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ANOTACE 

VELIČKA, T. Stav požární bezpečnosti osobních automobilů. Semestrální práce. Ostrava: 

VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2007. 

 

Autor se v této práci zabývá příčinami vzniku požárů osobních automobilů. Uvádí, 

která data se při statistickém sledování evidují. Udává možné příčiny a iniciační zdroje 

požárů, které se ve statistice objevují. V další části popisuje detailněji možné příčiny a 

iniciátory, které se při požárech osobních automobilů vyskytují. Podrobněji se zabývá 

teplotami na povrchu výfukového systému.V závěru práce uvádí příklad některých 

statistických údajů vyplývajících ze statistického sledování událostí, možná preventivní 

opatření a chování při vzniku požáru automobilu. 

 

Klíčová slova: statistické sledování událostí, požár, příčina, iniciační zdroj  

 

 

ANNOTATION 

VELIČKA, T.  Fire safety conditions of personal cars. Semestral project. Ostrava: VŠB – TU 

Ostrava, Fakulty of safety engineering, 2007. 

 

The author is in this thesis dealing with fire reasons of passenger vehicles fires. He 

mentions which data are being recorded during statistical observation. He determines possible 

reasons and initiatory sources of fires, which occurs in statistics. In the next part he describes 

in detail possible reasons and initiators, which appears along fires of passenger vehicles. More 

particular he is ingaged in temperatures on the surface of exhaust tract. In the finale of thesis 

he mentions example of some statistical data which result from statistical observation of 

events, preventative measures and behaviour when the car fire start up. 

 

Key words: statistical observation of events, fire, reason, initial source 
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1 ÚVOD 

K požárům dopravních prostředků dochází dnes a denně, a to jak při provozu nebo 

stání, tak i při jejich údržbě a opravách. Nejedná se ve většině případů o požáry velkého 

plošného rozsahu, ale i tak je zapotřebí jim věnovat pozornost. Při požárech dopravních 

prostředků existuje mnoho specifických rizik, které se při požárech jiných objektů 

nevyskytují. Jedním takovým rizikem je bezesporu fakt, že každý automobil potřebuje ke 

svému provozu palivo, nebo jinou provozní kapalinu, což jsou ve většině případů nebezpečné 

hořlavé kapaliny. Taková hořlavina skrývá nebezpečí vždy. Jak už z hlediska snadného 

zapálení, tak i z důvodu rychlosti odhořívání takovéto látky. Důsledkem toho dochází 

k rychlému rozvoji požáru a velkým materiálním škodám, kde nejsou výjimkou zranění ani 

usmrcení osob. V mnoha případech jsou přímé škody požárem mnohem vyšší než uchráněné 

hodnoty. Nejen palivo, ale i materiály, které se pro konstrukci vozidel používají, přispívají 

k rychlému rozvoji požáru. Jedná se především o různé druhy textilií, plastů nebo pryže. Další 

nebezpečí představuje stáří vozidel. Stárnutím některých materiálů dochází ke změně jejich 

převážně mechanických vlastností a tím k častějším poruchám na zařízeních. Důsledkem toho 

může dojít, a v mnoha případech také dochází, ke vzniku požáru při provozu vozidel. 

Z těchto důvodů je třeba tyto požáry detailněji zkoumat a porovnávat mezi sebou. 

K rozboru požárů dopravních prostředků slouží ve velké míře statistiky zpracovávané MV – 

GŘHZS ČR).  

Tato práce je zaměřena na příčiny vzniku požárů vozidel o celkové hmotnosti do 

3,5 tuny (dále jen OA) na základě statistického sledování událostí v letech 2002 – 2006 na 

celém území ČR. V této diplomové práci je uvedeno obecné členění vozidel a popis některých 

jeho částí. Část práce je věnována měření teplot vyskytujících se na výfukovém systému. Dále 

jsou v této práci zahrnuty možné příčiny vzniku požárů OA a iniciační zdroje způsobující 

vznik požárů. A to nejen obecně, ale také doplněné o čísla vyplývající ze SSU. Stejně jsou 

uvedena čísla objasňující počty požárů a jejich následky v rámci ČR. Závěr je věnován 

nejčastějším příčinám a iniciátorům vzniku požáru, předcházení vzniku a chování při vzniku 

požáru  OA. 
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2 REŠERŠE LITERATURY 

BARTLOVÁ, I. - DAMEC, J. Prevence technologických zařízení. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 

2002. ISBN 80-86634-10-8. 

Tato publikace se mimo jiné zabývá příčinami vzniku požárů.. V jedné její části jsou 

obecně popsány možné iniciační zdroje požárů, které lze aplikovat při studii požárů OA. 

Mimo to zde lze vyčíst podstatu mimořádných událostí s důrazem na význam prevence. Dále 

je jejím obsahem objasnění pojmů a veličin používaných pro vyjádření nebezpečných 

vlastností jednotlivých látkových souborů a jejich ovlivnění pracovními podmínkami. Velká 

pozornost je věnována preventivním opatřením, jejichž důsledné dodržení je zárukou 

bezpečné práce zařízení.  

 

ORLÍKOVÁ, K. - ŠTROCH, P. Chemie procesů hoření. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 1999. ISBN 

80-86111-39-3. 

Zde jsou popsány poznatky v oblastech ovlivňující procesy hoření. Pojednává o 

hořlavinách, jejich dělení ,  vlivu složení a fyzikálních vlastností na jejich hořlavost. Popisuje 

požárně technické charakteristiky hořlavin a toxických produktů hoření. 

 

VONÁSEK, V. Statistické sledování událostí. Praha: MV GŘ HZS ČR, 2002 – 2006.  

Mnoho potřebných údajů je uvedeno v systému SSU. Jsou zde uvedeny konkrétní 

příčiny a iniciační zdroje požárů. Rozborem informací z tohoto zdroje lze dojít ke zhotovení 

obrázku o tom, jaké jsou nejčastější příčiny vzniku požárů OA v praxi a jaké se k nim váží 

iniciační zdroje. Je zde popsáno mnoho dalších údajů, jako např. škody nebo uchráněné 

hodnoty při požárech, čas vzniku a likvidace požáru apod.. 

 

Zjišťování příčin vzniku požárů II.- Metodické listy. Praha: MV GŘHZS ČR a Česká asociace 

pojišťoven, 2005. 

Tyto metodické listy obsahují jednotlivé karty, které jsou děleny podle typu příčin 

vzniku požáru. V každé kartě je uvedena definice příčiny, jaké jsou její průvodní jevy a podle 

toho jakým směrem se má ubírat šetření příčin vzniku požáru. Tyto listy jsou určeny převážně 

pro vyšetřovatele příčin požárů. 

 

KOTLÁR, M. Metodika pro činnost inspekcí požární ochrany při zjišťování příčin 

požárů1. díl. Praha: Ministerstvo vnitra ČSR, 1984. 
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KOTLÁR, M. a kolektiv Metodika pro činnost inspekcí požární ochrany při zjišťování příčin 

požárů 2. díl. Praha: Ministerstvo vnitra ČSR, 1985. 

Tyto publikace jsou staršího vydání. V jejich dvou dílech je popsána metodika 

zjišťování příčin požárů. V první části je obecně shrnuta teorie a definice požáru a obecné 

pojmy vztahující se k hoření a vlastnostem látek. Dále jsou popsány obecně možné příčiny 

požárů a jejich dělení. Ve zbytku se uvádí postup, jakým se zjišťují příčiny požárů.   

Ve druhém díle jsou detailněji rozebrány možné příčiny vzniku požáru a uvedeny konkrétní 

příklady z praxe a popis, jakým způsobem se dopátrat v těchto konkrétních případech příčiny. 
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3 AUTOMOBIL 

3.1 Původ a etymologický význam slova 
Slovo automobil pochází z řeckého áuto (samostatně) a latinského mobilis (pohyblivý). 

Často se používá zkrácený výraz auto, dříve v minulosti byl používán výraz samohyb. 

Automobil je tedy etymologicky definován jako samostatně se pohybující pozemní dopravní 

prostředek, který není závislý na kolejích nebo trolejích a k jehož pohybu není třeba tažné 

zvíře nebo lidská síla a je schopen se po zemi pohybovat díky svému vlastnímu pohonu. Této 

definici, která zahrnuje také jednostopá vozidla, autobusy a pojízdné pracovní stroje, 

odpovídá v právních předpisech termín motorové vozidlo.[11] 

3.2 Historie 
Nejvýznamnější část historie automobilů se začala psát koncem 18. století, kdy byly 

realizovány první úspěšné pokusy s vozidly poháněnými parním strojem. K jejich prvním 

konstruktérům patřili Skot James Watt a nebo Francouz Nicolas Joseph Cugnot. Jeho parní 

stroj uvezl v roce 1769 čtyři pasažéry a dokázal vyvinout rychlost až 9 km/h. 

Počátek 19. století byl stále doménou parních strojů, které se postupně zlepšovaly a 

zrychlovaly. Nic to ovšem neměnilo na jejich provozní náročnosti a těžkopádnosti. Zvrat 

nastal ve druhé polovině 19. století, kdy se konstruktérům podařilo zprovoznit první spalovací 

motory. V letech 1862 až 1866 vyvinul Nicolaus Otto první čtyřdobý spalovací motor. 

Vlastní vývoj dnešních automobilů začal v roce 1885 německém Mannheimu u Karla 

Benze, který si nechal patentovat svoji motorovou tříkolku. První dálkovou jízdu s 

automobilem podnikla Bertha Benzová 5. srpna 1888, a to cestu z Mannheimu do 

Pforzheimu. 

V roce 1887 zcela nezávisle na Karlu Benzovi začal automobily stavět také Gottlieb 

Daimler, který při výrobě motorů spolupracoval s Wilhelmem Maybachem. V roce 1897 pak 

Rakušan Rudolf Diesel sestrojil první provozuschopný vznětový motor. 

Prvním automobilem zkonstruovaným na území dnešní České republiky byl v roce 1897 

Präsident (na počest prezidenta rakouského autoklubu) postavený v Kopřivnické továrně pro 

výrobu a prodej kolejových vozidel (Nesselsdorfer wagenbaufabriksgesellschaft - ve zkratce 

NW). V roce 1898 následoval první nákladní automobil. 

Koncem 19. století se rovněž objevily první elektromobily. Soutěž mezi automobily s 

parním, elektrickým a spalovacím motorem trvala téměř až do konce prvního desetiletí 20. 
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století. Poté začaly dominovat automobily se spalovacím motorem, i když z hlediska 

efektivity přenosu energie je i po století vývoje dvakrát výhodnější elektromobil. 

Ve dvacátém století se benzínem či naftou poháněné automobily staly nejvýznamnějším 

dopravním prostředkem. Revoluci ve výrobě a masové rozšíření automobilů odstartoval v 

USA Henry Ford tím, že vymyslel a vyrobil lidově dostupný automobil. Slavný Ford model T 

byl uveden na trh v roce 1908 a byl vyráběn až do roku 1927.[11] 

3.3 Třídy osobních automobilů 

Třída mini nižší nižší střední střední 
vyšší 

střední vyšší luxusní 

Skupina A00 A0 A B C D E 

Skupina 1 2 3.I 3.II 4.I 4.II 5 6 7 

Délka 
[mm] 

<3900 <4300 <4500 <4600 <4700 <4800 <5000 <5200 >5000 

Rozvor 
[mm] 

<2500 <2600 <2700 <2800 <2900 <3000 >2900 

Provozní 
hmotnost 

[kg] 
<1200 <1700 <1700 <1800 <2000 <2400 >2000 

Běžný 
objem 
motoru 

[l] 

<1,2 1,2-2,0 1,6-3,2 1,6-3,5 2,0-3,5 2,5-6,0 >4,0 

Výkon 
[kW] 

<45 40-132 59-190 75-210 100-270 
170-
350 

>300 

Příklad 
vozů 

Škoda 
- Fabia - Octavia - Superb - - - 

[11] 

4 ROZDĚLENÍ VOZIDEL DO KATEGORIÍ 

4.1 Základní kategorie vozidel 
Podle [23] se vozidla rozděljí do kategorií: 

Kategorie L - motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly 

Kategorie M - motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu 

osob 

Kategorie N - motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu 

nákladů 
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Kategorie O - přípojná vozidla 

Kategorie T - traktory zemědělské nebo lesnické 

Kategorie S - pracovní stroje 

Kategorie R - ostatní  vozidla,  která  nelze  zařadit  do výše uvedených kategorií 

4.2 Členění některých kategorií vozidel 

4.2.1 Kategorie vozidel L se člení na: 
mopedy 

a) dvoukolové  mopedy jsou dvoukolová vozidla s objemem válců motoru nepřesahujícím 

50 cm3 v případě spalovacího motoru a s maximální konstrukční rychlostí 

nepřesahující 45 kmh-1 při jakémkoli druhu pohonu, 

b) tříkolové mopedy jsou tříkolová vozidla s jakýmkoli uspořádáním kol, s objemem 

válců motoru nepřesahujícím 50 cm3 v případě spalovacího motoru a s maximální 

konstrukční rychlostí nepřesahující 45 kmh-1 při jakémkoli druhu pohonu, 

c) lehké čtyřkolky, jejichž hmotnost v  nenaloženém stavu je menší než 350 kg, do čehož 

se nezapočítává hmotnost baterií v případě elektrických vozidel, dále, jejichž nejvyšší 

konstrukční rychlost nepřesahuje 45 kmh-1 a jejichž zdvihový objem motoru 

nepřesahuje 50 cm3 u zážehových motorů nebo jiné druhy motorů maximální čistý 

výkon nepřesahuje 4 kW, 

motocykly 

a) motocykly jsou dvoukolová vozidla s objemem válců motoru přesahujícím 50 cm3 v 

případě spalovacího motoru, nebo s maximální konstrukční rychlostí přesahující 45 

kmh-1 při jakémkoli druhu pohonu, 

b) motocykly s postranním vozíkem jsou vozidla s třetími koly uspořádanými nesouměrně 

vzhledem k střední podélné rovině, s objemem válců motoru přesahujícím 50 cm3 v 

případě spalovacího motoru, nebo s maximální konstrukční rychlostí přesahující 45 

kmh-1 při jakémkoli druhu pohonu, 

motorové tříkolky  

a) motorové tříkolky jsou vozidla s třemi koly uspořádanými souměrně vzhledem ke 

střední podélné rovině s objemem válců motoru přesahujícím 50 cm3 v případě 

spalovacího motoru, nebo s maximální konstrukční  rychlostí přesahující 45  kmh-1 

při jakémkoli druhu pohonu, 
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b) čtyřkolky  jiné než lehké tříkolky, jejichž hmotnost v nenaloženém stavu nepřesahuje 

400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě nákladů, do čehož se nezapočítává 

hmotnost baterií v případě elektrických vozidel a dále, u  nichž maximální čistý výkon 

motoru nepřesahuje 15 kW, 

motokolo 

a) jízdní kolo s trvale zabudovaným motorem s objemem válců motoru nepřesahujícím 

50 cm3 v případě spalovacího motoru a s maximální konstrukční rychlostí 

nepřesahující 25 kmh-1 při jakémkoli druhu pohonu. 

Vozidla zařazená podle EHK - OSN v kategorií L1 a L2s maximální konstrukční rychlostí 

50 kmh-1 se považují za mopedy, vozidla kategorií L3 a L4 se považují za motocykly a 

vozidla kategorie L5 se považují za motorové tříkolky. 

4.2.2 Kategorie vozidel M se člení na: 
a) M1 - vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo 

víceúčelová vozidla, 

b) M2 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a 

jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg, 

c) M3 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a 

jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg. 

4.2.3 Kategorie vozidel N se člení na 
a) N1 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, 

b) N2 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 

12 000 kg, 

c) N3 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg. 

Terénní vozidlo je motorové vozidlo se zvýšenou průjezdností, které patří do vozidel 

kategorie M nebo N a splňuje další technické podmínky stanovené prováděcím právním 

předpisem. Terénní vozidlo příslušné kategorie se označuje doplňkovým písmenem G ke 

kategorii M nebo N, například M1G, N3G. 

Víceúčelové vozidlo je vozidlo typem karoserie určené k přepravě osob a nákladu v 

jediném oddělení vozidla. Rozdělení vozidel podle typu karoserie a podmínky pro zařazení 

víceúčelového vozidla do kategorie M1nebo N1 stanoví prováděcí právní předpis. 
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Při rozhodování o zařazení vozidel do kategorie M a N se považuje za místo k přepravě 

osob místo pro osobu sedící, ležící, stojící nebo místo s  trvalými úchyty ukotvení sedadla, 

přičemž není rozhodující, zda sedadlo na tomto místě je nebo není umístěno. 

4.2.4 Kategorie vozidel O se člení na 
a) O1 - přípojná vozidla, jejichž největší řípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, 

b) O2 - přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, ale 

nepřevyšuje 3 500 kg, 

c) O3 - přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale 

nepřevyšuje 10 000 kg, 

d) O4 - přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 10 000 kg, 

e) OT1 - přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 

1 500 kg, 

f) OT2 - přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 

1 500 kg, ale nepřevyšuje 3 500 kg, 

g) OT3 - přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 

3 500 kg, ale nepřevyšuje 6 000 kg, 

h) OT4 - přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje  

6 000 kg. 

4.2.5 Kategorie vozidel S se člení na 
a) SS - pracovní stroj samojízdný je zvláštní vozidlo s vlastním zdrojem pohonu, 

konstrukčně a svým vybavením určené pouze pro vykonávání určitých pracovních 

činností. Pracovní stroj samojízdný není určený zpravidla pro přepravní činnost, 

b) SP - pracovní stroj přípojný je zvláštní vozidlo bez vlastního zdroje pohonu, 

konstrukčně a svým vybavením určené pouze pro vykonávání určitých pracovních 

činností. Pracovní stroj přípojný se připojuje k tažnému motorovému vozidlu, které je 

přizpůsobené pro jeho připojení. Pracovní stroj přípojný není určený zpravidla pro 

přepravní činnost. Pracovní stroje přípojné se dělí na: 

1. SP1 - pracovní stroj přípojný s největší technicky přípustnou hmotností 

nepřevyšující 3 000 kg, 

2. SP2 - pracovní stroj přípojný s technicky přípustnou hmotností převyšující 

3 000 kg, avšak nepřevyšující 6 000 kg, 

3. SP3   - pracovní stroj s technicky přípustnou hmotností převyšující 6 000 kg. 
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5 MATERIÁLY POUŽÍVANÉ P ŘI KONSTRUKCI OA 

Osobní automobily jsou konstruovány z rozličných materiálů od oceli, přes sklo až po 

plastické hmoty nebo pryž. Automobilový průmysl hledá řešení, jak zabránit tvorbě skládek 

starých dílů a šrotu tím, že je možné tyto materiály recyklovat. Jen v Evropské unii se 

likviduje 10 miliónů tun starých automobilů ročně. Od 1. července 2002 začalo platit zákonné 

nařízení, které zavazuje výrobce a dodavatele automobilů k odběru starých automobilů jejich 

značky. V demontážních centrech se rozebírají na jednotlivé komponenty. Efektivní recyklaci 

umožňuje označení materiálů už od výrobce. Při jejich rozebrání je snadné je zařadit a 

roztřídit a tak opětovně použít 85 až 95% z vozidla.[2] 

 

Moderní automobil se podle [2] skládá z těchto komponentů: 

64,0% - ocel 

16,0% - plasty 

  4,0% - pryž 

  5,3% - palivo, olej a maziva 

  3,1% - sklo 

  2,5% - lehké kovy 

1,6% - neželezné kovy  

1,3% - elektrotechnika a kabeláž 

1,1% - tlumící materiály 

0,9% - barvy 

0,2% - ostatní 

 

 

U moderních vozidel se používají ve velké míře plastické hmoty. V dnešní době už se 

nejedná pouze o interiér vozidla, ale z těchto materiálů jsou zhotoveny i některé části 

karoserie nebo motoru. Větší míra použití plastů však s sebou nese i značná rizika. Tyto 

organické materiály jsou hořlavé, i když ne vždy hoří plamenem. Při požáru namáháním 

vysoké teploty degradují, hoří, případně uhelnatí. Tím ztrácejí své mechanické vlastnosti. 

Další nebezpečí při požárech těchto materiálů tvoří vývin velkého množství tepla a toxických 

zplodin hoření. Vlivem velkého tepla dochází k rychlému rozvoji požáru. Některé materiály, 

jako např. pryže, zase vynikají svou značnou hydrofobností a tím ztěžují požární zásah. 

Detailní informace o přesných druzích hořlavých materiálů, které se ke konstrukci 

vozidel používají, není možno od výrobců získat. Jsou poskytovány pouze studentům, kteří 

pro tyto společnosti vypracovávají jimi zadanou práci, případně studentům, kteří zde 

vykonávají praxi.  

Podle Ing. Bohdana Filipi, Ph.D., odborného asistenta Katedry požární ochrany, který se 

zabývá studiem a požáními zkouškami materiálů, se pro konstrukci OA používají nejčastěji:  
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Potahy sedadel:  polyester nebo polyamid, případně bavlna 

Sedadla:  polyuretan 

Přístrojová deska a obložení dveří:  polypropylen nebo polyethylen 

Těsnění:  pryž 

Izolace kabelů:  polyvinylchlorid 

Nádrž:  polypropylen s přídavkem proti statickému výboji 

Benzínové hadičky:  polyamid 

Pneumatiky:  pryž 

Nátěry a laky:  polyester (vypalovací kompozitní) 

Nátěry podvozku:  kaučuk + dehet 

 

Tabulka 1 - Některé PTCH materiálů OA 

 Značka 
Teplota 
měknutí 

[°C] 

Teplota 
rozkladu 

[°C] 

Teplota 
vzplanutí 

[°C] 

Teplota 
vznícení 

[°C] 

Výhřevnost 
[MJ.kg -1] 

Polyester 
(syntetická vlákna) 

PES 
 
 

328-410 328-410 380-570 42,0-46,5 

Polyamid  
(syntetická vlákna) 

PA 
 
 

310-380 421 424-575 29,0-33,0 

Polyuretan PUR 150-170 140-220 310-440 415-480 29,5 

Polypropylen PP 120-148 320-400 328-410 350-570 43,0 

Polyethylen PE 105-130 300-450 306-341 349-440 43,2-43,4 

Pryž     285-320 330-436 39,3-44,0 

Polvinylchlorid 
tvrdý 

PVC 120-220 200-300 385-530 455-530 17,3-20,7 

Polyvinylchlorid 
měkký 

PVC 75-80  390 441-455 26,0 

Polyester  PES 175-200 250 335-399 415-488 23,9 

Polyamid PA 230-250 300-380 386-421 412-425 29,0-29,5 

[6] 

6 PALIVA OA 

Vývoj paliv probíhá více než sto let ve stále těsnější spolupráci konstruktérů motorů a 

palivářských chemiků a v posletních třiceti letech se plně podřizuje ekologickým 

požadavkům.  
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Kromě široce známých druhů automobilových paliv, která jsou běžně na trhu, existuje 

řada dalších chemických látek, které mohou být používány jako paliva. Jelikož se u nás tato 

paliva pro pohon OA téměř nepoužívají, nebudou předmětem této kapitoly. Ani podrobnější 

analýza paliv nemá v tuto chvíli velký význam, spíše jejich vlastnosti ve vztahu k požárům. 

Nejčastěji používaná paliva OA v ČR: 

− Automobilové benziny 

− Motorová nafta 

− Zkapalněné ropné plyny – LPG (propan-butanové směsi) 

− Zemní plyn – stlačený (CNG) nebo zkapalněný (LNG) 

 

7 ELEKTROINSTALACE OA 

Elektrická zařízení jsou důležitou součástí motorových vozidel. Elektronickým 

propojením agregátů je zajištěno především odlehčení řidiče v běžných i nebezpečných 

situacích. To zabraňuje jeho dřívější únavě a zabezpečuje jeho koncentraci a tím přispívá ke 

zvýšení aktivní bezpečnosti motorových vozidel. 

Elektrickou instalací se rozumí umístění, propojení a jištění elektrikých zařízení. Ke 

kabelové instalaci patří jako montážní celek všechny konektory, svorkovnice, pojistkový 

panel, reléový panel a spínací skříňka. [8] 

7.1 Kabeláž 
Podle [8] se kabeláž elektroinstalace OA konstruuje pro jmenovité napětí 12 V (provozní 

napětí 14 V) jednovodičovou soustavou. To znamená, že jeden vodič (pól minus) je nahrazen 

kovovými součástkami automobilu. Vyrábí se z měděných splétaných vodičů o průřezech od 

0,35 mm2 do 35 mm2. Izolace vodičů je z tvrzené plastické hmoty v různých barvách, která 

označuje podle normy funkci vodiče. Vodiče jsou uspořádány do svazků, které probíhají 

v různých počtech vodičů celým automobilem. Svazky jsou přichyceny k různým částem 

vozidla nejčastěji plastovými příchytkymi. Je to z toho důvodu, aby nedocházelo při pohybu 

vodičů k porušení izolace a tím ke zkratovému namáhání. 

Vodiče jsou dimenzovány tak, aby nebyla překročena dovolená teplota jádra a tím i 

izolace a dovolený úbytek napětí. Na určení průřezu vodiče má rozhodující vliv maximální 

dovolené oteplení. Při určení průřezu je důležité, je-li vodič v provozu dlouhodobě nebo 

krátkodobě. Pro obvody spouštěčů je proto povolena hustota proudu 20 A/mm2 až 30 A/mm2, 

pro ostatní obvody 5 A/mm2 až 10 A/mm2. 
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7.2 Jištění elektrických obvodů 
Jištěné obvody musí být jištěny tak, aby při zkratu na kterémkoliv konci vedení se 

pojistka přetavila, aniž by se při tom vodiče nepřípustně zahřály. Tento požadavek musí být 

splněn i v případě, že je několik obvodů jištěno společnou pojistkou. 

U obvodů, které není možno jistit (např. přívod od akumulátoru ke spouštěči), musí být 

zvlášť provedena izolace tohoto obvodu a v místech, ve kterých je nebezpečí jejího poškození 

(např. prodření nebo propálení) a následného zkratu větší, musí být opatřena přídavnou 

izolací. 

Za nevhodné a nebezpečné se považuje jištění vedení od akumulátoru k alternátoru, 

k regulátoru napětí a ke spínání výkonového obvodu spouštěče, obvodu zapalování a 

elektrického ovládání brzd. Zvláštní požadavky jsou kladeny na jištění povinného vnějšího 

osvětlení, kde nesmí dojít při přetavení jedné pojistky k výpadku celého osvětlení. 

K jištění elektrických obvodů motorového vozidla se používají tavné pojistky. Tyto 

mohou být válcové (převážně u starších vozidel) nebo ploché. Tavné pojistky poskytují 

ochranu při nadproudu, to znamená, že k přerušení obvodu dojde tehdy, kdy procházející 

proud překročí stanovenou hodnotu, pro kterou je pojistka konstruována.  

Válcové pojistky jsou tvořeny keramickým nebom plastovým tělískem, ve kterém je 

vložen tavný drátek. Konce drátku jsou spojeny s vodivými kontakty na čele tělíska. Tyto 

pojistky se vkládají mezi průžné kontakty v pojistkové skříňce. 

Tělísko ploché pojistky je z plastu, uvnitř je uložen tavný plíšek nebo drátek. Ten je 

spojen s nožovými kontakty pojistky v její spodní straně. Nožové kontakty se zasunují mezi 

pružné kontakty v pojistkové skříňce. 

Oba typy pojistek bývají barevně rozlišeny a popsány podle toho, pro jaké jmenovité 

proudy jsou určeny. [8] 

 

8 TEPLOTY NA VÝFUKOVÉM SYSTÉMU OA 

Výfukový systém je nezbytnou součástí motorové soustavy automobilu. Jeho úlohou je 

usměrnit spaliny vzniklé ve válcích motoru při spalování paliva. Jeho funkcí je rovněž 

redukce množství škodlivých plynů na minimální hodnotu. 

Výfukové potrubí je druhým nejčastějším místem, kde dochází ke vzniku požáru OA. 

Protože teplota na výfukovém potrubí nebývá v publikacích uváděna, bylo provedeno měření, 

které ukazuje, jaké teploty se na výfukovém systému mohou vyskytovat. 
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První měření bylo provedeno termokamerou firmy Dräger Talisman Elite (viz obrázek 1). 

Níže popsané vozidlo absolvovalo okruh o délce cca 120 km. Poté se termokamerou 

sledovaly a zaznamenávaly teploty na jednotlivých částech systému. 

Parmetry termokamery Dräger Talisman Elite 

Detektor:  nechlazený infračervený mikrobolometr 

Rozlišení:  320 x 240 pixelů 

Spektrální odezva:  8 až 14µm 

Ohnisková vzdálenost:  automatická, 1m až nekonečno 

Zobrazované pole:  54o 

Ukázalo se, že tonto způsob měření není vyhovující. Teploty na potrubí velmi rychle 

klesají (což prokázal další způsob měření). Doba, která byla potřebná na přípravu k měření, 

byla natolik dlouhá, že velmi zkreslila výsledky. Na druhou stranu bylo možno zjistit teplotu 

po celé délce systému (viz obrázek 2). Bylo zjištěno, že maximální teplota vyskytující se na 

povrchu potrubí nepřesáhne ani 200oC, což odporuje možnosti vzniku požáru iniciací od 

horkého povrchu na částech systému výfukového potrubí. 

Základní údaje o vozidle podrobeného měření termokamerou Dräger Talisman Elite: 

� Volkswagen Caddy: obsah motoru 1,4l, 

palivo motorový benzín 

výkon 55 kW 

rok výroby 2006 

měření provedeno po ujetí 120 km 

Obrázek 1 - Termokamera Talisman Elite 
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Obrázek 2 - Teploty na výfukovém potrubí vozu VW Caddy [oC] 
 

Výsledky z tohoto měření vedly k nutnosti změnit metodu měření. Jako podstatně 

přesnější se ukázalo měření teploměrem OMEGA® HH501DK (viz obrázek 3) s termočlánky 

připevněnými na částech systému. 

 

Obrázek 3 - Teploměr OMEGA® HH501DK 
 
 
Parametry teploměru OMEGA ® HH501DK  

Teplotní rozsah:  -50 – 1300oC 

Vstup:  termočlánky typu K 

Display:  LCD, 3 ½” 

Rozměry:  195 x 92 x 53 mm 

Hmotnost:  250g 
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Měření bylo podrobeno vozidlo se zážehovým a se vznětovým motorem. Trasa obou 

vozidel nebyla stejná, protože předmětem měření nebylo porovnání teplot na výfukovém 

systémů zážehového a vznětového motoru. Předmětem bylo zjištění, zda teplota dosáhne 

teploty vznícení paliva použitého pro pohon vozidla nebo teploty potřebné pro zapálení 

hořlavých materiálů v tomto prostoru. Z toho důvodu není znázorněn průběh teplot od 

nezahřátého potrubí do jeho úplného zchladnutí, ale pouze vybraný úsek měření, ve kterém se 

vyskytovala maximální naměřená teplota. 

Měření termočlánky bylo provedeno u těchto OA: 

� Škoda Felicia:  obsah motoru 1,6 l, 

palivo motorový benzín 

výkon 55 kW 

rok výroby 1996 

� Lancia Prisma:  obsah motoru 2,0 l, 

palivo motorová nafta 

výkon 59 kW 

rok výroby 1986 

Termočlánky byly zakryty izolačním materiálem a připevněny na výfukové potrubí 

vazacím drátem. Izolace měla zabránit ochlazování termočlánků od okolního prostředí. 

Přístroj neumožňoval připevnění takového počtu termočlánků, aby mohlo být provedeno 

měření po celé délce výfukového systému. Z toho důvodu byly připevněny pouze na místa, na 

kterých byla předpokládána nejvyšší teplota. Během jízdy byla každou minutu 

zaznamenávána teplota na jednotlivých termočláncích.  

Umístění termočlánků na výfukovém systému vozidla Škoda Felicia: 

 Obrázek 4 - T1 sběrné potrubí Obrázek 5 - T2 katalyzátor 
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Jednotlivé termočlánky byly označeny T1, T2 a T3. Na voze Škoda Felicia se termočlánek 

T1 umístil podle obrázku 4 na potrubí odvádějící výfukové plyny z motoru (tzv. sběrné 

potrubí). T2 snímal teplotu na povrchu katalyzátoru (viz obrázek 5) a T3 na potrubí mezi 

motorem a katalyzátorem (viz obrázek 6). 

Zaznamenané teploty znázorňuje graf 1. 

 

Graf 1 - Teploty naměřené termočlánky na voze Škoda Felicia 
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Při jízdě se každou minutu zaznamenávala teplota na jednotlivých termočláncích. Jak je 

patrno z grafu, na sběrném potrubí i na potrubí pokračujícím pod vozidlo ke katyzátoru, 

teplota překračuje při větší zátěži motoru teplotu vznícení paliva - motorového 

Obrázek 6 – T3 potrubí mezi motorem a katal. 
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benzínu(viz příloha E). Tím se potvrzuje jako možná příčina vzniku požáru jeho únik a 

následná iniciace horkými částmi výfukového systému zážehových motorů.  

Umístění termočlánků na vývukovém systému vozidla Lancia Prisma 

 

 
Obrázek 7 – T1 sběrné potrubí 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobně jako vozidlo škoda, byl termočlánky osazen i výfukový systém vozidla Lancia 

Prisma. Termočlánek T1 na potrubí odvádějící výfukové plyny z motoru (tzv. sběrné potrubí) 

na obrázku 7, T2 na turbodlychadle (viz obrázek 8) a T3 na potrubí, které pokračuje od 

turbodmychadla pod vozidlo a dále přes pružný člen k tlumičům výfuku ( viz obrázek 9). 

Naměřené hodnoty jsou zachyceny v grafu 2. 

Obrázek 7 - T3 potrubí za turbodmychadlem 

Obrázek 8 - T2 turbodmychadlo 
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Graf 2 - Teploty naměřené termočlánky na voze Lancia Prisma 

315

0

50

100

150

200

250

300

350

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Čas [min]

T
ep

lo
ta

 [°
C

 ]

Svody Turbodmychadlo Potrubí za turbem Teplota vznícení nafty
 

Při měření teplot na výfukovém systému vozu Lancia Prisma se nejvyšší teplota objevila 

na turbodmychadle. Maximální naměřená hodnota se vyšplhala na hodnotu 315 oC. To je 

více, než je teplota vznícení motorové nafty (viz příloha E), která je okolo 250 oC. Tuto 

teplotu překročil i povrch sběrného potrubí. Zde bylo naměřeno až 276 oC. I u vznětových 

motorů se potvrzuje, že palivo unikající na horký povrch výfukového potrubí může být 

příčinou vzniku požáru. 

 

9 STATISTICKÉ SLEDOVÁNÍ UDÁLOSTÍ 

SSU se zabývá shromažďováním dat upotřebitelných pro analýzu zásahové činnosti 

HZS ČR a analýzu požárů. Při SSU OA jsou jednotlivé události pro přehlednost zapisovány 

do tabulek. Před zavedením systému SSU v roce 1992, kdy nebyly výpočetní programy na 

takové úrovni jako dnes, se používaly pro zapisování jednotlivých událostí číselníky. 

V dnešní době se ještě také některá čísla používají, ale jen v omezené míře. Tyto číselníky se 

používají i pro statistické sledování událostí u jiných objektů, než jsou automobily. Jde o 

seznam událostí, které jsou rozděleny na několik kategorií. V každé kategorii má daná událost 

své číslo, které je kombinací několika číslic.  

Při statistickém sledování požárů OA se zaznamenávají především tyto údaje: 

1. Datum vzniku události  

2. Jméno majitele a uživatele motorového vozidla 

3. Značka a typ vozidla  

4. Kraj, případně okres, ve kterém se událost udála. V novějších statistikách se uvádí i 

přesnější místo vzniku požáru, jako např. město nebo ulice. 

5. Druh události (např. požár, požár bez účasti JPO) 



23 

6. Objekt (v našem případě jsou objektem osobní a dodávková silniční vozidla) 

7. Čas ohlášení události 

8. Čas lokalizace a likvidace požáru  

9. Příčina a činnost při vzniku požáru  

10. Iniciátor  

11. Iniciace zařízením  

12. Přímá škoda  

13. Uchráněné hodnoty 

14. Poznámky k události 

9.1 Možné příčiny vzniku požárů evidované v rámci SSU 

Mezi příčiny nebo činnosti v rámci SSU patří podle [9] obecně: 

9.1.1 Neobjasněno, dále nešetřeno, úmysl, děti 
- neobjasněná příčina, dosud v šetření 

- dále nešetřená příčina a činnost při vzniku 

- úmyslné zapálení - pachatel nezjištěn 

- úmyslné zapálení - pachatel zjištěn 

- zapálení dětmi mladšími l5 let 

- sebevražedný úmysl, choromyslnost, nemoc 

9.1.2 Nedbalost a neopatrnost dospělých 
- nespecifikovaná nedbalost (nelze jednoznačně určit jednou verzí) 

- zanedbání bezpečnostních předpisů, použití předmětů či zařízení k jiným funkčním 

účelům, nesprávná obsluha a nedodržení technologie, neznalost, omyl 

- kouření 

- sváření a řezání, rozehřívání, rozmrazování včetně zpětného šlehnutí plamene 

- používání otevřeného ohně k osvětlování, rozehřívání apod. 

- sušení hořlavých materiálů a hořlavin u topidla 

- manipulace se žhavým popelem 

- nesprávné používání hořlavých kapalin a plynů 

- zakládání ohňů v přírodě a na skládkách, vypalování trávy 

- nesprávná obsluha topidla 
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9.1.3 Špatný stav a instalace topidel a kouřovodů 
- nesprávné umístění a instalace topidel a kouřovodů (v nevhodném prostředí, 

nedodržení návodu výrobce apod.) 

- technická závada topidla  

- nevhodná konstrukce komínu a odvod spalin (větrací šachta jako komín, trouby, 

nevhodné výfukové potrubí) 

9.1.4 Provozně technické závady 
- tření a přehřátí 

- výboje statické elektřiny 

- technické závady (vada materiálu, konstrukce, opotřebení a stárnutí, stavební řešení, 

porušení těsnění, ucpávek apod.) 

- nesprávná údržba (není prováděná, závady jsou odstraňovány neodborně, neprováděná 

revize, nekvalitně provedené montážní práce apod.) 

- nesprávná instalace (krytí neodpovídá prostředí apod.) 

- cizí předmět ve stroji 

- žhavé materiály a výrobky  

- úlet jisker z výfuku a parního stroje eventuálně brzdného systému 

- ostatní nepředpokládané změny provozních parametrů včetně následků poruch jiných 

zařízení, přetížení elektrické sítě, ucpání, povětrnostní podmínky  

9.1.5 Samovznícení 
- olejů a tuků 

- chemických látek 

- chemických výrobků (barvy, fermeže apod.) 

9.1.6 Výbuchy 
- plynů 

- par hořlavých kapalin 

- výbušnin 

- prachů 

- tlakových nádob a kotlů včetně potrubí 

9.1.7 Manipulace s hořlavými a výbušnými látkami 
- u čerpacích zařízení pohonných hmot včetně dopravy PHM 
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- při manipulaci s hořlavými a výbušnými látkami, chemickém čištění, včetně pálení 

lihu 

- u stříkacích zařízení 

9.1.8 Mimořádné důvody a události 
- živelná pohroma (mimo blesku) 

- blesk - objekty nechráněné hromosvodem 

- blesk – objekty chráněny hromosvodem 

- vojenské cvičení, ohňostroje 

- dopravní nehoda 

9.2 Možné příčiny na základě SSU ve vztahu ke vzniku požáru OA 
Příčiny požárů lze třídit z různých hledisek, ale v podstatě je lze obecně rozdělit podle [3] 

do tří základních skupin a jedné skupiny speciální: 

1. Požáry způsobené úmyslným jednáním  

2. Požáry způsobené nedbalostním jednáním 

3. Provozně technické závady 

4. Požáry založené dětmi do 15-ti let 

9.2.1 Požáry způsobené úmyslným jednáním 
Jedná se o úmyslné jednání jednotlivce nebo skupiny lidí se záměrem zničit vozidlo, 

vyvolat výjezd hasičských jednotek nebo jen ukojit své potřeby. Motivem úmyslného zapálení 

bývá msta, zakrytí jiné trestné činnosti (např. zničení důkazů), finanční zisk (např. pojišťovací 

podvody, vydírání nebo zastrašování), obdiv, vandalismus, terorismus, duševní porucha apod. 

(viz obrázek 10).  

Za úmyslné zapálení se nepovažuje jednání se záměrem účelně používat otevřený oheň 

(např. k osvětlování). [10] 

9.2.2 Požáry způsobené nedbalostním jednáním  
Do této skupiny lze zařadit případy, kdy ke vzniku požáru dochází nedbalostním 

jednáním jednotlivce nebo skupiny lidí. Jedná se především o kouření, nesprávnou 

manipulace s otevřeným ohněm, zanedbanou údržbu nebo použití zařízení k jiným účelům, 

než byly určeny. 

Kouření 

Za požár způsobený kouřením lze považovat takové hoření, které je iniciováno v přímé 

souvislosti s kouřením. Takový požár je iniciován teplem žhavého konce neuhašené zápalky, 
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teplem žhnoucího konce cigarety, doutníku nebo jejich nedopalku nebo žhnoucím popelem 

dýmky. Nedopalek cigarety může dosáhnout teploty až 235 oC.[4] 

Nejčastější příčinou vzniku požáru při kouření bývá zapadnutí nedopalku do 

nepřístupných míst při jízdě nebo stání vozidla, případně kouření při opravě, údržbě nebo 

doplňování pohonných hmot vozidla. 

   

Používání otevřeného ohně  

Otevřený oheň je žádoucí a kontrolované hoření, které je řízeno na určitém, 

ohraničeném prostoru. Ve vztahu k možnému požáru OA se jedná převážně o používání 

svíček, zapalovačů a jiných hořících předmětů za účelem osvětlení, zapalování cigarety nebo 

používání ohně k nevhodným účelům. Otevřený oheň je používán také při opravách vozidel. 

Jedná se především o sváření (viz obrázek 11) nebo řezání. Při nesprávné manipulaci 

s otevřeným ohněm dochází ke vzplanutí textilií, plastů, hořlavých kapalin, případně jiných 

hořlavých materiálů používaných pro konstrukci OA.  

9.2.3 Provozně technické závady 
Nejčastější příčinou vzniku požáru OA je provozně technická závada. K těmto závadám 

dochází v důsledku vady materiálu, konstrukce, opotřebení, stárnutí, porušení těsnění, 

ucpávek, elektrického zkratu apod. V mnoha případech je příčinou technické závady 

                  Obrázek 8 - Úmyslné zapálen                 [HZSMSK]  
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nesprávná údržba nebo údržba není prováděna vůbec. Lze zde také zařadit dopravní nehody, 

následkem kterých v podstatě dochází ke vzniku technické závady. 

 

Obrázek 9 - Svařování autogenní soupravou kyslík - acetylen[HZSMSK]  
 

OA lze rozčlenit do několika provozních skupin, na kterých může dojít k provozně 

technické závadě: 

1. Elektroinstalace vozidla 

2. Palivová soustava 

3. Motor a výfukové potrubí 

4. Podvozek vozidla 

Elektroinstalace vozidla  

Do elektroinstalace vozidla patří akumulátor, alternátor, startér, jistící prvky, elektrické 

vodiče a spotřebiče. Jako příčina vzniku požáru na elektroinstalaci je ve většině případů zkrat. 

Ke zkratu dochází nejčastěji na vodičích s kladnou polaritou, které jsou vedeny mezi 

akumulátorem a startérem vozidla nebo alternátorem. Tyto vodiče nejsou chráněny pojistkou 

ani jiným jistícím prvkem. Dojde-li k porušení izolace těchto vodičů a následnému dotyku 

s opačně polarizovanou částí vozidla (karoserie, části motoru a převodovky), dojde ke 

zkratovému namáhání, kdy při prudkém nárůstu teploty vodiče hrozí nebezpečí vzniku požáru 

okolních hořlavých materiálů (viz obrázek 12), především izolace vodiče nebo hořlavých par 

v blízkosti tohoto styku. Ke zkratu dochází také při neodborné manipulaci s vodivými 
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předměty v blízkosti akumulátoru při propojení jeho pólů nebo po neodborném zásahu na 

elektroinstalaci vozidla.  

Ke vzniku požáru dochází také závadou nebo přetížením některého z elektrických 

zařízení. 

       

                      Obrázek 10 - Závada na elektroinstalaci          [HZSMSK]  
 

Palivová soustava  

Palivová soustava sestává ve většině případů z nádrže na palivo (benzín, motorová nafta, 

LPG, CNG), palivového čerpadla, komponentů pro dopravu paliva a zařízení pro dávkování 

paliva do válců (karburátor, lišta s elektromagnetickými ventily). Jako příčina vzniku požáru 

je ve většině případů únik paliva z některé z těchto částí a jeho následná iniciace. K porušení 

dochází mechanickým poškozením, opotřebením, úmyslným poškozením, důsledkem 

autonehody, neodbornou montáží a údržbou nebo stářím palivové soustavy (koroze potrubí 

nebo nádrže, stáří pryžových těsnění a vedení paliva). Palivo nebo páry paliva jsou iniciovány 

nejčastěji horkým povrchem motoru nebo výfukového potrubí, případně elektrickým zkratem 

nebo jiným vhodným iniciačním zdrojem (viz obrázek 13).  

Motor a výfukové potrubí 

Také na těchto částech automobilu dochází ke vzniku požáru. Děje se tak převážně 

důsledkem vysoké teploty na svodném potrubí, turbodmychadle nebo katalyzátoru vozidla. 

Důsledkem nesprávné montáže výfukového potrubí dochází k dotyku horkého povrchu 

s některou částí vozidla (např. podlaha nebo protihluková izolace) nebo únikem horkých 
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výfukových plynů při netěsnosti výfukového systému. Následně dochází ke vznícení 

nátěrových hmot podvozku či protihlukové izolace (viz obrázek 14). 

       

                     Obrázek 11 - Závada na palivové soustavě          [HZSMSK]  
  

Velkou teplotou na výfukovém systému dochází velmi často k iniciaci uniklého paliva 

nebo jiné hořlavé provozní kapaliny. 

V jiných případech dochází vlivem vysoké teploty k zapálení vysoké suché trávy při 

stojícím vozidle nebo při ponechání hořlavého předmětu (textilie, papírový předmět apod.) 

pod vozidlem, případně v motorovém prostoru. Tento předmět se po dostatečně dlouhém 

styku s horkou částí potrubí vznítí.  

Přímo na částech motoru dochází ke vzniku požáru jen ojediněle, a to na hnacích řemenech. 

Závadou na některém prvku, který řemen pohání, dochází k jeho zastavení a jiná rotující část 

která jej pohání je stále v pohybu. Třením dojde k vývinu velkého množství tepla mezi 

rotující součástí a stojícím řemenem, a tím k možnosti vznícení řemene.  

Podvozek vozidla  

Ke vzniku na těchto částech vozidla příliš často nedochází. Jako možná příčina bývá 

závada na brzdném systému, respektive na brzdových třmenech. Zablokováním brzd dochází 

k vývinu velkého množství tepla a k možné iniciaci hořlavých materiálů 
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                                          Obrázek 12 - Závada na katalyzátoru            [HZSMSK]  
 

9.2.4 Požáry založené dětmi do 15-ti let 
Požáry založené dětmi se do této kategorie začleňují bez ohledu na jeho způsobu 

vzniku.[10] Požáry OA založené dětmi tvoří jen mizivé procento. Téměř ve všech těchto 

případech se jedná o požáry založené zápalkou nebo zapalovačem dětmi ponechanými bez 

dozoru ve vozidle nebo v jeho blízkosti.  

9.3 Možné iniciační zdroje evidované v rámci SSU 

Mezi iniciátory v rámci SSU, které se vyskytují ve statistikách, patří podle [9]obecně: 

9.3.1 Elektrické iniciátory (mimo sváření, řezání) 
- elektrická jiskra 

- elektrický zkrat 

- elektrický oblouk 

- elektrický přechodový odpor 

- elektrostatický výboj, přeskok 

- proudové přetížení 

- elektrický iniciátor, který nelze specifikovat 

9.3.2 Jiskry a žhavé částice (mimo elektrických iniciátorů a svařování či řezání) 
- jiskra mechanická 
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- jiskra z výfuku motorových vozidel 

- žhavý (tekutý) kov 

- jiskra z popela 

9.3.3 Povrchové a sálavé teplo 
- povrchové teplo 

- sálavé teplo 

9.3.4 Svařování a řezání, rozehřívání a lepení 
- elektrický oblouk 

- svařování a řezání kyslík-acetylenovým hořákem 

9.3.5 Samovznícení 
- chemické 

- fyzikálně chemické (termické) 

9.3.6 Otevřený plamen 
- zápalka, zapalovač 

- nedopalek 

- svíčka 

- kahany a malé hořáky 

- výrobky pro zábavnou civilní pyrotechniku (prskavky, světlice, petardy apod.) 

- výrobky pro průmyslové pyrotechnické využití 

9.4 Možné iniciátory na základě SSU ve vztahu ke vzniku požáru OA 
Iniciátory jsou zdroje energie, které dodávají svou energii pro přípravu hořlavé látky nebo 

pro aktivaci hořlavého či výbušného souboru. Tyto iniciátory se mohou stát zápalnými zdroji 

v případě, kdy jejich teplota je vyšší než teplota vznícení látky nebo daného hořlavého 

souboru a doba, po kterou zdroj působí, je natolik dlouhá, aby stačila k předání dostatečné 

energie k zapálení. Tyto zdroje jsou vždy vztaženy k určitému výbušnému nebo hořlavému 

souboru nebo k určité látce. Výjimkou jsou ty, které iniciují prakticky všechny hořlavé 

soubory (žhnoucí povrch, plamen apod.).[1] 

Iniciátory lze rozdělit na dva druhy: 

1. teplo (zde patří plamen, horký povrch, mechanické jiskry nebo horké plyny) 

2. elektrické jiskry 
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Mezi nejčastější zápalné zdroje OA patří: 

1. plamen a produkty hoření 

2. horké povrchy 

3. mechanické jiskry 

4. elektrotechnická zařízení 

9.4.1 Plamen a produkty hoření 
Teplota plamene se pohybuje od 700 do více než 3000 ˚C. Záleží na tom, jaké palivo je 

spalováno. Při spalování tuhých paliv dosahuje plamen 1200 ˚C, u kapalných paliv 1300 ˚C a 

u plynných dosahuje skutečná teplota plamene 1400 ˚C.[1] Vyšších teplot lze dosáhnout 

spalováním plynů za použití speciálních hořáků (např. acetylén s kyslíkem při svařování). 

Vzhledem k vysokým teplotám, kterých plamen dosahuje, je ideálním zápalným zdrojem. 

Nejen plamen, ale i zplodiny hoření mohou být iniciačními zdroji. Spaliny dosahují 

vysokých teplot a v některých případech obsahují tuhé žhnoucí částečky - jiskry.  

Jiskry mají ve většině případů teplotu vyšší, než je teplota vznícení většiny látek. Jejich 

hmotnost je ale natolik malá, že obsah jejich energie je schopen zapálit jen některé 

plynovzduchové směsi, některé prachy nebo vláknité materiály. Vznikají nejčastěji při 

spalování za nedostatku vzduchu, nedokonalým rozprášením kapalného paliva, nedostatečnou 

údržbou spalovacího prostoru, používání nevhodného paliva apod. Příčinou tvorby jisker u 

motorů je nejčastěji nesprávné seřízení přívodu paliva, nesprávné seřízení zapalování motoru, 

jejich přetěžování nebo příměs maziva v palivu či nasávaném vzduchu.[1] 

9.4.2 Horké povrchy 
Horké povrchy mohou být zahřáté tepelnou energií nebo vlivem přeměny mechanické 

energie. U automobilů se s horkými povrchy zahřátými tepelnou energií setkáváme na 

jednotlivých částech motoru nebo na částech výfukového potrubí. Nejvyšší teplota, schopná 

iniciace, je zejména na sběrném potrubí výfukových plynů, turbodmychadle nebo povrchu 

katalyzátoru.  

Horké povrchy ohřáté vlivem přeměny mechanické energie se objevují také na plochách, 

kde dochází ke tření. Jsou to převážně části brzd a řemenové převody. Za běžných podmínek 

na těchto částech nedochází k takovému ohřevu, aby se staly zápalnými zdroji. K jejich 

nebezpečnému zahřátí dochází až při jejich poruše nebo nadměrnému zatížení.  

Dosažení nebezpečné teploty na některých součástech je možné zabránit také volbou 

vhodných materiálů, kdy při dosažení nebezpečné teploty dojde k vytavení jednoho z nich, a 

tím se přeruší suché tření. 
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9.4.3 Mechanické jiskry 
Jiskry tohoto typu vznikají nejčastěji třením dvou povrchů, z nichž každý má jinou 

tvrdost. Jiskru z kompaktní oceli vykřeše tvrdší materiál jako např. tvrdší kov nebo jiný 

nekovový materiál (kámen, smirek, keramické výrobky apod.). Tyto jiskry ve většině případů 

nemají dostatečnou energii k zapálení i velmi reaktivních směsí. Jejich nebezpečí spočívá 

v jejich vysoké teplotě. Jiskra, která dopadne na vláknitý materiál nebo zaprášený povrch, se 

pomaleji ochlazuje a dochází k tlení těchto materiálů.[1] V praxi se můžeme setkat se 

vznikem mechanické jiskry především při opravách vozidel, při broušení, práci s ocelovým 

nářadím, při vniknutí tvrdšího materiálu do pohyblivých částí stroje (např. kamene do brzd 

apod.) nebo při nárazech pohyblivých částí na nepohyblivé při špatném seřízení nebo 

opotřebení.  

9.4.4 Elektrotechnická zařízení 
Jsou to zařízení, která tvoří jednotlivé nebo vzájemně spojené provozní prostředky, které 

vyrábějí, přeměňují, skladují, rozdělují, přepravují, měří, řídí nebo spotřebovávají elektrickou 

energii. U těchto zařízení mohou už při malých napětích vznikat elektrické jiskry. Tyto jiskry 

se v automobilech vyskytují nejčastěji důsledkem zkratu na elektrických obvodech. [1] 

U automobilů představují nebezpečí zkraty na autobaterii nebo vodičích způsobené 

nedbalostí nebo neopatrností, neodbornou montáží některých zařízení nebo vlivem závady na 

nich, včetně jejich poškození vlivem dopravních nehod. 
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10 ÚDAJE VYPLÝVAJÍCÍ ZE SSU V LETECH 2002 – 2006 

10.1 Požáry a jejich následky v rámci ČR 

Požár je definován jako 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. 

Před analýzou požárů OA je třeba se zmínit, kolik vznikne požárů a jaké jsou jejich 

následky v rámci celé ČR v posuzovaných letech 2002 – 2006. Počet požárů, které na našem 

území za rok vzniknou, se kromě roku 2003 pohybuje okolo 20 000 (viz graf 3 a příloha A). 

Z toho 10,5 % tvoří požáry v dopravě. V průběhu posuzovaných let počet požárů v dopravě 

mírně klesá. Jistý podíl na tom mají stále novější technologie používané u dopravních 

prostředků. Určitou zásluhu také tvoří stále mladší vozový park, ve kterém se už od výroby 

více klade důraz na kvalitnější materiály. Ve srovnání se všemi požáry zaujímají požáry OA 

v průměru 8,5 % ze všech požárů vzniklých na našem území. Na druhou stranu ke vztahu k 

 požárům v dopravě tvoří okolo 80 %. 

Graf 3 - Počty požárů v letech 2002 - 2006 
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Při požárech dochází k velkým škodám na majetku. Výše škody je dána nejen počtem 

požárů, které v daném roce vzniknou, ale také finanční hodnotou objektů, které požár 

zachvátí. Z posuzovaných let jsou největší ztráty na majetku zaznamenány v roce 2002, kdy 

činí 3,7 miliardy korun (viz graf 4 a příloha A). Z toho škody v dopravě v tomto roce jsou, 

narozdíl od roku 2003 kdy tvoří téměř 21 %, pouze okolo 5 % ze škod způsobených požáry. 

Přímé škody v dopravě činí za dobu sledovaných pěti let v průměru okolo 12 %. Při požárech 
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OA se k celkovým škodám pohybují v průměru okolo 5%. Vzhledem ke škodám v dopravě, 

mimo rok 2003, kdy tvoří „pouze” třetinu, v průměru okolo 42%. 

Graf 4 - Přímé škody při požárech v letech 2002 - 2006 
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Při požárech nedochází pouze ke ztrátám na majetku, ale v mnoha případech také ke 

ztrátám na lidských životech. Počet usmrcených je závislý na počtu požárů v jednotlivých 

letech. Pohybuje se v průměru okolo 130 za rok (viz graf 5 a příloha A). Z toho při požárech 

v dopravě zahyne v průměru čtvrtina lidí. A téměř 83 % osob umírá při požárech v dopravě 

při požárech OA. 

Graf 5 - Usmrcené osoby při požárech v letech 2002 - 2006 
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10.2 Nejčastější příčiny vzniku požáru OA v ČR 
Podle SSU je výrazně nejčastější příčinou vzniku požáru (viz graf 6 a příloha A, B) OA 

provozně technická závada. Její podíl na vzniku požáru tvoří 64,5 %. Druhou nejčastější 
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příčinou se stává úmyslné zapálení, které činí zhruba 14 %. Na dalším místě jsou pak požáry, 

které vypukly důsledkem dopravní nehody. Tyto tvoří okolo 10 % událostí.  

Z uvedených údajů se dá vytvořit závěr, že by měl být kladen mnohem větší důraz na 

konstrukci a používané materiály v místech, kde hrozí velké nebezpečí vzniku požáru. Je 

třeba také zdůraznit, že dostatečná a odborná údržba pomáhá předejít vzniku požárů. To 

souvisí i s chováním každého jednotlivce, který by si měl být vědom možných rizik 

souvisejících s nedbalostním jednáním.  

Graf 6 - Příčiny vzniku požáru OA [%] 
 

 

10.3 Nejčastější iniciátory požárů OA v ČR 
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Graf 7 - Možné iniciační zdroje požárů OA [%] 
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10.4 Požáry OA podle tovární značky 

Systém SSU ve většině případů umožňuje získat informace o továrních značkách, 

v některých případech i typu OA, u kterých došlo ke vzniku požáru. Tyto údaje však nejsou 

vždy uvedeny. Vyskytují se většinou jen v poznámkách k dané události. Cílem této práce 

mělo, mimo jiné, být zhodnocení množství požárů jednotlivých továrních značek a jejich 

následné porovnání. Ke srovnání je však zapotřebí mít informace o počtech vozidel dané 

značky registrované na území ČR. Tyto údaje se však, podle Dopravního inspektorátu, po 

vstupu ČR do Schengenského prostoru staly utajovanými materiály. Z toho důvodu není 

takové porovnání možné. 

Jisté zkreslení způsobuje také fakt, že ne u všech událostí evidovaných při SSU je typ OA 

uveden. 

Podle dostupných informací však vyplývá, že nejčastěji na našem území dochází 

k požárům vozů tovární značky Škoda (viz příloha D). Je to bezpochyby dáno tím, že se jedná 

tuzemskou značku, a dá se tedy odhadnout, že těchto vozidel se na území ČR pohybuje 

nejvíce. Jak je patrno, požárů starších vozů značky Škodovek typu 100, 105, 120 apod., stále 

ubývá. Je to způsobeno dozajista každoročním snížením počtu těchto vozidel pohybujících se 

na našich silnicích z důvodu jejich stáří a nevhodného technického stavu. Ze zahraničních OA 

dochází nejčastěji k požárům vozů značky Fiat, Ford a Peugeot. O něco málo méně potom 

Opel, Renault a Volkswagen. Dle mé úvahy je to opět dáno počtem těchto OA pohybujících 

se na  území ČR. 
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11 PREVENCE POŽÁRŮ OA 

Požáry jsou nežádoucí a nebezpečné události. Dochází při nich ke zranění i usmrcení osob 

a také k velkým materiálním škodám. Proto by mělo být snahou všech zúčastněných požárům 

předcházet. 

Prvním aspektem, jak předejít obecně vzniku požáru, je chovat se zodpovědně. Při 

provozu, opravách, manipulaci s otevřeným ohněm si počínat tak, aby nemohlo dojít ke 

vzniku požáru. Stejně tak i nebezpečné hořlavé látky ukládat a označovat podle platných 

norem. Dodržováním těchto pravidel se rapidně snižuje nebezpečí vzniku požáru. 

Nejčastější příčinou vzniku požáru OA je provozně technická závada. Proto je třeba se 

zaměřit na to, aby byla vozidla technicky způsobilá. Na správný technický stav vozidel 

dohlíží stanice technické kontroly. Také údržbu a opravy vozidel je třeba přenechat odborným 

servisům. Jakýkoliv neodborný zásah může ve svém důsledku vést ke vzniku požáru OA. 

Periodické prohlídky a správný servis mohou odhalit možnost technické závady a jejím 

odstraněním se snižuje možnost vzniku požáru provozovaných OA. 

11.1 Údržba vozidel 

11.1.1 Palivová soustava 
Jak již bylo zmíněno, paliva v automobilech jsou hořlavá, někdy až vysoce hořlavá. Proto 

je třeba v první řadě zabránit jejich úniku ze systém a tím předejít jeho možné iniciaci. 

Nejčastější závadou na palivovém systému je netěsnost, či prasklá hadička přivádějící palivo 

k motoru, případně odvádějící nepotřebné palivo zpět do nádrže. K prasknutí hadičky dochází 

jejím stářím nebo mechanickým poškozením, případně vysokým tepelným namáháním. Aby 

k porušení nedošlo, je zapotřebí vést je místy, kde bude jejich případné poškození 

minimalizováno. Dostatečným upevněním palivového vedení se zamezí jeho prodření o jiné 

součásti jejich vzájemným pohybem. Důležité je také dbát na dostatečnou těsnost spojů. 

Palivová nádrž je dnes vyrobena převážně z plastu. Ten má antistatické vlastnosti, proto 

by na jeho povrchu nemělo docházet k výbojům statické elektřiny. Častým materiálem ke 

konstrukcí nádrží je plech, u nádob na LPG, případně CNG se jedná o silnostěnné ocelové 

tlakové nádrže, které jsou odolné proti poškození při dopravní nehodě. Tyto nádrže jsou 

opatřeny pojistnými ventily, proto k úniku média při jejich správné funkci nedochází. Nádrže 

na benzín případně naftu jsou z bezpečnostních důvodů opatřeny klapkami, které při 

převrácení vozidla zabraňují jeho vytečení. Trendem se však v dnešní době stává krádež 

paliva z nádrží. Nejčastěji se tak děje přes výpustné šrouby nádrží, pokud je jimi vozidlo 

vybaveno, nebo navrtáváním děr do dna nádrže, při kterém dochází k menším či větším 
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únikům paliva z nádrže pod vozidlo. Nedopalek cigarety, elektrická či mechanická jiskra, 

statická elektřina apod. může zapříčinit vznícení par hořlavé kapaliny a  následné vznícení 

nejen poškozeného, ale i vedlejšího zaparkovaného automobilu, což je možno doložit případy 

z praxe. 

11.1.2 Motor a výfukový systém 
Pro správnou funkci motoru je zapotřebí, aby jeho pohyblivé součásti byly dostatečně 

mazány. Oleje a maziva patří mezi hořlavé látky. Při netěsnostech motoru, případně 

převodovky, dochází k úniku těchto provozních kapalin. Jak bylo dokázáno, na výfukovém 

potrubí je dostatečně vysoká teplota k tomu, aby se tyto kapaliny mohly vznítit. Proto je 

zapotřebí udržovat motor v čistotě.  

Montáž výfukového potrubí je zapotřebí přenechat odborným servisům. Spaliny motoru 

mají velmi vysokou teplotu a při netěsnostech mohou iniciovat uniklé provozní kapaliny, 

případně jiné nečistoty či předměty nacházející se v jejich blízkosti. Neodborná montáž 

systému může také způsobit požár nátěru podvozku. Části výfukového potrubí jsou odstíněny 

(nejčastěji hliníkovými plechy) tak, aby sálavé teplo z jejich povrchu nepůsobilo na nátěry. 

Stejně tak i katalyzátor má své vlastní krytí. Avšak neodborná montáž a odstranění krytů 

namáhá tyto nátěry a dochází k jejich vzplanutí. Dle měření dosáhla teplota hodnoty o něco 

nižší, než je teplota vznícení nátěru, ale při závadě na katalyzátoru dochází k ohřevu na vyšší 

teploty a k těmto událostem dochází. 

11.1.3 Brzdový systém 
Brzdový systém má za úkol zastavit, případně zpomalit vozidlo během jeho jízdy. Toho je 

dosaženo pomocí tření mezi brzdovým kotoučem (případně brzdovým bubnem) a obložením 

brzdových destiček (případně brzdových třmenů). Třením dochází k vývinu tepla. Pokud 

dojde k přetěžování brzd nebo jejich poruše (např. zablokování brzd z důvodu koroze nebo 

malé tloušťky obložení), vznikající teplo není dostatečně rychle odváděno a dochází k nárůstu 

teploty. Vysoká teplota může zapříčinit vzniku požáru uniklé brzdové kapaliny, případně 

maziva či nečistot nacházejících se v jejich blízkosti. Proto je zapotřebí nejen z důvodu 

správné funkce brzd, ale i z důvodu předcházení vzniku požáru, udržovat brzdový systém 

těsný a v dobrém technickém stavu. 

11.1.4 Rotační součásti 
Ve vozidlech existují součásti, které konají rotační pohyb. Jedná se především o kola a 

součásti na motoru. Aby nedocházelo k nadměrnému tření při jejich pohybu, otáčí se vůči 



40 

pevným částem nejčastěji ve valivých ložiscích. Dojde-li k závadě na takovém ložisku, zvýší 

se mnohonásobně tření a dochází k velkému nárůstu teploty. Vysoká teplota tvoří nebezpečí 

možnosti vzniku požáru. Proto je zapotřebí, aby byla ložiska dostatečně mazána a udržována 

v takovém technickém stavu, aby bylo riziko jejich poruchy sníženo na minimální hodnotu. 

Velmi často se používají k pohonu některých zařízení řemenové převody. Zde hrozí při 

poruše ložiska a zastavení jednoho z rotačních členů převodu k prokluzu řemene a může dojít 

vlivem velkého zahřívání ke vzniku požáru. 

11.1.5 Elektroinstalace 
Kabeláž elektroinstalace OA se konstruuje pro jmenovité napětí 12 V (provozní napětí 

14 V) jednovodičovou soustavou. To znamená, že jeden vodič (pól minus) je nahrazen 

kovovými součástkami automobilu. Většina ostatních kabelů je tedy opačné polarity. 

Nejčastější příčinou vzniku požáru vozidel je zkrat způsobený stykem kabelu s některou 

z kovových částí. K tomu dochází ve většině případů porušením izolace kabelů. K porušení 

izolace může dojít prodřením, případně propálením izolace. Aby k tomuto nedocházelo, je 

zapotřebí zabránit pohybu vodičů vůči jiným součástem a tím zamezit jejich otěru a možnosti 

prodření. Stejně tak je kabeláž zapotřebí vézt místy, kde nemůže dojít k jejich mechanickému 

porušení nebo ke styku s horkými částmi. 

Častou příčinou vzniku požáru převážně u starších typů vozidel tovární značky Škoda je 

zkrat přímo na akumulátoru. Tato vozidla mají akumulátor umístěn v prostoru za zadními 

sedadly. Originální akumulátory bývají často nahrazovány většími, které do schránky pro ně 

konstruované nelze umístit a při jízdě dochází k jejich pohybu. Pohybem dojde ke zkratu mezi 

pólem akumulátoru a kovovou částí zadní strany opěradla a tím k možnosti vzniku požáru.. 

Aby nedocházelo ke závadám na elektroinstalaci, je zapotřebí přenechat její montáž 

odborným servisům nebo firmám, které se tímto zabývají. Dále je nutné udržovat elektrická 

zařízení v dobrém technickém stavu. To znamená kontrolovat správnou funkčnost a provádět 

dostatečnou údržbu (především mazání pohyblivých součástí). Tím nedochází k přetěžování 

těchto zařízení a přívodního vedení a riziko vzniku požáru se snižuje. 

 

12 REPRESE PŘI VZNIKU POŽÁRU OA 

I když je prováděna dostatečná údržba a jsou provedena veškerá opatření proti možnému 

vzniku požáru, nikdy není jeho vznik vyloučen. Velmi často dochází k požárům následkem 

dopravní nehody. Při nehodách může dojít k porušení některé ze soustav vozidel (i několika) a 

tím ke vzniku požáru. 
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12.1 Hasící přístroje 
Následky požáru je možno ze značné míry ovlivnit použitím hasícího přístroje. Jeho cena 

je ve srovnání s cenou automobilu velice malá. Při zásahu v první fázi požáru je však velká 

šance, že dojde k jeho rychlému uhašení a ke zmírnění rozsahu požáru. Do příjezdu požárních 

jednotek dochází k rychlému rozvoji požáru a přímé škody bývají mnohdy mnohem vyšší než 

uchráněné hodnoty. Použití hasícího přístroje včas je tedy efektivní možností, jak tyto škody 

zmírnit.  

12.1.1 Umístění hasícího přístroje 
Hasící přístroj by měl být obecně vždy umístěn tak, aby byl snadno dostupný. V OA je 

častou chybou umístění hasícího přístroje na obtížně dostupném místě, kdy dalším limitujícím 

faktorem pro úspěšné zvládnutí požáru je také časový faktor. Takovým místem je např. dno 

zavazadlového prostoru. Nejvhodnější je umístit PHP do prostoru spolujezdce. Záleží však na 

konstrukci vozidla. Některá vozidla umožňují připevnění přístroje na sloupek pod 

přístrojovou desku, u jiných je možno umístit přístroj do přihrádky před spolujezdcem. 

Jestliže není v prostoru pro cestující na přístroj místo, je vhodné jej umístit do zavazadlového 

prostoru tak, aby byl dostatečně přístupný i při naložení nákladu.[12] 

12.1.2 Chování při vzniku požáru 
Dojde-li ke vzniku požáru za jízdy, je třeba ihned odstavit vozidlo na bezpečném místě a 

okamžitě jej opustit. Pokud je vozidlo vybaveno PHP, je nutné okamžitě zahájit hasební 

zásah. Vznikne-li požár v motorovém prostoru, provádí se hašení mezerou vzniklou při 

mírném pootevření kapoty. Kapota se neotevírá celá z důvodu co nejmenšího přívodu 

vzduchu k požáru. V opačném případě hrozí reálné nebezpečí rychlého rozšíření požáru 

z motorového prostoru  na celé vozidlo.[12] 

12.2 Automatický hasící systém 
Krom přímého použití hasícího přístroje existují také automatické hasící systémy, které je 

možno použít např. k ochraně motorového prostoru 

automobilu. 

Tyto systémy jsou jednoduché a mají téměř 

neomezené použití. Je to moderní hasící zařízení, které 

nepotřebuje pro svou obsluhu přítomnost člověka.  

Základem AHS je nádoba obdobná, jako se používá 

u běžného hasícího přístroje. Součástí nádoby je 

Obrázek 13 – AHS           [13] 
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speciální ventil, který umožňuje napojení speciální teplocitlivé trubičky. Tato trubička je pod 

stálým tlakem. Dojde-li ke vzniku požáru nebo nárůstu teploty, trubička vlivem tlaku uvnitř 

praskne, dojde k vytvoření trysky a následnému proudění hasiva do ohniska požáru. Tím 

dojde k velmi rychlému a účinnému hasebnímu zásahu. 

Používaná hasiva jsou shodná s hasivy v běžném hasícím přístroji. Jedná se o hasící 

prášek, pěnu nebo speciální plynné hasivo.[13] 

Tento systém je možno doplnit o tlakový spínač, který je při aktivaci zařízení schopen 

vyslat impuls jinému elektronickému zařízení (např. akustická nebo světelná signalizace, 

elektrická požární signalizace aj.). U OA se však tento spínač nemá uplatnění. 

 

Obrázek 14 – Aplikace AHS 
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13 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce obecně nastiňuje problematiku příčin požárů a možné iniciační 

zdroje vyskytující se u OA. Obsahuje skutečnosti, které souvisí se SSU. Dále jsou popsány 

příčiny požárů, které vedou ke vzniku požáru OA a možné iniciační zdroje. Na základě toho 

je možné si udělat přehled o tom, na jaké části vozidla může dojít k požáru a co dává iniciaci 

k jeho vzniku.  

Ze statistických údajů, uvedených v závěru práce, lze vyčíst, kde v praxi dochází 

nejčastěji ke vzniku požáru v posuzovaných letech 2002 – 2006 a co je hlavní příčinou vzniku 

těchto požárů. Rozborem dat z SSU lze konstatovat, že nejvíce požárů vzniká provozně 

technickou závadou při provozu vozidla a to z 65 %, konkrétně na elektroinstalaci vozidla. 

Nejčastějším iniciátorem vzniku požáru u OA jsou elektrotechnická zařízení, která iniciují 

43 % požárů. Neopomenutelné se jeví také horké povrchy, které zapříčiní 25 % požárů OA. 

Převážně pak výfukový systém, kterému je v této práci věnována značná pozornost. Měřením 

bylo dokázáno, že teploty na povrchu potrubí systému dosahují takových hodnot, že jsou 

schopny  iniciovat nejen provozní kapaliny nutné pro provoz vozidel, ale i ostatní materiály 

používané k jejich konstrukci. 

Osobní automobily jsou složitá technická zařízení, kde jsou používány na stavbu a provoz 

hořlavé materiály, jsou přítomny iniciační zápalné zdroje a tudíž u těchto zařízení vznik 

požáru lze předpokládat. Velké riziko představuje také stáří vozidla. Tento aspekt je však nad 

rámec této práce, které má spíše obecně nastínit problematiku příčin požárů vozidel 

provozovaných v  České republice. 

.
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14 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AHS – Automatický hasící systém 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

MV – GŘHZS ČR – Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru 

České republiky 

OA – Osobní automobily 

PHP – Přenosný hasící přístroj 

PTCH – Požárně technické charakteristiky 

SSU – Statistické sledování událostí 
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Příloha A 

Tabulka 1 – Požáry v ČR v letech 2002 – 2006 

 
 

Tabulka 2 – Požáry v dopravě v ČR v letech 2002 – 2006 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Počet požárů 2405 2399 2179 2176 2122 

Usmrceno osob 32 35 22 46 25 

Zraněno osob 181 180 174 184 159 

Škoda [mil.Kč] 187 384 216 235 309 

 
 

Tabulka 3 – Požáry OA v ČR v letech 2002 – 2006 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Počet požárů 1914 1908 1751 1746 1745 

Usmrceno osob 28 26 18 36 24 

Zraněno osob 171 166 152 176 114 

Škoda [mil.Kč] 99 105 122 106 127 

Uchráněné hodnoty [mil.Kč] 138 147 148 112 374 

Uhašeno PHP 176 152 149 112 145 

 

Tabulka 4 – Požárů OA v ČR v letech 2002 - 2006 podle jejich příčiny 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Provozně technické závady 1235 1233 1125 1102 1149 

Úmyslné zapálení 274 270 257 224 233 

Dopravní nehoda 180 194 161 199 153 

Neobjasněno 97 98 102 127 96 

Nedbalost 92 89 80 64 93 

Jiné příčiny 30 17 20 24 21 

Děti do 15 let 6 7 6 6 0 

Celkem 1914 1908 1751 1746 1745 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Počet požárů 19132 28937 21191 20183 20262 

Usmrceno osob 109 141 126 139 144 

Zraněno osob 942 1112 918 914 919 

Škoda [mil.Kč] 3732 1837 1669 1634 1934 

Uchráněné hodnoty [mil.Kč] 6252 7646 6977 7110 9182 
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Tabulka 5 – Počty požárů OA v ČR v letech 2002 – 2006 podle jejich iniciátorů  

 2002 2003 2004 2005 2006 

Elektrotechnická zařízení 826 838 714 751 801 

Horké povrchy 524 508 498 405 384 

Plamen a produkty hoření 270 290 268 233 213 

Neobjasněno 252 247 249 324 314 

Mechanické jiskry 24 20 18 16 31 

Ostatní 18 5 4 17 2 

Celkem  1914 1908 1751 1746 1745 
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Příloha B 

Poznámka: Hodnoty jsou vyjádřeny v % 
Graf 1 – Množství požárů OA v ČR v závislosti na příčině v roce 2002 
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Graf 2 - Množství požárů OA v ČR v závislosti na příčině v roce 2003 
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Graf 3 - Množství požárů OA v ČR v závislosti na příčině v roce 2004 
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Graf 4 - Množství požárů OA v ČR v závislosti na příčině v roce 2005 
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Graf 5 - Množství požárů OA v ČR v závislosti na příčině v roce 2006 
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Příloha C 

Poznámka: Hodnoty jsou vyjádřeny v % 

Graf 1 - Množství požárů OA V ČR v závislosti na iniciátoru v roce 2002 
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Graf 2 - Množství požárů OA V ČR v závislosti na iniciátoru v roce 2003 
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Graf 3 - Množství požárů OA V ČR v závislosti na iniciátoru v roce 2004 
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Graf 4 - Množství požárů OA V ČR v závislosti na iniciátoru v roce 2005 
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Graf 5 - Množství požárů OA V ČR v závislosti na iniciátoru v roce 2006 
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Příloha D 

Graf 1 - Počty požárů zahraničních vozidel podle tovární značky v letech 2002 - 2006 
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Graf 2 – Počty požárů vozů  Škoda v letech 2002 - 2006 
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Graf 3 - Počty požárů motocyklů 
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Příloha E 

Automobilové benziny 
Klasifikace:  extrémně hořlavý, toxický, nebezpečný pro životní prostředí 

Skupenství při 20 °C:  kapalina  

Barva:  slabě nažloutlá (u druhu „Speciál“ oranžovo-červená)  

Zápach (vůně):  typicky benzínový 

 

Hustota (při 15 °C):  720 až 775 kg/m
3 
 

Rozmezí bodu varu: 30 až 210 °C  

Teplota vzplanutí:  pod -20 °C  

Teplota vznícení:  cca 340 °C  

Bod hoření:  pod -20 °C  

Koncentrační meze výbušnosti:  

horní mez: 8,0 % obj.  

dolní mez: 0,6 % obj.  

Rozpustnost ve vodě:  nepatrná  

 
Motorová nafta 
Klasifikace:  hořlavý, karcinogenní kat.3, zdraví škodlivý 

Skupenství při 20 °C:  kapalina  

Barva:  nažloutlá  

Zápach (vůně):  charakteristický pro motorovou naftu 

 

Hustota (při 15 °C):  820 až 845 kg/m
3 
 

Rozmezí bodu varu:  180 až 370 °C  

Teplota vzplanutí:  nad 55 °C  

Teplota vznícení:  nad 250 °C  

Bod hoření:  nad 80 °C  

Koncentrační meze výbušnosti:  

horní mez: 6,5 % obj.  

dolní mez: 0,6 % obj. 

Rozpustnost ve vodě:  nepatrně rozpustná  
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Zkapalněné ropné plyny – LPG 
Klasifikace:  extrémně hořlavý 

Skupenství při 20 °C:  plyn nebo kapalina ( v uzavřené nádobě při vyšším tlaku)  

Barva:  bezbarvý 

Zápach (vůně):  typický po odorantu 

 

Hustota (při 20 °C):  kapalina: 498 až 578 kg/m3 (podle složení) 

Rozmezí bodu varu:  cca - 42 až - 0,5 °C (podle složení) 

Teplota vzplanutí:  cca - 69 až - 60 °C (podle složení) 

Teplota vznícení:  cca 400 až 450 °C (podle složení)  

Teplota tání:  cca - 138 až - 186 °C (podle složení)  

Koncentrační meze výbušnosti:  

horní mez: až 9,5 % obj.  

dolní mez: 1,5 % obj. 

Rozpustnost ve vodě:  nepatrná (rozpustný v ethanolu, diethyletheru, benzenu, 

trichlormethanu, chloroformu 

 
Zemní plyn – stlačený (CNG) nebo zkapalněný (LNG) 
Klasifikace:  extrémně hořlavý 

Skupenství při 20 °C:  plyn nebo kapalina  

Barva:  bezbarvý 

Zápach (vůně):  bez zápachu 

 

Hustota (při 15 °C):  0,713 kg/m
3
 

Rozmezí bodu varu:  cca – 161,6 °C (podle složení) 

Teplota vzplanutí:  650 °C (podle složení) 

Teplota vznícení:  537 °C (podle složení)  

Teplota tání:  cca – 182,5 °C (podle složení)  

Koncentrační meze výbušnosti:  

horní mez: až 15 % obj.  

dolní mez: 4,4 % obj. 

Rozpustnost ve vodě:  nerozpustný 



3 

 
Motorový olej (Paramo 15W – 40) 
Skupenství při 20 °C:  kapalina  

Barva:  hnědá 

Zápach (vůně):  bez zápachu 

 

Hustota (při 15 °C):  818 kg/m
3
 

Teplota vzplanutí:  nad 210 °C  

Teplota vznícení:  330 °C   

Bod tekutosti:  - 27 °C   

Koncentrační meze výbušnosti:  

za podmínek manipulace a používání nevytváří výbušné směsi 

Rozpustnost ve vodě:  nerozpustný 

 
Olej do posilovače řízení (Paramo ATF DII D) 
Skupenství při 20 °C:  kapalina  

Barva:  červená 

Zápach (vůně):  bez zápachu 

 

Hustota (při 15 °C):  860 kg/m
3
 

Teplota vzplanutí:  nad 180 °C  

Teplota vznícení:  nad 340 °C   

Bod tekutosti:  - 36 °C   

Koncentrační meze výbušnosti:  

za podmínek manipulace a používání nevytváří výbušné směsi 

Rozpustnost ve vodě:  nerozpustný 

 
Převodový olej (Paramo SYNTRANS 75W-90 HYP) 
Skupenství při 20 °C:  kapalina  

Barva:  žlutá 

Zápach (vůně):  charakteristický, ropný 

 

Hustota (při 15 °C):  865 kg/m
3
 

Teplota vzplanutí:  nad 185 °C  
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Teplota vznícení:  365 °C   

Bod tekutosti:  - 42 °C   

Koncentrační meze výbušnosti:  

za podmínek manipulace a používání nevytváří výbušné směsi 

Rozpustnost ve vodě:  nerozpustný 

 
Brzdová kapalina DOT 3 
Skupenství při 20 °C:  kapalina  

Barva:  čirá, žlutá 

Zápach (vůně):  charakteristický 

 

Hustota (při 15 °C):  1,2 – 1,05 kg/m
3
 

Bod varu:  min. 230 °C 

Teplota vzplanutí:  min. 120 °C  

Teplota vznícení:  min. 200 °C   

Bod tekutosti:  - 50 °C   

Koncentrační meze výbušnosti:  

za podmínek manipulace a používání nevytváří výbušné směsi 

Rozpustnost:  ve vodě - rozpustný v libovolném poměru 
           v tucích - rozpustná v polárních rozpouštědlech  
 
Nátěrová hmota podvozku TLUMEX 
Skupenství při 20 °C:  kapalina  

Barva:  černá 

Zápach (vůně):  po organických rozpouštědlech 

 

Hustota (při 20 °C):  1,16 kg/m
3
 

Teplota vzplanutí:  37 °C  

Teplota vznícení:  335 °C   

Bod tekutosti:  - 50 °C   

Koncentrační meze výbušnosti:  

nestanoveny 

Rozpustnost ve vodě:  nerozpustný 


