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ANOTACE 
 

MÍKA, Radek. Ohledání místa požáru v objektech určených pro bydlení.  

Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. 64 s. 

 Bakalářská práce  posuzuje současný stav při ohledání místa požáru v objektech 

určených pro bydlení příslušníkem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 

určeného pro zjišťování příčin požárů. V jednotlivých kapitolách se věnuje rozboru 

objektů určených pro bydlení, rozboru nejčastějších příčin vzniku požárů v těchto 

objektech, vysvětlením skutkové podstaty přestupků, správních deliktů a trestných činů 

na úseku požární ochrany. Dále se zabývá rozborem spolupráce příslušníka pro 

zjišťování příčin požárů s orgány činnými v trestním řízení a dalšími dotčenými orgány 

při ohledání místa požáru. V závěru práce se autor zamýšlí nad zlepšením stávajícího 

stavu při ohledání místa požáru. 

 

Klíčová slova: objekty určené pro bydlení, příčiny vzniku požárů, ohledání místa 

požáru, přestupek, správní delikt, trestní čin, statistika požárů. 

 

SYNOPSIS OF THESIS 
 

MÍKA, Radek. Examination of Fire Scene in Buildings Designed for Living.  

Ostrava: VŠB - Technical university of Ostrava, 2008. 64 p.  

My thesis looks at the present state of inspection of a fire scene in domestic 

buildings. A member of the fire-brigade of the Liberec region undertakes this 

inspection. The fire-brigade is specialised in finding out the source of a fire. The thesis 

describes domestic buildings and analyses the most frequent causes of a fire in these 

houses. It explains a body of the offences, executive delicts and crimes related to fire 

prevention. It also analyses the cooperation between the fire-brigade member and the 

institutions operating in the crime procedure and other bodies connected with the 

inspection of the fire scene. At the end author thinks of ways of improving the 

inspection.     

 

Key words: domestic buildings, causes of a fire, inspection of a fire scene, offence, 

executive delict, crime, the statistic of fires. 
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1. ÚVOD 
Úkolem této bakalářské práce je posouzení současného stavu při ohledání místa 

požáru v objektech určených pro bydlení příslušníkem Hasičského záchranného sboru 

Libereckého kraje pro zjišťování příčin požárů ve spolupráci s příslušníky Policie České 

republiky a dalšími dotčenými orgány. Bakalářská práce podrobně ve svých 

jednotlivých kapitolách rozebírá problematiku objektů určených pro bydlení ze 

stavebního hlediska, zabývá se rozborem nejčastějších příčin vzniku požárů v těchto 

objektech, rozborem účelu odborného vyjádření příslušníků pro zjišťování příčin požárů 

ve vztahu k trestnímu řízení a činnosti policejního orgánu jako orgánu činného 

v trestním řízení. V neposlední řadě podrobně popisuje ohledání místa požáru ve 

spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a detailně popisuje materiálně technické 

vybavení příslušníků pro zjišťování příčin požárů.  

Požáry v objektech určených pro bydlení patří mezi vysoce nebezpečné 

mimořádné události, které často ohrožují životy a zdraví lidí i zvířat, ale také působí 

vysoké škody v ekonomické oblasti. Statistika požárů v České republice za posledních 5 

let ukazuje neustálý růst přímých škod způsobených požáry ve výše uvedených 

objektech a také velké množství zmařených životů a zraněných osob v přímé souvislosti 

s požáry. Následující tabulka obsahuje základní statistické údaje o počtu požárů, 

přímých škodách a počtu usmrcených a zraněných osob v České republice v objektech 

určených pro bydlení od začátku roku 2003 do konce roku 2007. 

 
ROK Počet  

požárů 
Škoda 
v Kč 

Počet usmrcených 
osob 

Počet zraněných 
osob 

2003 2963 222 691 000 66 447 
2004 2616 256 732 400 74 420 
2005 2614 279 495 300 74 424 
2006 2631 323 242 000 79 398 
2007 2652 335 754 900 58 473 

 
Tabulka 1- Statistické údaje požárů v objektech určených pro bydlení v letech 2003 - 2007 

 

V posledních 5 letech při požárech v objektech určených pro bydlení přišlo 

o život celkem 351 osob, což představuje 51,6 % všech usmrcených při požárech 

v tomto období v České republice a dalších celkem 473 osob bylo zraněno, což 

představuje 44,2 %  všech zraněných při požárech v tomto období.  
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Ze statistiky požárů v objektech určených pro bydlení od začátku roku 2003 do 

konce roku 2007 vyplývá, že hasiči likvidují každý den v průměru 7 požárů, každý den 

je při těchto požárech zraněna v průměru alespoň 1 osoba a za každých 5 dní je při 

těchto požárech v průměru 1 osoba usmrcena. Požáry za sledované období v objektech 

určených pro bydlení způsobily škody v astronomické výši 1,4 miliardy Kč. Lidé tak 

denně v průměru přichází o majetek v hodnotě 777 000 Kč [4]. 

Tyto údaje varují a signalizují nutnost kladení důrazu nejen na rychlou a kvalitní 

pomoc při likvidaci požárů, ale také na požární prevenci. Chceme-li využívat všech 

poznatků a zkušeností o požárech v oblasti prevence, je třeba o nich získat co největší 

množství informací. Mezi nejdůležitější skutečnosti, které je nutné zjistit, patří příčiny 

vzniku požárů a okolnosti mající vliv na jejich šíření. Tyto informace lze později využít 

k řešení požární bezpečnosti zejména při tvorbě právních předpisů a technických 

normativních požadavků, při řešení organizačních opatření a při plánování technického 

zabezpečení.  

Zjišťování příčin vzniku požárů patří k významným složitým technickým 

disciplínám v rámci činností v oboru požární ochrany. Plnění tohoto úkolu nelze chápat 

staticky, ale naopak jako stále se vyvíjející proces, kde je bezpodmínečně nutné 

využívat výsledků vědy a techniky a nové poznatky v praxi účinně aplikovat. Úspěšné 

zjišťování příčin vzniku požárů je a bude vždy závislé na stále se doplňujících 

informacích, a to nejen z oboru požární ochrany, ale též z jiných oborů (stavebnictví, 

chemie, elektrotechniky, apod.). Nedílnou součástí získávání informací v oblasti 

zjišťování příčin vzniku požárů je statistické sledování požárů a jejich příčin. Na tomto 

úseku v posledním pětiletém období doznala kvalita práce podstatných změn a systém 

zpracování informací včetně jejich předávání je na vysoké úrovni. 

Celkové výsledky jsou významně ovlivňovány individuálním přístupem 

a specializací příslušníka pro zjišťování příčin požárů v dané problematice, stupněm 

získaných zkušeností, znalostí otázek požární prevence a represe, kriminalistiky 

a dalších souvisejících oborů. Požadavky na zjišťování příčin vzniku požárů se neustále 

zvyšují a příslušník zabývající se tímto oborem musí být rovnocenným odborným 

partnerem orgánů činných v trestním řízení. Současně je nutné si však uvědomit, že 

pro zjišťování příčin vzniku požárů nelze direktivně stanovit pevný a neměnný postup. 

Je nezbytné, aby v konkrétních případech bylo s patřičnou dávkou objektivity 

přihlédnuto k dané situaci při šetření konkrétního požáru [1]. 
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2.  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
  

ZKRATKA VÝZNAM 

ČR Česká republika 

PO Požární ochrana 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

GŘ HZS ČR Generální ředitelství HZS ČR 

IZS Integrovaný záchranný systém 

SPD Státní požární dozor 

JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

ZPP Zjišťování příčin požárů 

TUPO Technický ústav požární ochrany 

PČR Policie České republiky 

OOP  Obvodní oddělení PČR 

SKPV Skupina kriminální policie vyšetřování 

OKTE Odbor kriminalistické techniky a expertizy 

AČR Armáda České republiky 

FO Fyzická osoba 

PFO Podnikající fyzická osoba 

PO Právnická osoba 

ČSN Česká norma 
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3. OBJEKTY URČENÉ PRO BYDLENÍ 
 Pro příslušníka ZPP je velmi důležité vycházet ze stavebních právních předpisů 

a na ně navazujících technických normativních požadavků ve vztahu k dodržování 

předpisů o požární ochraně. Tato oblast se může jevit jako spletitá, cílem následující 

kapitoly je proto vytvořit jednoduchý a přitom podrobný přehled o této problematice. 

 

3.1. Charakteristika objektů určených pro bydlení 
 

Z hlediska stavebního řízení jsou objekty pro bydlení definovány zákonem 

č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Dle ustanovení § 3 vyhlášky 

ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu (jeden z prováděcích předpisů stavebního zákona) jsou objekty určené pro 

bydlení rozděleny na: 

a) bytové domy - stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení  

b) rodinné domy - stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním 

odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina 

podlahové plochy místností a prostorů určena pro bydlení; rodinný dům může 

mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní 

podlaží a podkroví [7] 

 

Od 1. ledna 2007 v souvislosti s platností nového stavebního zákona (zákon 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) se vyhláška č. 137/1998 Sb. 

mění, čímž se ruší části definující bytový a rodinný dům. Nový stavební zákon užívá 

pouze termín „stavba pro bydlení“. Bližší charakteristika je obsažena ve vyhlášce 

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (prováděcí vyhláška 

k novému stavebnímu zákonu), kde pro účely této vyhlášky jsou stavby pro bydlení 

rozděleny na: 

a) bytové domy - kde více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům 

na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena 

b) rodinné domy - kde více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům 

na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům může mít 

však nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní 

podlaží a podkroví [9] 
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3.2. Požárně bezpečnostní řešení staveb 
 
 Příslušník pro ZPP se často při své činnosti musí zabývat skutečnostmi, zda 

některá fyzická, podnikající fyzická nebo právnická osoba neporušila některou ze svých 

zákonných povinností. Tato kapitola obsahuje výčet těchto zákonných povinností 

a právních předpisů, které tyto povinnosti upravují. 

Prováděcí předpis, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, stanovuje 

ve vztahu k ustanovení § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení 

stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním 

řízení. Povinnost zpracovat požárně bezpečnostní řešení vyplývá ze stavebního zákona. 

Dle přílohy č. 1 uvedené vyhlášky je součástí souhrnné technické zprávy posouzení 

požární bezpečnosti stavby. Jedná se zejména o požadavky na zachování nosnosti 

a stability konstrukce po určitou dobu při požáru, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře 

ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace osob a zvířat 

a umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany [8]. 

Obdobně řeší vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 

veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, obsah a rozsah dokumentace k žádosti 

o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo rozhodnutí o změně stavby 

a o vlivu stavby na využití území. Příloha 4 této vyhlášky určuje jako součást souhrnné 

technické zprávy i stanovení zásad zajištění požární ochrany stavby. V tomto stupni 

projektové dokumentace se řeší zejména odstupové vzdálenosti a vymezení požárně 

nebezpečného prostoru, evakuace osob a zvířat. Navrhují se zdroje požární vody, 

popřípadě jiné hasební látky, vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními 

zařízeními. Řeší se přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku 

a navrhuje se případné zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany [10]. 

Dále obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení upravuje ustanovení § 41 

vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Výchozími podklady pro zpracování 

požárně bezpečnostního řešení jsou v souladu s vyhláškou o požární prevenci 

požadavky zvláštních právních předpisů (např. vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných 

technických požadavcích na výstavbu, vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb), technické normativní požadavky a podmínky 

stanovené v předchozích stupních projektové dokumentace. Vyhláška o požární 
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prevenci uvádí jako nedílnou součást požárně bezpečnostního řešení, vyžaduje-li to 

rozsah stavby, výkresy požární bezpečnosti zpracované dle technických normativních 

požadavků [6]. 

 

3.3. Nové stavby 
 
Pro projektování nových staveb určených pro bydlení se vychází z požadavků 

platného kodexu technických normativních požadavků pro požární bezpečnost staveb 

(řady ČSN 73 08..). Zejména však ze základních českých norem ČSN 73 0810 „Požární 

bezpečnost staveb. Společná ustanovení“ a ČSN 73 0802 „Požární bezpečnost staveb. 

Nevýrobní objekty“. Specifickou normou pro navrhování objektů pro bydlení 

a ubytování je ČSN 73 0833 „Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení 

a ubytování“. Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních 

objektů, pro projektování změn staveb stávajících objektů a prostorů určených pro 

bydlení nebo ubytování. Obytné buňky sloužící bydlení, které se vyskytují jednotlivě 

v budově jiného účelu, se navrhují podle ČSN 73 0802 bez ohledu na ustanovení 

uvedená v ČSN 73 0833. 

Pro účely této normy jsou budovy, jejich části či prostory pro bydlení rozděleny 

do dvou skupin. Budovy skupiny OB1, kam se řadí rodinné domy a rodinné rekreační 

objekty s nejvýše třemi obytnými buňkami a třemi užitnými nadzemními podlažími. 

A budovy skupiny OB2, kam patří bytové domy o více jak třech obytných buňkách. Za 

obytnou buňku se považuje byt, případně byt s provozovnou, jestliže spolu provozně 

a prostorově souvisí nebo administrativní a podobné prostory související s bydlením.  

Tento technický normativní požadavek dále stanovuje požadavky na vytvoření 

požárních úseků, kdy samostatný požární úsek musí tvořit každá bytová jednotka 

(kromě budov skupiny OB1), bez ohledu na půdorysnou plochu a každý prostor 

domovního vybavení. Je zde oproti ČSN 73 0802 upřesněno stanovení stupně požární 

bezpečnosti. Jsou specifikovány požadavky na stavební konstrukce, použití únikových 

cest, příjezdové komunikace a umístění přenosných hasicích přístrojů [12]. 

 

3.4. Změny užívání staveb 
 
Z hlediska požární bezpečnosti staveb je změna užívání objektu, prostoru nebo 

provozu pouze změna, která u měněného prostoru vede ke zvýšení požárního rizika 

nebo ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu. 
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Pro projektování požární bezpečnosti změn dokončených staveb platí norma 

ČSN 73 0834  „Požární bezpečnost staveb. Změny staveb“. Tato norma stanovuje 

požadavky požární bezpečnosti na měněné objekty nebo jejich části v návaznosti na 

ČSN 73 0802. Pro projektování změn staveb, jimiž se upravují stávající objekty jiného 

účelu na objekty a prostory pro bydlení a změna to dle ČSN 73 0834 vyžaduje, platí 

ČSN 73 0833.  

Podle rozsahu a závažnosti z hlediska požární bezpečnosti se změny staveb dělí 

do tří skupin: 

a) změny staveb skupiny I - změny s uplatněním omezených požadavků požární 

bezpečnosti 

b) změny staveb skupiny II - změny s uplatněním specifických požadavků  

c) změny staveb skupiny III - změny s plným uplatněním požadavků požární 

bezpečnosti  

 

U změn staveb skupiny I nedochází ke změně užívání objektu, předmětem je 

pouze úprava, oprava nebo výměna jednotlivých stavebních konstrukcí, výměna nebo 

obnova systémů, popř. prvků technického zařízení budov, výměna technologického 

zařízení, změna vnitřního členění prostorů. Změny staveb skupiny I nevyžadují další 

opatření, pokud měněné části splní původní požadavky kladené na konstrukce. Změny 

staveb skupiny II jsou středního rozsahu. Technické požadavky na tyto změny jsou 

sníženy oproti základní normě. Je zde např. umožněno snížení stupně požární 

bezpečnosti, dodatečné posouzení požární odolnosti stávajících konstrukcí, použití 

částečně chráněné únikové cesty, zachování stávajících odstupových vzdáleností. 

Předmětem změny staveb skupiny III je objekt, který se podstatně mění nástavbou, 

vestavbou nebo přístavbou. Tyto změny se navrhují s plným uplatněním požadavků 

požární bezpečnosti daných zejména ČSN 73 0802 a souvisejícími technickými 

normativními požadavky [13]. 

 

3.5. Stará zástavba 

 
Hlavním problém objektů určených pro bydlení ve staré zástavbě spočívá v tom, 

že tyto objekty zpravidla tvoří jeden požární úsek bez použití vhodných požárně 

bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany. 
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První protipožární požadavky na budovy se začínaly objevovat v 18. století. 

Jednalo se o požární řády Marie Terezie a Josefa II., kde byly kladeny první požadavky 

na požární zdi a štíty mezi objekty, používání nespalného materiálu na svislé 

konstrukce, nehořlavé podlahy na půdách, nehořlavé střešní krytiny. Podrobněji se 

věnovaly řešením komínů a předepisovaly vzdálenosti mezi budovami z hlediska 

požární bezpečnosti. Postupně se do těchto požárních řádů dostávala obecná ustanovení 

o novostavbách a jejich podobě. Od počátku 19. století byly stavební předpisy postupně 

z požárních řádů vyjímány do řádů stavebních. Požární řády se začaly omezovat na 

organizaci likvidace požáru.  

Dalším etapou vývoje bylo období před vydáním prvního technického 

normativního požadavku týkajícího se požární bezpečnosti, a to období do roku 1975. 

Předcházely mu požární předpisy, ze kterých se v tomto období vycházelo. Pro objekty 

a na ně kladené požárně bezpečnostní požadavky platila tehdy jako určující předpis 

norma ČSN 73 0760 - „Požární předpisy pro výstavbu průmyslových závodů a sídlišť“. 

Tento předpis platil od roku 1955 pro projektování a stavbu nově budovaných nebo 

rekonstruovaných průmyslových závodů a sídlišť, jednotlivých výrobních, obytných, 

veřejných a pomocných objektů přidružené výroby zemědělských závodů. Současně 

platily od roku 1967 „Požární předpisy pro ochranu ocelových konstrukcí budov pro 

občanské vybavení a bydlení“, a to pro určení ochrany ocelových konstrukcí proti ohni 

nově projektovaných budov. Od roku 1974 začíná platit norma ČSN 73 0821 - „Požární 

bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí“ uvádějící požární odolnosti 

některých typických druhů stavebních konstrukcí. V roce 1975 byla vydána 1. norma 

s požadavky na požární bezpečnost staveb. Jedná se o ČSN 73 0802 - „Požární 

bezpečnost staveb. Společná ustanovení“. Schválena byla v listopadu 1975 a začala 

platit od 1.4.1977. Od roku 1995 platí nová upravená verze této normy s názvem ČSN 

73 0802 - „Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty“. Současně byla paralelně 

vydána norma ČSN 73 0804 - „Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty“. 

V současné době platí nové vydání těchto norem z roku 2000, respektive z roku 2002. 

Tyto dvě normy jsou označované jako kmenové a jsou základem požárního kodexu 

zahrnujícího normy projektové, zkušební, hodnotové a předmětové. 
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4. ROZBOR NEJČASTĚJŠÍCH PŘÍČIN VZNIKU POŽÁRŮ   

V OBJEKTECH URČENÝCH PRO BYDLENÍ 
 

4.1. Třídění požárů 

 
Důležitou součástí zjišťování příčin vzniku požárů je též zjišťování okolností 

majících vliv na šíření požáru. Své místo zde má proto i klasifikace požárů obecně, tj. 

rozdělování do skupin dle dohodnutých třídících znaků. Znaky můžeme dělit na 

všeobecné, představující hrubší třídění a dílčí, představující jemnější třídění. Zobecnění 

poznatků se využívá pro poznání mechanizmu hoření, hašení, zdolávání požárů, ale 

i zjišťování příčin vzniku požárů. 

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

požáry (řízené či neřízené) dělit na: 

a) požáry  na otevřeném prostranství  

b) požáry v ohraničeném prostoru 

Ve skupině požárů na otevřeném prostranství lze rozlišovat požáry, které se 

rozšiřují, které se nerozšiřují a požáry masové. 

Ve skupině požárů v ohraničeném prostoru lze rozlišovat požáry otevřené (další 

členění - výška a umístění otvorů) a požáry uzavřené (další členění - zasklená okna, 

prostor bez oken, zasklené dveře, jisté procento obvodové plochy nemá otvory, úplně 

uzavřené místnosti) [1].     

 Tato bakalářská práce se dále zabývá nejčastějšími příčinami vzniku požárů 

v objektech určených pro bydlení, které patří do skupiny požárů v ohraničeném 

prostoru. 

 

4.2. Dělení a rozbor příčin vzniku požárů v objektech určených pro bydlení 

 
Pro účely jednotného postupu při zjišťování příčin vzniku požárů a statistického 

sledování událostí se požáry v objektech určených pro bydlení podle příčin jejich 

vzniku dělí na: 

− požáry způsobené úmyslem nebo nedbalostí a neopatrností dospělých či dětí 

− požáry od komínových těles 

− požáry od topidel 

− požáry v důsledku technických závad 
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− požáry v důsledku výbuchů 

− požáry v důsledku mimořádných příčin 

 

4.2.1. Požáry způsobené úmyslem nebo nedbalostí a neopatrností dospělých či dětí 

 
Zjištění motivu trestného činu je součástí určování zavinění v trestním řízení, 

které je plně v kompetenci policejních orgánů, nicméně motivy jednání osob, které 

požár způsobily, lze rozdělit do těchto základních kategorií [1]: 

a) msta 

Především jde o vztahy a rozpory v jednání mezi lidmi. Například se jedná 

o vyhrocení vztahů, pocit poškození, neuznání, časté spory, závist, spory mezi 

sousedy, rodinnými příslušníky, majetkoprávní spory, dlužní a úplatkářské vztahy, 

milenecké vztahy. 

 

b) zakrytí jiné trestné činnosti 

Jedná se především o snahu pachatele nebo skupiny pachatelů zničit stopy 

po předcházející jiné trestné činnosti jako například násilné trestné činnosti, 

krádeže, finanční machinace, vydírání, apod. 

 

c) pojišťovací podvody 

Pachatel svým jednáním v tomto případě sleduje především finanční zisk 

z pojištěného majetku.   

 

d) duševní poruchy 

Většinou se jedná o osoby se sníženou inteligencí, které si neuvědomují následky 

svého jednání. Zapalují bez vymezeného cíle. Patří sem osoby s nadměrnou 

agresivitou, které i nepatrný podnět vzruší natolik, že východisko svého jednání 

spatřují v zapálení. Tento druh motivace je nutno taktéž objasňovat ve spolupráci 

s odbornými lékaři s podrobením pachatele odbornému lékařskému zkoumání. 

Zvláštními duševními poruchami jsou pyromanie a pyrofilie. 

 

e) jiné motivy 

Do této kategorie se řadí motivace, kterou nelze zatřídit do předcházejících  skupin. 

Jedná se například o snahu vyvolání paniky, spatření hasičské techniky a hasičů 
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v akci bez doprovázejících duševních  poruch, strach ze špatných studijních 

výsledků, sebevražedné úmysly. 

 
Požáry založené dětmi jsou omezeny věkovou hranicí 15 let. Faktorů, které 

vedou k zakládání požárů dětmi je celá řada. U dětí nižšího věku, kolem 3 let, je to 

neschopnost představit si nebezpečí při hře se zapalovadly (např. zápalkami, 

zapalovači). Požáry u této věkové kategorie vznikají především ve snaze poznání 

něčeho nového. Neopomenutelným nebezpečím vznikajícím při založení požáru dětmi 

je jejich vlastní ohrožení na životě. Děti nedovedou včas reagovat a rozpoznat vznikající 

nebezpečí. Obvykle nehledají únikové cesty do bezpečí, ale naopak se snaží ukrýt do 

míst, která jsou jim známá a považují je za bezpečná bez ohledu na možnost šíření 

požáru. 

S narůstajícím věkem přechází předmětná činnost v touhu po poznání účinků 

ohně, často i vidět zasahující hasiče při požáru. Starší děti, ve věku 12 až 15 let, 

zapřičiňují požáry převážně ve snaze naučit se kouřit, mnohdy i při zkoumání hořlavosti 

některých látek, konstrukcí zapalovadel, zábavné pyrotechniky a jednoduchých 

výbušnin. 

Příslušník pro ZPP konzultuje postup při šetření těchto požárů s příslušníkem 

PČR. Případný výslech nezletilé nebo mladistvé osoby provádí s ohledem na 

skutečnost, aby nedošlo ke zmaření těchto úkonů pro případné následující trestní řízení, 

kdy je nutné dodržet některé zásady při provádění těchto úkonů s ohledem na jejich věk. 

Zejména u nezletilých osob se často bude jednat o neopakovatelný úkon, proto bude 

nutné provést jeho výslech orgány činnými v trestním řízení za přítomnosti soudce, 

psychologa, rodiče nebo pracovníka příslušného orgánu státní péče o dítě. O výslechu je 

nutné vyrozumět příslušného státního zástupce. U mladistvého navíc vzniká povinnost 

policejního orgánu zajistit cestou soudu nutnou obhajobu. Výslechy těchto osob nelze 

provádět např. v nočních hodinách. 

Skupinu požárů způsobených nedbalostí a neopatrností chápeme vždy 

v souvislosti s různými činnostmi dospělých osob. Za účelem možnosti třídění 

a vyhodnocování se tato kategorie příčin vzniku požárů dělí do dalších podskupin, a  to 

[1]: 

a) kouření 

b) nesprávná obsluha topidla 

c) sušení hořlavých materiálů a vznícení hořlavých látek a materiálů u topidel 
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d) nesprávné použití hořlavých kapalin a plynů 

e) používání otevřeného ohně k osvětlování prostorů 

f) manipulace se žhavým popelem 

g) svařování, řezání a nahřívání materiálů  

 

a)  kouření 

Jedná se o jednu z nejčastějších podskupin příčin vzniku požáru. Nedbalost kuřáků 

má každoročně za následek mnoho vážných požárů v objektech určených pro bydlení. 

Často vznikají značné materiální škody a zpravidla jsou ohroženy i lidské životy. 

Hodnotíme-li kouření z širšího hlediska, přináší tento jev v objektech určených pro 

bydlení dvojí druh ohrožení, a to odhození nebo zapadnutí nedopalku v nevhodném 

prostředí (ne řádně uhašený v popelníku) a usnutí s nedopalkem cigarety na lůžku. 

Cigarety byly podrobeny podrobným zkoumáním a jako nejnebezpečnější byla 

vyhodnocena charakteristika cigarety v době kouření, tj. v době vdechu kuřáka. Průběh 

teplot v cigaretě  je uveden ve oC  a zaznamenán na níže uvedeném obrázku. 
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Obrázek 1 -  Průběh teplot v cigaretě ve oC 

 

Je zřejmé, že v době přívodu vzdušného kyslíku jsou teploty nejvyšší v místech 

hoření cigaretového papírku, a to kolem 900 oC. Na odhořelém konci dosahují teploty 

kolem 500 oC. Maximální doba tlení volně položené cigarety se pohybuje v rozmezí 

9 až 18 minut (časový rozdíl je závislý na kvalitě tabáku, jeho vlhkosti a kvalitě 

cigaretového papírku), nedopalek cigarety má teplotu v rozmezí 220 - 235 oC, volně 

položená cigareta má teplotu v rozmezí  215 - 237 oC, odpadnutý popílek z cigarety má 

teplotu v rozmezí 80 až 200 oC, hořící zápalka má teplotu v rozmezí 540 až 720 oC. 

Při prvním druhu ohrožení je nutno v praxi počítat s konkrétními podmínkami 

odhození nebo zapadnutí nedopalku cigarety, charakteristikou hořlavé látky nebo 

materiálu, druhu jeho uložení, přístupu vzduchu a okolním teplotám. Chceme-li 
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uvažovat a prokazovat možnost vzniku požáru od nedopalku cigarety, musíme vycházet 

ze zjištěných skutečností a svědectví. Zejména musíme získat poznatky o pohybu osob 

a kouření v místě vzniku požáru a dokladovat nálezy materiálů, které by se mohly od 

odhozeného nedopalku cigarety vznítit. Znalost charakteristik látek materiálů, zejména 

teplot vznícení, znalost místní situace, vnějších i vnitřních klimatických podmínek 

a vyhodnocení časového snímku dává předpoklad k úspěšnému vyřešení a prokázání 

okolností, které vedly ke vzniku požáru (např. odhození nedopalku do hořlavého 

materiálu v odpadkovém koši). Podle dlouhodobě získaných poznatků, expertíz 

a zkoumání lze předpokládat, že při odhozeném nedopalku cigarety do prostoru 

s hořlavým materiálem (např. čalouněný nábytek) za dostatečného přístupu vzdušného 

kyslíku a vytvořených podmínek k akumulaci teplot (proluky, rohy, apod.) může nastat 

plamenné hoření do tří hodin. Plamen se objeví při teplotě kolem 450 až 500 oC. 

Zapadne-li nedopalek cigarety do papírových obalů (např.odpadkový koš), může dojít 

ke vzplanutí již během 12 až 50 minut při teplotách 440 až 500oC.  

Při druhém druhu ohrožení je nutno v praxi počítat se skutečností, že kouření na 

lůžku je jednou z nezávažnějších příčin vzniku požárů, při které zpravidla dochází 

k újmě na zdraví či úmrtí osob. Počet úmrtí stále stoupá, a to nejen z důvodů uhoření 

osob, ale i otravou toxickými zplodinami hoření. Jednou z mnoha příčin je používání 

plastových materiálů na výrobu matrací lůžek, čalounění nábytku, apod., které se 

vyznačují při hoření tvorbou toxických zplodin hoření.  Z mnoha výzkumů vyplývá, že 

tvorba toxických zplodin hoření nastane již ve 3. minutě po dotyku hořící cigarety 

s lůžkovinou. Ve 4. minutě nabývá požár na intenzitě a v 5. minutě je v místnosti již 

taková koncentrace toxických zplodin hoření, které jsou bezpečně schopny přivodit smrt 

kuřáka. 

 

b) nesprávná obsluha topidla 

Do této podskupiny příčin vzniku požáru patří porušení předpisů o požární ochraně 

a nedodržování návodů na instalaci, obsluhu a údržbu jednotlivých druhů topidel. Nelze 

sem zatřiďovat nevhodné konstrukce topidel, jejich technické závady, popřípadě 

nevhodné instalace. Tuto problematiku řeší samostatná skupina příčin vzniku požárů. 

Nesprávnou obsluhou topidla se především rozumí záměna stanoveného paliva 

a takzvané „přetápění“ topidla, jehož důsledkem je prudký vzrůst povrchové teploty 

a dosažení nebezpečné intenzity sálavého toku. Výchozím podkladem pro zjišťování 

tohoto druhu příčin vzniku požáru je návod k obsluze jednotlivých druhů topidel, který 
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je s topidlem výrobce případně dovozce povinen dodat. Dovozci jsou povinni k topidlu 

dodat návod na obsluhu v českém jazyce. 

 Pro účely rychlé orientace povrchových teplot kovových či ocelových částí 

topných těles je v níže uvedené tabulce uvedeno přibližné rozmezí teplot podle 

zabarvení povrchu kovu. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Tabulka 2 - Rozmezí teplot podle zabarvení povrchu kovu 

 

c) sušení hořlavých materiálů a vznícení hořlavých látek a materiálů u topidel 

Tato podskupina příčin vzniku požáru nepřímo souvisí s předcházející, a to 

nesprávnou obsluhou topidla, je však specifikována sušením hořlavých látek a materiálů  

v blízkosti topidel. Základní nedbalostí v této kategorii je zpravidla opomenutí vlivů 

povrchových teplot a sálajícího tepla od topidel. Bezpečné vzdálenosti hořlavých látek 

a materiálů od topidel jsou dány v technické dokumentaci (návody k obsluze topidel) 

a povinnost podání uvedených informací je dána výrobcům nebo dovozcům. Bezpečné 

vzdálenosti od topidel je dále možno určit příslušnou zkouškou nebo podle technického 

normativního požadavku ČSN 06 1008 [16]. 

 

d) nesprávné použití hořlavých kapalin a plynů 

Tato podskupina příčin vzniku požáru především zahrnuje porušení ustanovení 

příslušných právních předpisů na úseku požární ochrany, technických normativních 

požadavků a technických předpisů. Jedná se např. o použití hořlavých kapalin a plynů 

k jiným účelům a jiným způsobem, než které jsou pro tyto látky stanoveny. Do této 

barva  teplota v oC 
červenohnědá  520 - 580 
hnědočervená  580 - 650 
tmavě červená  650 - 750  
tmavě třešňová  750 - 780 
třešňově červená  780 - 800 
světle třešňová  800 - 830 
světle červená  830 - 880 
žlutočervená  880 - 1050 
tmavě žlutá  1050 - 1150 
světle žlutá  1150 - 1250 
bílá nad 1250  
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skupiny příčin vzniku požárů lze zařadit i nesprávnou volbu, zacházení a skladování 

přepravních obalů. 

 

e) používání otevřeného ohně k osvětlování prostorů 

Rovněž tato podskupina příčin vzniku požáru zahrnuje především porušení 

příslušných právních předpisů na úseku požární ochrany, technických normativních 

požadavků a technických předpisů. Jedná se např. o osvětlování svíčkou při přerušení 

dodávky elektrické energie, apod. Zpravidla dochází ke vzniku požáru v důsledku 

nevhodného umístění osvětlovacího předmětu s otevřeným plamenem, a to zejména 

v těsné blízkosti jiných hořlavých materiálů, kde plamen přímo na tyto materiály působí 

nebo dochází k přenosu tepla sáláním. 

 

f) manipulace se žhavým popelem 

Tato podskupina příčin vzniku požárů je úzce zaměřena na manipulaci se žhavým 

popelem, tedy zbytkovým produktem hoření pevného paliva v topidlech. Největší 

četnost požárů je evidována především při ukládání žhavého popela do plastových 

popelnic a kontejnerů za přítomnosti dalších hořlavých materiálů nebo na jiná požárně 

nebezpečná místa uvnitř a vně objektů určených pro bydlení (nádoby na žhavý popel 

v blízkosti hořlavých látek a materiálů nebo v blízkosti hořlavých stavebních 

konstrukcí). Vznik požárů při vlastním vybírání žhavého popela z topidla a jeho 

přepravě na úložiště je sice ojedinělý, avšak reálný. Jedná se především o úlet jisker 

z popela na koberce a jiné hořlavé podlahové krytiny [16]. 

 

g) svařování, řezání a nahřívání materiálů 

Jedná se o velmi pestrou podskupinu příčin vzniku požáru, z nichž nejčastější je 

svařování nebo řezání plamenem, svařování elektrickým obloukem a nahřívání 

živičných povrchů. Požadavky v dodržování předpisů o požární ochraně jsou stanoveny 

ve vyhlášce č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. Tato skupina příčin vzniku požárů se 

v objektech určených pro bydlení může jevit jako ojedinělá, z praxe však mohu potvrdit, 

že se jedná o skupinu příčin vzniku požárů poměrně častou ve vztahu k rekonstrukcím, 

opravám a běžným údržbám objektů určených pro bydlení [1]. 
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4.2.2. Požáry od komínových těles 

 
Ke stanovení příčiny vzniku požáru od komínového tělesa je nezbytná znalost 

druhů stavebních konstrukcí jednotlivých typů komínových těles a s tím souvisejících 

technických předpisů k jejich výstavbě, údržbě a užívání. 

Za účelem vyhodnocení příčiny vzniku požáru se tato kategorie dělí do dalších 

podskupin, a to [1]: 

a) nevhodná konstrukce komínů a odvodů spalin 

b) zazděný nebo přizděný trám v komíně 

c) spáry v komíně, nezajištěná komínová dvířka, nezajištěné sopouchy 

d) jiskry z komína a vznícení sazí v komíně 

 

a) nevhodná konstrukce komínů a odvodů spalin 

Požadavky na konstrukci komínů, jejich třídění a další bezpečnostní požadavky 

jsou uvedeny ve vyhlášce č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu a technickém normativním požadavku ČSN 73 4201. V tomto technickém 

normativním požadavku jsou uvedeny jednotlivé druhy třídění komínových těles podle 

konstrukce, umístění, způsobu provedení pláště, počtu, tvaru a konstrukčního 

uspořádání průduchů. Jednotlivé vzdálenosti při vyústění komínových těles nad šikmou 

střechu jsou uvedeny v následujícím nákresu [14]. 
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Obrázek 2 -  Vzdálenosti vyústění komínových těles nad šikmou střechu v mm  
 

b) zazděný nebo přizděný trám v komíně 

Jedná se o úzce specifikovanou podskupinu příčin vzniku požáru, poměrně běžnou 

u starších objektů určených pro bydlení, týkající se zazděných a přizděných dřevěných 
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stropních nebo střešních trámů v komínových tělesech. Jedná se o stavební konstrukční 

nedostatek, uplatňovaný především v letech 1930 až 1959. Používaným stavebním 

prvkem v uvedených letech bylo běžné vetknutí dřevěných nosných trámů 

do komínových těles a z povrchové strany průduchu jeho ošetření pouze maltou 

a zlomkem pálené střešní krytiny. Postupem času, a to zejména při užívání siřičitých 

paliv, došlo k rozkladu a porušení maltovin a obnažení paty hořlavého trámu 

v komínovém tělese. Tento stavební konstrukční nedostatek byl řešen až v roce 1959 

stanovením bezpečných vzdáleností pro vetknutí nosných trámů v okolí komínových 

těles a stanovením bezpečné vzdálenosti hořlavých konstrukcí od líce komínového 

tělesa podle následujícího nákresu [14].  

 

 
 

stropnice 

= > 300 mm 

= > 50 mm 

výměna 

výměnné stropnice  
Obrázek 3 - Bezpečné vzdálenosti hořlavých konstrukcí od líce komínového tělesa 

 

c) spáry v komíně, nezajištěná komínová dvířka, nezajištěné sopouchy 

Jedná se o další úzce specifikovanou podskupinu příčin vzniku požáru týkající se 

nežádoucích spár v komínových tělesech, nezajištěných vybíracích, vymetacích, 

kontrolních dvířek a nezajištěných sopouchů. Požadavky na požární bezpečnost 

komínových těles jsou stanoveny především v technickém normativním požadavku 

ČSN 73 4201. Vnější povrch komínového tělesa musí být hladce omítnut, vyspárován 

nebo opatřen souvislým nehořlavým obkladem. Dodržení příslušných ustanovení tohoto 

normativního požadavku je důležité zejména v místech nepřístupných po dokončení 

stavby (např. mezi stropní prostory, apod). Z nedodržení těchto ustanovení vznikají 

požáry v důsledku skrytých stavebních závad, které nelze běžnou kontrolní činností na 

úseku požární prevence zjistit [14]. 
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d) jiskry z komína a vznícení sazí v komíně 

Tato podskupina příčin vzniku požárů se týká nežádoucího vznícení sazí v komíně, 

které většinou souvisí s nedokonalým čištěním komína v pravidelných lhůtách, které 

jsou uvedeny ve vyhlášce č. 111/1981 Sb., o čištění komínů a s úletem jisker z komína, 

který může souviset s nesprávným vyústěním komínového tělesa nad úroveň střešní 

konstrukce či nevhodným druhem tuhého paliva [15]. 

 

4.2.3. Požáry od topidel 

 
Tato kategorie příčin vzniku požárů je zaměřena na tepelná zařízení (lokální spotřebiče 

a zdroje tepla), jejich technický stav, údržbu, umístění ve vztahu k hořlavým látkám 

a materiálům a stav kouřovodů.  

Za účelem vyhodnocení příčiny vzniku požáru se tato kategorie dělí do dalších 

podskupin, a to [1]: 

a) technická závada topidla 

b) špatný stav topidla nebo kouřovodu 

c) nesprávné umístění a instalace topidel a kouřovodů 

 

a) technická závada topidla 

V této podskupině příčin vzniku požáru se jedná  především o technické závady 

způsobené stárnutím materiálů, vadou konstrukčních prvků či selháním konstrukčního 

systému nebo jeho části. Zpravidla se jedná o příčiny vzniku požárů nezaviněné 

nedbalostí. 

 

b) špatný stav topidla nebo kouřovodu 

V této podskupině příčin vzniku požáru jsou zahrnuty především závady topidel 

a kouřovodů zaviněné nesprávnou údržbou či užíváním. U topidel se jedná např. 

o poškozené či narušené pláště, deformace spalovacích komor v důsledku stárnutí 

provozem. Jedná se o závady, které je možné při běžném používání zjistit a odstranit či 

topidlo vyřadit z užívání. Obdobně je tomu u kouřovodů, kde v důsledku dlouhodobého 

provozu dochází k poruše těsnosti či trvalé deformaci kouřovodu. 
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c) nesprávné umístění a instalace topidel a kouřovodů 

V této podskupině příčin vzniku požárů jsou zahrnuty především nevhodná 

instalace a užívání daného druhu topidla vzhledem k danému druhu prostředí. Jedná se 

také o instalaci topidel v blízkosti hořlavých látek a materiálů, instalaci topidel na 

hořlavých podlahách včetně podlahových krytin bez ochranných podložek. Bezpečné 

vzdálenosti ve směru hlavního sálání, v ostatních směrech, druh paliva i účely použití 

topidel (spotřebičů) jsou uvedeny v technickém normativním požadavku ČSN 06 1008. 

Obdobně je tomu u kouřovodů, kde nejčastější příčinou vzniku požáru je jeho prostup 

stěnou nebo stropem z hořlavých hmot. Tato příčina se vyskytuje hlavně u starších 

objektů určených k bydlení [16]. 

 

4.2.4. Požáry v důsledku technických závad 

 
Do této skupiny příčin vzniku požáru se zařazují technické příčiny s výjimkou 

komínových těles a topidel, které tvoří samostatné skupiny již popisované. V této 

souvislosti je nutné si uvědomit, že příslušník pro ZPP by měl mít u těchto druhů požárů 

poradní hlas a pokud se domnívá, že tato příčina vzniku požáru je reálná, měl by zajistit 

vyjádření znalce nebo znaleckého ústavu z oboru mechanoskopie, elektro, apod. 

Příslušník pro ZPP by měl sám takový znalecký posudek zajistit nebo takový postup 

policejnímu orgánu prokazatelně doporučit v době, kdy ještě lze zajistit předměty pro 

znalecké zkoumání. Je to jeden z hlavních úkolů příslušníka pro ZPP na místě vzniku 

požáru v součinnosti s PČR. Většina příslušníků PČR nemá technické znalosti a je 

nutné, aby byli příslušníkem pro ZPP k takovému postupu navedeni. V této souvislosti 

je důležité se zmínit, že by bylo vhodné vyhotovit jednotný postup a způsob 

prokazatelného předání takového doporučení ohledně postupu ze strany příslušníka pro 

ZPP příslušníkovi PČR. Odborné vyjádření zaslané PČR po dlouhém časovém odstupu 

je již většinou k ničemu, protože stopy na místě vzniku požáru jsou již znehodnoceny. 

Za účelem vyhodnocení příčiny vzniku požáru se tato kategorie dělí do dalších 

podskupin, a to [1]: 

a) vada materiálu, konstrukce, opotřebení a stárnutí 

b) požáry vzniklé od elektrických zařízení 
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a) vada materiálu, konstrukce, opotřebení a stárnutí 

Požáry způsobené technickými závadami vznikají v důsledku vady materiálu, 

konstrukce, opotřebení, stárnutí, porušení těsnění, ucpávek. V mnoha případech je 

prvotní příčinou technické závady nesprávná údržba nebo údržba není prováděna vůbec. 

Požáry způsobené technickými závadami se v objektech určených pro bydlení vyskytují 

často. Je to z toho důvodu, že člověk se stále více obklopuje předměty, které v minulosti 

nepoužíval. Jedná se o různorodé elektrické spotřebiče a elektrická nářadí (varné 

konvice, mikrovlnné trouby, elektrické sporáky, televizory, kuchyňské roboty, počítače, 

elektrické přímotopy, žehličky, apod.), které jsou stále zdokonalovány a vyvíjeny i po 

stránce bezpečného provozu. Technickou závadu však i u sebedokonalejšího výrobku 

nelze nikdy stoprocentně vyloučit . 

 

b)  požáry vzniklé od elektrických zařízení 

  Při šetření požárů vzniklých od elektrických zařízení je nutné připomenout, že 

příslušníci pro ZPP nemají ve většině případů platné osvědčení odborné způsobilosti dle 

ustanovení § 6 (pracovníci pro samostatnou činnost) vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné 

způsobilosti v elektrotechnice. Bez tohoto osvědčení se správně nesmějí přesvědčit, zda 

se jedná o živou či neživou část elektrické instalace. Pokud si příslušník pro ZPP není 

jistý, zda je elektrické zařízení bez napětí, jedná se o tzv. práci pod napětím. Této 

skutečnosti by měl HZS ČR věnovat více pozornosti. 

Požáry vzniklé od elektrických zařízení vznikají v podstatě dvěma způsoby, a to od 

přehřátého povrchu nebo od elektrické jiskry či elektrického oblouku. K nepříznivým 

jevům dochází zejména působením [1,2]: 

ba) elektrického zkratu  

bb) přechodového odporu  

bc) přetížení sítě 

bd) tepelných účinků elektrických spotřebičů 

 

ba) elektrický zkrat 

Elektrickým zkratem nazýváme spojení dvou nebo více potenciálů přes velmi malý 

odpor, např. spojení dvou nebo tří fází najednou, fáze s nulovým vodičem či uzemněnou 

kostrou. Častou příčinou zkratů bývá vadná izolace vodičů, dotyk holých vodičů, 

nechtěné spojení s cizím předmětem, vlivem stáří popraskané izolátory a izolace či 

vadné kontakty elektrických zařízení. Příčinu elektrických zkratů můžeme rovněž hledat 
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v lidském faktoru, a to v nedbalé a neodborné manipulaci s elektrickými zařízeními či 

v násilných zásazích a fyzickém namáhání elektrických vodičů. V objektech určených 

pro bydlení jsou častější  jednofázové zkraty. Následky třífázových zkratů jsou však 

mnohem větší. Elektrický zkrat je vždy doprovázen tepelnými a dynamickými účinky, 

elektrickým obloukem a poklesem napětí ve zkratovém obvodu. Elektrický oblouk, 

jehož teplota dosahuje hodnoty kolem 4000 oC, způsobuje nadměrné přehřátí předmětů 

v jeho blízkosti, tavení, případně rozstříknutí kovů. Tepelnými účinky dochází 

k zapálení izolace a hořlavých předmětů v okolí místa zkratu. 

 

bb) přechodový odpor 

Přechodovým  odporem  nazýváme  nedokonalý  dotyk  spojované části v místě 

spojení s druhým vodičem nebo svorkou. Přechodové proudy vznikají v místech spojů 

vodičů, na kontaktech přístrojů, spínačů, vypínačů, zásuvek, při spojování vodičů bez 

svorek zakroucením, nedostatečným připevněním vodičů ke svorkám, uvolněním nebo 

nedotažením šroubových spojů. U starších  hliníkových vodičů (Al) dochází na jejich 

povrchu k tvorbě Al2O3 a následnému úbytku jejich hmoty. Z tohoto důvodu jsou 

náchylnější k výše uváděnému uvolňování šroubových spojů. Je proto logické, že 

přechodový odpor se u zoxidovaného kovu v místě styku zvětší. Naopak novější 

měděné vodiče (Cu) jsou stabilnější a v současné době používané. Průchodem proudu 

přes přechodový odpor může dojít k zahřátí spoje až na teplotu 900 - 1000 oC, což je 

teplota dostatečná k roztavení svorky nebo vodiče a odkapávající kov může způsobit 

vznícení hořlavých materiálů v bezprostřední blízkosti. 

 

bc) přetížení sítě 

Přetížením sítě nazýváme stav, kdy ve vedení elektrické sítě, strojů a zařízení 

vznikají proudy dlouhodobě převyšující veličinu povolenou technickým normativním 

požadavkem. Vodiče elektrické sítě, vinutí elektrických strojů a zařízení mají určitý 

odpor, kdy průchodem elektrického proudu přes tento odpor se vytváří teplo a vodiče se 

zahřívají. Ohřátí vodiče však dosahuje určitou bezpečnou hodnotu, s kterou se v návrhu 

počítá a navrhuje se pro ni i druh izolace nebo způsob chlazení. Zvýšení  této bezpečné 

hodnoty představuje zvýšený průtok elektrického proudu vodičem, jeho nadměrnému 

ohřátí a rozpálení, zvýšení teploty izolace i okolního prostředí. Z těchto důvodů dochází 

k rychlé změně elastičnosti a mechanické pevnosti izolace a vlivem těchto poškození 

může dojít k jejímu vznícení, případně i ke vzniku elektrického zkratu. 
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bd) tepelné účinky elektrických  spotřebičů 

Tepelným účinkem elektrického spotřebiče nazýváme stav, kdy dochází k působení 

sálavého nebo povrchového tepla uvolňovaného různými druhy elektrických spotřebičů 

na hořlavé předměty a materiály v jejich bezprostřední blízkosti. Zpravidla je to 

z důvodů nedbalosti a neopatrnosti, kdy dochází k nedodržení pokynů výrobce 

k instalaci, obsluze a údržbě elektrických spotřebičů či ponechání těchto elektrických 

spotřebičů bez dozoru. 

 

4.2.5. Požáry v důsledku výbuchů 

 
Do této kategorie příčin vzniku požárů jsou zařazeny výbuchy. I když výbuchy 

patří k častým příčinám havárií a následným požárům v průmyslových provozech, nelze 

konstatovat, že by se v objektech určených pro bydlení objevovaly pouze ojediněle. 

Jsou to složité procesy ovlivňované fyzikálními i chemickými podmínkami. Pro jejich 

složitost je vhodné využívat expertních posouzení a vyjádření znalců v daném oboru. 

V podstatě se jedná o exotermickou reakci, která po dostatečném počátečním podnětu 

probíhá samovolně. Je doprovázena vysokým tlakem a zvukovým efektem, který má 

různý charakter. Jednou z nutných podmínek výbušné přeměny je její rychlost. Za 

účelem vyhodnocení příčiny vzniku požáru se tato kategorie dělí do dalších podskupin, 

a to [1]: 

Ø výbuchy plynů 

Ø výbuchy par hořlavých kapalin 

Ø výbuchy prachů 

Ø výbuchy výbušnin 

Ø výbuchy kotlů (tzv. fyzikální výbuchy) 

 

V objektech určených  pro bydlení můžeme za nejčastější považovat výbuchy plynů, 

výbuchy kotlů (tzv. fyzikální výbuchy), méně časté výbuchy par hořlavých kapalin 

a zcela ojedinělé výbuchy prachů a výbušnin. 

 

4.2.6. Požáry v důsledku mimořádných příčin 

 
Do této kategorie příčin vzniku požáru jsou zařazeny  mimořádné příčiny, které 

lze ovlivnit pouze dodržováním ustanovení příslušných technických normativních 
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požadavků (např. ČSN 34 1390, ČSN 33 1500)  ve vztahu k právním předpisům na 

úseku požární ochrany. V objektech určených pro bydlení je to možnost zásahu 

atmosférického výboje (blesku).  

Za účelem vyhodnocení příčiny vzniku požáru se tato kategorie dělí do 

podskupin, a to [1]: 

a) blesk - objekty chráněné hromosvody 

b) blesk - objekty nechráněné hromosvody 

c) blesk - ostatní případy zapálení 

 

5.  ROZBOR ÚČELU ODBORNÉHO VYJÁDŘENÍ HZS VE 

VZTAHU K TRESTNÍMU ŘÍZENÍ A PROVĚŘOVÁNÍ 

POLICEJNÍHO ORGÁNU 
 

5.1. Skutkové podstaty přestupků, správních deliktů a trestných činů 

 
V souvislosti s příčinou a následky požárů, případně výbuchů s následným 

požárem lze z hlediska trestně právních předpisů požáry kvalifikovat jako [3]: 

Ø přestupky FO - k jejich řešení a postihu je kompetentní příslušník pro ZPP dle 

zákona o požární ochraně a zákona o přestupcích [17], 

Ø správní delikty PO či PFO - pro rozhodnutí a postih uložený ve správním řízení 

jsou kompetentní jednotlivé HZS krajů jako správní orgán ve vztahu k právnické či 

podnikající fyzické osobě dle zákona o požární ochraně a správního zákona, 

Ø trestné činy - pokud je dostatečně odůvodněn závěr, že by se mohlo jednat o trestní 

čin, zahájí policejní orgán dle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu úkony 

trestního řízení a vede prověřování v dané věci. Následně, pokud je dostatečně 

odůvodněn závěr,  že konkrétní trestní čin spáchala určitá osoba, je dle ustanovení 

§ 160 odst. 1 trestního řádu (ve většině případů) zahájeno trestní stíhání konkrétní 

osoby jako obviněného ze spáchání tohoto trestního činu. V tuto chvíli se první fáze 

trestního řízení prověřování mění na druhou fázi trestního řízení vyšetřování. Obě 

fáze jsou charakteristické odlišnými procesními úkony. Činnost policejního orgánu 

na úseku trestního řízení dozoruje státní zastupitelství způsobem vymezeným 

v trestním řádu [19].  
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Pro lepší orientaci v dané oblasti slouží následující tabulky uvádějící principy určující 

hranice mezi přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů, které jsou uvedeny v tabulce 3 [17] a trestními činy dle zákona č. 140/1961 

Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, které jsou uvedeny v tabulce 4 [18]. 

Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů 

řeší problematiku právní odpovědnosti mladistvých. V tomto zákoně trestní čin 

spáchaný mladistvým (15-18 let) se nazývá proviněním. V souvislosti se vznikem 

požáru jsou v těchto tabulkách uvedeny možné sankce a oprávněné orgány, které 

provádějí  výkon sankce. 

 

OBLAST  PŘESTUPKŮ 
zavinění - k odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti. 

Pro možnost uložení sankce je nutno prokázat 
zda 
přestupek 
spáchal 
konkrétní 
přestupce 

postih nelze uložit  
příslušníkům AČR, 
PČR, HZS ČR, 
Vězeňské služby, pro 
imunitu ani 
diplomatům,  
poslancům, senátorům, 
apod. 

musí být 
naplněna 
skutková 
podstata 
přestupku - § 78 
zákona o PO 

věk pachatele 
musí být nad 15 
let (u mladistvých 
do 18 let 
poloviční sazba)* 

Od doby 
spáchání 
přestupku 
nesmí uplynout 
doba delší 1 rok 

DRUHY SANKCÍ 
druh 
a)  sankce  

v blokovém  řízení 
b) napomenutí  

v příkazním řízení 
c)  upuštění od 

sankce, pokud 
samotné projednání 
postačí k nápravě   

d)  řádné správní   
řízení 

pokuta 
a) v blokové řízení až      

1 000 Kč 
(mladiství  500 Kč) 

b) v příkazním řízení  
až 4 000 Kč 

c) ve správním řízení 
až 25 000 Kč 

zákaz činnosti  
poznámka: 
mladistvému nelze 
uložit zákaz činnosti 
na činnost, na kterou 
se připravuje 
k výkonu povolání 

propadnutí věci 
lze postihnout pouze 
na věc, která náleží 
přestupci, nebo která 
byla k přestupku 
použita nebo byla 
přestupkem získána 

ŘÍZENÍ O ULOŽENÍ SANKCE NÁLEŽÍ 
může provést 
příslušník ZPP 
na místě 
požáru 
v případě 
blokového 
řízení 

a)   může provést   
příslušník ZPP na 
místě požáru 

b)   ve správním a  
příkazním řízení 
pak příslušný 
HZS kraje uloží 
sankci písemným 
rozhodnutím 

při bezprostředně hrozícím 
nebezpečí možno předběžně 
ústním prohlášením 
příslušníka ZPP,  
pro legalizaci postupu je 
nutné písemného rozhodnutí  
příslušného HZS kraje 

vykonatelné až v 
rámci rozhodnutí 
příslušného 
správního orgánu, o 
odvolání rozhoduje 
příslušný HZS kraje 
a GŘ HZS ČR 

*Pozn.:Pokud se neprokáže nepříčetnost, má se za to, že pachatel přestupku je příčetný. 
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Tabulka 3 - Principy uvádějící hranice mezi přestupky 

 

OBLAST  TRESTNÝCH  ČINŮ 
zavinění 

nedbalostní úmyslné 
§§ název znaky trestného činu §§ název znaky trestného činu 
180 
 

obecné 
ohrožení 

ohroženo více jak 7 osob 
na zdraví či životě nebo 
ohrožen majetek nad 5 
milionů Kč (platí 
i společně) 

179 obecné 
ohrožení 

ohroženo více jak 7 osob 
na zdraví či životě nebo 
ohrožen majetek nad 5 
milionů Kč (platí i  
společně) 

   257 poškozování 
cizí věci 

způsobená škoda činí 
minimálně 5 000 Kč 
(např. plastové odpadové 
kontejnery, apod.) 

Případně další závažné trestné činy,  například trestný  čin vraždy dle § 219 trestního 
zákona, v případě že pachatel někoho zapálí s úmyslem osobu usmrtit. Tento úmysl je 
nutné prokázat. 

 
Tabulka 4 - Principy uvádějící hranice mezi trestními činy 

 

5.2. Kvalifikace přestupků, správních deliktů a trestních činů příslušníkem pro 

ZPP HZS ČR 

 
 Ve své podstatě je příslušník HZS ČR pro ZPP oprávněn kvalifikovat přestupek 

či správní delikt na úseku požární ochrany. Kvalifikaci, zda se jedná o trestní čin 

a o jaký, provádějí na základě zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve 

znění pozdějších předpisů (trestní řád) [19], orgány činné v trestním řízení, tj. policejní 

orgány, státní zastupitelství a příslušné soudy. Kvalifikaci trestného činu nemůže 

provádět příslušník HZS ČR pro ZPP, jeho názor v těchto záležitostech na úseku 

požární ochrany není pro orgány činné v trestním řízení závazný. Příslušník pro ZPP 

může na základě svojí odborné způsobilosti, důkazů a odborné argumentace pouze 

uvažovat o případné trestnosti činu a poukazovat na některé důležité znaky pro jeho 

kvalifikaci. V praxi se jedná zejména o možnosti rozšíření požáru, zakouření prostor 

toxickými zplodinami, bezprostřední ohrožení osob a majetku, nastalou výši škod, apod. 

Ke kvalifikaci trestního činu obecného ohrožení spáchaného úmyslným jednáním či 

nedbalostí postačí skutečnost, že tyto objekty jsou v ohrožení. Ohrožením je definován 
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takový stav, kdy pachatel nemůže živel vlastními silami zvládnout. Tato skutečnost 

bývá často opomíjena. 

Praktické příklady správné kvalifikace jsou uvedeny v následujících tabulkách 

č. 5, 6, 7, 8 a jsou vztaženy k požáru v objektu určeného pro bydlení (konkrétně ve 

sklepních prostorách bytového domu). 

 

NÁSLEDKY POŽÁRU 
Ohroženo přímé následky 

osoby Majetek osoby škoda na majetku 
3 osoby 

poznámka: starší 
objekt - chybějící 
dělení na požární 
úseky, 
nevyhovující 
únikové cesty 

2 milióny Kč  
poznámka: méně jak 5 
miliónů Kč, nezakládá 
trestní čin obecného 
ohrožení 

0 osob 
poznámka :  
3 ohrožené osoby +  0 
osob zraněných nebo  
usmrcených  =  méně 
jak 7 ohrožených osob, 
nezakládá trestní čin 
obecného ohrožení 

 4 000 Kč 

KVALIFIKACE PŘÍPADU 
Pachatel úmyslného jednání při zapálení sklepních kójí obviněn ze spáchání přestupku 
na úseku PO dle § 78 zákona o PO, s možností uložení pokuty ve správním řízení do výše 
25 000 Kč. 
Pachatel nedbalostního jednání při zapálení sklepních kójí obviněn ze spáchání 
přestupku na úseku PO dle § 78 zákona o PO, s možností uložení pokuty ve správním 
řízení do výše 25 000 Kč. 

 
Tabulka 5 - Praktické  příklady kvalifikace přestupků, správních deliktů a trestních činů 

 

NÁSLEDKY POŽÁRU 

ohroženo přímé následky 
osoby majetek osoby škoda na majetku 

     více jak 4 
osoby poznámka: 
starší objekt s 
chybějícím 
dělením  na 
požární úseky, 
nevyhovující 
únikové cesty 

20 000 Kč 
poznámka: méně jak 5 
miliónů, nezakládá 
trestní čin obecného 
ohrožení 

3 usmrcené osoby 
poznámka :  
3 usmrcené osoby + 
více jak 4 ohrožené 
osoby  =  více jak 7 
ohrožených osob, 
zakládá trestní čin 
obecného ohrožení 

10 000 Kč 

KVALIFIKACE PŘÍPADU 
V úmyslném jednání při zapálení sklepních kójí lze spatřovat při naplnění dalších znaků 
skutkové podstaty trestný čin obecného ohrožení dle § 179 trestního zákona. 
V nedbalostním jednání při zapálení sklepních kójí lze spatřovat při naplnění dalších 
znaků skutkové podstaty trestný čin obecné ohrožení dle § 180 trestního zákona. 
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Tabulka 6 - Praktické  příklady kvalifikace přestupků, správních deliktů a trestních činů 

 

NÁSLEDKY POŽÁRU 

ohroženo přímé následky 

osoby  majetek osoby škoda na majetku 
0 osob 

poznámka: k ohrožení 
osob prokazatelně 
nedošlo (novější  
objekt  s řádným 
dělením na požární 
úseky, vyhovující 
únikové cesty) 

6 miliónů Kč 
poznámka: 
ohrožení 
materiálních hodnot  
větších 5 milionů 
Kč, zakládá trestní 
čin obecného 
ohrožení 

0 osob 
poznámka :  
0 usmrcených osob + 0 
ohrožených osob = 
méně jak 7 ohrožených 
osob, nezakládá 
trestní čin obecného 
ohrožení 

10 000 Kč 

KVALIFIKACE PŘÍPADU 
V úmyslném jednání při zapálení sklepních kójí lze spatřovat při naplnění dalších znaků 
skutkové podstaty trestný čin obecného ohrožení dle § 179 trestního zákona. 
V nedbalostním jednání při zapálení sklepních kójí lze spatřovat při naplnění dalších 
znaků skutkové podstaty trestný čin obecné ohrožení dle § 180 trestního zákona. 

 

Tabulka 7 - Praktické  příklady kvalifikace přestupků, správních deliktů a trestních činů 
 

NÁSLEDKY POŽÁRU 
ohroženo přímé následky 

osoby majetek osoby škoda na majetku 
více jak 15 osob 

poznámka :  
víc  jak 15 
ohrožených osob  
zakládá trestní čin 
obecného ohrožení 

10 miliónů Kč 
poznámka: ohrožení 
materiálních hodnot  
větších 5 milionů Kč, 
zakládá trestní čin 
obecného ohrožení 

 4 usmrcené osoby 
poznámka :  
4 usmrcené osoby + 
více jak 15 
ohrožených osob = 
více jak 7 
ohrožených osob, 
zakládá trestní čin 
obecného ohrožení 

 7 milionů Kč 

KVALIFIKACE PŘÍPADU 
Pachatel úmyslného jednání při zapálení sklepních kójí může být obviněn ze spáchání 
trestného činu obecného ohrožení dle § 179 trestního zákona ve vyšším kvalifikovaném 
odstavci určujícím vyšší trestní postih. 
Pachatel nedbalostního jednání při zapálení sklepních kójí může být obviněn ze 
spáchání trestného činu obecného ohrožení dle § 180 trestního zákona ve vyšším 
kvalifikovaném odstavci určujícím vyšší trestní postih. 

 
Tabulka 8 - Praktické  příklady kvalifikace přestupků, správních deliktů a trestních činů 
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6. SPOLUPRÁCE PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN VZNIKU POŽÁRU 
 

6.1. Orgány Police ČR 

 

Příslušný HZS kraje je vždy zapsán jako znalecký ústav pro obor požární 

ochrany u příslušného krajského soudu.  

Pro účely trestního řízení si policejní orgán dle ustanovení § 105 odst. 1 věty 

první trestního řádu vyžaduje odborná vyjádření a nebo opatřením dle ustanovení § 105 

odst. 1 trestního řádu přibírá ve věci znalce [19].  

Příslušný HZS kraje na základě interního aktu HZS ČR posílá policejnímu 

orgánu automaticky odborné vyjádření, tento proces však z hlediska trestního řízení 

není procesně správný. Policejní orgán má mít ve spisovém materiálu jen taková 

odborná vyjádření, která si vyžádá a včetně otázek, které položí v žádosti o toto odborné 

vyjádření.  

Policejní orgán může rovněž příslušný HZS kraje přibrat opatřením jako znalce  

k podání znaleckého posudku. Na znalecké ústavy se dle zákona o znalcích 

a tlumočnících vztahují všechna ustanovení jako na znalce. Dle toho zákona musí 

policejní orgán přednostně opatřením přibírat státní znalecké ústavy, proto pro obor 

požární ochrany musí přednostně přibírat příslušné HZS kraje, které si musí určit 

příslušníka, který jej bude jako znalecký ústav případně zastupovat před soudem 

v rámci trestního řízení.  

Příslušnému HZS kraje, ať již podává odborné vyjádření nebo vyhotovuje 

znalecký posudek, vzniká povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, 

které v dané věci zjistí, má rovněž povinnost vést znalecký deník a je zavázán všemi 

předpisy o znalcích. Znalecký posudek se zhotovuje s razítkem se státním znakem, 

pokud policejní orgán nepožaduje jinak, ve dvou vyhotoveních. Ve znaleckém posudku 

musí znalecký ústav zodpovědět položené otázky přesně v rozsahu svého oboru. Není 

možné a přípustné uvádění spekulací, apod. Ve znaleckém posudku nebo odborném 

vyjádření zhotoveném pro účely trestního řízení se znalec může odvolávat pouze na 

skutečnosti zjištěné v souladu s trestním řádem. Nelze uvádět jiné výpovědi, než které 

zjistil policejní orgán, protože každý musí být před takovým úkonem řádně 

a prokazatelně poučen, děti a mladiství se smí vytěžovat a vyslýchat, byť jen jako tzv. 

„svědci“ výlučně za přítomnosti rodičů, pracovníků orgánu státní péče o dítě, apod. 
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Při zabezpečování úkolů na úseku ZPP je nezbytná úzká spolupráce s orgány 

činnými v trestním řízení (OOP, SKPV PČR). Spolupráci s orgány činnými v trestním 

řízení upravuje „Dohoda o součinnosti příslušníků PČR a HZS ČR při vyšetřování 

požárů“, která je shrnuta do plnění níže uvedených povinností mezi oběma 

zainteresovanými stranami: 

Ø povinnosti poskytnutí vzájemné informace o vzniklém požáru již na úrovni 

operačních středisek, 

Ø vyslání obou složek na místo požáru či mimořádné události, 

Ø nutnosti vzájemné spolupráce policistů a příslušníka pro ZPP na místě požáru, 

Ø nutnosti vzájemné spolupráce při dalším šetření, tj. pravidelné výměny informací, 

dokumentace a opisů protokolů, účast na poradách, 

Ø povinnosti HZS ČR zasílat příslušným útvarům PČR odborná vyjádření k požárům, 

Ø při zjištění a prokázání přestupku na úseku PO dále řeší případ příslušník pro ZPP, 

Ø povinnost založení případu příslušníkem pro ZPP, pokud byla příčinou vzniku 

požáru zjištěna a určena technické závada, 

Ø šetření vedoucí k vypátrání neznámých pachatelů trestných činů i přestupků 

na úseku PO provádějí příslušníci PČR. 

 

6.2. Další dotčené orgány 

 
Při zabezpečování úkolů na úseku ZPP je dále nezbytná úzká spolupráce 

s dalšími orgány a právními subjekty v rámci výše uvedené součinnostní dohody. Jedná 

se o Odbor kriminalistické techniky a expertíz při Krajských ředitelstvích PČR, 

Kriminalistický ústav při Policejním prezidiu ČR v Praze a Technický ústav požární 

ochrany v Praze. 

 

6.3. Rozsah činnosti příslušníka pro ZPP  

 
ZPP je nepřetržitě zajišťováno příslušníky HZS ČR zejména z odborů a oddělení 

státního požárního dozoru. Příslušník pro ZPP bývá často přítomen samotnému zásahu 

jednotek požární ochrany. Již z tohoto důvodu  lze na příslušníky pro ZPP pohlížet jako 

na spojovací článek a jakýsi informační most mezi specifickými činnostmi oblastí 

prevence i represe. Na příslušníky určené k plnění povinností na úseku ZPP jsou 

kladeny značné požadavky z hlediska jejich teoretických znalostí i praktických 
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dovedností a zkušeností. Výkon služby příslušníka pro ZPP vyžaduje zvládnutí úkolů 

v těchto oblastech [3]: 

 
Ø legislativních předpisů o PO, přestupkového, správního a trestního zákona, 

Ø teorie  vzniku procesu hoření včetně fází rozvoje a cest šíření požárů, teorie 

výbuchů a proti výbuchové prevence,  

Ø technických předpisů týkajících se oblasti technické a technologické požární 

prevence,  

Ø interních a metodických pokynů, předpisů a pomůcek k činnosti ZPP při výkonu 

služby na místě požáru i při zpracování předepsané dokumentace, 

Ø foto a video k správné a úplné dokumentaci místa požáru nebo mimořádné události. 

 

Popsané vědomostní oblasti pomáhají příslušníkovi pro ZPP v jeho vlastní 

činnosti, kterou lze v základním pohledu zobecnit a rozdělit na práci v terénu                  

a v kanceláři [1]: 

 

a) v terénu 

Ø neprodleně se dostaví na místo požáru, 

Ø na místě požáru provádí zjištění všech dostupných informací, v rámci 

spolupráce příslušníků HZS ČR a PČR provádí ohledání místa požáru, odběr 

výrobků nebo vzorků, důkazů a příslušné dokumentace, 

Ø provádí zadokumentování místa požáru včetně detailů ohnisek a iniciátorů 

požáru,  

Ø v případech velkých požárů se závažnými následky se s příslušníky 

kontrolního úseku SPD účastní tematické kontroly (po požáru), v případech 

hodných zvláštního zřetele tematickou kontrolu sám zahájí, 

Ø v případech požárů se závažnými následky dále spolupracuje s příslušníky    

PČR a aktivně se účastní výslechů svědků či podezřelých osob, zajišťování 

další dokumentace, formulace otázek do zadávaných expertíz či znaleckých 

posudků. 

 

b) v kanceláři 

Ø provádí vyhodnocení skutečného stavu objektu určeného pro bydlení zjištěného 

na místě požáru s ohledem na požadavky stavebně technických předpisů o PO 
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a zajištěné ověřené dokumentace s důrazem na možné porušení předpisů o PO, 

zejména ve vztahu ke zjištěnému dělení na požární úseky či stavu únikových 

cest, 

Ø zjištěné porušení povinností vyplývajících z předpisů o PO přesně specifikuje 

a uvádí konkrétní skutkové podstaty přestupku či správního deliktu na úseku 

PO,  

Ø zpracovává předepsanou dokumentaci o požáru, zvláště pak spis o požáru, 

jehož součástí je zejména odborné vyjádření, fotodokumentace a situační 

plánek místa požáru, 

Ø na písemné dožádání pojišťovacího ústavu, poškozené strany, PČR, soudů 

zasílá písemné zprávy k příčině vzniku požáru, případně možným verzím 

vzniku požáru a možným i vzniklým následkům požáru, 

Ø zpracovanou dokumentaci o požáru uzavírá buď písemným odložením věci 

požáru, nebo uložením sankce, případně postoupením spisového materiálu pro 

správní nebo trestní postih.  

 

 Výkon činnosti příslušníka pro ZPP je spojen i s celou řadou negativních faktorů 

a může jej vykonávat pouze psychicky silná osoba. Příslušník pro ZPP je na místě 

požáru se závažnými následky vystaven mnoha stresujícím vlivům. Ty sebou přináší 

přítomnost zraněných, případně zemřelých osob, v mnoha případech i jejich blízkých, 

příbuzných, dále osob, které při požáru přišly o veškerý majetek. Vzniklé psychicky 

vypjaté situace musí příslušník pro ZPP na místě požáru vhodně, věcně správně 

a operativně řešit.  

 Při ohledání místa požáru po dobu i několika dní, které je prováděno 

za nepříznivých klimatických podmínek, pracuje příslušník pro ZPP v silně toxickém 

prostředí. Z  toho důvodu je povinný splnit podmínky pro užívání dýchací techniky. 

 

6.4. Podávání informací 

Příslušník pro ZPP informuje v případě vniku požáru zástupce médií 

prostřednictvím tiskového mluvčí HZS příslušného kraje o zjištěné příčině vzniku 

požáru. Pokud příčina vzniku požáru není po prvním šetření zcela jasná nebo je 

vyšetřována zároveň PČR, předloží příslušník pro ZPP výčet nejpravděpodobnějších 

verzí vzniku požáru. Může také sdělit přibližnou výši škody vzniklou při požáru, ale 

vždy s odvoláním na upřesnění zainteresovaných subjektů (majitel, uživatel, 
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pojišťovací ústavy, apod.). Pokud je na místě šetření vzniklého požáru tázán zástupci 

médií, sdělí tyto informace přímo s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Hasičský 

záchranný sbor ČR není sám od sebe povinen informovat veřejnost prostřednictvím 

médií o proběhlých zásazích, kontrolách a dalších akcích. Činí tak pouze z vlastní 

iniciativy v souladu s dobrým jménem svého právního subjektu. Pokud ale obdrží 

písemnou žádost o sdělení určitých informací, je povinen podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sdělit 

informace v zákonem stanovené lhůtě. Nesmí být však nikdy zveřejněny informace, 

které by mohly zmařit jejich zveřejněním fáze prověřování a vyšetřování v rámci 

trestního řízení. Veškeré poskytování informací by v těchto případech mělo probíhat 

po konzultaci s policejním orgánem. 

 

7. OHLEDÁNÍ MÍSTA POŽÁRU 
 
7.1. Účel a specifické rysy  

 
Ohledání místa požáru se provádí mají-li být přímým pozorováním objasněny 

skutečnosti důležité pro trestní řízení. Jde o důležitý důkazní prostředek, který 

umožňuje činit závěry na podkladě bezprostředního zkoumání předmětu ohledání, tedy 

činit si přímý poznatek o skutečnosti. 

Ohledání při zjišťování příčin vzniku požárů je jedním z hlavních úkonů. Tak 

jako u jiných trestných činů zde platí, že místo činu, tj. požářiště je východiskem pro 

další šetření. Z praxe je možno uvést, že ohledání požářiště je velmi obtížné a často 

technicky a časově náročné. Důležité je zde upozornit i na možná zdravotní rizika při 

této činnosti. 

Účelem ohledání požářiště je vyhledávání stop a jiných věcných důkazů, 

pomocí kterých bude možné stanovit příčinu vzniku požáru. Zjištěné stopy, předměty 

a jiný důkazní materiál, který může mít vztah k příčině vzniku požáru je potřeba 

zafixovat nebo odebrat. Součástí ohledání je rovněž zkoumání okolností činu, podstaty 

události, které vedly ke vzniku požáru. Podle výsledků ohledání požářiště můžeme pak 

sestavovat a prověřovat verze o příčině vzniku požáru, případně stanovit směr dalšího 

šetření. 

Účel ohledání požářiště a jeho specifické rysy lze shrnout následovně [1]: 
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Ø nalezení a zafixování ohniskových příznaků a příznaků směru šíření požáru, 

Ø stanovení plochy ohniska požáru, 

Ø nalezení, zafixování a odebrání předmětů, které mohou být věcným důkazem, 

Ø odebrání vzorků pro případnou expertizu, 

Ø nalezení, zafixování stop činností a pohybu osob, které mohou mít určitý vztah 

k příčině vzniku požáru a jeho šíření. 

 

Důležitou součástí ohledání požářiště je zafixování (zadokumentování, trvalé 

zachycení) nalezených příznaků, stop a předmětů odebraných vzorků, o kterých se 

předpokládá, že mohou mít určitý vztah k požáru. Při ohledání i dalším postupu 

zjišťování příčin vzniku požárů je snaha najít k zjištěnému stavu vysvětlení. Mezi 

zjištěnými příznaky hoření, předměty a stopami je nutné najít souvislost, vytvořit si 

předem představu o vzniku a vývoji požáru. 

 

7.2. Zásady 

 

7.2.1. Ohledání požářiště od celku k detailu 

 
Při provádění ohledání je nutné dodržovat určité zásady, a to konkrétně 

dodržení pořadí činností při postupu od celkového pohledu k detailu. Dodržujeme-li 

princip pořadí, pak je možno ohledání rozdělit na [1]: 

Ø celkovou prohlídku objektu a také okolí  místa požáru, 

Ø ohledání místa požáru podle jednotlivých (stanovených) úseků, 

Ø ohledání v rámci jednoho úseku, 

Ø ohledání detailů. 

 

V závislosti na velikosti požáru a stupni destrukcí je vhodné rozdělit zónu 

hoření na úseky a v nich pak provést ohledání. Jednotlivé úseky zóny hoření pak 

můžeme rozdělit na menší uzly (centra), což může být část místnosti, technického 

zařízení, stavební konstrukce nebo interiérového vybavení, případně místo, kde by se 

mohl vyskytovat iniciátor požáru. V jednotlivých úsecích nebo uzlech se pak 

soustředíme na podrobné ohledání detailu (stavební prvky, vybavení místnosti, 

technické a provozní zařízení, předměty, apod.). Detailní ohledání bude velmi obtížné, 

bude-li na požářišti ve značných vrstvách popel, neshořelé zbytky předmětů 
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a materiálů nebo došlo-li ke zřícení stavebních konstrukcí. V těchto případech musíme 

opatrně rozebírat a odstraňovat jednotlivé vrstvy, ohledat nalezené zbytky, části 

zařízení a řešit otázku jejich případného významu pro zjišťování příčin vzniku požárů. 

 

7.2.2. Předměty na požářišti 

 
          Při ohledání místa požáru je potřeba věnovat zvýšenou pozornost všem 

předmětům. Většina předmětů bývá požárem zničena nebo poškozena tak, že jejich 

původní stav je změněn. Příslušník pro ZPP, který ohledání provádí je postaven před 

důležitý úkol posoudit takové předměty na místě a určit závěr o tom, jaký byl původní 

stav, jakou funkci předmět plnil, jak na něj požár působil, zda předmět patří k objektu, 

je-li na původním místě nebo byl přinesen, apod. Ohledáním musí být dosaženo 

celkového obrazu o situaci na požářišti. Je důležité, aby při ohledání byly zjišťovány 

a posuzovány i takové předměty, okolnosti nebo situace, které nemusí mít přímou 

souvislost s příčinou, případně mohou mít význam při stanovení preventivních 

opatření. 

Při ohledání se důsledně zkoumá a ověřuje správnost funkcí jednotlivých celků 

technických zařízení, jejich úplnost a jednotlivé vady na těchto zařízeních. Zvláštní 

pozornost při ohledání musí být věnována nejen stopám požárem způsobeným, ale též 

polohám a stavům jednotlivých funkčních či ovládacích částí. Jedná se na příklad 

o konečné polohy přepínačů, uzávěrů, jisticích prvků, pojistných ventilů, apod. 

Jsou-li na požářišti nalezeny elektrické spotřebiče je nutno kromě příslušné 

fotodokumentace a zakreslení tyto předměty zajistit a zabránit jakékoliv manipulaci 

s nimi, zejména ponechání poloh vypínačů v původním stavu, apod. Důležité je 

zejména to, aby poloha vypínačů byla dokumentačně podchycena v detailu a el. 

spotřebič eventuelně zaslán k expertíze. Při ohledání je nutno se zaměřit na zjištění, 

zda byly či nebyly v době požáru zapojeny do zásuvky přívodu el. energie. Přitom 

i zjištění, že vodiče přívodního kabelu k zásuvce nevedou, nemusí být důvodem 

k závěru, že požár z této příčiny nemohl vzniknout. K vytržení přívodních kabelů ze 

zásuvek může dojít i v průběhu požáru, což může být způsobeno padajícími 

stavebními konstrukcemi či materiály. Nelze vyloučit ani odstranění přívodního 

kabelu el. energie úmyslně. Pozornost je potřeba věnovat místu, kde byl elektrický 

spotřebič umístěn. Na takovém místě můžeme nalézt charakteristické znaky prohoření, 

případně můžeme zadokumentovat skutečnost,  jakým směrem se požár šířil. Bude to 
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důležitý důkaz toho, že hoření bylo v tomto místě prvotní a nemohlo k němu dojít 

v pozdější době. Kromě spotřebičů je nutno věnovat pozornost všem zbytkům 

přívodních kabelů, zásuvkám, apod. Jak již bylo v textu této bakalářské práce 

uvedeno, nelze výše uvedené činnosti provádět bez platného osvědčení o odborné 

způsobilosti v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné 

způsobilosti v elektrotechnice. V praxi této skutečnosti není věnována patřičná 

pozornost. 

Při ohledání nesmí být zapomenuto na prozkoumání existence dalších 

tepelných, plynových a jiných spotřebičů, které byly v objektu používány (lokální 

topidla, ohřívače, kotle, apod.). Zde je nutno se zaměřit především na způsob jejich 

instalace a umístění, vzdálenost od hořlavých předmětů a stavebních konstrukcí, 

napojení na kouřovody a komínová tělesa, apod. Z povrchu těchto spotřebičů nesmí 

být před zadokumentováním odstraňovány zbytky natavených materiálů. Vedou-li 

kouřovody přes hořlavou konstrukci, je nutné zjistit, zda byl prostup kouřovodu 

proveden předepsaným způsobem. Pečlivě musí být ohledána komínová tělesa 

a provedena zkouška těsnosti. Její výsledek však může být pouze informační, jelikož 

taková zkouška je po velkém požáru neprůkazná, protože nelze vyloučit, že 

k poškození komínového pláště došlo vlivem prudkého ochlazení hasební látkou a tím 

k jeho narušení [1]. 

 

7.2.3. Odkrývání jednotlivých vrstev 

 
 Při odkrývání vrstev od povrchu k podlaze mohou být nalezeny: 

Ø zbytky tuhých zapalovadel, plechové nádoby různých velikostí, střepiny skla 

z lahví, ve kterých byly vzněcující látky, nedohořelé svíčky, zápalky, apod., 

Ø odlišně zbarvený popel se struskou nebo příškvarky po chemických látkách, které 

shořely za větší teploty než okolní předměty, 

Ø skvrny s nepravidelným okrajem po vyhořelé hořlavé kapalině na podlaze, ohořelé 

hadry a textilie  napuštěné hořlavými kapalinami, 

Ø zcela neshořelé nebo podle druhu popela poznatelné záměrně upravené ohnisko 

vzniku požáru nakupením papíru, třísek, hadrů, včetně poznatelných odlišností 

materiálů v daném prostředí. 
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7.2.4. Znaky násilného vniknutí 

 
Všechny uváděné skutečnosti při ohledání místa vzniku požáru náleží výhradně 

do kompetence policejních orgánů. Při spolupráci s policejními orgány nesmí být 

opomenuta možnost násilného vniknutí do objektu určeného pro bydlení, přičemž je 

zpravidla sledován: 

Ø  stav dveří, vrat, poloha jejich kovových částí, stav zámků, poloha závor, zástrček,    

 klíčů, 

Ø stav okenních otvorů, zástrček, dřevěných rámů, výplní oken, 

Ø stav jiných přístupů do objektu, 

Ø poloha a umístění takových předmětů, pomocí kterých by mohlo dojít ke vniknutí 

do objektu (žebříky, stavební materiál, apod.). 

 
7.3.  Získání informací pro určení verzí vzniku požáru 

 
 K tomu, abychom si mohli udělat představu o možných verzích vzniku požáru, 

o ději, který vzniku požáru předcházel, o následcích požáru a v neposlední řadě 

o činnosti osob v souvislosti s touto událostí, musíme již od prvního úkonu zjišťovat, 

zaznamenávat a ukládat informace, poznatky, podklady, důkazy, materiály, různá 

vyhodnoceni, zprávy, dokumentaci, apod. Získávání informací je důležitá činnost, 

která je uplatňována v různých formách ve všech etapách zjišťování příčin vzniku 

požárů. 

Potřebné poznatky a informace, ať už takové, které lze použít přímo jako 

důkazní materiály, nebo pomocné, které pomohou vytyčit směr zjišťování můžeme 

získávat z následujících zdrojů: 

a) z různé dokumentace 

b) z ohledání požářiště 

c) z informací svědků 

 

a) z různé dokumentace  
 

V této oblasti lze čerpat z předpisů o požární ochraně, technických normativních 

požadavků, návodů výrobce, odborné literatury, statisticky sledovaných událostí 

(zejména z rozborů sobě podobných požárů), požárně technických charakteristik 

a technicko bezpečnostních parametrů látek a materiálů,  znaleckých posudků, apod. 
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b) z ohledání požářiště 
 
Konkrétně z ohledání zóny hoření i z ohledání území přiléhajících k zóně hoření. 

Sem můžeme např. zařadit poznatky a fakta o ohnisku požáru, ohniscích hoření, 

ohniskových příznacích a směru šíření požáru, stopách a věcných důkazech majících 

vztah k příčině požáru, fakta o nalezených předmětech, o stupni poškození stavebních 

konstrukcí, technických zařízeních a materiálů. 

Informace získané ohledáním požářiště můžeme rozdělit na prvotní, odvozené, 

případně na tzv. negativní zjištění: 

Ø prvotní informace - takové, které bezprostředně vyplývají z charakteru materiální 

změny zjištěné ohledáním. Například zbytky el. spotřebiče zapojeného do sítě, 

příznaky el. zkratu na el. instalaci, látky a materiály v prostorách dotčených 

požárem, které by se tam vyskytovat neměly, případně jejichž výskyt v daných 

prostorách není obvyklý, neuzavřený vybírací otvor komínového tělesa, stopy po 

násilném vniknutí do objektu, apod., 

Ø odvozené informace - takové, které je možno logicky vyvodit z prvotních informací 

na základě v úvahu přicházejících zákonitostí. Tyto informace mají především 

taktický význam, vedou ke správnému rozhodování o dalším postupu a k tvorbě 

reálných verzí. Například jde o nález odhozených nedopalků cigaret v okolí 

požářiště, apod., 

Ø negativní zjištění - taková zjištění, která se předpokládají a měla by vzhledem k 

ostatním změnám (věcem) existovat nebo změny (věci), které se v souhrnu 

ostatních věcí jeví jako nelogické či rozporné, existují, ale existovat by neměly. 

Např. při ohledání kuchyně v bytové jednotce nejsou nalezeny předměty ani jejich 

zbytky, ač by tam podle získaných informací měly být nalezeny. Tato negativní 

zjištění napomáhají k objektivnímu poznání pravé podstaty prověřované události.  

 

c) z informací svědků 
 

Policejní orgán s těmito osobami sepíše úřední záznam o podání vysvětlení dle 

ustanovení § 158 odst. 5 trestního řádu [19], v odůvodněných případech může 

policejní orgán z různých jasně uvedených důvodů v trestním řádu provádět výslech 

svědka (např. za přítomnosti soudce). Otázky může formulovat soudce, státní zástupce 

či policejní orgán. I když příslušník pro ZPP by svoji přítomnost u výslechu svědka 
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právně nezdůvodnil, lze se v rámci spolupráce s policejními orgány na důležitých 

formulovaných otázkách dohodnout.     

Výslech je vyšetřovací úkon, jehož podstata při důsledném dodržení požadavků 

vyplývajících z trestního řádu, spočívá v získání a doslovné protokolaci výpovědí. 

Svědecká výpověď je základním a nejčastějším důkazním prostředkem 

v trestním řízení. Význam výpovědi svědků pro správné rozhodnutí věci je 

mimořádný. Mnohé okolnosti významné pro rozhodnutí lze objasnit a prokázat často 

jen za její pomoci.  

Z uvedeného vyplývá, že výslechy svědků mohou provádět pouze orgány činné 

v trestním řízení. Příslušníci HZS ČR se mohou výslechů zúčastnit pouze se 

souhlasem kompetentních příslušníků Policie ČR, případně mohou připravit konkrétní 

otázky pro výslech. Odborné formulování otázek příslušníky pro ZPP je jednou 

z významných forem účinné spolupráce mezi těmito dvěma složkami IZS. Tyto 

odborně formulované otázky jsou použitelné, pokud nejsou použity do odborných 

vyjádření nebo znaleckých posudků. Pro trestní řízení musí být tyto informace získány 

v souladu s trestním řádem, nikoliv v souladu se zákonem o požární ochraně. 

Při zjišťování příčin vzniku požárů se příslušníci pro ZPP neobejdou bez 

získávání potřebných informací od svědků události. K této činnosti je zmocňuje zákon 

o požární ochraně, který v ustanovení § 88 odst. 1 stanoví, že: "Příslušníci při 

 zjišťování příčin vzniků požárů jsou oprávněni vstupovat do objektů, provádět 

potřebná zjištění a úkony, nahlížet do příslušné dokumentace, požadovat potřebné 

údaje a vysvětlení". V tomto smyslu mohou příslušníci pro ZPP činit všechna potřebná 

opatření, jež mohou vést k zjištění příčiny vzniku požáru, zejména mohou požadovat 

od kohokoliv vysvětlení nutná ke zjištění příčiny vzniku požáru. Účelem získávání 

informací od svědků je získání pravdivých skutečností a odpovídajících údajů k dané 

události [1]. 

 

7.4. Způsob určení verzí vzniku požáru 

 
Určení verze vzniku požáru je základním předpokladem ke zjištění příčiny 

a okolností vzniku požáru. Je to v podstatě  reálný odhad skutečností, které vedly ke 

vzniku požáru. Verze sledují vysvětlení proč, z jakých příčin, jakým jednáním 

a v důsledku jakých skutečností požár vznikl. Neslouží tedy jen k předběžnému 

vyslovení předpokladu o příčině vzniku požáru, ale i k předběžnému určení jevů, 
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okolností, chování a činností, které se vznikem požáru souvisely a měly rozhodující 

vliv na jeho vznik. 

Účelem určení a prověrky verzí je stanovení reálných předpokladů o příčině 

a okolnostech vzniku požáru na základě dosud zjištěných faktů a jejich analýza 

vedoucí ke zjištěni  příčiny vzniku požáru. 

Přestože stanovení a prověrku verzí chápeme jako jednotný, neoddělitelný 

a navzájem se ovlivňující proces, můžeme ho rozčlenit do tří fází: 

a) shromažďování faktů a stop 

b) stanovení (tvorba, sestavení) verzí 

c) prověrka verzí 

V jednotlivých fázích určení verze vzniku požáru postupujeme následujícím 

způsobem:  

V první fázi (shromažďování faktů a stop) příslušníci HZS ČR pověření 

zjišťováním příčin vzniku požárů shromažďují fakta a stopy, jež byly zanechány na  

předmětech, ve vědomí lidí a provádějí jejich posouzení a analýzu. Jedná se 

o shromáždění dosud známých výsledků a informací včetně existujících souvislostí. 

Ve druhé fázi (stanovení verzí) na základě zjištěných faktů a jejich vyhodnocení 

vytyčujeme a odůvodňujeme jednotlivé verze příčiny a okolností vzniku požáru. Verze 

o příčině vzniku požáru je potřeba stanovit vždy, kdy příčina a okolnosti vzniku 

požáru nebyly, po provedení prvotních úkonů, známy. Při zjišťování příčin požáru se 

mohou vyskytovat případy, kdy již od samého začátku nebo po provedeni prvotních 

úkonů bude příčina známa. Zejména tam, kde existují přímí a hodnověrní svědci, kteří 

osobně viděli za jakých okolností došlo k požáru a mohou potvrdit, co bylo jeho 

příčinou. Zpravidla nelze stanovit verze bezprostředně po zahájení šetření, protože 

nejsou dosud shromážděny a vyhodnoceny výsledky z první a druhé etapy zjišťování 

příčiny vzniku požáru a není dostatek informací a poznatků. Stanovení verzí 

takovýmto způsobem by mohlo zavést šetření špatným směrem, mohlo by dojít 

k nesprávnému postupu a k zanedbání některých možných verzí, a tím k chybám při 

zjišťování příčiny vzniku požáru. Proto se ke tvorbě verzí přistupuje až po získání 

a vyhodnocení základních informací a poznatků získaných výslechy svědků 

a ohledáním požářiště (jestliže verze příčiny vzniku požáru je předpokládána, pak 

tento předpoklad musí být podložen konkrétními fakty). Každá takto stanovená verze 

o příčině vzniku požáru musí být vždy odůvodněna zjištěnými fakty. Musí být 

uvedeny důvody, které vedly k zařazení této verze mezi reálné možné verze, včetně 
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popisné části s odkazem na zjištěné a vzájemně související skutečnosti, předcházející 

činnosti, apod. Verze, stanovené u konkrétního případu, musí v sobě zahrnovat 

všechny prostředky a mechanismy, fyzikální či chemické procesy, působení lidského 

činitele, které mohly být za určitých podmínek zdrojem zápalné teploty. Při stanovení 

verzí je dále potřeba držet se zásady všestrannosti a objektivnosti, nelze podléhat 

jedinému názoru, tzn. neomezit se pouze na jednu verzi, která se za dané situace nabízí 

jako věrohodná a reálná. Na druhé straně nelze podceňovat názory o příčině vzniku 

požáru i od ostatních osob, tj. od příslušníků jednotek požární ochrany a jiných 

zainteresovaných osob. 

Ve třetí fázi (prověrka verzí) na základě zjištěných faktů, jejich vyhodnocení, 

případně za pomoci dalších postupů (expertíz, zkoušek, rekonstrukcí, použití odborné 

literatury, znaleckých posudků, apod.) se prověřuje oprávněnost jednotlivých verzí. 

Výsledkem prověrky verzí by mělo být získání dostatečného důkazního materiálu, 

kterým by se určitá verze potvrdila a zbývající by bylo možno vyloučit. Nepotvrdí-li 

se některá konkrétní verze a nelze-li však také získat dostatek důkazů pro její 

vyloučení, nelze považovat konkrétní příčinu vzniku požáru za zjištěnou. Zvláště 

tehdy, jestliže podobná situace vyvstane současně u dvou či dokonce více 

rovnocenných verzí. Obdobně v případě vyloučení všech verzí došlo k chybnému 

postupu při tvorbě verzí (málo verzí) nebo v nedostatečném či chybném získávání 

podkladů při tvorbě verzí. Při prověrce určité verze můžeme získat i poznatky 

vztahující se k verzím dalším nebo naopak poznatky, které oslabují reálnost dané 

verze, případně ji vylučují. Podobně mohou být získány poznatky ke skutečnostem do 

té doby neznámým, opravňujícím ke stanovení verze další. Proto je na místě 

požadavek souběžné prověrky všech verzí. Tato nutnost vyplývá i z toho, 

že soustředíme-li se na prověrku jediné verze, bude ztížena prověrka ostatních (časový 

odstup a s tím spojené komplikace). Musíme tedy věnovat všem verzím stejnou 

pozornost [1]. 

 

7.5. Postup ohledání v návaznosti na určené verze vzniku požáru a jejich 

postupné případné vyloučení 

 
Postup ohledání v návaznosti na určení verze vzniku požáru je charakterizován 

specifickými podmínkami, případně průvodními jevy. Jejich porovnáváním 

s podmínkami na požářišti, porovnáním s již známými skutečnostmi se mohou pak 
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potvrdit či vyloučit jednotlivé verze, a tím dospět k zjištění příčiny požáru. 

Při prověřování jednotlivých verzí je možno využít takzvaných základních faktorů pro 

prověrku verze podle: 

 a) polohy ohniska požáru a zvláštností šíření požáru - tento faktor vyloučíme  

tehdy,  jestliže poloha ohniska požáru pro prověrku verze (např. s ohledem na 

iniciaci) neodpovídá na základě dodatečného zjištění skutečnému místu vzniku 

požáru, 

b)  časového hlediska - je-li zjištěn (třeba i dodatečně, výpočtem) čas vzniku požáru, 

pak je možno vyloučit ty verze, které vzhledem k známému časovému intervalu 

iniciace nepřicházejí v úvahu. V tomto směru je možno využít známé časové 

relace (např. možnosti vznícení materiálu od odhozeného nedopalku cigarety), 

c)  specifického projevu příčiny vzniku požáru - prověřuje se podle toho, zda byly 

viděny, zjištěny nebo pozorovány specifické projevy, které jsou charakteristické 

pro některé konkrétní příčiny požárů. Např. příčiny požáru od elektrického 

zařízení mohou být provázeny jiskřením, zábleskem, poklesem napětí, změnou 

svítivosti žárovek, zápachu po spálené izolaci vodičů. Samovznícení fermeží 

napuštěných látek je provázeno specifickým zápachem produktů termického 

rozkladu olejů, 

d)  zvláštnosti situace, která předcházela vzniku požáru a jejího vývoje k okamžiku 

vzniku požáru - např. verze o příčině vzniku požáru od jisker z komína se může 

posuzovat podle směru a síly větru před vznikem požáru. Verze o nedbalostním 

jednání kuřáků např. podle údajů, zda byli kuřáci na místě před vznikem požáru, 

e)  charakteru a stavu předpokládaného zdroje vznícení - zde je nutno zjistit, 

případně praktickými zkouškami ověřit, zda předpokládaný iniciátor mohl 

způsobit takový tepelný impuls, aby došlo ke vznícení materiálu uloženého 

v místě vzniku požáru. 

Samotné kladné zjištění při prověrce verze pomocí uvedených základních faktorů 

pochopitelně nestačí. Musí být doloženo např. objektivním vyloučením ostatních verzí 

a průkazním doložením konkrétní verze vzniku požáru, pokud je to možné [1]. 
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7.6. Určení kriminalistického ohniska požáru v návaznosti na svědecké ohnisko 

a požární ohnisko 

 
 Objektivní zjištění příčiny vzniku požáru závisí především na přesném, kvalitně 

a důsledně provedeném ohledání požářiště. Poznatky získané při ohledání požářiště 

jsou ve většině případů rozhodující pro zjištění příčiny vzniku požáru. Při požáru však 

nemusí vznikat všechny druhy příznaků. Proto je v každém konkrétním případě 

důležité zjistit a zafixovat ty, které vznikly a zachovaly se. I malý počet zjištěných 

příznaků pomůže ke stanovení místa vzniku požáru. 

 Jedním z nejdůležitějších úkolů při ohledání požářiště je nalezení 

a zadokumentování ohniska požáru, tj. místa vzniku požáru. Pokud budou chybět 

doklady o místě vzniku požáru, nebudou závěry o příčině požáru věrohodné. Je proto 

velmi důležité přesně stanovit, kde požár skutečně vznikl. Při zjišťování ohniska 

požáru má rozhodující vliv stav konstrukcí, materiálů a zařízení po požáru. Podle 

charakteru destrukcí, ohoření, působení tepelných procesů, podle ohniskových 

příznaků a příznaků směru šíření požáru můžeme stanovit nejen zónu hoření , ale také 

vlastní ohnisko požáru [1]. V praxi rozeznáváme tři druhy ohnisek požáru: 

a) svědecké - je to místo, kde byl požár nebo jeho důsledky (např. kouř) zpozorovány 

svědky, 

b)  požární - je to místo nejintenzivnějšího hoření, může vzniknout i několik 

takových ohnisek a jsou to zpravidla místa největšího soustředění sil 

a prostředků ke zdolání požáru, 

c) kriminalistické - je to místo, kde je zjištěno první hoření, a kde tedy skutečně 

došlo ke vzniku požáru. 

 
Tato tři ohniska mohou nemusejí být však totožná [3]. 

 

7.7. Fáze ohledání místa požáru ve vztahu ke kriminalistickému ohnisku požáru 

 
Místo požáru je zpravidla ohledáno ve dvou časově navazujících fázích. První se 

nazývá „statická fáze ohledání“ a je při ní  řádně prohlédnuto a zdokumentováno 

místo požáru od vnějších částí přiléhajících k zóně hoření směrem k předpokládanému 

místu vzniku požáru, tj. jeho kriminalistickému ohnisku.  

Kriminalistické ohnisko vzniku požáru lze nalézt a upřesnit pomocí  tzv. 

„ohniskových příznaků“. V největší míře je hledán tzv. „ohniskový kužel“ 
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s charakteristickým konickým tvarem písmene V. Ohniskový kužel vytvářejí nad 

místem vzniku požáru plynné produkty hoření obsahující pevné kouřové částice 

a působení přenosu tepla konvekcí (prouděním).  

Charakteristická a spíše nepravidelná konická kouřová stopa je viditelná zvláště 

na svislých stavebních konstrukcích, dekoračních textiliích, příp. zbytcích nábytku. 

Podle úhlu rozevření konické stopy lze odhadnout i rychlost počáteční fáze hoření.  

Na jednotlivých druzích stavebních konstrukcí lze dohledat další ohniskové 

znaky:  

a) zděné a betonové stavební konstrukce mívají v místech ohniska vlivem největší 

tepelné degradace zdivo obnažené od omítky, betonové konstrukce jsou silně 

rozpraskané 

b) dřevěné stavební konstrukce s nosnou či dekorativní funkcí v místech ohniska 

zcela chybí nebo jsou vyhořelé až do hloubky materiálu s charakteristickou 

bradavičnatou strukturou s vysokým stupněm zuhelnatění dřeva 

c) kovové konstrukce mívají místa s největší deformací, okujemi či změnou barvy 

kovového materiálu v závislosti na míře jeho vyžíhání 

Charakteristické bývá i prostorové zřícení stavebních konstrukcí objektu 

směrem do míst vzniku požáru. 

Domnělé či skutečné kriminalistické ohnisko vzniku požáru je po jeho 

zadokumentování podrobeno druhé, „dynamické fázi ohledání“. Cílem dynamické 

fáze ohledání je prokázat a upřesnit kriminalistické ohnisko požáru včetně nálezu tzv. 

„iniciátoru“.  

V dynamické fázi ohledání jsou v okolí kriminalistického ohniska postupně 

odklízeny vrstvy trosek stavebních konstrukcí a materiálů, popela nebo shořelého 

zařízení. Dále je prostor kriminalistického ohniska pomalu a pečlivě rozebírán s cílem 

nálezu zbytků „iniciátoru-zapalovadla“, spolu s určením vlastní hořlavé látky, která 

začala hořet jako první.  

Pokud se v prostoru kriminalistického ohniska podaří nalézt zbytky 

„iniciátoru“, většinou jsme schopni zjistit i teplotu, či množství energie, kterou je 

„iniciátor“ schopen vyvinout a předat přítomné hořlavé látce.  

Pokud teplota „iniciátoru-zapalovadla“ převyšuje teplotu vznícení u hořlavých 

kapalin či plynů nebo teplotu vznícení či bod hoření u pevných hořlavých látek, je 

alespoň v teoretické rovině proveden  „průkaz vzniku hoření“.  
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V součinnosti  s orgány  PČR by měly být při každém ohledání místa požáru 

nalezeny „stopy“ nebo „vzorky“ sloužící v případném trestním řízení pro opatření 

důkazů nebo indicií trestné činnosti pachatele. Význam jednotlivých uvedených pojmů 

lze definovat následujícím způsobem: 

„stopa“ může být faktickou indicií vedoucí k objasnění příčiny vzniku požáru 

případně i k ustanovení pachatele přestupku nebo trestné činnosti 

„důkaz“ je zadokumentovaná skutečnost nálezu stopy, předmětu nebo jen 

protiprávního  jednání,  usvědčující konkrétního pachatele ze spáchání 

přestupku nebo trestného činu 

„důkazní nouze“ je stav vzniklý při předložení nedostatečných stop či důkazů, při 

kterém není možno pachateli prokázat spáchání přestupku či trestné 

činnosti. 

Z praxe je známo, že po provedeném šetření je méně složité stanovit příčinu 

vzniku požáru i s označením podezřelé osoby než později obviněnému pachateli 

v trestním řízení získanými důkazními prostředky vinu plně prokázat [1,3]. 

 

7.8. Detailní rozbor problémů při ohledání požářiště  

 

         Vznik nežádoucího stavu důkazní nouze částečně eliminuje požadavek 

na „zásadu ochrany stop a důkazů“. Pro snadnější řešení praktických problémů při 

ohledání požářiště je nutné si uvědomit, že  v praxi může docházet k částečnému nebo 

úplnému zničení stop a důkazů při následujících činnostech: 

a) zničení stop a důkazů vlivem samotného procesu hašení, kdy může dojít 

k doslovné přeměně místa vzniku požáru zbytečně silným vodním proudem 

s následným vyplavením stop či důkazů, 

b) v místě kriminalistického ohniska požáru může dojít vlivem nadbytečné činnosti 

a pohybu hasičů včetně dalších přítomných osob k zašlapání či rozšlapání stop či 

důkazů, případně přenesení jejich zbytků do míst, kde se původně nevyskytovaly, 

c) odstranění stopy nebo důkazu v rámci nadbytečné evakuace materiálu (např. 

z okenních otvorů hořícího objektu) bývá bohužel zažitým postupem zasahujících 

příslušníků HZS ČR či JSDH, 

d) neodborná manipulace s předměty či jejich zbytky v kriminalistickém ohnisku 

požáru, 
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e) manipulace s těly usmrcených osob při požáru, jejich přemístění; změna polohy je 

nepřípustná, stejně jako odebrání předmětů z jejich rukou; výjimkou je změna 

polohy těla v důsledku aplikace záchranných a oživovacích technik, o této změně 

polohy těla je nutné informovat příslušníka pro ZPP či příslušníky orgánů činných 

v trestním řízení, 

f) neodborná manipulace či odstranění zbytků iniciátorů-zapalovadel, prvků 

elektrické instalace, elektrických, plynových, tepelných a jiných spotřebičů 

a zbytků technických a technologických zařízení nalézajících se 

v kriminalistickém ohnisku požáru nebo v jeho bezprostřední blízkosti, 

g) při vlastním procesu hoření může být postavení hořlavých předmětů (vlivem 

degradace materiálů, z kterých byly vyrobeny) přetvářeno a může docházet 

k vytváření druhotných ohnisek, 

h) mezi ukončením zásahových prací a začátkem ohledání místa požáru příslušníkem 

pro ZPP a příslušníky PČR nemusí existovat bezprostřední časová návaznost 

a zainteresované osoby (majitel objektu, uživatel, apod.) nemusí být fyzicky 

přítomny. Úkolem policejních orgánů je mimo jiné vždy zajistit, aby se v této 

době na požářišti nemohly pohybovat nepovolané osoby, které mohou odstranit 

stopy nebo důkazy. 

 

Pokud se k požáru dostaví jednotky HZS ČR či JSDH ještě v době jejich rozvoje, 

jsou zkušení velitelé zásahu schopni, zvláště po provedeném průzkumu, vypozorovat 

a zaznamenat alespoň přibližné místo, kde požár vznikl a z kterého se šíří. Velitel 

zásahu by pak měl na domnělé místo vzniku požáru upozornit zasahující hasiče a plně 

uplatnit dostupná opatření pro ochranu stop a důkazů. V praxi se tak často stává, že 

právě zasahující hasič upozorní příslušníka pro ZPP na důležitou okolnost s vazbou na 

vznik a šíření požáru [1]. 

 

7.9. Zajišťování vzorků a předmětů k odbornému zkoumání na požářišti 

 

Zejména na základě součinnostní dohody příslušníků PČR a HZS ČR při 

vyšetřování požárů jsou k odběru vzorků a získání důkazů na místě požáru oprávněni 

jak příslušníci PČR (kriminalistický technik, příslušník odboru kriminalistické 

techniky a expertiz), tak i příslušníci HZS ČR (příslušník pro ZPP, příslušník 



 53 

technického ústavu požární ochrany). Rovněž tak vyhodnocení vzorků může být 

v rámci vzájemné dohody provedeno na expertizních pracovištích obou složek [3]: 

a) u PČR se jedná o Odbor kriminalistické techniky a expertizy při Krajských 

správách PČR (užívaná zkratka „OKTE“), nebo Kriminalistický ústav Praha při 

Policejním prezidiu PČR 

b) u HZS ČR se jedná o Technický ústav požární ochrany Praha (užívaná zkratka 

„TUPO“). 

V případech, kdy se v souvislosti se vznikem požáru zjevně jedná o trestný čin 

(viz. Tabulka 4 kapitoly č. 5.1 této bakalářské práce), za práci na místě vzniku požáru,  

co si od HZS ČR převezme PČR místo události, zodpovídá příslušník PČR, který na 

místě převezme velení. Konkrétní mechanismy rozdělení odpovědnosti za úkoly 

prováděné na místě vzniku požáru mezi policisty řeší interní pokyn, a to závazný 

Pokyn policejního prezidenta č. 130/2007 Sb. a práci na místě vzniku požáru další 

interní akty řízení. Velícím policistou na místě vzniku požáru může být policista 

obvodního oddělení nebo např. vedoucí výjezdové skupiny. Policista, který si na místě 

vzniku požáru převezme velení, je plně odpovědný za všechny úkony prováděné na 

místě vzniku požáru, za jeho zajištění, apod. Je rovněž plně odpovědný za to, jaké 

stopy a kde se zajistí. Za prakticky správné provedení zajištění stop, případně odběr 

vzorků je odpovědný kriminalistický technik, který rovněž musí vytvořit plánek místa 

události, fotodokumentaci a videozáznam, pokud mu to je uloženo. Bylo by vhodné, 

aby mezi příslušníkem pro ZPP a velícím příslušníkem PČR na místě události 

fungovala komunikace, neboť určení místa zajištění stop ze strany policisty, který není 

odborníkem v problematice požárů, je velmi obtížné. Konkrétní odběry dále po 

konzultaci s příslušníkem pro ZPP provádí kromě kriminalistického technika, odborný 

pracovník OKTE či TUPO.  

Přítomný příslušník pro ZPP je však i v tomto případě konzultantem 

a „mozkem“ prací probíhajících pro objasnění příčiny vzniku požáru, včetně odběrů 

vzorků. Takové postavení příslušníka pro ZPP by mělo být dáno jeho zkušenostmi 

z téměř každodenního šetření příčin vzniku požárů a jeho povinností zpracovat spis 

k požáru včetně všech jeho požadovaných součástí.  

V případě šetření požáru s následky zakládajícími pouze vznik přestupku 

vyplývající z porušení předpisů o požární ochraně (viz. Tabulka 3 uvedená v kapitole 

č. 5.1), za řádné ohledání místa požáru a zajištění případných vzorků či získání důkazů 

odpovídá pouze příslušník pro ZPP. V rámci výše uvedené součinnostní dohody však 
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příslušník ZPP může požádat příslušníky PČR o patřičnou spolupráci ke zjištění 

doposud neznámého pachatele přestupku vyplývajícího z porušení předpisů o požární 

ochraně. Obdobně se postupuje u požárů, jejichž příčinou vzniku je technická závada.  

Problematika odběru, uložení, zaslání a vyhodnocení vzorku se specificky 

odvíjí od zajištěné fáze vzorku. 

 

7.9.1. Vzorky plynů 

 
 Vzorky plynné fáze se zpravidla neodebírají, ale druh zájmového plynu 

lze určit dle ČSN EN 1089-3 [22], případně podle staršího značení kovových 

tlakových nádob k dopravě plynů nebo přepravních obalů nebo dle povinného 

typového označení zásobníků  či produktovodů. 

Při případném odběru plynných vzorků je však nutno dodržet bezpečnostní 

opatření pro ochranu zdraví, zvolit ochranné pomůcky a metodu odběru podle toho, 

zda se jedná o plyn hořlavý, toxický, inertní, apod. 

Odběr plynných vzorků se provádí v případě, že nestačí k určení druhu 

a koncentrace plynu dostupná technika a měřicí zařízení (např. výbava zásahových 

vozidel jednotek požární ochrany, poruchových služeb, a pod.) 

Vzorek plynu se zajistí tak, že se napumpuje do neprodyšného obalu nebo 

do laboratorní skleněné vzorkovnice. Vzorkovnice musí být čistá a dokonale těsnit. 

Pro odběr plynů rozpustných ve vodě je vhodné, aby rovněž byla suchá. V případě 

netěsnosti se používá na zábrus mazací tuk. Další možností odběru je naplnit 

vzorkovnici vodou a v místě odběru vodu vylít. Vylitím vody se vzorkovnice naplní 

směsí vzduchu a žádaného plynu. 

 
7.9.2. Vzorky kapalin 
 

Vzorek kapalné fáze, převážně hořlavé kapaliny, se uloží do speciálních 

skleněných ampulí (tzv. vialek) uzavíratelných plechovým hermeticky těsnícím 

víčkem upevňovaným na ampuli pomoci speciálních kleští. V nouzi je možno vzorek 

kapaliny umístit i do jiných skleněných nádob, pokud možno se zabroušeným hrdlem 

nebo s pryžovým těsněním (tzv.  zavařovačky s twist víčkem popisované v kapitole 

č. 7.4 této bakalářské práce) pro neprodyšné uzavření.  

Přepravní obal se vzorkem kapaliny se zabalí tak, aby vydržel i nešetrný 

export a zašle na výše uváděná odborné pracoviště OKTE či TUPO.   
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Naprosto stejný postup je zvolen při zajištění vzorku pevných hmot nasáklých 

neznámou hořlavou kapalinou 

 

7.9.3. Vzorky pevných látek 
 
Odběr vzorků pevných látek nebo předmětů lze upřesnit na odběr zbytků 

technických a technologických zařízení, elektrických, plynových, tepelných a jiných 

spotřebičů včetně zbytků jednotlivých prvků elektrické instalace. Vzorky se balí do 

přepravních krabic a obalů (popisovaných v kapitole č. 7.4 této bakalářské práce), 

které jsou upravené tak, aby nedošlo k poškození vzorku.  

Zajištěné vzorky prvků elektrické instalace se zbytky vodičů mají mít 

minimální délku 30 až 40 cm pro možnost porovnání se strukturou vodičů 

nepoškozenou požárem.  

Vzorky prvků elektrické instalace a vodičů se odebírají v místech vykazujících 

stopy zkratových jevů, působení přechodového odporu, nebo přetížení elektrického 

spotřebiče či elektrické sítě. Jedná se zároveň o místa, kde prvotně došlo k masivní 

přeměně elektrické energie v energii tepelnou. Na zbytcích elektrických vodičů, 

elektrických zařízeních a a jejich součástí je možné nalézt charakteristické znaky 

zvýšené teploty či přetavení materiálu:  

a) tzv. „nátavy“, které lze na vodiči, zvláště potom na jeho koncích najít v podobě 

kapiček roztaveného materiálu vodiče s hladkou nebo zdrsnělou strukturou 

povrchu, 

b) bodové, a to částečné nebo úplné poškození izolace vodiče včetně jeho chrániček,  

c) částečné nebo úplné roztavení materiálu vodiče, případně jeho vyžíhání vlivem 

vysoké teploty vznikající při elektrických zkratech či elektrických obloucích nebo 

v místech vzniku elektrického přechodového odporu, 

d) zašpičatělý konec elektrického vodiče dokladující vznik elektrického zkratu a jeho 

přechod v elektrický oblouk. 

Zajištěné vodiče s tzv. „nátavy“ mají při dalším expertizním zkoumání velikou 

vypovídající,  případně důkazní hodnotu. Hladký povrch a charakteristická struktura 

„nátavu“ potvrzuje vznik tzv.„primárního zkratu“, který je možno v patřičných 

logických souvislostech  označit jako příčinu vzniku požáru.   
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7.9.4. Vzorky látek se sklonem k samovznícení 
 

Příčinou vzniku požárů v objektech určených pro bydlení může být i proces 

fyzikálního a chemického samovznícení, a to převážně v prostorách dílen, garáží 

a uhelen rodinných domů. I když se statisticky nejedná o časté požáry, nelze vyloučit 

vznik požárů v těchto objektech samovznícením pevných paliv, případně tkanin 

nasáklých oleji, barvami či fermeží. Verzi příčiny vzniku požáru samovznícením lze 

vyloučit až po provedeném zkoumáním vzorků. Vzorky uvedených materiálů se 

odebírají a zasílají v menších množstvích v sáčcích nebo kartonových krabicích 

(popisovaných v kapitole č. 8.4 této bakalářské práce). Před odesláním se vzorky 

uchovávají v lednici. 

 

7.10. Zpracování a dokumentace  

 
Všechny vzorky je potřebné před jejich odebráním na místě požáru 

zadokumentovat a v popisu přiloženém ke vzorku uvést místo a čas vzniku požáru, 

stručnou charakteristiku a zvláštnosti jeho vzniku a šíření, je nutno popsat místo 

a okolnosti odběru vzorku a zpracovat „Protokol o odběru výrobku nebo vzorku“.  

V případě odebrání zbytků spotřebičů, předmětů nebo věcí související 

s předpokládanou příčinou vzniku požáru k dalšímu zkoumání v rámci expertíz na 

odborných pracovištích OKTE či TUPO, je nutné majiteli nebo osobě, u které požár 

vznikl, předat řádně vyplněný „Protokol o předání a převzetí výrobku nebo vzorku“. 

Pro určení konkrétní příčiny vzniku požáru se na odborných pracovištích 

OKTE či TUPO provádějí kriminalisticko chemické, kriminalisticko defektoskopické, 

elektrotechnické a požárně chemické expertízy [20]. 

Znalecké zkoumání je využíváno zejména při potvrzování či vylučování 

možností určitých konkrétních jevů a okolností požáru nebo při potvrzování či 

vylučování konkrétní verze o příčině požáru. Příslušník pro ZPP koncipuje odborné 

vyjádření za státní znalecký ústav, z tohoto důvodu nemůže policejní orgán přibrat 

v oboru požární ochrany vhodnějšího znalce. Znalci v oboru požární ochrany jsou 

krajskými soudy jmenovány konkrétní fyzické osoby, které mají patřičné teoretické 

i raktické znalosti a zkušenosti. V případě rozdílných výsledků znaleckých posudků 

těchto fyzických osob by měl příslušný HZS kraje odpovědět na otázky policejního 

orgánu.  



 57 

HZS kraje odpovídá ve znaleckém posudku nebo odborném vyjádření na otázky 

položené policejním orgánem, nemůže je opominout nebo nahradit vlastními, i když 

každý znalec zodpovězení otázek policejního orgánu doplňuje ještě skutečnostmi, 

které považuje za vhodné nebo nutné dodat. 

 

8. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ 
 
8.1. Vybavení příslušníků pro ZPP 

 
Materiálně  technické  vybavení  příslušníků pro ZPP HZS LK, KŘ Liberec 

zahrnuje: 

a)  Osobní automobil pro ZPP tovární značky Renault Kangoo Kombi 4 x 4. 

b) Každý příslušník pro ZPP (základní i ostatní) má v tomto osobním automobile  

k dispozici pracovní stejnokroj pro hasiče (typ PS 2), přilbu (typ Gallet) a další 

osobní ochranné prostředky (zásahový kabát, zásahové kalhoty, zásahovou obuv 

a rukavice). 

c) Každý příslušník pro ZPP (základní i ostatní) má v tomto osobním automobile 

dále k dispozici spojové prostředky, a to vozidlovou radiostanici (typ Motorola 

GM 350), kapesní radiostanici (typ Motorola GP 300), ruční terminál Paegas 

(typ Smart) a u sebe osobní mobilní telefon (typ Nokia 5140i). 

d) Každý příslušník pro ZPP (základní i ostatní) má v tomto osobním automobile 

dále k dispozici izolační dýchací přístroj (typ Saturn S 7) s minimální zásobou 

vzduchu 14 000 l. 

 

8.2. Vybavení osobního vozidla pro ZPP 
 

Materiálně  technické  vybavení  osobního vozidla pro ZPP HZS LK, KŘ 

Liberec zahrnuje: 

a) Přenosný hasicí přístroj práškový, 

b) Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy, 

c) Ruční vyprošťovací nástroj, 

d) Automobilová lékárnička, 

e) Ruční svítilna v provedení do výbušného prostředí (typ Matláte,  

f) Digitální fotoaparát s náhradním paměťovým médiem, 

g) Videokamera, 
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h) Digitální ultrazvukový nebo laserový dálkoměr, 

i) Diktafon, 

j) Tabulky s čísly pro pořizování snímků fotodokumentace, 

k) Pásmo (min. 30 m), 

l) Kompas, 

m) Síťový adaptér, 

n) Poznámkový blok, psací potřeby. 

 

8.3. Vybavení  prostředky pro případné zajištění vzorků a předmětů 

 
Brašna s prostředky pro případné zajištění vzorků a předmětů ve výbavě 

osobního vozidla pro ZPP HZS LK, KŘ Liberec obsahuje: 

a)   Mycí pasta na ruce bez použití vody,  

b) Gumové chirurgické rukavice, 

c) Respirátory, 

d) Universální čtyřhranný klíč na elektrické rozvaděče, 

e) Zkoušečka pro el. napětí a el. proud, 

f) Indikační papírky na pH roztoků,  

g) Nůžky na papír, 

h) Brašna s nářadím (kleště kombinované, kleště štípací, šroubováky ploché 

3 velikosti, šroubováky křížové 3 velikosti, nůžky na plech, nůž zavírací 

víceúčelový, klíče na matice oboustranné velikosti 5,5 - 36, kladivo, ruční pilka 

na železo, ruční pilka na dřevo, sekyrka, sekáč plochý, lopata s malou násadou, 

hrábě s malou násadou, malá lopatka, malé koště, klubko provázku). 

 

8.4. Vybavení  prostředky pro případnou expertízu 

 
Brašna s prostředky pro případnou expertízu ve výbavě osobního vozidla pro 

ZPP HZS LK, KŘ Liberec obsahuje: 

a) Igelitové sáčky se samolepícím uzávěrem a alobalová fólie, 

200 x 340 mm - stejnou velikost má PČR (použití - přesně se do něho vejde 

sklenice s twist víčkem, odběr menších vzorků), 

300 x 420 mm - stejnou velikost jako má PČR (použití - pro větší vzorek), 
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200 x 750 mm - nově navržená velikost pro odběr vzorků elektrické instalace 

(do podlouhlého sáčku se vloží pevná podložka, ke které se připevní samolepící 

páskou nebo fólií odebraný vzorek elektrické instalace - vodiče, zásuvka, 

vypínač, apod.), 

500 x 900 mm - nově navržená velikost pro odběr vzorků výrobků (konvice, 

vařič, přímotop apod.) pro odběr vzorků materiálů (části konstrukcí, izolace, 

apod.), 

b) Papírové sáčky, 

200 x 300 mm - sáček s potiskem jako igelitový s rozměry 200 x 340 mm, 

c) Igelitové pytle s otvory pro plomby, 

600 x 800 mm - pytel ze silného materiálu pro odběr větších vzorků matriálů   

a výrobků, 

800 x 1200 mm - velký pytel ze silného materiálu pro odběr velkých vzorků 

materiálů a výrobků, 

d) Přepravní box kartónový,  

300 x 200 x 170 mm (š x h x v) - přepravní box kartónový pro 6 odběrových 

sklenic s twist víčky pro odběr chemických stop (látky v pevném i kapalném 

skupenství) s držadlem a otvorem pro pečetící plombu, 

e) Pečetící pásky, 

Pečetící pásky s popiskou pro igelitové pytle a pásky s kódem pro přepravní 

boxy, 

f) Samolepící páska, 

Samolepící páska v kotouči o šíři 30 mm v barevném provedení, 

g) Injekční stříkačka 50 cm3 s 3 m hadičkou, 

Injekční stříkačka slouží k odběru vzorků a manipulaci s nimi, zejména 

chemických látek v kapalném stavu, 

h) Pipeta s gumovým balónkem, 

Pipeta s gumovým balónkem slouží k odběru vzorků a manipulaci s nimi, 

zejména chemických látek v kapalném stavu, 

i) Pinzeta střední, 

Pinzeta slouží k manipulaci se vzorky v pevném stavu, 

j) Odběrové sklenice s twist víčky, 

Odběrové sklenice s twist víčky slouží pro odběr vzorků v pevném i kapalném 

stavu a jejich dokonalé uzavření.        
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  Obrázek 4 - Igelitový sáček     Obrázek 5 - Kartónový box 
 
 

 

                                                                                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 6 - Přepravní box     Obrázek 7 - Pečetící pásky 
 

       

 
  

Obrázek 8 - Samolepící páska 
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9. ZÁVĚR 
 

 Ve své práci jsem charakterizoval stavby určené pro bydlení, popsal jejich 

základní třídění dle platných stavebních předpisů.  

 Dělení a rozbory příčin požárů jsem zpracoval podle obecně uznávaných 

hledisek, jednotlivé skupiny jsem rozebral z pohledu četnosti jejich výskytu, rovněž 

byla z mé strany věnována pozornost technickým aspektům i jednání skupin osob. 

 Součástí bakalářské práce je rovněž právní rozbor  přestupků, správních deliktů 

a skutečností majících vliv na určení, zda se ve věci může jednat o trestný čin. Podrobně 

je popsána úloha příslušníka pro zjišťování příčin požárů při práci na místě události, při 

vyhodnocení získaných údajů a dále při zpracování odborného vyjádření nebo 

znaleckého posudku z hlediska jeho formální i faktické správnosti. HZS ČR jsou 

charakterizovány jako znalecké ústavy se specifikací této jejich úlohy. 

 V části ohledání místa požáru jsou setříděny zásady a popsány pracovní postupy 

z hlediska jejich praktického využití s přihlédnutím k nutnosti spolupráce s Policií ČR, 

vymezení pravomocí jednotlivých složek, určení jejich povinností tak, aby došlo 

k maximálnímu využití personálního i technického vybavení obou složek a výstupem 

této součinnosti by byl oboustranně využitelný závěr.  

 Tato práce obsahuje rovněž problematiku zajišťování předmětů a vzorků na 

požářišti, stejně jako technické vybavení příslušníka pro zjišťování příčin požárů pro 

tuto činnost. 

 Obsahem jsou rovněž grafické závislosti a údaje ke statistickému zhodnocení 

výskytu požárů na území České republiky a dále fotodokumentace a situační plánky 

požárů v objektech určených pro bydlení.  

 Stěžejní přínos práce spatřuji v přehledném zpracování údajů k objektům 

určeným pro bydlení z hlediska předpisů vztahujících se k požární ochraně s orientací 

na využití tohoto přehledu příslušníkem pro zjišťování příčin požárů. Požáry jsou 

obecně velmi nebezpečný jev a zjišťování jejich příčin je jedním z důležitých navzájem 

provázaných způsobů, jak jim čelit. Důležité je, aby příslušník pro zjišťování příčin 

požárů HZS ČR, který k problematice přistupuje v rovině technických a požárně 

bezpečnostních znalostí a příslušník Policie ČR, který k téže problematice přistupuje 

v rovině trestního řízení, spolupracovali takovým způsobem, aby nedošlo ke zmaření 

úkolů jedné nebo druhé strany a naopak bylo využito výhod, které tato spolupráce skýtá.  
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10. SEZNAM PŘÍLOH 
 

Příloha 1 Fotodokumentace a situační plánky požárů  v objektech určených  pro 

bydlení v Liberci v roce 2007. 

Příloha 2 Graficky znázorněná statistika požárů v objektech určených pro bydlení 

v ČR za sledované období od 1.1.2003 do 31.12.2007. 
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