 527 19 454 

 15 000 kg a více 1 455 1 536 1 750 2 027 2 425 

nezařazeno 1 524 9 341 20 561 31 418 40 477 
podle typu spotřebované energie          

benzínová 63 785 64 045 67 736 76 426 85 563 

dieselová 257 302 273 965 301 788 336 572 381 040 

elektrická a ostatní 2 347 2 084 1 913 2 103 1 679 

Zdroj: [9] 

 

  2002 2003 2004 2005 2006 
Celkový počet  silničních tahačů 
registrovaných v ČR 

26 061 25 652 24 769 24 060 22 622 

kategorie podle stáří automobilů          

do 2 let 4 281 2 780 1 415 1 258 1 140 

od 2 do 5 let 7 015 7 145 7 237 5 575 3 665 

od 5 do 10 let 6 751 8 533 9 470 10 324 10 744 

přes 10 let 8 014 7 194 6 647 6 903 7 073 
podle typu spotřebované energie          

benzínové 2 5 8 8 39 

dieselové 25 989 25 577 24 697 23 509 22 525 

elektrické a ostatní 70 70 64 61 58 

nezařazeno 0 0 0 482 0 

Zdroj: [10] 
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  2002 2003 2004 2005 2006 
Celkový počet  návěsů  
registrovaných v ČR 

26 809 27 654 28 573 29 087 44 974 

podle kategorií užitečné hmotnosti       

          do 4 999 kg 491 1 184 1 807 2 249 5 833 

  5 000 -   9 999 kg 246 5 177 5 145 5 155 5 362 

10 000 - 14 999 kg 662 742 845 839 1 089 

15 000 - 19 999 kg 522 462 430 428 609 

20 000 kg a více 24 740 19 304 18 316 17 233 26 033 

nezařazeno 148 785 2 030 3 183 6 048 

Zdroj: [11] 

 

  2002 2003 2004 2005 2006 
Celkový počet přívěsů 
registrovaných v ČR 

128 419 140 187 153 828 170 111 189 786 

podle kategorií užitečné hmotnosti       

           do 4 999 kg 102 792 113 386 120 823 131 867 145 152 

  5 000 -    9 999 kg 6 267 5 762 5 492 5 365 5 325 

10 000 - 14 999 kg 13 479 12 206 11 662 11 263 11 261 

15 000 kg a více 5 411 4 874 4 491 4 269 4 147 

nezařazeno 470 3 959 11 360 17 347 23 901 

Zdroj: [12] 
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Příloha č.4 Celkový počet požárů nákladních automobilů v ČR za období let 2002 - 

2006 

 

celkové údaje a rok 2002 2003 2004 2005 2006 celkem 
počet požárů 365 377 343 371 399 1855 
usmrceno osob 4 0 3 10 1 18 
zraněno osob 29 16 43 18 22 128 
škoda mil.Kč 60,2 91,4 66,2 95,5 101,8 415,1 
uchr.hodnoty mil.Kč 263 187 199 254 405 1308 

Zdroj: [5] 
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Příloha č.5 Příčiny a činnosti při vzniku požáru za období let 2002-2006 

 

Příčina a činnosti při 
vzniku požáru   2002 2003 2004 2005 2006 

neobjasněno, dále 

nešetřeno, úmysl, děti 

úmyslné zapálení 14 13 12 14 16 

děti do 15 let 1 0 0 0 0 

 

nedbalost a neopatrnost 

dospělých 

 

kouření 4 11 13 15 15 

nesprávná obsluha topidla 1 2 1 0 2 

sváření a řezání, rozehřívání, 

rozmrazování včetně zpětného šlehnutí 

plamene 

2 2 2 1 5 

manipulace se žhavým popelem 11 8 3 2 3 

používání otevřeného ohně k 

osvětlování, rozehřívání a podobně 
2 2 1 0 4 

nespecifikovaná nedbalost 2 4 1 4 3 

zanedbání bezpečnostních předpisů, 

použití předmětů či zařízení k jiným 

funkčním účelům, nesprávná obsluha a 

nedodržení technologie, neznalost, 

omyl 

2 5 3 2 4 

nesprávné používání hořlavých kapalin 

a plynů 
0 0 0 0 1 

nespecifická nedbalost 

(nelze jednoznačně určit jednou verzí) 
2 4 1 4 3 

 

 

špatný stav a instalace 

topidel 

 

 

technická závada topidla v dopravním 

prostředku 
2 6 4 0 2 

špatný stav topidla 0 1 0 0 0 

nesprávné umístění a instalace topidel ( 

nedodržení návodu výrobce) 
1 0 0 0 0 

jiná závada 1 1 1 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické závady - vada materiálu, 

konstrukce, opotřebení a stárnutí, 

stavební řešení, porušení těsnění, 

ucpávek apod. 

 

 

 

 

201 

 

 

 

 

208 

 

 

 

 

188 

 

 

 

 

211 

 

 

 

 

234 

 

nesprávná instalace - krytí neodpovídá 

prostředí apod. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 
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provozně technické 

závady 

 

 

 

 

 

 

 

nesprávná údržba - není prováděná, 

závady jsou odstraňovány neodborně, 

neprováděné revize, nekvalitně 

provedené montážní práce ap. 

 

3 

 

1 

 

3 

 

2 

 

0 

žhavé materiály a výrobky 1 1 1 0 0 

tření a přehřátí 25 32 22 23 26 

výboje statické elektřiny 0 0 0 1 0 

úlet jisker z výfuku eventuálně 

brzdného systému 
3 3 5 2 2 

cizí předmět ve stroji 3 0 0 0 1 

ostatní nepředpokládané změny 

provozních parametrů včetně následků 

poruch jiných zařízení, přetížení el.sítě, 

ucpání, povětrnostní podmínky 

38 36 35 45 49 

 

 

samovznícení 

 

 

zemědělských plodin 1 0 0 0 0 

uhlí, uhelného prachu a briket 2 3 3 3 0 

olejů a tuků 0 0 0 2 0 

chemických látek 0 2 1 0 0 

chemické výrobky (barvy, fermeže) 1 0 0 0 3 

jiné 0 1 0 1 1 

výbuchy výbuch plynů 1 0 0 0 0 

manipulace s 

hořlavými a výbušnými 

látkami (mimo třídu 2) 

manipulace s hořlavými a výbušnými 

látkami, chemickém čištěním včetně 

pálení lihu 

0 0 1 0 0 

mimořádné důvody a 

události 

dopravní nehoda 10 9 17 9 15 

jiná příčina 7 1 1 0 1 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 


