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Anotace diplomové práce 

BEBČÁKOVÁ, I. Využití biologického chromatografu pro označení akcelerantů požárů. : 

diplomová práce, Ostrava : VŠB – TUO, 2008.  

 

Diplomová práce se zabývá oborem zjišťovaní příčin vzniku požáru, v případě úmyslného 

zapálení a trendem v oblasti objasnění příčiny požáru biologickým chromatografem 

určeným k lepší detekci reziduálních množství akcelerantů na požářišti. V teoretické části 

je popsán obor zjišťování příčin vzniku požárů a využití psů k detekci akcelerantů na 

požářišti. V praktické části je uvedena studie k diplomové práci, která se zabývá 

stanovením minimálních hodnot akcelerantů na plynovém chromatografu u vzorků 

označených psem k detekci u vybraných akcelerantů. 

 

Klíčová slova: psi, požár, akcelerant, plynový chromatogrraf, požární vyšetřování, 

žhářství. 

 

  Anotation of dessertation  

BEBČÁKOVÁ, I. The Utilization of Biological Chromatograph for Fire Accelerant 

Identification. : the dessertation, Ostrava : VŠB – TUO, 2008.  

 

 

Dessertation with behind-go sphere of detection causes rise fire, when is concerned 

intentional inflammation and trend about illumination cause fire by biological 

chromatograph intended detection residua quantity accelerant on seat of fire. In teoretic 

parts is described branch about detection causes rise fire and canine for detection 

accelerants on seat of fire. In practic parts is state method for dessertation, which one 

another behind go determination minimum accelerants to gas chromatograph near exhibits 

marked canine for detection near choice accelerants. 

 

   Keys words: canine, fire, accelerant, gas chromatograph, fire investigation, arson. 
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1. Úvod a cíl práce 
 
  
Požáry a jejich objasněním vzniku se zabývá obor zjišťování příčin požáru, který je 

nedílnou součástí výkonu státního požárního dozoru Hasičského záchranného sboru České 

republiky. Požárů rok od roku přibývá a to především těch, které jsou založeny úmyslně 

nebo již dále nebyly objasněny z důvodů nedostatku důkazů. K tomu, abychom byli 

schopni najít důkaz o zdroji zapálení, je nutné kromě zkušených příslušníků Hasičského 

záchranného sboru, pověřených k zjišťování příčiny vzniku požáru, zajistit spolupráci 

jednotlivých složek spolupodílejících se na vyšetřovaní a zjištění příčiny vzniku požáru. 

V případě podezření na úmyslné zapálení, je v posledních letech trendem použití psa, který 

je určený k vyhledávání reziduálních množství akcelerantů na požářišti k odebrání vzorků 

pro expertízy. Pes technikům kriminalistiky, velmi usnadňuje práci a stal se výtečným 

pomocníkem při odebírání vzorků a to především jeho přesností a množstvím odebraných 

vzorků z požářiště. Urychlil následné zkoumání vzorků ve specializovaných laboratořích 

na plynových chromatografech při jejich dalším šetření a zkoumání. 

Psi, kteří jsou určeni k detekci reziduálních množství nazýváme, rovněž jako biologický 

chromatograf. S úspěchem je v České republice plně využíván od roku 2002 jako pomoc 

při označení míst, kde byl použít akcelerant.  

Diplomová práce je zaměřena na oblast zjišťování příčiny požárů a spolupráci jednotlivých 

složek, při hledání příčiny, zvláště při podezření z úmyslného založení požáru.  

Práce se především zaměřuje na psy určené k vyhledání reziduálních množství akcelerantů 

na požářišti. Jsou zde uvedeny základní poznatky o biologickém chromatografu a to 

z historie, výcviku, etologie a další poznatky pro potřeby návrhu metodiky k diplomové 

práci.  

Problematika odběrů vzorků z požářiště je vyřešena užitím biologických chromatografů     

a vzniká nový problém v souvislostí s citlivostí čichových receptorů u psa v porovnání 

s dostupnými technickými prostředky a to plynovými chromatografy pro potvrzení 

přítomností reziduálních množství hořlavých kapalin na požářišti. Je prokazatelné, že psi 

k detekci akcelerantů na požářišti jsou mnohonásobně citlivější než dostupné technické 

prostředky, ale nejsou zjištěny koncentrační množství hořlavých kapalných látek a jejich 

hraniční mez na plynovém chromatografu. Proto hlavním cílem práce je navrhnutí 
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metodiky pro zjištění hraničních množství u vybraných hořlavých kapalných látek, které se 

vyskytují nejčastěji při úmyslném založení požáru.  
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2. Rešerše k diplomové práci 
 
Vznikají především články v odborných časopisech, pro odborníky z oblasti vycházejí 

měsíčníky a to 112 nebo Kriminalistika.  

Informace jsem získala na odborných seminářích a to především na konferencích požární 

ochrany pořádaných každoročně Vysokou Školou Báňskou prostřednictvím Fakulty 

bezpečnostního inženýrství, kde publikují experti a specialisté z blízkých zemí a debatuje 

se o nových trendech v požární ochraně. Každoročně se účastní Technický ústav požární 

ochrany.  

Spoustu užitečných informací jsem získala konzultacemi se zaujatými odborníky z oblasti 

zjišťování příčin požáru a odborníky na psy k vyhledávání akcelerantů  na požářišti. 

Nejvíce poznatků o psech k detekci pochází s Ameriky, kde byli vycvičení první psi 

k detekci reziduálních množství hořlavých kapalin na požářišti. Vznikly zde metodiky pro 

výcvik, testovali se psi a jejich spolehlivost, a především pro jejich letité zkušenosti jsou 

některé poznatky velmi zajímavé. Často nacházíme články v odborném časopise určeném 

kriminalistům a to v Journal of forensic sciences. 

Vybraná literatura pro oblast zjišťováni příčiny požáru a psy k detekci akcelerantů           

na požářišti: 

1. Právní předpisy: 

� Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. [13] 

� Zákon č. 238/200 Sb., o hasičském záchranném sboru České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. [15] 

� Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. [14] 

� Zákon č. 361/2003 Sb., ze dne 23. září 2003, o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Resortní předpisy: 

� Zjišťování příčin vzniku požáru II. -  Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky, Praha (2005). [9] 

 

3. Vybraná literatura: 

� PINC, L. Výcvik a využití psa na detekci akcelerantů Praha, 2006. Diplomová 

práce je jednou z mála, kde se konkrétně píše o psech k detekci akcelerantů,      
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kdy autor byl první, který vycvičil psa s touto specializací na území České 

republiky a popisuji své zkušenosti a poznatky o výcviků těchto psů. [10] 

� BANASINSKÝ, V., ŠEVEČEK, P. Zjišťování příčin požáru Ostrava: VŠB – 

TUO, HGF, 1995. Skriptum určené pro posluchače oboru techniky požární 

ochrany a bezpečnosti průmyslu, které popisuje poznatky získané z praxe v oblasti 

zjišťování příčin požáru. [1] 

� DEHAAN, J. D. Kirk's Fire Investigation 2002;(Fifth Edition). Popisuje 

zkušenosti z vyšetřováním požáru a je zde zmínka o psech k detekci akcelerantů 

při požáru. [3] 
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3. Obor zjišťování příčin vzniku požáru 
 

 

V těchto kapitolách věnovaným oboru zjišťování příčin vzniku požáru se budu věnovat 

způsobu, metodikám, spolupráci mezi jednotlivými složkami zabývajícími se objasněním  

vzniku požáru a zaměřím se konkrétně na úmyslné zapálení, které můžeme kvalifikovat 

jako jednu z nejčastějších příčin vzniku požáru.  

 

3.1. Požáry a statistika 
 

Požár je možno charakterizovat jako každé nežádoucí hoření, při kterém dojde k usmrcení 

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

prostředí a dále pak každé nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální 

hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. [18]  

Při požárech vznikají různé děje a pochody, z nichž některé mají obecný charakter              

a vyskytují se při všech požárech a některé z charakteristik chybí. [8] 

Každý z požárů má své charakteristické rysy, které určují situaci na místě a mají vliv        

na činnost zasahujících složek na místě daného požáru. Dělení požárů závisí na spoustě 

faktorů např. dle délky požáru, dle převažující hořící hmoty, šíření požáru apod. Jednoduše 

je rozdělujeme na: 

� požáry v otevřeném prostranství, 

� požáry v uzavřeném prostoru. [8] 

Ze statistik požáru ministerstva vnitra České republiky je zřejmé, že hasičský záchranný 

sbor ČR vyjíždí na události způsobené ohněm. Požárů je rok od roku větší počet  

(podrobně znázorněno v tabulce č. 1.).  

Nejčastější příčiny:  

� úmyslné zapálení, 

� hry dětí s ohněm, 

� nedbalosti dospělých, 

� závady komínů, 

� závady topidel, 

� technické závady (mimo topidla a komíny), 

� samovznícení, 
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� výbuchy, 

� blesky, 

� dopravní nehody, 

� a další příčiny, které nelze do výše uvedených oblastí zařadit. [21] 

 

Tabulka č. 1  Statistika požárů u jednotlivých příčin [GŘ-HZS ČR/21] 

 
Příčina/rok 

2005 2006 2007 
Index 

% 
07/06 

Podíl 
příčiny na 
celkovém 
počtu v 

roce 2007, 
v % 

Úmyslné 
zapálení 

1 311 1 455 1 433 98 6,4 

Hra dětí s 
ohněm 

301 272 280 103 1,2 

Nedbalost 
dospělých 

2 369 2 759 2 896 105 12,9 

Závady komínů 314 327 263 80 1,2 
Závady topidel 188 181 163 90 0,7 

Technické 
závady (mimo 

komínů a 
topidel) 

3 012 3 037 2 908 96 13 

Samovznícení 166 187 183 98 0,8 
Výbuchy 9 11 15 136 0,07 
Blesky 66 64 95 148 0,4 

Dopravní 
nehody 

215 175 203 116 0,9 

Dále 
nedošetřované 

požáry 
10 262 10 269 12 497 122 55,7 

Ostatní příčiny 81 81 68 84 0,3 
Neobjasněno, v 

šetření 
1 889 1 444 1 415 98 6,3 

CELKEM  20 183 20 262 22 419 111 100 % 
 

Požáry mohou zapříčinit vzniklé škody na majetku i v několika miliónech korun, ohrozit 

osoby a zvířata jak na životě tak zdravotně a poškodit životní prostředí vlivem toxických 

zplodin hoření. Vzniklé škody kolikrát nelze vyčíslit finanční částkou (obr. č. 1). 



 7 
 

 

 
 

obr. č. 1 Po požáru rodinného domu 

  

3.2. Úmyslné založení požáru  
 

Úmyslné zapálení jako příčina vzniku požáru, která byla způsobena jednáním pachatele, 

například se záměrem: 

� zničit nebo poškodit požárem určitý objekt nebo věc, ohrozit život a zdraví 

osob, 

� vyvolat výjezd hasičských jednotek popř. ostatních složek, 

� ukojit své potřeby. [9] 

Za úmyslné zapálení nemůžeme považovat požár sice úmyslně zapálen jednáním osoby     

a to se záměrem: 

� spalovaní látek za účelem jejich likvidace i na skládkách nebo 

technologickém procesu, 

� vypalovaní porostů, 

� zakládání ohně v přírodě (táboráky), 

� sebevražedného úmyslu. [9] 

Mezi jednu z nejčastějších příčin podle statistiky Hasičského záchranného sboru ČR za rok 

2007 je úmyslné zapálení, které se kvalifikuje jako trestný čin podle zákona č. 140/1960 

Sb., trestního zákona, kde můžeme tento čin kvalifikovat jako obecné ohrožení, škoda 

velkého rozsahu, těžká újma na zdraví poškozování cizí věci, apod. Závisí hlavně na tom 

v jaké souvislosti byl požár založen a podle trestního zákona následně zařazen k 

příslušnému paragrafu zákona. 
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Nebo se užívá pojem žhářství, který není v zákoně č. 140/1960 Sb., trestního zákona, 

definován nebo v zákoně uveden. Tento pojem je všeobecně znám a užíván v souvislosti 

úmyslného založení požáru.  

  

 

3.2.1. Motivy žhá řství 

 
Motivy žhářství dělíme podle pohnutky spáchání na následující: 

1. zisk, 

2. zakrývání jiné trestné činnosti, 

3. msta, 

4. vandalismus, 

5. extremizmus, terorismus, 

6. duševní porucha. [9]  

 

Zisk je pohnutka, kdy žhář zapaluje pro vidinu obohacení se a snadného zisku finančních 

prostředků. Zejména se uvádějí pojistné podvody, kdy pachatel svým jednáním sleduje 

finanční zisk z plnění pojišťovny na základě předem pojištěného majetku. Především         

u firem jde o náhradu již nevyhovujícího, zastaralého zařízení, budov, provozoven apod. 

Většinou cennosti na místě činu již nenaleznete. Dále ničení důležitých dokumentů          

za účelem vyhnutí se placení (daně, pokuty, leasing, atd.). A v neposlední řadě vydírání      

a zastrašování. [9] 

Zakrývání jiné trestné činnosti hovoříme o zamaskování již spáchané trestné činnosti, 

krádeže, vraždy, sebevraždy a podobně. Pachatel nebo skupina pachatelů, tímto způsobem 

zničí hlavně možné stopy na místě činu. 

Msta je motiv založený na vztazích a rozporech mezi lidmi (nenávist, žárlivost, závist, 

škodolibost, apod.) a to jak v práci, ve škole v soukromí atd. [9]  

Vandalismus je nutnost něco zničit, likvidovat bez jakéhokoli zisku a to převážně cizího 

majetku. Trestnou činnost s tímto charakterem páchají převážně mladiství a děti. 

Extremismus, Terorismus – v těchto případech může být motivem jak nenávist a to rasová, 

politická nebo náboženská. Můžeme zde zařadit třeba útoky ochránců zvířat                   

proti laboratořím používajícím pokusná zvířata, útoky ochránců životního prostředí       
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nebo např. útoky proti klinikám provádějícím umělé přerušení těhotenství. Pachatelé těchto 

případů mají obvykle snahu po zakrytí příčiny nemají. [3]  

Jako duševní poruchy, při kterých pachatelé zakládají požáry, jsou uváděny: 

� pyromanie, 

� pyrofilie.  

Pyromani jsou osoby, kterým pohled na oheň způsobuje příjemné vzrušení. Často však je 

motivem jednání těchto osob nejen pohled na samotný požár, ale rovněž sledování zásahu 

hasičů a ostatních složek. Tyto osoby u požáru setrvávají a v některých případech            

ho mohou i fotografovat nebo filmovat. [10] 

Pyrofilie je porucha, kdy pohled do ohně při požáru navozuje pachateli sexuální vzrušení. 

K úmyslnému založení požáru mohou vést i další duševní a behaviorální poruchy,         

jako např. schizofrenie, afektivní či neurotické poruchy a další poruchy způsobeny 

poruchou chování člověka. Na rozdíl od pyromanie a pyrofilie však nemají přímý vztah 

k ohni a založení požáru je pouze důsledkem patologického jednání. Obvykle nekladou 

odpor a k založení požáru se spontánně doznávají. [10]  

Do této skupiny motivů patří i případy, kdy osoba, která požár založila se později aktivně 

podílí na hasebních pracích. Motivem bývá jak touha po vzrušení, tak i snaha vyniknout   

při hašení požáru především převažuje touha po vyniknutí, obdivu a uznání. [3] 

Motiv, který je zapříčiněn špatným duševním zdravím žháře, kdy k uspokojení svých 

potřeb pociťuje nutkání k založení požáru. V této oblasti motivu můžeme nalézt osoby, 

které patří ke složkám zasahujících u požáru (př. Hasiči, dobrovolní hasiči apod.). [3] 

 

3.2.2. Akceleranty a jejich iniciace 
 

Nejpoužívanějšími látkami k založení požáru jsou hořlavé kapaliny, které jsou označovány 

pojmem akceleranty. Akceleranty, protože svými charakteristickými vlastnostmi přispívají 

k urychlení rozvoje požáru a podpory hoření. 

Za hořlavé kapaliny považujeme ty, které  při atmosférickém tlaku splňují podmínky: 

1. jsou kapalné při teplotách, ve kterých se ve výrobních a skladovacích prostorech 

vyskytují, 

2. mají definovanou teplotu vzplanutí, to znamená, že mají definovanou teplotu vzplanutí 

dle normou určených zkušebních metod, 

3. lze u nich určit teplotu hoření. [2] 
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Podle teploty vzplanutí dělíme kapaliny do 4 tříd nebezpečnosti. Teplota vzplanutí je 

nejnižší teplota kapaliny při tlaku 101,325 kPa, při které se za přesně definovaných 

podmínek zkoušky, vytvoří nad hladinou tolik par, že jejich směs se vzduchem přiblížením 

plamene vzplane a ihned uhasne. [11] 

Teploty vzplanutí kapalin a zatřídění do jednotlivých tříd nebezpečnosti jsou uvedeny 

v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2 Kapaliny a třída jejich nebezpečnosti [11] 

třída nebezpečnosti teplota vzplanutí/oC 

I. do 21 

II. 21 - 55 

III. 55 - 100 

IV. nad 100 

 

U hořlavých kapalin dále stanovujeme fyzikálně chemické vlastnosti a požárně technické 

charakteristiky. Tyto údaje můžeme zjistit v příručkách, tabulkách, v katalozích, odborné 

literatuře, internetu, informačních systémech, bezpečnostních listech a v databázích 

nebezpečných látek, kde nenalezneme pouze hořlavé kapaliny, ale i další nebezpečné látky 

a přípravky podle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Nebezpečné látky se dále klasifikují, registrují apod., více v zákoně č. 356/2003,                

o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů  a dále ve vyhláškách. 

Hořlavé kapalné látky se díky své dostupnosti (cena, nenápadnost při zakoupení, apod.), 

požárně technickým charakteristikám a fyzikálním vlastnostem používají  při úmyslném 

založení požáru. Nejvíce vyniká snadná zapalitelnost a rychlost rozvoje požáru. Mezi top 

zařazujeme benzíny, především Natural95 pro jeho nízkou cenu a snadnou dostupnost na 

každé benzínové pumpě. Benzíny se běžně skladují v různých kanystrech a plastových 

nádobách v garážích, sklepech atd. Mezi dalším užívaným akcelerantem při úmyslném 

zapálení je nafta, kdy je rozhodující cena, ale má horší vlastnosti při hoření než benzín. 

Třetím akcelerantem označujeme ředidla, ať se jedná o ředidla na ředění barev, univerzální 

ředidla, atd. nejsou tak často používány jako výše uvedeny látky z důvodu jejich poměrně 

vysoké ceny na trhu o proti benzínu, ale jsou součástí kutilských zásob sklepů, dílen, 

garáží, atd.  
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K iniciaci je často použito: 

� plamen hořící zápalky má teplotu od 5400 C – 9000 C, 

� plamen zapalovače (benzínový, plynový) od 6500 C - 9000 C, 

� výbuch (výbušniny, výbuch hořlavého plynu), 

� hořící svíčka, 

� zapálený papír, 

� atd. [5] 

Pro účely diplomové práce se zaměřím na charakteristiky akcelerantů, které budou použity 

v metodice a dále objasním jejich výběr a jejich požárně technické charakteristiky.  

 

 

3.3. Zjišťování příčin požáru a související právní předpisy při objasnění 
vzniku požáru v důsledku žhářství 
 

Základním předpisem pro vykonávání státního požárního dozoru v oblasti objasnění 

vzniku požáru řadíme zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), kde jsou popsány úkoly 

jednotlivých institutů na úseku požární ochrany a jejich dokumentace při objasnění příčin 

požáru. Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů popisuje oprávnění, organizace, řízení a možnost zřizovat specifické 

organizace v rámci Hasičského záchranného sboru (vzdělávací, technická střediska, apod.), 

atd. 

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, upravuje 

pravomoc techniků kriminalistiky a specializovaných laboratoří a vyšetřovatelů trestných 

činů. 

Mezi Policií a Hasičským záchranným sborem existuje dohoda o součinnosti příslušníků 

Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR při vyšetřování požárů. [20] Dohoda 

vznikla především v zájmu objektivního zjištění všech okolností požáru, kdy je nezbytně 

nutná vzájemná součinnost a koordinace činnosti mezi policisty a příslušníky pro 

zjišťování příčiny vzniku požáru při provádění prvotních úkonů. V roce 2005 byla 

uzavřena nová Dohoda o součinnosti, která upravuje zejména koordinovaný postup při 

vyšetřování požárů. U většiny událostí je spolupráce s PČR realizována, a to v různém 
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rozsahu podle závažnosti požáru nejvíce s pořádkovou PČR a jejími dalšími složkami. 

Mezi tyto složky zejména z hlediska expertizní činnosti patří Kriminalistický ústav Praha 

a jednotlivé OKTE. V rámci spolupráce KÚP s TÚPO dochází k výměně informací 

a sdílení některých databází, případně k řešení dílčích problémů aplikovaného výzkumu.  

Všechny složky jsou povinny brát v úvahu v oblasti úmyslného zapálení zákon č. 140/1961 

Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

 

3.4. Práva složek v oblasti zjišťování příčiny vzniku požárů 
 

Ústřední složkou pro objasnění příčin vzniku požáru je podle zákona č.133/1985 Sb.,          

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Hasičský záchranný sbor České republiky. 

Oblast zjišťování příčin vzniku požáru je zařazen na úseku prevence v rámci činností 

Hasičského záchranného sboru České republiky. Hasičský záchranný sbor vykonává státní 

požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany. [13] 

Ministerstvo vnitra v zastoupení  Generálního  ředitelství hasičského záchranného sboru 

stanoví  postup  zjišťování  příčin  vzniku  požárů  a  v závažných případech  se  zjišťování  

těchto příčin zúčastňuje; zpracovává rozbory příčin vzniku požárů; zabezpečuje provádění 

požárně technických expertíz. [13] 

Výkonem státního požárního dozoru je zjišťování příčin vzniku požárů kromě jiných 

povinností. Více v zákoně č.133/1885 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

Je vykonáván státní požární dozor na jednotlivých úrovních: 

� ministerstva v zastoupení generálního ředitelství hasičského záchranného sboru, 

� kraje, hasičským záchranným sborem kraje. 

Rozlišují se tři základní příslušníci Hasičského záchranného sboru pro oblast zjištění 

příčiny vzniku požáru: 

� základní příslušníci pro ZPP - příslušníci HZS ČR s odbornou způsobilostí pro ZPP 

zařazení v odboru prevence krajského ředitelství HZS  kraje nebo oddělení prevence 

územního odboru HZS kraje, kteří mají ZPP jako hlavní nebo převažující náplň 

činnosti, 
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� ostatní příslušníci pro ZPP - příslušníci HZS ČR s odbornou způsobilostí pro ZPP, 

kteří nemají ZPP jako hlavní nebo převažující náplň činnosti, 

� určení příslušníci pro ZPP - příslušníci HZS ČR určení rozpisem služeb k plnění 

úkonů při ZPP. [19] 

Příslušník pro ZPP, který vede šetření ke zjištění příčiny vzniku požáru, musí mít rozsáhlé 

znalosti z oblasti požární prevence v potřebných souvislostech (zejména k bezpečnosti 

výrobků, podmínek  pro uvedení výrobků na trh, požární ochrany staveb, technologií, 

nebezpečných chemických látek a přípravků, prevence závažných havárií atd.). [30] 

Především je důležité získávání zkušeností, a to především praktických, a od kolegů, kteří 

se touto činností zabývají delší dobu.  

Úkolem příslušníků není jen objektivní posouzení příčiny vzniku požáru, ale zahrnuje 

celou řadu dalších úkolů. Například je nutné posoudit a vyhodnotit důvody a možnosti 

šíření požáru. V případech, kdy si to událost vyžaduje, je součástí zjišťování příčiny požáru 

zachycení stavu objektu po požáru formou obrazového zpracování, fotodokumentací          

a v některých případech také video-dokumentací. [30] 

V souvislosti s šetřením příčiny vzniku požáru se zjišťuje, zda došlo k porušení, respektive 

nesplnění povinností, vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Je důležité, aby 

příslušník pro ZPP konající službu se na místo dostal nejlépe s první jednotkou požární 

ochrany, která po ohlášení na příslušné operační středisko. Jednotky vyjíždí jako první, 

pokud se tak nestane, popřípadě, kdy není reálné, aby se příslušník vyšetřující požár dostal 

k ohnisku požáru, je nutná spolupráce se zasahujícími hasiči popřípadě svědky,  kteří požár 

ohlásili či kolemjdoucí apod.. Je nutností získat co nejvíce informací o požáru, které pak 

slouží k zjištění objektivní příčiny. [1] 

 

3.5. Technický ústav požární ochrany 
 
Za specializovanou organizaci je považován Technický ústav požární ochrany (dále jen 

TÚPO), který je organizační součástí Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky a je zřízen podle par. 2 odst. 8 zákona      

č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých 

zákonů. 
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TÚPO je z rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ze dne 30.března 1993 zapsán                

do seznamu ústavů, kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru požární ochrana            

s rozsahem znaleckého oprávnění pro příčiny vzniku požárů, hořlavost materiálů a výrobků 

a technické prostředky požární ochrany. [24] 

 

TÚPO v rámci stanoveného předmětu činnosti konkrétně v oblasti zjišťování příčin požáru  

plní zejména následující úkoly:  

� Výjezdy na místo požárů na vyžádání HZS krajů, MV-GŘ HZS ČR, Policie ČR        

a případně právnických/fyzických osob - činnost na požářišti včetně odběru vzorků   

k dalšímu zkoumání.  

� Vypracování požárně technických expertíz u odebraných vzorků na základě dalšího 

zkoumání.  

� Vypracování odborných vyjádření, znaleckých posudků  na základě požárně 

technických expertíz.  

� Činnost konzultační, přednášková a publikační  (instruktážní metodické zaměstnání 

pro HZS a Policii ČR, semináře, konference, odborné články do časopisů). [24] 

 

3.5.1. Požárn ě technické expertizy 
 

Požárně  technická  expertiza  se  zpracovává na základě zadání orgánu státního požárního  

dozoru, popřípadě dalších orgánů uvedených  v §  50 odst.  2,  vyhlášky č. 246/2001 Sb.,    

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška  

o požární prevenci), podnikajících fyzických osob a fyzických  osob (dále jen "zadavatel"). 

Výsledkem požárně  technické expertizy  je odborné  vyjádření nebo  znalecký posudek. 

Požárně  technická  expertiza  se  provádí  v potřebném rozsahu,   zpravidla  ke   zjištění  

nebo potvrzení  skutečností uvedených v § 50 odst. 1, vyhlášky č. 246/2001 Sb.,                 

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. Odborné a 

znalecké posudky jsou vypracovávány na základě požárně technických expertíz 

podložených řadou laboratorních zkoumání prováděných v úzké spolupráci s oddělením 

výzkumu a vývoje.  
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3.6. Spolupráce s dalšími složkami  
 
Součinnost mezi jednotlivými orgány je žádaná při objasnění příčiny vzniku požáru 

zejména u složitějších požáru, kde jeden z takových důvodů je podezření z úmyslného 

zapálení. Především jde o spolupráci s Policii České republiky a dalšími odborníky. 

Existuje dohoda o spolupráci mezi Hasičským záchranným sborem České republiky            

a Policií České republiky. 

Hlavním úkolem Policie České republiky je kromě jiného odhalovat trestné činy                 

a zjišťovat jejich pachatele.Více v zákoně č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,        

ve znění pozdějších předpisů. Koná vyšetřování o trestných činech podle zákona 140/1961, 

Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje prostřednictvím ministerstva vnitra, 

v zastoupení Policejního prezidia, útvary různých oblastech. Pro potřeby objasnění příčiny 

vzniku požáru v případech, kdy jde o podezření popřípadě jasný důkaz o úmyslném 

zapálení jsou zapojeny útvary vyšetřování. 

Spolupráce s Policií ČR je víceúrovňová. V zásadě funguje jako každodenní pracovní 

kontakt. V případech hodných zřetele je pro dosažení společných cílů využito 

specializovaných složek  Policie ČR, např. odbor kriminalistické techniky a expertizy 

Policie ČR (dále i OKTE) nebo kynologická služba PČR. V nejsložitějších nebo zvláště 

závažných případech pak může být policisty povolán Kriminalistický ústav PČR Praha, 

který dále spolupracuje s TÚPO v Praze.  

 

3.6.1. Odbor kriminalistické techniky a expertíz 

Je jednou z nezbytných specializovaných služeb Policie České republiky, kterou 

vyšetřovatelé mohou využít při plnění šetření v případě úmyslného zapálení. Mezi úkoly, 

které jim mimo jiné  náleží: 

� provádění znaleckých zkoumání a kriminalisticko – technické činnosti, 

� zpracovávání znaleckých posudků a odborných vyjádření, 

� zajištění konzultace s experty dle vyžádaných specializací, 

� provádění ohledání místa činu a zajištění stop,  

� provádění fotodokumentace a videozáznamy procesních úkonů, 

� vedení a spravování sbírky na úseku daktyloskopie, mechanoskopie, balistiky             

a pyrotechniky, 
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� atd. [22] 

Ve spolupráci s kriminalistickými techniky okresních ředitelství  byly vytvořeny způsoby   

a postupy zajišťování a zasílání stop ke zkoumání tak, aby nebylo možno v řízení          

před soudem zpochybnit jejich autentičnost.  

 

3.7. Způsob a postup při objasnění příčiny požáru 
 

Při zjišťování příčin vzniku požárů se zjišťuje především: 

� místo a doba vzniku požáru, 

� osoba, u které požár vznikl, 

� příčina vzniku požáru včetně možných verzí, 

� okolnosti mající vliv na šíření požáru včetně dodržení 

podmínek 

� požární bezpečnosti stavby, vyplývajících z ověřené 

         projektové dokumentace, 

� následky požáru, jako je předběžně  způsobená škoda, 

zraněné a usmrcené osoby, 

� výše uchráněných hodnot při hasebním zásahu, 

� porušení předpisů o požární ochraně, 

� jiné okolnosti nezbytné pro zjištění příčiny vzniku požáru. 

[18] 

Při  zjišťování  příčin  vzniku  požárů  orgány státního požárního   dozoru   zpravidla   

spolupracují   s  orgány  činnými v trestním  řízení,   orgány  státní  správy   a  orgány  

státního odborného dozoru. Tyto složky spolu spolupracují a jednotlivá oprávnění jsou 

uvedená výše v textu. 

Výsledky a  závěry  zjišťování  příčin vzniku  požárů se uvádějí  do  odborných  vyjádření,  

popřípadě  znaleckých posudků, které slouží k dalšímu řízení. Další řízení je již úkolem 

Policie České republiky a dále orgánů činných v trestním řízení, státní správy a státního 

odborového dozoru, podle příslušných právních předpisů.  
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3.8. Odebírání vzorků z požářiště 

V odůvodněných případech  se při zjišťování příčin vzniku požáru provádí odebírání 

výrobků nebo vzorků. Převážně jde o případy, kdy nelze zcela přesně určit příčinu nebo je 

podezření pro úmyslné zapálení. Důležitý je rovněž vhodný výběr analytické metody          

k následné identifikaci odebraného vzorku. Odběr vzorku z místa požáru předpokládá,      

že odběr osobou, znalou podmínek důležitých pro jeho odběr, provedení dostatečného 

popisu vzorku, jeho rozdělení, odpovídající přechovávání, balení a úpravu před vlastní 

analýzou. [18]  

Vzorky pevných materiálů nebo tuhých uhlíkatých zbytků je potřeba uložit tak, aby           

při transportu nedošlo k jejich mechanickému poškození, drcení nebo zvlhčení. Zbytky 

zkratovaných vodičů (s charakteristickými změnami) je nutné odebrat v potřebné délce a    

k transportu je uložit tak, aby si zachovaly svou důkazovou hodnotu. Zvláštní pozornost 

musí být věnována odběru materiálů, u nichž by mohlo dojít k samovznícení. Částečně 

karbonizovaný rostlinný zbytek s předpokládaným samovznícením je nutno odebrat         

do prachovnice nebo sáčku s otvory, připomínajícími sopouchy.  

Právnické  osoby,  podnikající  fyzické  osoby a fyzické osoby jsou povinny  poskytnout 

orgánu  státního  požárního  dozoru výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické 

expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru na základě jeho vyžádání. [18] 

Protokol o  předání  výrobku  nebo vzorku  vždy obsahuje označení události,  místa, 

objektu, datum  a čas odebrání  výrobku nebo vzorku, jeho popis i údaje o předávající 

osobě včetně jejího  vyjádření,  údaje  o  přebírající  osobě  a podpisy těchto osob. [18]  

V současnosti neexistuje metodika, která by upravovala postup odebírání vzorků 

z požářiště příslušníkům pro ZPP pouze se vychází ze zkušeností vyšetřovatelů. 

Vypracováním metodiky pro odběr vzorků je pověřen TÚPO v Praze, který by měl 

metodiky zpracovat. K odběrů vzorků z požářišti je dostupná technika dílenské nářadí, 

multimetr včetně teplotní sondy, zkoušečka elektrického napětí, délková měřidla 

(mikrometr, pásmo, apod.) a digitální fotoaparát. Ne každý příslušník ZPP má k dispozici 

stejné technické vybavení. 
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4. Trend v oblasti zjišťování příčiny požáru – biologický 
chromatograf 
 

 

V posledních letech došlo ke změně při prokazování úmyslného zapálení neznámým 

pachatelem. Převážně při odebírání vzorků na požářišti. Při prokázání přítomnosti 

akcelerantů se dá považovat za velmi pravděpodobné, že požár mohl být založen úmyslně. 

Vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru České republiky konající službu rozhodne,  

dle získaných zkušeností a poznatků, zda budou přivoláni technici kriminalistiky, zejména 

při podezření z úmyslného založení požáru. [31] 

Aby se úmysl prokázal (důkaz), je přivolán technik, který kromě jiných svých povinností 

buď odebere velké množství vzorků, kde nemusí být prokázán akcelerant, anebo neodebere 

žádné vzorky a výsledek je nulový. Vzniká i problém v špatném odebrání a přepravě 

vzorků do specializovaných laboratoří k dalšímu šetření. [31] 

Postup uváděný výše je již málo praktikován a proto se začalo se v roce 2001 s výcvikem 

prvního psa na vyhledávání akcelerantů při požáru u Správy hlavního města Prahy, Policie 

ČR a to metodou převzatou z výcvikového střediska ATF ve Virginii. Jednalo se o fenku 

německého ovčáka Ashie (obr. č. 2), která byla vycvičena Ludvíkem Pincem, který           

po pobytu ve výcvikovém středisku ve Virginii se s psy na detekci akcelerantů na požářišti 

poprvé setkal. Metodu upravil na podmínky České republiky. Po certifikaci Ashie            

ve Výcvikovém středisku Policejního prezídia České republiky, v roce 2002 se začalo 

s výcvikem dalších psů v Česku. V současnosti jsou psi nezbytní pomocníci techniků       

při ohledání požářiště. Kdy se zmenšil počet odebraných vzorků a úspěšnost detekce 

akcelarantů psem je téměř 100 %.  

 

obr. č. 2 Ashie 
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4.1. Historie zavádění psů na vyhledání akcelerantů 
 
Koncem sedmdesátých let minulého století se poprvé Robert Noll začal zabývat 

hypotézou, že když jsou psi schopni reagovat na nepatrná množství drog či výbušnin, 

mohli by také vyhledávat malá množství hořlavých kapalin, která zůstávají na požářištích    

i po uhašení požáru. Jako první přichází s úvahou o psech na vyhledání akcelerantu         

při požáru. [10] 

V roce 1983 začíná spolupracovat s americkými odborníky Úřadu pro alkohol, tabák           

a střelné zbraně, Connecticutskou státní policií a Úřadem státního návladního v New 

Haven. Kdy vzniká studie a následně došlo k výcviku první feny labradorského retrívra 

Nelie. Roku 1986 se začala cvičit fena labradorského retirevera Mattie. Následně se stala 

prvním psem použitým při vyhledání akcelerantů po požáru. [28] 

 Mattie byla úspěšně nasazovaná a  psi na detekci akcelerantů se rychle šířili do dalších 

míst po celých spojených státech Amerických a dalších zemí světa. Po Americe se v roce 

1996 začínají psi objevovat ve Velké Británii a z Británie dál na evropský kontinent. [29] 

V české republice byla první fenou německého ovčáka Ashie vycvičena Ludvíkem Pincem 

dle standart ve Virginii roku 2001. V roce 2002 byla po jasných důkazech o tom, že je 

schopna vyhledat akceleranty na konkrétních případech certifikovaná a odstartoval se 

výcvik dalších psů na detekci akcelerantů po celé České republice mezi, prvními kraji 

Královehradecký a Moravskoslezský (Ostrava).  

Dnes je pes úspěšně nasazován vyšetřovateli a hasiči při podezření na úmyslné zapálení 

v každém z krajů. 

V roce 2004 psi na vyhledání akcelerantů se poprvé objevili na Slovensku. Psi německého 

ovčáka Taxter a Muška byli vycvičeni v České republice Ludvíkem Pincem. 

 

 

4.2. Kynologie u Policie České republiky – pes k detekci akcelerantů 

Služební kynologie v rámci okresních ředitelství je metodicky řízena správou kraje. Psi 

jsou používání u Policie České republiky dle příslušných zákonů. Konkrétně se zaměřím 

na psy specialisty a to psy na vyhledání akcelerantů při požáru. Psi s touto specializací jsou 

u Policie České republiky využívaní od roku 2002. [23] 
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Nejvhodnějším plemenem pro psa s touto specializací se v našich podmínkách nejčastěji 

cvičí Německý ovčák. Mezi další plemena, která lze cvičit na zachycení pachové stopy 

akcelerantů patří labradorský retrívr  a zástupci loveckých plemen. U loveckých plemen je 

předpoklad, že mají lepší čichové schopnosti, ale jejich nevýhodou je jejich svéhlavost      

a špatná zvladatelnost, je zde nutností pro tento výcvik mít zkušeného psovoda.               

Na obrázku č. 3 je fenka Gábi zastupující lovecké plemeno, jako jediná v rámci České 

republiky. 

 

 

obr. č. 3 Gábi na požářišti 

 

Německý ovčák patří mezi plemeno, které je v České republice využíváno v služební 

kynologii po řadu let a je oblíbeno pro jeho charakteristické vlastnosti a fyzické 

předpoklady. 

Pes se specializací pro vyhledávání akcelerantů na požářišti se cvičí buď od štěněte popř. 

lze vycvičit i dospělého psa, čehož je dokladem Ludvík Pinc, který vycvičil dospělou 

fenku Ashie s touto specializací. Odběr štěněte se provádí po odstavení a po základním 

očkování v 7. - 8. týdnu . Rovněž je nutné přihlédnout k charakteristickým vlastnostem 

štěňat nebo již dospělých psů. Pes musí mít jisté předpoklady, které vycházejí z jeho 

charakteristiky, schopnosti učení, pamatování, komunikace a dalších principů 

vycházejících z etologie, jejíž znalost může napomoci psovodovi pochopit chování psa      

a k tomu dobře vést výcvik, ale nejen znalost, ale rovněž i intuice a vztah této práci je 

dalším předpokladem pro dobrý výcvik. Avšak znalost etologie chování psa nemusí být 

vždy zárukou kvalitního výcviku přispívá ke zkvalitnění práce.  
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4.3. Etologie psů 
 

Věda zabývající se biologickými základy chování, a to nejen zvířat, ale i lidí se nazývá 

etologie. Jako první, kdo toto slovo použil v dnešním smyslu byl pravděpodobně německý 

biolog a ornitolog Oskar Heinroth a to v roce 1910 na 8. mezinárodním ornitologickém 

kongresu v Berlíně, kde přednesl příspěvek o chování vrubozobých ptáků. V našich 

podmínkách však toto slovo opravdu zdomácnělo až po roce 1989. [26] 

První kdo se zabýval učením psů byl fyziolog Ivan Petrovič Pavlov, který zkoumal psy a to 

jejich podmíněné reflexy. Podstata experimentu: neutrální podnět, např. zvuk zvonku byl 

spojován s tzv. nepodmíněným podnětem - nejčastěji potravou. Po určitém počtu 

opakování došlo k vytvoření podmíněného podnětu (zvonku), který pak vyvolával 

podmíněný reflex (slinění) i bez přítomnosti nepodmíněného podnětu. Dnes v souvislosti    

s vytvářením podmíněných reflexů hovoříme o tzv. klasickém podmiňování. Pavlov         

na sklonku svého života o některých svých závěrech začal pochybovat a věřil, že např. psi 

jsou schopni vyšších forem učení. [26] 

Převažující kynologická literatura vycházející v období socialismu degradovala psa          

na jakýsi stroj, jednající výhradně na základě reflexní činnosti. Obecné principy výcviku 

jsou však stejné již po staletí a ve vylepšené formě jsou předávány z jedné kynologické 

generace na druhou, aniž by psovodi měli sebemenší ponětí o biologii chování. 

Etologie a její poznatky pomáhají především zvláště při řešení neobvyklých problémů       

a   při vyvíjení či ověřování nových výcvikových metod a postupů. [26] 

Etologie sleduje chování psa od narození až po dospělost až smrt – tzv. ontogeneze. Má 

několik vývojových fází. Pro potřeby diplomové práce se podrobněji zmíním o komunikaci 

a o učení psů. 

 

4.3.1. Komunikace ps ů 
 
Pes komunikuje: 

1. akusticky – sluch a slyšení,  štěkot a další projevy formou zvuků. Pes je schopen 

vnímat zvuky o rozsahu asi 20 - 30 000 hertzů, některé prameny uvádějí dokonce     

až 70 000 hertzů. Psi dokáží velmi přesně odhadnout směr odkud zvuk vychází. 
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Jedná se hlavně o štěkání, vytí, kňučení, mručení a vrčení. Všechny tyto projevy 

mohou mít různou intenzitu a podobu. [27] 

2. opticky – očima. Psi nevidí příliš dobře předměty v bezprostřední blízkosti a proto 

mají tendenci je ověřovat čichem. Psi mají v případě většiny plemen oči uloženy více 

po stranách hlavy což způsobuje, že jejich rozsah zorného pole je větší než u člověka. 

Ale vidí lépe než člověk především za horších světelných podmínek. Psi disponují 

celou škálou prostředků optické neboli vizuální komunikace. Jedná se o cenění zubů, 

klopení či napřimování uší, hrbení hřbetu, ježení chlupů, lehnutí na záda apod. [27] 

3. olfaktoricky – čichem. Olfakce neboli čich je nejdůležitějším a také nejdokonalejším 

smyslem psa. Čichový systém se skládá z měkké tkáně, kostí, nervů a částí mozku. 

[27] 

Psi spolu komunikují značkováním močí, značkováním trusem a sekretem z pachových     

žláz. [27] 

Kromě pochopení základních principů pro komunikaci jsou pro psovody důležité poznatky 

z učení. Za učení je možno považovat každou změnu chování na základě zkušeností. 

Většina psů se učí snadno. Této vlastnosti je využíváno při výcviku psů k plnění 

nejrůznějších úkolů, ať již profesionálními cvičiteli nebo pro zábavu. 

 

 4.3.2. Některé formy u čení u psa 
 

1. Habitace - Typickými příklady habitace je např. vymizení reakce psa na dopravní 

provoz, či cestování autobusem nebo v případě služebních psů na střelbu. Pokud je 

takový podnět spojený později s nepříjemným zážitkem, reakce se obnoví. [27] 

2. Asociační učení - Klasické podmiňování je asociačním učením, kdy je nepodmíněný     

a tedy vrozený podnět spojen s podnětem neutrálním. Pes po určité době, kdy jsou oba 

podněty používány současně, začne reagovat na podmíněný podnět stejně jako            

na podnět nepodmíněný a to i bez použití nepodmíněného podnětu. Další formou 

asociačního učení je operativní podmiňování. V tomto případě je určitá, nově vykonaná 

akce odměněna a nebo potrestána. [27] 

Mezi další formy učení pro potřeby výcviku patří: učení motorické a latentní učení, atd. 

Etologie je obor, který zahrnuje řadu zajímavých poznatků jak pro psovody tak                

pro majitelé psů, kde se můžeme ledasco dozvědět o psech. Pro potřeby diplomové práce 

se dále budu věnovat ve stručnosti výcviku psa.  
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4.4. Výcvik psů k detekci akcelerantů 
 

Výcvik psů je závislý na dobrém a zkušeném psovodovi, kterého práce naplňuje                 

a intenzivně se věnuje výcviku a hlavně cvičenému psu. Pes musí být cvičen po celou dobu 

ve službě u kynologie Policie české republiky. Pes na vyhledávání akcelerantů je 

certifikován ve výcvikovém středisku Kynologie Policie České republiky Plzeň - Bílá Hora 

a každým rokem je přezkoušen, že je schopen detekovat předepsané akceleranty v daném 

množství. [23] 

Metodiky k výcviků psů na akceleranty se liší a můžeme je pro jednoduchost dělit: 

� výcvik založený na potravinovém chování. 

� výcvik založený na loveckém chování. [10] 

U těchto metodik je rozdílná motivace pro psa a závisí na charakteristických vlastnostech 

psa a na co nám lépe reaguje. U potravinového chování je podnětem k hledání potrava       

a u loveckého chování je to hračka. Od výcviku na potravu se ustoupilo z důvodu špatného 

značení. Popíši v jednoduchosti způsob výcviků psů na vyhledání akcelerantů konkrétně 

při motivaci hračkou. Výcvik v první fází probíhá tak, aby si pes  spojil typický pach 

akcelerantu hračkou to je, že akcelarant je nakapán na hračku. Psi se především cvičí       

na akceleranty: 

� odpařený 50 % benzín, 

� toluen, 

� aceton, 

� atd.. 

Odpařený benzín je používán nejčastěji k výcviku, jelikož se vychází z teorie,                   

že nejpoužívanější hořlavou kapalnou látkou je benzín. Benzín 50%, protože simuluje 

zbylé stopy na požářišti, kdy při požáru dojde k odparu kapaliny. 

V druhé fází se akcelerant v malých množstvích nakape různě v terénu. Pes je                  

po přiběhnutí k místu odměněn dle způsobu motivace: hračka nejčastěji aport. Během 

výcviků psovod učí tato místa s akcelerantem značit. Na obrázku č. 4 je Max, který značí 

přítomnost reziduálního množství na požářišti. Způsob značení může být: 

� označení sednutím, 

� hrabáním, 
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� štěkáním, 

� nebo vzájemná kombinace. 

 

 

obr. č. 4 Značení psa Maxe na požářišti 

 

Až se pes tohle naučí psovod se psem vyjíždí na požářiště a dochází k výcviku psa 

k využití pro praxi. Psovod kápne pár kapek přímo na požářišti a s povelem učí psa se 

pohybovat na požářišti nebo specificky se učí pes vyhledat akcelerant na automobilu. 

Rovněž se pes naučí diferencovat různé pachy, které jsou na požářišti, kde je spousta 

pachů, které pes může špatně detekovat a zaměnit s akcelerantem pro př. molitany,    

některé plasty apod. kdy z těchto hmot při zapálení se uvolňuje toluen jako u používaných 

hořlavých látek požáru. Následně probíhá certifikace psa na vyhledávání akcelerantů        

při požáru na požářišti 

 

 

4.5. Práce psa k detekci akcelerantů na požářišti 
 
Po certifikaci je pes s psovodem přivolán příslušným operačním střediskem v momentu, 

kdy si jej vyžádá příslušník vykonávající státní požární dozor popř. příslušník Policie 

České republiky, vždy v případě kdy nelze vyloučit úmyslné zapálení. Ne vždy je této 

možnosti využito leckdy dochází k podcenění a ohledání místa požáru. Hodně záleží na 
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zkušenostech a zvážení situace na požářišti vyšetřovatelem v oboru zjišťování vzniku 

příčiny požáru nebo přivolaným příslušníkem Policii České republiky. Budu se věnovat 

situaci, kdy je přivolán pes k detekci akcelerantů na požářišti s psovodem.  

Psovod se psem přijede na požářiště, které je již uhašené a vychladlé. Budeme se věnovat 

práci při ohledání objektu psem. Pes se dále využívá při ohledávání ohořelých dopravních 

prostředků nebo  při lesních požárech, práce a postup je obdobný. Na obrázcích č. 5 a č. 6 

je pes  při práci – ohledávání shořelého automobilu. 

 

 

obr. č. 5 Shořelý automobil    obr. č. 6 Práce psa v autě 

 

Psovod se po nebo před příjezdem na místo činu informuje o případu. Provede dle potřeby 

orientační prohlídku požářiště a zjistí zda by výkon na požářišti nemohl ohrozit na životě 

psa nebo mu nehrozí vážné zranění. A usoudí sám jestli je bezpečné psa použít                 

při ohledání.   

Psovod by měl spolupracovat s příslušníkem pro zjišťování příčiny požáru zastoupeno 

Hasičským záchranným sborem a techniky OKTE. Záleží na konkrétní závažnosti požárů  

a dalších aspektech. Na obrázku č. 7 je požářiště při příjezdu psovoda na místo činu a na 

obrázku č. 8 je zachycena samotná práce psa se značením rezidua na požářišti.              

Před použitím psa, je vhodné nechat psa proběhnout a vyvenčit, tím se pes uklidní po jízdě 

v dopravním prostředku. O způsobu použití služebního psa na pachové práce rozhodne 

sám psovod po konzultaci. Pes je přivolán psovodem a pokud je to možné s pokynem 

„hledej“ je v puštěn na požářiště na volno.  V případě, že nelze připustit, aby pes pobíhal 

na volno po požářišti, je možné psa mít na vodítku. Když pes nedetekuje žáden zbytek 

hořlavých kapalin, přechází se k detailnější prohlídce. Když na místě nebyl ani              

poté nalezen žádný akcelerant, psovod psovi kápne akcelerant, aby byl odměněn. Je to 

hodně důležité, aby byl pes motivován při dalším ohledání požářiště. 
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V okamžiku, když pes detekuje a označí místo, je z  místa odebrán vzorek, který je 

nejčastěji odebrán technikem (OKTE) a to v dostatečném množství, v sterilních rukavicích 

a uložen do zavařovací sklenice s uzavíratelným víkem, uzavřen a následně odvezen        

do specializované laboratoře. V laboratoři se zkoumá, zda ve vzorku jsou nebo nejsou 

obsaženy zbytky hořlavých kapalin. Odběr a převoz vzorků si řídí technici dle svých 

zkušeností a zjištěných poznatků doposud. Pes je po značení odměněn a dochází k detailní 

prohlídce, zda pes nedekuje další místo, kde byl použit akcelerant nebo zda v okolí nejsou 

lahve, kanystry či další důkazy, které by mohly svědčit o úmyslném zapálení. Odebrané 

nálezy jsou odvezeny k odborné expertize do příslušné laboratoře Policie ČR – OKTE       

a závisí na závažnosti atd. pokud by bylo nutné podrobnější zkoumání odesílají se             

na TÚPO popř. na Kriminalistický ústav PČR Praha. Před odjezdem z místa činu sdělí 

psovod vedoucímu výjezdové skupiny výsledek použití služebního psa, vyrozumí technika            

o zjištěných či zajištěných stopách v průběhu sledování pachové stopy a doplní si další 

údaje potřebné k sepsání protokolu o použití psa. Pokud byly na místě zajištěny stopy 

označeny psem na vyhledávání akcelerantů je následně důležitá spolupráce mezi psovodem 

a laboratoří. Kdy existuje nepsaná dohoda o tom, že technici následně informují 

příslušného psovoda, zda v odebraném vzorku byly detekované zbytky hořlavých kapalin. 

 

 

 
obr. č. 7 Požářiště     obr. č. 8 Práce psa na požářišti 
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4.6. Biologický chromatograf jeho výhody a další využití 
 

Psa můžeme dále využít k označení pachatele na místě činu zvláště, když se na místě 

pohybuje spousta osob. Je reálné, že mezi přihlížejícími je pachatel, který založil požár. 

Pes je schopen tyto osoby ověřit, popř. pachatele označit. Psa je vhodné nasadit                

při demonstracích, sportovních utkáních konkrétně fotbalových utkáních a především tam, 

kde dochází ke shromažďování velkého počtu osob za určitým cílem, když dochází 

k davovému chování apod. a to zda zde není někdo, kdo by vnesl zápalné lahve, ve kterých 

jsou převážně hořlavé kapaliny, které bezpečně psi detekují. [10] 

Ve Východočeském kraji byl pes na detekci akcelerantu s úspěchem použit při ověřování 

nápojů úmyslně kontaminovaných automobilovým benzínem a při prověřování míst,      

kde byl ilegálně vyráběny omamné a psychotropní látky. [10] 

Hlavním úkolem psů na vyhledávání akcelerantů je napomoci zkvalitnit odběr vzorků,       

v kombinaci s dodržením ideálních podmínek transportu vzorků z požářiště. A tak umožnit 

větší objasněnost požárů, které jsou založené úmyslně. Mezi další výhody patří detekovat 

minimální množství akcelerantů na požářišti, využití při požáru o velké ploše – krátký čas, 

ignorace klasických produktů pyrolýzy vznikajících při požáru a schopnosti psa výkonu    

ve všech klimatických podmínkách. 

 

 

obr. č. 9 Vyvezení psovoda na střechu   obr. č. 10 Práce psovoda na střeše 

Na obrázcích č. 9 a č. 10 je zobrazeno jak někdy může být práce na požářišti složitá a 

nebezpečná jak pro psa tak i pro samotného psovoda.  
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4.7. Dislokace a úspěšnost psů v rámci ČR 
 
 

Od 2002 - 2005 byly v České republice k vyhledávání akcelerantů užíváni tři psi. 

Dislokace psů je rozdělena podle územního dělení Policie České republiky. Uvádím 

aktuální počet psů k detekci akcelerantů na území České republiky za rok 2008. Celkový 

počet pro území ČR je 15 biologických chromatografů. 

Přehled správ PČR s počty psů k detekci akcelerantů na požářišti: 

Správa PČR hlavního města Praha – 3 služební psi (Ahie, Sanja, Upír) 

Správa PČR Středočeského kraje – nemá v současné době žádného psa k dispozici, 

povoláváni jsou psi určení pro území Prahy; předpokládá se doplnění služebního psa, 

Správa PČR Jihočeského kraje, místo dislokace České Budějovice – 2 psi (Fambongo, 

Inkvizitor), 

Správa PČR Severočeského kraje, místo dislokace Ústí nad Labem – 2 psi (Pepin, Oldo), 

Správa PČR Východočeského kraje, místo dislokace Hradec Králové – 4 psi (Jada, Caira, 

Tryst, Zada), 

Správa PČR Západočeského kraje, místo dislokace Plzeň – 1 pes (Gábi), 

Správa PČR Jihomoravského kraje, místo dislokace Brno – 1 pes (Drak), 

Správa PČR Severomoravského kraje, místo dislokace Ostrava a Bruntál – 2 psi (Max, 

Dax). Pozn. Současný stav je pouze 1 pes a 1 pes ve výcviku ve výcvikové středisku, který 

by následně do konce roku měl přejít do Ostravy, kde by byli k dispozici 2 psi s touto 

certifikací. 

Úspěšnost psů podle statistiky jednotlivých správ PČR podle jejich územního členění 

uvádím za rok 2005. Přehled je starší, kdy na území nebylo tolik psů s certifikaci na 

vyhledání akcelerantů na požářišti. V úspěšnosti na grafu č. 1 jsou pouze potvrzené zbytky 

hořlavých kapalin na požářišti. Může docházet k označení molitanů a plastických hmot, 

kdy při hoření se tyto materiály rozkládají a při rozkladu se uvolňuje toluen, na který je pes 

cvičený, tudíž může dojít k označení těchto materiálu. 
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Graf. č. 1 Úspěšnost psů jednotlivých krajských správ PČR v % za rok 2005 [10] 
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5. Návrh metodiky k diplomové práci 
 

Není pochyb o tom, že psi na vyhledávání akcelerantů jsou nezbytní pomocníci.             

Ale mohou vznikat pochybnosti o jejich spolehlivosti a to v případě, kdy pes na místě 

označí akcelerant a laboratoř po expertize nepotvrdí jeho přítomnost. Tento případ je sice 

nepravděpodobný, ale nelze jej vyloučit a je známo, že ve spojených státech Amerických 

k takovým případům docházelo, kdy nebylo značení psem bráno jako plnohodnotný důkaz. 

[6] I když je známo a ověřeno, že pes má velmi citlivý čich. V laboratořích se                       

pro vyhodnocení vzorků z požářiště užívá plynových chromatografů. V České republice je 

užívano separační  metody mikroextrakce uhlovodíků z požárních vzorků tuhou fází (Solid 

Phase Micro Extraction neboli SPME) s následnou analýzou pomocí  GC – Mass Selective 

Detektor (MSD). Metodiky zabývající se problematikou analýzy vzorků jsou 

standardizovány a dále rozvíjeny pro potřeby expertíz. [4] 

Je důležité, aby fungovala součinnost jednotlivých orgánů při objasnění úmyslného 

zapálení a následném označení a usvědčení pachatele konající trestní činnost.  

Testy se psy k detekci reziduálního množství hořlavých kapalina na požářišti se prováděly 

především v USA. Pes byl testován na různém množství akcelerantů a to zapálených, 

nezapálených, na různých podkladech  a podobně. [7] 

Pro metodiku se zaměřím na to, kdy  pes ještě cítí páry hořlavé kapaliny a to v závislosti na 

detekci v laboratořích analýzou GC – MSD na plynovém chromatografu a pokusím se 

nalézt hraniční hodnoty jednotlivých vybraných akcelerantů a tím prokáži spolehlivost a 

citlivost čichových receptorů biologického chromatografu.  

5.1. Vybrané akceleranty pro metodiku 

K testování a hledání hraničních hodnot jednotlivých akcelerantů jsem si vybrala hořlavé 

kapaliny: 

- benzín Natural95, 

- ředidlo C6500, univerzální ředidlo, 

- technický aceton. 
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Odůvodnění výběru z výše uvedeného textu vyplývá, že nejpoužívanější hořlavou 

kapalinou je benzín, mezi nejlevnější a nejvíc dostupné patří konkrétně benzín značky 

Natural95. Mezi dalším často přítomným akcelerantem při požáru je ředidlo, vybráno bylo 

C6500 ředidlo univerzální. Jeho univerzálnost je předpokladem pro jeho skladování 

v garážích, sklepích, obytných prostorech apod. samozřejmě, že pořizovací cena je větší 

než u benzínů. Důvodem pro hledání limitní hranice u technického acetonu je fakt, že jde   

o polární rozpouštědlo ředitelné vodou a je těkavý. 

Jednotlivé požární technické charakteristiky jsou uvedeny v bezpečnostních listech 

jednotlivých vybraných akcelerantů pro metodiku a to v příloze č. 1 – benzín Natural95, 

v příloze č. 2 – technický aceton a v příloze č. 3 – ředidlo C6500. 

5.2. Popis metodiky 

 Metodiku budu popisovat jednotlivými testy. Testy rozdělíme na 2 části: 

1. Měření v terénu. 

2. Měření v laboratořích. 

Postup měření v terénu: 

1. V prvé řadě se zaznamenají základní údaje o vnějších podmínkách pro zkoušku. A to 

zejména teplota, tlak, vlhkost, směr větru, rychlost větru, oblačnost a nadmořská výška.  

2. Nachystá se materiál potřebný k vykonání zkoušky (materiál viz. praktické zkoušky 

z terénního měření). Vybere se vhodná plocha pro vykonání zkoušky o rozměrech      

100 x 100m. Plocha v konkrétním případě byla se zatravňovacími dlaždicemi, pro 

potřeby měření, aby bylo snadno zapamatovatelné, kde bylo provedeno nakápnutí 

akcelerantu pro kontrolu měřících. Je důležité vybrat takovou plochu, kde může být 

identifikováno místo, kde je akcelerant popř. toto místo označit.  

3. Pak se nabere akcelerant o množství 1 ml – 0,01 ml, množství bude závislé od měření 

v laboratořích, které následuje vždy několik dnů po měření v terénu, jelikož bude 

hledána minimální hranice, kterou pes detekuje, ale plynový chromatograf nedetekuje. 

Měření v laboratořích probíhá na plynovém chromatografu. Vybrané akceleranty          

a důvod jejich výběru je popsán výše. Po nakápnutí pipetou o množství podle měření 

v laboratoří, se vzorek nechá 10 min odvětrat. 
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4. Pes než se přivede, se nechá proběhnout poté bude doveden na začátek plochy                

a s povelem „hledej“, na volno začne hledat a pokud detekuje akcelerant označí místo  

a to dle výcviku (hrabáním, štěkotem, sednutím, apod.). Sleduje se chování psa          

při hledání. Během prvního měření proběhne kontrolní test psa jak se chová, když na 

ploše nenalezne žádný akcelerant. Po kladném značení psem se odmění a bude 

odveden pro případ dalšího nakápnutí. 

5. Po označení psem se v sterilních rukavicích čistým nožem odebere vzorek do sterilní 

zavařovací sklenice o objemu 0,7 l, která se uzavře a popíše se na víko, kde se uvede 

množství akcelerantů, název akcelerantů, typ akcelerantů a provede se zápis o tom 

z čeho byl vzorek složen. Před uzavřením vzorku do sklenice proběhne kontrola 

čichem osoby a bude zapsána intenzita výparů podle lidského čichu - značení: velmi 

vysoká, vysoká, střední, nízká, velmi nízká, žádná intenzita výparů hořlavých kapalin. 

6. Vzorek bude uložen do papírové krabice a vložen do lednice a uchován až do měření 

v laboratořích. Vzorek se vloží do lednice o teplotě 40 C z důvodu, aby se zpomalil 

výpar par ve vzorku uzavřeném ve sklenici. 

7. Bude proveden zápis formou protokolů (forma protokolu je uvedena v příloze č. 4) 

z terénního měření a každý test bude vyhodnocen. 

Postup měření v laboratořích: 

Upozorňuji na to, že neexistuje metodika pro nakládání se vzorky před jeho měřením, 

pouze se jedná o dohody. Technik nakládá se vzorky hlavně dle svých předešlých 

zkušeností z praxe.  

1. Odebrané vzorky budou podle potřeby měření ohřáté na pokojovou teplotu                 

na elektrickém vařiči. 

2. Proběhne kontrola jehly s vláknem a provede se propíchnutí víka zavařovací sklenice 

s daným vzorkem dle jednotlivých protokolů (viz. níže) a jehla s vláknem se zastrčí      

a proběhne sorpce výparů na vlákno. Čas měření bude přizpůsoben množství 

koncentrace par. Platí, že čím víc je koncentrovaný vzorek tím kratší dobu jehlu 

ponecháme ve vzorku. 

3. Jehla se zastrčí do plynového chromatografu a dle programu na počítači se postupuje 

s injektáží jehly s vláknem, dobou měření a postupném vyhodnocování vzorku. 

Samotné měření vzorků s akcelerantem probíhá 28 min. Čas měření na plynovém 

chromatografu, závisí na koncentraci vzorku – lze zastavit v průběhu měření v případě, 
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že již nevylézají žádné jednotlivé abundance v čase.(viz. níže protokoly z měření 

v laboratořích) 

4. V prvním měření se měří koncentrované akceleranty, s kterými se provádělo nakápnutí 

při měření v terénu. Následně budou měřeny vzorky odebrané při měření v terénu 

podle protokolů z měření v laboratořích. 

5. Během měření se kontrolují naměřené hodnoty a průběh měření. Měří se četnost (dále 

jen abundance) jednotlivých sloučenin typických pro daný akcelerant v závislosti na 

čase v minutách. Abundance je bezrozměrová veličina a nemá jednotky, můžeme jí 

uvést procentuálně přepočtem. 

6. Po dokončení cyklu měření vždy proběhne čistící cyklus, který nám zaručuje,                 

že v dalším měřením nám nedojde ke zkreslení hodnot vzorků. Čistící cyklus lze 

zařadit i několikrát po sobě, závisí především na koncentraci odebraného vzorku. 

7. Výstupem měření bude graf jednotlivých množstvích prvků akcelerantu závislých            

na časech (viz. protokoly z laboratorního měření). 

8. Grafy lze porovnat apod. 

9. Provede se zápis z měření a následuje vyhodnocení měření a vyvození důsledků        

pro množství náběru akcelerantů k následujícímu terénnímu měření. Zápis je formou 

protokolu, kdy jeho návrh je uveden v příloze č. 5. 

 

5.3. Praktické zkoušky metodiky  

Měření v terénu bylo prováděno s psovodem prap. Radimem Kroupou a jeho psem 

Maxem, který je na obrázku č. 11. Max je 6 letý německý ovčák s výcvikem na vyhledání 

pachových stop akcelerantů na požářišti. Je úspěšný již několik let, kdy každé značení je 

laboratoří potvrzeno jako správné. Je vycvičený na odpařený 50% benzín a motivací mu je 

hračka. 



 34 
 

 

 

obr. č. 11 Pes k detekci akcelerantů, Max 

Měření v laboratořích probíhalo na OKTE Frýdek Místek, kde za pomoci techniků se 

specializací na chemii, jsem byla obeznámena s postupem měření na plynovém 

chromatografu Agilent GC6890, MSD 5973. Starší typ plynového chromatografu je na obr. 

č. 12.  

 

obr. č. 12 Plynový chromatograf 

Plynová chromatografie vyžaduje odborné znalosti z chemie, fyziky, elektroniky, 

výpočetní a přenosové techniky. Podrobný popis problematiky chromatografie by vydal na 

samostatnou knihu. Proto jen ve stručnosti objasním princip plynové chromatografie. 

Plynová chromatografie je postup, při kterém se do přístroje, plynového chromatografu, 

vloží jehla s vláknem, která před vložením do přístroje, natáhne do sebe páry hořlavých 

kapalin a plynů. Tyto výpary a plyny se v koloně rozdělí na jednotlivé komponenty          

(v počtech řádu od jednotek až po stovky). Jednotlivé kolony potom postupně vstupují      

do detektoru, kde je měřeno množství komponenty plynu, které každá z nich obsahuje. 
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Výstupem u výše uvedeného typu chromatografu je graf, kde jsou uvedeny jednotlivé 

abundance (četnost) výskytu jednotlivých sloučenin v odpovídajících časech. 

Je nutné podotknout, že měření muselo probíhat po jednotlivých měřeních v terénu,        

aby bylo možno pracovat kvalitativně a bylo dosaženo plnohodnotných výsledků.             

Po měření v laboratoři na plynovém chromatografu bylo znatelné, jak klesá abundance     

na čase závislá od snižování objemu vybraných akcelerantů při měření v terénu. Bylo 

zřejmé, kde je až možné snižovat množství akcelerantu při nakápnutí u terénního měření. 

V tabulce č. 3 je přehled měřených vzorků v laboratořích. 

Tabulka č. 3 Přehled měřených vzorků v laboratoři 

název vzorku akcelerant objem/ml 

vzorek č. 1 benzín Natural95 1 

vzorek č. 2 benzín Natural95 0,2 

vzorek č. 3 technický aceton 0,2 

vzorek č. 4 ředidlo C6500 0,2 

vzorek č. 5 benzín Natural95 0,05 

vzorek č. 6 ředidlo C6500 0,05 

vzorek č. 7 benzín Natural95 0,02 

vzorek č. 8 ředidlo C6500 0,02 

vzorek č. 9 benzín Natural95 0,01 

vzorek č. 10 ředidlo C6500 0,01 

 

 

5.3.1. Průběh praktických test ů navrhnuté metodiky  

V této kapitole se budu věnovat jednotlivým testům prováděných v terénu a v laboratořích 

ve své návaznosti po sobě. Bližší informace o měřeních v terénu a laboratořích jsou 

uvedeny v přílohách č. 7 – č. 13 v jednotlivých protokolech, které vznikly při zkouškách 

metodiky. 

Při prvním měření v terénu jsem se dohodla s psovodem na postupu zkoušky a zjistila jsem  

určité skutečnosti, které mě nutily změnit postup testování psa. Původním záměrem bylo 

testovat psa na plechovkách tzv. snifferech do, kterých by byly vloženy v určitých 



 36 
 

 

množstvích vybrané akceleranty a docházelo by ke snižování množství akcelerantů. Max, 

ale nebyl zvyklý detekovat akceleranty v plechovkách a během pokusu, jak bude reagovat 

na akcelerant uložený v plechovce, došlo k tomu, že pes měl tendenci si s plechovkami 

hrát. Tudíž se postupovalo podle výše popsaného postupu pro terénní měření, kdy jsme 

vyšla z přirozených podmínek, na které byl Max zvyklý. Pes následně reagoval rychle a 

bez zaváhání. Měření jsme ukončila po nakápnutí akcelerantu o menším množství, aby se 

pes nevracel již ke značeným místům, jelikož u něj funguje krátkodobá paměť. Byly 

odebrány 2 vzorky, které jsou uvedeny v tabulce č. 1, viz. příloha č. 6. 

Odebrané vzorky byly odvezeny do laboratoře, kde byly zkoumány na plynovém 

chromatografu. Rovněž byly odebrány koncentrované vzorky technického acetonu, 

benzínu Naturalu95 a ředidla C6500 a měřeny na plynovém chromatografu k tomu, abych 

mohla odebrané vzorky z terénu porovnat. Závěrem z prvního měření bylo zjištění, že je 

nutné, aby došlo ke snížení množství nakápnutí v terénu a to technický aceton a ředidla 

C6500 na 0,2 ml. Benzín Natural95 budu v dalším měření měřit množství 0,05 ml. Další 

závěry a poznatky z měření 1. v laboratořích uvádím v příloze č 7. 

V druhém měření v terénu probíhalo měření technického acetonu a ředidla C6500 o výše 

uvedeném množství. Pes v tomto měření značil méně rozhodně než tomu bylo 

v předchozím měření v terénu. Musím přihlédnout k tomu, že technický aceton je polární 

rozpouštědlo to znamená, že je snadno rozpustný ve vodě a mohlo by dojít vlivem vlhkosti 

půdy k rozpuštění části acetonu. Dalším aspektem, proč pes zaváhal byl předpoklad, že    

na látku nebyl cvičen,  ale i přesto označil hořlavou kapalinu. Během měření ředidla C6500 

pes měl tendenci pobíhat kolem místa, kde byl nakápnut před týdnem benzín Natural95     

a snažil se místo označit, z toho vyplývá, že pes by byl schopen detekovat po týdnu 

reziduální množství benzínu o množství 1 ml. Podrobnosti jsou v protokolu č. 8. 

Odebrané vzorky se zkoumaly v laboratoři a došlo se k závěru, že se už nebude dále 

pokračovat ve snižování množství u technického acetonu, jelikož páry technického acetonu 

rychle těkají by to, proto nebylo efektivní. A za hraniční limitní množství byla                    

u technického acetonu stanoveno množství o objemu 0,2 ml. Na grafu č. 2 je zobrazen 

graf, kdy je zaznamenán technický aceton s limitním množstvím více v protokolu č. 9. 
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Graf č. 2 Vzorek technického acetonu_0,2 ml 
 

Pokračovalo se v měření a snižování množství u ředidla C6500. 

V třetím měření v terénu se došlo k následujícím poznatkům. Vše proběhlo bez jakýchkoli 

zvláštností a okolností. Více v příloze č. 10, kde je uveden protokol z třetího měření v terénu. 

V laboratorním měřením č. 3 se zkoumaly vzorky ředidla C6500 a benzínu Naturalu95. Bylo 

zřejmé, že dochází ke snižování abundance (četnosti) výskytu jednotlivých sloučenin v čase    

u měřených vzorků. Více v protokole z terénního měření č. 3, který je v příloze č. 11. 

Ve 4. měření v terénu bylo odebráno více vzorků oproti ostatním měření v terénu, ale kdyby 

docházelo k opakovanému značení musel by se test zastavit a pokračovat v jiném z měření 

v terénu. Bylo překvapující, že pes bez zaváhání si vybral u obou akcelerantů vždy jejich 

menší množství a byl schopen značit bez povelu samostatně. V příloze č. 12 jsou uvedeny 

další podrobnosti z měření v terénu. 

V laboratoři se následně zkoumaly vzorky odebrané ve výše uvedeném měření v terénu           

a zjistily se následující poznatky. Pro ředidlo C6500 limitní hraniční hodnota byla stanovena 

na množství o objemu 0,02 ml. Průběh četnosti v závislosti na čase uvádím na grafu č. 3. 
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Graf č. 3 Ředidlo C6500_0,02 ml 
 
Při zkoumání benzínu Naeturalu95 byla hraniční hodnota stanovena na objemu 0,01 ml. 

Výsledný graf je zobrazen na grafu č. 4. 

 

 

Graf  č. 4 Benzín Natural95_0,01 ml 
 

Bližší informace mám uvedené v příloze č. 12, kde je protokol z laboratorního měření č. 4. 
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5.4. Celkové shrnutí praktických zkoušek metodiky 

Z měření nám vyplynulo mnoho zajímavých poznatků, které popíši v následujícím oddíle. 

1. Je zřejmé, že biologický chromatograf v našem případě studie pes detekuje množství 

i pod hranicí detekce na plynovém chromatografu.  

2. Plynový chromatograf detekuje i malé množství vybraných akcelerantů v případě, 

kdy je se vzorky správně zacházeno a pro účely detekce v praxi jsou limity dosahující 

detekce postačující, jelikož není předpokladem, že by žhář použil výše uvedené  malé 

množství akcelerantů.  

3. Hraniční hodnotou detekce pro akcelerant benzín Natural95 byla stanovena podle 

výše uvedené zkoušky hodnota 0,01 ml. 

4. Hraniční hodnota pro akcelerant acetonu byla stanovena hraniční hodnota detekce 

0.2ml. U acetonu je složité zcela přesně tvrdit, že jde o hraniční hodnotu detekce, 

právě díky jeho rychlému odparu. Vše závisí i na okolních podmínkách a dalších 

aspektech. 

5. Hraniční hodnota pro detekci akcelerantu ředidlo C6500, byla stanovena hodnota 

detekce na množství 0,02 ml. 

6. Biologický chromatograf je schopen detekovat množství 1ml benzínu i po 10 dnech. 

Je prokázáno, že pes je schopen detekovat i reziduální množství na požářišti i          

po měsíci. 

7. Je důležité, aby součinnost mezi laboratoří a kynology s psy na vyhledání akcelerantů 

při požáru. To znamená, aby psovod byl informován o tom jak a co bylo se vzorky 

označenými jeho psem. 

8. Pes jako biologický chromatograf se s velkou úspěšností používá k hledání zbylých 

výparů hořlavých kapalin a tato studie pouze přispívá k prokázání, že pes je velmi 

citlivý detektor a předčí i současně dostupné technické prostředky k ověření 

akcelerantů. Bylo by vhodné zvýšit citlivost těchto detektorů, ale není to žádoucí 

z důvodu výše uvedeného předpokladu u použitého množství žháře k zapálení. 

Pro zajímavost se vyzkoušelo, že po třetím měření byly ponechány vzorky č. 5 a č. 6 a byly 

nevhodně skladovány, uzavřeny v zavařovací sklenici. Po 9 dnech proběhla kontrola co 

může být způsobeno se vzorky nevhodně skladovanými. Uvedeno na grafech č. 5 a č. 6. 



 40 
 

 

 

Graf č. 5 Vzorek č. 5 _ pokus1 
 

 

Graf č. 6 Vzorek č. 6_pokus2 
 

U akcelerantu benzínu Naturalu95 označeným jako BEN_POKUS1 je při množství 

nakápnutí 0,05 ml i po devíti dnech špatného skladování ve třetí minutě znatelný toluen, 

což je jistým předpokladem,že při předložení daného vzorku pes bude značit,                    

ale v laboratoři již takové reziduální množství a dle grafu nemohou přítomnost hořlavé 

kapaliny potvrdit. 
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Akcelerant ředidlo C6500 je na tom podstatně s detekcí špatně, jelikož v laboratoři již       

na grafu označeným jako RED_POKUS2 není znatelná žádná těkavá směs. 

Proto by se mělo dbát na správné zacházení se vzorkem, ať už jde o odběr, převoz                

a skladování. 
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6. Závěr práce 

Obor zjišťování příčin požárů je daleko složitější, než jsem popsala ve své  práci. Zaměřila 

jsem se především na biologický chromatograf a to psy k detekci akcelerantů, o nichž se 

moc v našich podmínkách nepublikuje.  

Problematika minimálních hraničních hodnot vybraných akcelerantů v případě úmyslného 

zapálení při detekci plynovým chromatografem není stanovena a tudíž může docházet 

k mylnému označení, že pes značil místo bez akcelerantu, i přesto že je známo, že detekuje 

minimální množství akcelerantů na požářišti. Proto jsem navrhla metodiku pro nalezení 

hraničních hodnot akcelerantů, kdy se odebírají vzorky z terénu biologickým 

chromatografem a dále jsou odebrané vzorky zkoumány ve specializované laboratoři       

na plynovém chromatografu. Metodiku jsem odzkoušela v praktických měřeních v terénu  

a  v laboratoři. Je zřejmé, že pes má citlivý čich a předčí leckdy plynové chromatografy. 

Mezi testovanými akceleranty byl benzín Natural95, technický aceton a ředidlo C6500. 

Hraniční množství jsem hledala  pomocí biologického chromatografu na postupném 

vyhodnocování na plynovém chromatografu. Došla jsem k následujícím poznatkům. Pro 

benzín Natural95 byla detekční hraniční hodnota dle popsané metodiky stanovena na     

0,01 ml. Hraniční hodnota detekce na plynovém chromatografu u technického acetonu byla 

vyhodnocena jako množství 0,2 ml. U akcelerantu ředidlo C6500 hraniční hodnotou 

detekce podle metodiky hodnota o množství akcelerantu 0,02 ml. Naměřené hraniční 

hodnoty akcelerantů se mohou lišit o minimální množství   při opakování zkoušky popsané 

v metodice závisí na citlivosti a typu plynového chromatografu a vnějších podmínkách 

zkoušky prováděné v terénu.  

Během práce na metodice a při hledání vhodné odborné literatury k napsání diplomové 

práce o biologických chromatografech, jsem se seznámila s odborníky, kteří jsou zaujati    

v oblasti zjišťování příčiny vzniku požárů v případě podezření na úmyslném zapálení. 

Konkrétně s Ludvíkem Pincem, který vycvičil první fenku Ashie k detekci  akcelerantů    

na požářišti  a dále mi byli nápomocni lidé z Generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky a Kriminalistického Ústavu v Praze. Při práci            

na praktických zkouškách metodiky jsem měla čest spolupracovat s prap. Radimem 

Kroupou a jeho psem Maxem, který je vycvičený k detekci reziduálních množství 

akcelerantů na požářišti a v neposlední řadě jsem měla možnost se seznámit s práci 

kriminalistických techniků na úseku objasnění příčiny požáru. Díky navrhnuté metodice 
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jsem si mohla prakticky vyzkoušet jakým způsobem se odebírají vzorky z požářiště a jak 

probíhá jejich následné vyhodnocování na plynovém chromatografu metodou GC – MSD. 

Navrhnutou metodiku je možné použít pro potřeby Hasičského záchranného sboru České 

republiky v oblasti zjištění příčiny požáru a pro vyšetřování požárů Policií České 

republiky. 

Je vhodné, aby navrhnutá metodika v práci byla ještě pověřena kontrolními odběry 

uvedených minimálních množstvích vybraných akcelerantů, jelikož z časového hlediska 

nebylo možno kontrolní testy provést. Rozhodně dále doporučuji, aby v pokračování 

navrhnuté metodiky bylo zpracováno porovnání s dalšími psy k detekci akcelerantů 

z jiných územních správ kynologických skupin PČR. Rovněž je vhodné zkoumat hraniční 

hodnoty pro další hořlavé kapaliny, které může užít žhář při zapálení. Navrhnutou 

metodiku rozpracovat při užití vzorků, které by se zapalovaly a následně uhasily, ale tak 

aby bylo možno zajistit objektivnost těchto zkoušek.  

O spolehlivosti psů k detekci akcelerantů na požářišti nevznikly žádné pochybnosti           

na  území České republiky a psi jsou s velkou úspěšností používáni od roku 2002. Další 

zkoumání a rozpracování metodiky lze směřovat na jiné akceleranty, které nebyly 

testovány. Zkoušku provést se zapalováním vzorků jednotlivých akcelerantů a uhasit 

vodou, popřípadě testovat vliv  různých užívaných hasiv Hasičským záchranným sborem 

České republiky na reziduální množství akcelerantů na požářišti při dalším zkoumáním     

v laboratořích. V práci uvádím obrázek, kde je graf úspěšností psů podle jednotlivých 

územních správ PČR v procentech za rok 2005. Tyto data mi byly poskytnuty Ludvíkem 

Pincem, jelikož aktuální data mi nebyly dány k dispozici.  

Pes s touto certifikací  je užitečným pomocníkem pro vyšetřovatelé příčin vzniku požárů. 

Je nutné podotknout, že je důležitá spolupráce Hasičského záchranného sboru České 

republiky s Policii České republiky a to s kynology a kriminalistickými techniky. 

Tendence k integraci a postupů jednotlivých zaujatých složek integrovaného systému       

při použití biologického chromatografu, aby pes byl používán efektivně. S biologickým 

chromatografem souvisí problematická otázka dobrého odebírání vzorků, následně jeho 

zabalení, přeprava, skladování a další postupy, které by mohly výkonnost těchto psů 

znehodnotit. Dále pravomoc a další otázky v oblasti jednotlivých složek zatím nejsou 

dořešeny. Konkrétně je snaha, aby bylo možno, aby kynolog mohl odebrat vzorek 

z požářiště bez přítomnosti kriminalistického technika, ale není to zákonně povoleno. 
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Vznikají situace, kdy neodebírá vzorek technik a nastávají chyby co se týče odběru vzorků, 

balení vzorků a skladování vzorků. Rozhodně by se dala situace vyřešit vhodnou úpravou  

interních předpisů a pravidelným školením zaměstnanců pověřených k odběru vzorků 

z požářiště. Nebo nalézt a standardizovat  vhodný postup při odběru nebo nalézt nový 

způsob skladování apod. Spolupráce specializovaných laboratoří s psovody, aby psovod 

měl přehled o úspěšnosti jeho psa k detekci akcelerantů potvrzeno laboratorní zkouškou         

na plynovém chromatografu. 

Obrázky č. 4 – 10 mě byly poskytnuty prap. Radimem Kroupou a obr. č. 2 a č. 12 mi byly 

poskytnuty TÚPO Praha. 

Další směřování práce by mělo řešit postup a problematiku při odebírání vzorků 

z požářiště, sledování nových trendů v oblasti zjišťování příčiny požáru a biologických 

chromatografů. Optimalizaci současného systému objasnění příčin požáru, které by vedlo 

k zefektivnění práce složek integrovaného záchranného systému výše jmenovaných. 
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8. Seznamy 
 

8.1. Seznam použitých zkratek 

 
Apod. ………………………………….a podobně 

Atd. ……………………………………a tak dále 

ATF……………………………………Alkohol Tabaco and Firearms 

GŘ – HZS…………..............................Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

HZS……………………………………Hasičský záchranný sbor 

KÚP……………………………………Kriminalistický ústav Praha 

MSD……………………………………Mass Selective detector 

Obr. č. …………………………………obrázek číslo 

OKTE…………………………………..Odbor kriminalistické techniky a expertíz 

PČR…………………………………….Policie České republiky 

SPME…………………………………..Solid phase micro extraction 

TÚPO…………………………………..Technický ústav požární ochrany 

ZPP……………………………………..Zjišťování příčin požáru 
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Příloha č. 1: Bezpečnostní list, Benzín Natural95 
 

Název výrobku:  BEZOLOVNATÉ AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY 

 

Bezolovnatý automobilový benzin Normal 91  

Bezolovnatý automobilový benzin Super 95 

Bezolovnatý automobilový benzin Super Plus 98 

 

III dddeeennnttt iii fff iii kkkaaaccceee   vvvýýýrrr ooobbbkkkuuu   aaa   vvvýýýrrr ooobbbccceee   

Identifikace výrobku 
Obchodní název: Bezolovnaté automobilové benziny 

(Normal 91, Super 95, Super Plus 98) 
Název podle 67/548/EHS: ---  

Další názvy: Natural 91, Natural 95, Natural 98,  
BA-91N, BA-95N, BA-98N,  

Registrační číslo:  xxxx 
 
Použití výrobku 

Bezolovnaté automobilové benziny se používají především jako motorové palivo pro 
zážehové spalovací motory.  

 
Identifikace výrobce 

Obchodní jméno a identifikační číslo 
ČEPRO, a. s.  IČO: 60193531 

DIČ: CZ60193531 

http://www.ceproas.cz E-mail: ceproas@ceproas.cz 

Místo podnikání 
ČEPRO, a. s.  
Dělnická 12, č.p. 213 
170 04  Praha 7 

tel.: +420-221 968 111, +420-221968 107     fax:+420-221 968 300 

Osoba odpovědná za BL 
Ing. Pavel Cimpl   tel.  +420-221 968 138 
     E-mail: pavel.cimpl@ceproas.cz  

Zahraniční výrobce  

Jméno nebo obchodní jméno:  Slovnaft, a. s.  
Adresa:  Vlčie hrdlo, Bratislava, SR 

Jméno nebo obchodní jméno: OMV a.s. Vídeň  
Adresa: A-1020 Vídeň, Rakousko 

Jméno nebo obchodní jméno: MOL Rt.   
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Adresa: Dunai finomító 

Pf. 1, 2443 Százhalombatta, Maďarsko 

Jméno nebo obchodní jméno: TotalFinaElf  Deutschland GmbH  

Adresa: Schutzenstrasse 25, Berlín,, Německo 

Rafinerie: MIDER – Mitteldeutsche Erdoel-Raffinerie GmbH  
Adresa: Malenweg 1, Spergau, Německo 

Jméno nebo obchodní jméno:  Polski Koncern Naftowy Orlen SA  

Adresa: 09-411 Plock, ul. Chemików 7, Polsko 

Jméno nebo obchodní jméno:  BAYERNOIL   

Adresa: Versand/Vohburg, P.O. 10 08 58, Ingolstadt 

Jméno nebo obchodní jméno:  SHELL Deutschland  

Adresa: Hohe-Schaar Str. 34, Hamburg 
 
Telefonní číslo pro mimořádné situace 

TRINS (tr ansportní informační a nehodový systém) 
Poskytuje nepřetržitou odbornou i praktickou pomoc při řešení mimořádných situací spojených 
s přepravou či skladováním nebezpečných chemických látek na území ČR. Pomoc je poskytována přes 
operační střediska HZS nebo přes republikové koordinační středisko Chemopetrol, a. s., Litvínov. 

Kontaktní telefonní číslo TRINS: +420 – 476 709 826 

Toxikologické informační středisko Ministerstva zdravotnictví 
Adresa: Na Bojišti 1, 128 08  Praha 2 
Telefon: +420-22 491 9292, 5402, 4575 

III dddeeennnttt iii fff iii kkkaaaccceee   rrr iii zzziii kkk   

Klasifikace 
Podle zákona č. 356/2003 Sb. (67/548/EHS) je tento výrobek klasifikován jako nebezpečná chemická 
látka. Automobilové benziny jsou extrémně hořlavou kapalinou, zdraví škodlivou. Vzhledem k obsahu 
benzenu převyšujícímu 0,1 % (m/m) jsou klasifikovány jako karcinogenní látka 2. kategorie. 

Symboly: F+, T 

R-věty: 12-45-65-66-67 

Nebezpečné fyzikálně chemické účinky 
Automobilové benziny jsou extrémně hořlavou kapalinou s bodem vzplanutí pod -20 °C a začátkem 
destilace pod 35 °C. Jejich páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Produkt může akumulovat statickou 
elektřinu. 

 

Nebezpečí pro lidské zdraví 
Automobilové benziny jsou vzhledem k obsahu benzenu přesahujícímu 0,1 % m/m klasifikovány jako 
karcinogenní látka 2. kategorie. Jsou zdraví škodlivé – vzhledem k nízké viskozitě mohou při požití 
vyvolat poškození plic. Automobilové benziny místně odmašťují a dráždí pokožku. Jejich páry mohou 
působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest.  

Nebezpečí pro životní prostředí 
Působí škodlivě na vodu a půdu. Je třeba zabránit průniku automobilových benzinů do spodních a 
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povrchových vod a kontaminaci půdy. 

SSSlll ooožžžeeennnííí   nnneeebbbooo   iii nnnfff ooorrrmmmaaaccceee   ooo   ssslll ooožžžkkkáááccchhh   

Složení přípravku, koncentrační limity a klasifikace složek 
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: 

Látka Obsah Číslo Číslo Symbol R-věty 
(název)  (% V/V) CAS EINECS nebezp. 

Benzin; Nízkovroucí benzinová 
frakce – nespecifikovaná  ≥ 83 86290-81-5 289-220-8 F+, T 12-45-65 
Methyl terc. butyl ether (MTBE) ≤ 15   1634-04-4 216-653-1 F, Xi 11-
36/37/38 
Ethyl terc. butyl ether (ETBE) ≤ 15     637-92-3 211-309-7 F 11 
Ethanol; ethylalkohol (C2H5OH) ≤ 5       64-17-5 200-578-6 F 11 

Chemická charakteristika 
Bezolovnaté automobilové benziny jsou složitou směsí uhlovodíků vroucí v rozmezí cca 30 až 210 °C 
s obsahem aromatických uhlovodíků do 35 % V/V a obsahem benzenu do 1 % V/V. Pro zlepšení 
užitných vlastností mohou obsahovat vhodná aditiva – antidetonační, detergentní, antioxidační aj. Typ 
„Speciál“ obsahuje speciální přísadu na ochranu ventilových sedel (VSRPA). Bezolovnaté automobilové 
benziny mohou jako komponenty obsahovat také různé kyslíkaté sloučeniny s vyhovujícími vlastnostmi 
v množství daném platnou normou, přičemž celkový obsah kyslíku nesmí překročit 2,7 % m/m. 

Informace o PBT 
Podle kritérií v příloze XIII Nařízení jsou jako látky PBT ve výrobku identifikovány: 

Benzin – jako karcinogenní látka kategorie 2 splňuje kritérium T podle bodu 1.3 výše uvedené přílohy; 

PPPoookkkyyynnnyyy   ppprrr ooo   ppprrr vvvnnnííí   pppooommmoooccc   

4.1 Všeobecné pokyny 
Při manipulaci je nezbytné dodržovat všechny požadavky spojené s pracovní hygienou a bezpečností 
práce v souladu s platnou legislativou a tímto BL.  

Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze. 

4.2 Při nadýchání 
Přenést na čerstvý vzduch, tělesný klid, nenechat chodit. V případě, že postižený nedýchá, zavést umělé 
dýchání z plic do plic. Přivolat lékaře. 

4.3 Při styku s kůží 
Kůži dobře umýt mýdlem a vodou, opláchnout, převléknout. 

4.4 Při zasažení očí 
Oči důkladně promýt velkým množstvím vody a zajistit lékařské ošetření. 

4.5 Při požití 
Při požití dát pít vodu. Nevyvolávat zvracení. Přivolat lékaře. 

555   OOOpppaaatttřřřeeennnííí   ppprrr ooo   zzzdddooolll ááávvvááánnnííí   pppooožžžááárrruuu   

5.1 Vhodná hasiva 
Vzduchová hasící pěna, hasící prášek, CO

2. 

5.2 Nevhodná hasiva 
Voda (vhodná pouze na chlazení). 

5.3 Zvláštní nebezpečí 
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Páry výrobku tvoří se vzduchem výbušnou směs. Na vzduchu hoří čadivým plamenem. Může se 
uvolňovat oxid uhelnatý. 

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče 
Nehořlavý zásahový oděv, izolační dýchací přístroj. 

666   OOOpppaaatttřřřeeennnííí   vvv   pppřřřííípppaaaddděěě   nnnáááhhhooodddnnnéééhhhooo   úúúnnniii kkkuuu   

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob 
Zabránit znečištění oděvu a obuvi, zabránit kontaktu s kůží a očima. Pro únik ze zamořeného prostoru 
použít masku s filtrem proti organickým plynům a parám. Zákaz kouření. Odstranit všechny možné 
zdroje vznícení. Vykázat z místa všechny osoby, které se nepodílejí na záchranných pracích. 

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí 
Zabránit dalšímu úniku. Ohraničit prostor. Nevypouštět do kanalizace. Zabránit průniku látky do půdy a 
vody. 

6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění 
Podle situace odčerpat nebo vsáknout do vhodného porézního materiálu a likvidovat v souladu s platnou 
legislativou pro odpady. 

777   ZZZaaaccchhhááázzzeeennnííí   aaa   ssskkklll aaadddooovvvááánnnííí   

7.1 Pokyny pro zacházení 
Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je každý povinen chránit 
zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami 
označujícími specifickou rizikovost a standardními pokyny pro bezpečné zacházení. 

7.2 Pokyny pro skladování 
Pro skladování platí ČSN 65 0201. Objekt musí být vybaven podle ČSN 75 3415. Skladovat na dobře 
větraném místě z dosahu zdrojů vznícení. Elektrická zařízení musí být provedena dle příslušných 
předpisů. Chránit před statickou elektřinou. Zákaz kouření. 

7.3 Specifické použití 
Automobilové benziny jsou určeny zejména pro použití jako pohonná hmota pro zážehové spalovací 
motory. Do automobilových benzinů mohou být následně přidávána aditiva a biopaliva (Ethanol - 
C2H5OH) a to pouze v koncentračním rozsahu v souladu se složením uvedeným v tomto  bezpečnostním 
listě a v souladu s platnou technickou normou ČSN EN 228. Přídavkem těchto aditiv nesmí být dotčena 
bezpečnostní charakteristika produktu. Nesmí se používat pro vozidla, která jsou v provozu 
na pracovištích v uzavřených prostorách, nebo jako čistící prostředek, pro svícení, topení nebo 
k zapalování ohně. Nikdy nevylévat do kanalizace. 

888   OOOmmmeeezzzooovvvááánnnííí   eeexxxpppooozzziii ccceee   ///   ooosssooobbbnnnííí   oooccchhhrrraaannnnnnééé   ppprrr ooossstttřřřeeedddkkkyyy   

8.1 Limitní hodnoty expozice 
benzin (celk. uhlovodíků) MTBE  ETBE  C2H5OH 

PEL mg/m3    400 100  100  1 000 
NPK-P mg/m3 1 000 200  200  3 000 

8.2 Omezování expozice 
Obecná bezpečnostní a hygienická opatření: při práci s autobenziny nejíst, nepít, nekouřit. Před jídlem a 
pitím a po ukončení práce je třeba pokožku umýt teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním 
krémem. 

8.2.1 Omezování expozice pracovníků 
Ochrana dýchacích orgánů: Úniková maska s filtrem A, AX-(hnědý) nebo jiný vhodný typ 

proti organickým plynům a parám organických látek. 
Ochrana očí: Ochranné brýle proti chemickým vlivům. 
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Ochrana rukou: Ochranné rukavice. 
Ochrana kůže: Ochranný pracovní oděv 

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí 
Viz body 2.4, 6.2 a 16.3. 

999   FFF yyyzzziii kkkááálll nnnííí   aaa   ccchhheeemmmiii ccckkkééé   vvvlll aaassstttnnnooosssttt iii    

10.1 Obecné informace 
Skupenství (při 20 °C):  kapalina 

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

Zápach:  typický benzinový 

10.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí 
Hustota při 15 °C:  715 až 775 kg/m3 

Rozmezí teplot varu:  30 až 210 °C 

Relativní hustota par:  cca 3,5 (vzduch =1) 

Rozpustnost ve vodě:  nepatrná 

Tlak par podle Reida:  35 až 90 kPa 

Bod vzplanutí:  < -20 °C 

Koncentrační meze výbušnosti: spodní: 0,6 % (V/V) 
 horní: 8,0 % (V/V) 

Mezní experimentální 
bezpečná spára  > 0,9 mm 

10.3 Další informace 
Bod tuhnutí:  < -40 °C 

Bod hoření:  < -20 °C 

Teplota vznícení:  cca 340 °C 

111111   SSStttááálll ooosssttt   aaa   rrr eeeaaakkkttt iii vvviii tttaaa   
Výrobek je za normálních podmínek stabilní. 

11.1 Podmínky, kterým je třeba zamezit 
Vytvoření koncentrace v mezích výbušnosti, přítomnost zdrojů vznícení, styk s otevřeným ohněm. 

11.2 Materiály, které nelze použít 
Oxidovadla. 

11.3 Nebezpečné rozkladné produkty 
Za normálních podmínek žádné, při hoření za nedostatku vzduchu možný vznik oxidu uhelnatého a sazí. 

111222   TTToooxxxiii kkkooolll ooogggiii ccckkkééé   iii nnnfff ooorrrmmmaaaccceee   

12.1 Akutní toxicita 
Neudávána.  

Pro jednotlivé látky se uvádějí následující hodnoty:       benzin  MTBE  

 LD50, orálně, potkan, mg.kg-1        92 000    4 000 
 LD50, dermálně, potkan nebo králík mg.kg-1     > 2 000         --- 
 LD50, intravenózně, potkan, mg.kg-1          ---       148 
 LC50, inhalačně, potkan, mg.kg-1.4 h-1           ---  23 576 

12.2 Subchronická – chronická toxicita 
Benzin napadá nervový systém a jeho páry ve vyšších koncentracích působí narkoticky a mohou 
způsobit křeče i smrt. Obsahuje také benzen v koncentraci 0,1 až 1 % (V/V), který má závažné 
biologické účinky a poškozuje tvorbu krvinek. Při dlouhotrvajícím a intensivním kožním kontaktu 



 55 
 

 

dochází k vysušení a silnému podráždění pokožky (dermatitis – zánět kůže). 

TCL0, inhalačně potkan – 100 mg.m-3.4 h-1.17 týdnů-1 – změny na krvi, biochemické změny. 

12.3 Další údaje 
Karcinogenní kategorie 2.  
Senzibilizace – neudávána.  
Mutagenita – neudávána.  
Toxicita pro reprodukci – neudávána. 

111333   EEEkkkooolll ooogggiii ccckkkééé   iii nnnfff ooorrrmmmaaaccceee   

13.1 Ekotoxicita 
Neudávána. 

13.2 Mobilita 
Neočekává se. Povrchové napětí cca 25 mS/m. 

13.3 Persistence a rozložitelnost 
Vzhledem k nepatrné rozpustnosti ve vodě se perzistence v organizmech nepředpokládá. 

Biologická rozložitelnost podle CEC cca 50 – 60 %. 

Obtížně odbouratelné. 

13.4 Bioakumulační potenciál 
Neudává se. 

Na základě log K o/w je možné očekávat velmi nízký potenciál i po delší expozici. 

13.5 Výsledky posouzení PBT 
Nejsou k dispozici žádné informace.  

13.6 Další nepříznivé účinky 
Na povrchu vody vytváří souvislou vrstvu zabraňující přístupu kyslíku  

Neobsahuje ozon poškozující látky dle Montrealského protokolu a jeho Kodaňského dodatku. 

111444   PPPoookkkyyynnnyyy   kkk   lll iii kkkvvviii dddaaaccciii    

14.1 Způsoby zneškodňování přípravku 
Likvidace odpadů a nevyužitých zbytků se provádí v souladu s platnou legislativou pro odpady, obvykle 
spalováním ve spalovnách k tomu určených. Nevhodným způsobem je skládkování.  

14.2 Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu 
Autobenziny se dodávají v silničních a železničních nádržkových vozech. Dekontaminace a 
zneškodňování těchto obalů se řídí platnými předpisy ADR/RID.  

14.3 Právní předpisy o odpadech 
Podle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení je 
výrobek zatříděn takto: Kód druhu odpadu dle katalogu: 13 07 02 (v sorbentu 15 02 02) 

Kategorie odpadu:   N 

111555   III nnnfff ooorrrmmmaaaccceee   ppprrr ooo   pppřřřeeeppprrraaavvvuuu   
Přeprava produktu se provádí v železničních nádržkových vozech, silničních nádržkových vozech nebo 
produktovodem. 

Pojmenování a označení podle evropské dohody o přepravě nebezpečného zboží RID/ADR v platném 
znění: 

 BENZÍN Číslo nebezpečí: 33 Klasifikační kód: F1 
  UN číslo: 1203 Třída:  3 
  Obalová skupina: II Bezpečnostní značky: 3 
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111666   III nnnfff ooorrrmmmaaaccceee   ooo   ppprrr ááávvvnnníííccchhh   pppřřřeeedddpppiii ssseeeccchhh   vvvzzztttaaahhhuuujjj ííícccíííccchhh   ssseee   kkk   lll ááátttccceee   nnneeebbbooo   pppřřříííppprrr aaavvvkkkuuu   

16.1 Informace pro uvedení na obalu podle zákona č. 356/2003 Sb. 
Výrobek obsahuje tyto  nebezpečné chemické látky: 

  Benzin (ES 289-220-8) – min. 83 % (V/V). Obsah benzenu (ES 200-753-7) – 
max. 1,0 % (V/V) 

  CH3OH (ES 200-659-6) – max. 1 % (V/V). MTBE (ES 216-653-1) – max. 15 
% (V/V). 

  C2H5OH (ES 200-578-6) – max. 5 % (V/V). ETBE (ES 211-309-7) – max. 15 
% (V/V) 
Indikace nebezpečí: karcinogenní kategorie 2, extrémně hořlavé, zdraví škodlivé 

Symboly: F+, T 
R-věty: 12-45-65-66-67 
S – věty: (2)-7-16-33-43-45-53-61-62 
 

16.2 Specifická ustanovení EU 
Nejsou známa. 

16.3 Specifické právní předpisy týkající se ochrany osob nebo životního prostředí 
Nejsou. 

111777   DDDaaalll šššííí   iii nnnfff ooorrrmmmaaaccceee   vvvzzztttaaahhhuuujjj ííícccííí   ssseee   kkk   nnneeebbbeeezzzpppeeečččnnnééé   ccchhheeemmmiii ccckkkééé   lll ááátttccceee   nnneeebbbooo   pppřřříííppprrr aaavvvkkkuuu   

17.1 Seznam použitých R-vět a S-vět 

17.1.1 Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty) 
R – 11 Vysoce hořlavý 

R – 12 Extrémně hořlavý 
R – 23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a požití 
R – 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži 
R – 39/23/24/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a 

požití 
R – 45 Může vyvolat rakovinu 
R – 48/23/24/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při vdechování, styku s kůží a požití 
R – 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic 
R – 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 
R – 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě 
 

17.1.2 Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty) 
S – (2) Uchovávejte mimo dosah dětí 
S – 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený 
S – 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření 
S – 33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny 
S – 43 V případě požáru použijte vzduchovou hasící pěnu, hasící prášek nebo CO2. Voda je 

vhodná pouze na ochlazování 
S – 45 V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li 

možno, ukažte toto označení) 
S – 53 Zamezte expozici, před použitím si obstarejte speciální instrukce 
S – 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz bezpečnostní list 

S – 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: vyhledejte ihned lékaře a ukažte mu tento obal nebo 
označení 
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17.2 Informace o školení 
Školení jsou prováděna v souladu s požadavky Zákoníku práce a zákona č. 258/2000 Sb. 

 

17.3 Informace o dalších právních předpisech 

17.3.1 Zákon č 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
Na výrobek se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, 
včetně souvisících předpisů a nařízení.  

Podle §2 odstavec n) uvedeného zákona a vyhlášky č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a 
další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé 
organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, je 
výrobek kategorizován jako: a) karcinogenní látka 2. kategorie s větou R – 45; 

d) benzin (motorové palivo, tlak par/20 °C > 1,32 kPa). 

Technické údaje pro uvedení na štítku podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 355/2002 Sb.: 

Hustota produktu v g/cm3 0,715 až 0,775 

Obsah organických rozpouštědel v kg/kg produktu 0 

Obsah celkového organického uhlíku v kg/kg produktu cca 0,87 

Obsah netěkavých látek v % (V/V) max. 2 

17.3.2 ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Provozovny a sklady 
Podle ČSN 65 0201 je výrobek zařazen do I. třídy hořlavosti. 

17.3.3 ČSN 33 0371 Nevýbušná elektrická zařízení – Výbušné směsi – Klasifikace a metody 
zkoušek 

Podle ČSN 33 0371 je výrobek zařazen do teplotní třídy T2 a skupiny výbušnosti IIA. 

17.4 Informace o změnách 
Všechny změny v tomto bezpečnostním listě byly vyvolány Nařízením 1907/2006/ES. Bezpečnostní list 
bude nadále průběžně aktualizován na základě údajů získaných v průběhu zpracování podkladů 
k registraci a vlastní registrace. 

17.5 Použitá literatura 
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, 

hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)  

• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení  

• Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení 
(ADR) 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, , v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení  

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, , v platném znění, včetně souvisících předpisů a 
nařízení  

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení 

• Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení (RID) 

• Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění, včetně 
souvisících předpisů a nařízení  

• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci, , v 
platném znění  

• ČSN EN 228 Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody 
zkoušení 

• ČSN 33 0371 Nevýbušná elektrická zařízení – Výbušné směsi – Klasifikace a metody zkoušek 

• ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Provozovny a sklady 

• ČSN 75 3415 ochrana vody před ropnými látkami – Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich 
skladování 
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17.6 Další údaje 
Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listě se týkají pouze uvedeného výrobku a odpovídají našim 
současným znalostem a zkušenostem a nemusí být vyčerpávající. Za správné zacházení s výrobkem 
podle platné legislativy odpovídá uživatel. 
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Příloha č. 2: Bezpečnostní list, technického acetonu 
 
1.  Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo 

distributora    
1.1  Identifikace látky nebo přípravku:  
1.1.1 Obchodní název přípravku: SIGA PRO - ACETON 
1.2 Číslo CAS: 67-64-1  
1.3 Číslo ES (EINECS): 200-662-2 
1.4 Další název látky nebo  přípravku: Propan-2-on   
1.5 Použití látky nebo přípravku: technické rozpouštědlo pro speciální použití 
1.6   Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora:   
 Obchodní jméno: SIGA, a.s. 
 Sídlo:    Vodní 1971, 760 01 Zlín  

IČO:   26267365 
Telefon:  +420 577662440 
Fax:    +420 577662484  

1.7 Nouzové telefonní číslo:  Toxikologické informační středisko 
     Na Bojišti 1, 128 02  Praha 2 
     tel. +420 224 919 293, +420 224 915 402 

 
 
2.  Informace o složení přípravku 

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Aceton  
 
Chemický název: Aceton         

 Obsah v % :  > 99 
Číslo CAS:  67-64-1 
Číslo ES (EINECS): 200-662-2 
Výstražné symboly: F, Xi 
R-věty:   11-36-66-67 
S-věty:     2-9-16-26 

 
Poznámka: Úplný text R-vět a S-vět viz. čl. 16 bezpečnostního listu                     

  
 
3.  Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku 
3.1 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: 

Aceton škodí zdraví při nadýchání a při kontaktu s pokožkou, páry působí narkoticky. 
Dráždí a odmašťuje pokožku, oči a dýchací cesty. Vdechování par může způsobit ospalost 
a závratě.  

3.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku :  
 Má škodlivé účinky na vodní organismy. 
3.3 Možné nesprávné použití látky/přípravku : 

Je-li přípravek použit k předepsanému účelu, je nesprávné použití málo pravděpodobné. 

 
 
4. Pokyny pro první pomoc   
4.1 Všeobecné pokyny: 
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Páry acetonu ve vyšších koncentracích působí omamně, narkoticky na nervový 
systém, dráždí sliznice. Při nevolnosti nebo při pracovním úrazu je třeba přivolat 
lékařskou pomoc a informovat ji o poskytnuté první pomoci. „Bezpečností list“ mějte 
k dispozici. 

4.2 Při nadýchání : 
Postihnutého vynést na čerstvý vzduch, zabezpečit klid a teplo, zabránit podchlazení. 
Uložit ho do polohy na stranu (hlavou na stranu), aby se předešlo udušení zvratky při 
případném zvracení. Pokud je to nutné, použít umělé dýchání. Ihned zabezpečte 
lékařskou pomoc. „Bezpečnostní list“ mějte k dispozici. 

4.3 Při styku s kůží :  
Okamžitě odstranit kontaminovaný oděv. Omývat postižené místo důkladně vodou a 
mýdlem 10 – 15 minut. Po umytí ošetřete pokožku vhodným reparačním krémem, 
není-li patrno zřetelné podráždění kůže.  

4.4 Při zasažení očí :  
Ihned oplachovat oko velkým množstvím vlažné vody nebo fyziologického roztoku po 
dobu 10 – 15 minut od vnitřního očního koutku k zevnímu. Má-li postižený kontaktní 
čočky – je třeba je nejprve odstranit. Zajistěte lékařské ošetření. 

4.5 Při požití :  
Vypláchněte ústa vodou a pokud postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Je-li 
postižený při vědomí, dejte mu pít vodu. Nevyvolávat zvracení. Nebezpečí vdechnutí 
zvratků a udušení. Přivolejte lékaře.  

 
 
5. Opatření pro hasební zásah 
5.1       Vhodná hasiva :  

Tříštivá voda, vodní mlha, střední pěna, těžká pěna, prášky A-B-C-D nebo B-C 
(nepoužívat v prostředí s elektrickým zařízením), oxid uhličitý. Páry vznikající na 
místě požáru srážet tříštivým proudem vody. Nádrže, jež jsou v ohni, chladit vodou. 

5.2    Nevhodná hasiva :  
Přímý proud vody. 

5.3      Zvláštní nebezpečí :  
Přípravek hoří za vývoje toxických zplodin (CO, CO2). Nebezpečí vzniku výbušných 
směsí par látky se vzduchem, jež jsou těžší než vzduch.   

5.4     Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče :  
Podle rozsahu požáru. Izolační dýchací přístroj, ochranný oblek a ochranné rukavice. 

5.5     Další údaje :  
Třída nebezpečnosti : I 
Teplotní třída : T1 

 Skupina výbušnosti : IIA 
 
 
6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku 
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob :  

Nepovolané osoby musí okamžitě opustit místo havárie a ohrožené prostory. Členové 

zásahové skupiny jsou povinni používat izolační dýchací přístroj. Pokud látka unikne 

v uzavřených prostorách, je potřeba zabezpečit intenzivní větrání, vypnout elektrický 

proud a odstranit všechny možné iniciační zdroje.             
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6.2    Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí :  
Zabránit průniku do odpadních systémů a podzemních vod. Při velké kapacitě zdroje 
úniku vyhlásit havarijní poplach. 

6.3      Doporučené metody čištění a zneškodnění :   
Vytečenou kapalinu ohradit a odčerpat, zbytek absorbovat na savé a nehořlavé 
materiály (písek, vapex, křemelina). S kontaminovaným absorbentem musí být 
nakládáno jako s odpadem dle bodu č. 13, při skladování a nakládání zajistit dobré 
větrání. 

 
 
7. Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo 

přípravku 
7.1 Pokyny pro zacházení: Dle ČSN 65 0201  

Zajistit dobré odvětrávání par a odsávání pracovního prostoru, zabránit úniku par látky 
do ovzduší, používat pracovní ochranné pomůcky dle bodu č. 8, manipulaci provádět 
tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům, zamezit kontaktu látky s otevřeným ohněm, 
jiskrami či horkými plochami. 

7.2 Pokyny pro skladování : Dle ČSN 65 0201  
Provádět účinnou ventilaci skladu, používat ochranné pomůcky dle bodu č. 8, skladovat 
pouze v uzavřených obalech, neskladovat společně s potravinami a silnými oxidačními 
činidly. Obaly udržovat v suchu těsně uzavřeny. 

 
  
8.     Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob 
8.1 Expoziční limity : 
Název látky CAS  PEL mg/m3 NPK-P mg/m3     Faktor přepočtu na ppm
 Poznámka 
Aceton  67-64-1  800  1500  0,421   - 
8.2 Omezování expozice : Dle bodu č. 7 
8.2.1 Omezování expozice pracovníků : 
8.2.1.1  Ochrana dýchacích orgánů :  

Při krátkodobé expozici nebo nízkých koncentracích použít respirátor s filtrem proti 
organickým parám a prachu, při vysokých koncentracích a dlouhodobých expozicích 
je nutný izolační dýchací přístroj. 

8.2.1.2 Ochrana očí :  
Bezpečnostní štít nebo ochranné brýle. 

8.2.1.3 Ochrana rukou :  
Ochranné pracovní rukavice.  

8.2.1.4 Ochrana kůže :  
Ochranný pracovní oděv a pracovní obuv, nechráněnou pokožku před prací ošetřit 
ochranným krémem. 

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí 
Dle bodu č. 6 

8.2.3 Další údaje : 
Zabránit vniknutí do očí, úst, nadýchání, potřísnění kůže, při práci nejíst, nepít, 
nekouřit, zabránit styku látky s potravinami a nápoji, po práci ruce umýt mýdlem a 
vodou a ošetřit ochranným krémem, osprchovat se. 
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9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku 
9.1 Všeobecné informace : 

Skupenství (při 20 °C) : kapalina 
Barva : bezbarvá 
Zápach : charakteristický acetonový 

9.2 Informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí 
     Hodnota pH (při 20 °C) : nestanovuje se 
 Teplota (rozmezí teplot) tání (° C) : neuvádí se 
 Teplota (rozmezí teplot) varu (° C) : neuvádí se 

Bod vzplanutí (° C) : -18 
Bod hoření (° C) : neuvádí se 
Teplota vznícení (° C) : 465 
Teplota samozápalnosti (° C) : 603  
Meze výbušnosti –  horní mez (% obj.) : 13 

- dolní mez (% obj.) : 2,6 
Oxidační vlastnosti : nemá  
Tenze par (při 20 °C)  : neuvádí se 
Hustota (při 20 °C) : 0,790 g/cm3      
Rozpustnost (při 20 °C) –  ve vodě : rozpustný 

- v tucích : není známa 
- v dalších rozpouštědlech : mísitelný s etanolem, 

benzenem, chloroformem. 
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda : -0,24 
Viskozita : neuvádí se 
Hustota par : neuvádí se 
Rychlost odpařování : neuvádí se 

9.3 Další údaje :  
Obsah celkového organického uhlíku TOC (v organickém rozpouštědle) : 0,563 kg/kg 

 
 
10.  Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku 
10.1 Podmínky, kterým je třeba zamezit : 

Přítomnost zdrojů vznícení, vznik výbušných směsí par látky se vzduchem. 
10.2 Materiály, které nelze použít : 

Koncentrované silné kyseliny, silná oxidační činidla.                                                       

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu : 
 
Při hoření se látka rozkládá za vzniku toxických zplodin a dýmů (CO, CO2). 
 
 
11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku     
11.1 Akutní toxicita 

- LD50, orálně, potkan (mg/kg) : 5800 
- LD50, orálně, myš (mg/kg) : 3000 
- LD50, dermálně, králík (g/kg) : 20  
- LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg/dm3 4 hod) : 76 
- LC50, intravenózně, krysa (mg/kg) : netestováno 

11.2 Subchronická – chronická toxicita :  
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Při dlouhodobé expozici se vyskytuje zápal spojivek, nosohltanu, bronchitida, vzácně 
zápal žaludku a tenkého střeva, výjimečně anémie a celkové zhoršení zdravotního 
stavu. 

11.3 Senzibilizace : není známo 
11.4 Karcinogenita :  

Podle dostupných údajů aceton není karcinogenní. 
11.5 Mutagenita :  

Podle dostupných údajů aceton není mutagenní.  

11.6 Toxicita pro reprodukci :  
Podle dostupných údajů aceton není toxický pro reprodukci. 

11.7 Zkušenosti u člověka :   
Viz. subchronická – chronická toxicita. 

11.8 Provedení zkoušek na zvířatech :  
Viz. akutní toxicita.  

 
 
12.     Ekologické informace o látce nebo přípravku  
12.1 Akutní toxicita pro vodní organismy 
12.1.1 Akutní toxicita přípravku pro vodní organismy : 

LC50, 96 hod., ryba (mg/dm3) : 5540 (Salmo gairdneri)   
 LC50, 96 hod., ryba (mg/dm3) : 8300 (Lepomis macrochirus)  
 LC50, 96 hod., ryba (mg/dm3) : 8120 (Pimephales promelas)  
EC50, 48 hod., dafnie (mg/dm3) : 12600 – 12700 (Daphnia magna)   

12.2 Mobilita :  
Na základě stanovené hodnoty Koc = 1, se předpokládá velmi vysoká mobilita. 

12.3 Persistence a rozložitelnost :  
Lehko biologicky rozložitelný (91 % za 28 dní). 

12.4 Bioakumulační potenciál :  
Předpokládá se nízká biokoncentrace ve vodních organizmech na základě kalkulované 
hodnoty BCF = 1. 

12.5 Toxicita pro ostatní prostředí : není známo 
12.6 Další údaje : 

 Zabránit únikům do spodních vod, půdy a kanalizace. 
12.7 CHSK : Údaje nejsou k dispozici 
12.8 BSK5 : Údaje nejsou k dispozici 
12.9 Další údaje : -  
 
 
13.   Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku 
13.1 Způsob zneškodňování látky/přípravku : 

Při zneškodňování musí být dodrženy platné předpisy pro nakládání s odpady podle 

kategorizace a katalogu odpadů (kód 070704), zbytky acetonu nebo odpadu spálit ve 

spalovně nebezpečných odpadů. 

13.2 Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu : 
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Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se 

zbytkem acetonu odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů 

nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. 

13.3 Právní předpisy o odpadech:  
Při likvidaci nebezpečného odpadu je nutno postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů.  

 
 
14.    Informace pro přepravu látky nebo přípravku 
14.1 Pozemní přeprava (ADR/RID) 

Třída : 3  
Klasifikace : F1  
Kemlerovo č. : 33  
Číslo UN : 1090 
Obalová skupina : II   

 
 
15.  Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku 
15.1 Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek : 

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů 
Vyhláška 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu 
k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, ve znění pozdějších právních 
předpisů 
Vyhláška 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 356/2003 Sb., 
týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a 
chemických přípravků, ve znění pozdějších právních předpisů 
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších právních předpisů 
Nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších právních předpisů 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších právních 
předpisů 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších právních předpisů 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů 
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) 
 

15.2 Klasifikace látky/přípravku: 
Klasifikace : Vysoce hořlavý, Dráždivý  
Výstražný symbol nebezpečnosti : 

       F       Xi      

           
                   Vysoce hořlavý                      Dráždivý    
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R – věty : R 11  Vysoce hořlavý 
R 36  Dráždí oči 
R 66  Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo 

popraskání kůže 
R 67  Vdechování par může způsobit ospalost a závratě 

 
 S – věty :   S 2  Uchovávejte mimo dosah dětí     
   S 9  Uchovávejte obal na dobře větraném místě 
   S 16  Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení-Zákaz kouření 
   S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima 

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a 
vyhledejte lékařskou pomoc 

   S 29  Nevylévejte do kanalizace 
S 33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické 

elektřiny 
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách 
S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte 

lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 
 
15.3 Označení na obalu : 

Výstražný symbol nebezpečnosti : F, Xi 
R-věty : R11-36-66-67   
S-věty : S2-9-16-24/25-26-29-(33)-51-62 
Nebezpečné látky : Aceton (ES 200-662-2) 

 
 
16.  Další informace vztahující se k látce nebo přípravku 

Uvedené informace vycházejí se současné úrovně našeho poznání a jsou určeny 
k popisu výrobku z pohledu bezpečnostních požadavků. Uvedené údaje nelze chápat 
jako garance specifických vlastností výrobku. 
 
Znění R a S-vět uvedených v bezpečnostním listu : 
R 11  Vysoce hořlavý 
R 36  Dráždí oči 
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 
R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě 

 S 2  Uchovávejte mimo dosah dětí 
 S 9  Uchovávejte obal na dobře větraném místě 
 S 16  Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení-Zákaz kouření 

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 
lékařskou pomoc 
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Příloha č. 3: Bezpečnostní list, ředidlo C6500 
 
1.  Identifikace přípravku a výrobce  
1.1   Identifikace přípravku 
Obchodní označení    C 6500 
Název výrobku Ředidlo univerzální 
Odstín/varianta 0000 
Identifikace přípravku    PND 01-2050-92 C HS 3814 00 90 00 SKP 24.30.22 JK 
 CAS není/přípravek ES není/přípravek    

1.2   Použití přípravku 
 ředidlo k ředění nitrocelulózových, olejových a syntetických nátěrových hmot, k ředění nátěrových hmot řady TREXON – H 

2001, H 2003, H 2203, lihového laku L 1010, akrylátové barvy METALIK S 2891  
1.3  Identifikace výrobce  
Výrobce                   Informace o výrobku 

COLORLAK, a.s.  Útvar jakosti a environmentu       + 420 572527427/527476 

Tovární 1076    Útvar odbytu  + 420 572527489 
  686 02 Staré Město  Telefon   + 420 572527111 

  Česká republika   Fax   + 420 572541215  
IČO  49444964   E-mail   colorlak@colorlak.cz 

1.4.  Telefonní číslo pro mimořádné situace 
Toxikologické informační středisko :  Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2  tel. +420 224919293;  e-mail : tis.cuni@cesnet.cz  
Středisko TRINS – COLORLAK       tel. +420 572527281  
 

2. Informace o složení přípravku 
2.1 Složení  - směs alkoholů, esterů, alifatických a aromatických uhlovodíků (podle podnikové normy - PND) 
2.2 Údaje o nebezpečných složkách - podle vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a 

chemických přípravcích a dokumentace dodavatelů surovin 
Číslo/ 
označení ES            

Číslo CAS  Název Obsah v % 
hm. 

Symbol Rizikové věty  
R – věty 

200-662-2      67-64-1 Aceton, propan-2-on < 10  F, Xi 11-36-66-67 
265-185-4      64742-82-1    Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká; 

nízkovroucí hydrogenovaný benzín 
> 5 Xn, N 10-65-51/53-66-67 

295-438-4      92045-57-3 Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, lehká 
pyrolyzní; Nízkovroucí hydrogenovaný benzín 

> 5 F, Xn
  

11-65 

204-658-1       123-86-4       Butyl-acetát < 20      10-66-67 
200-751-6      71-36-3         Butan-1-ol , butylalkohol < 15 Xn 10-22-37/38-41-67 
203-625-9     108-88-3       Toluen    > 20 F, Xn 11-63-48/20-65-38-67 
215-535-7     1330-20-7     Xylen > 20 Xn 10-20/21-38 

 

3. Údaje  o nebezpečnosti přípravku 
3.1 Klasifikace přípravku  
F – Vysoce hořlavý  
Repr.kat. 3  
 
Repr.kat.3; R 63 – Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky  
Xn; R 48/20 – Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při  dlouhodobé expozici 
při vdechování  
Xn; R 21 – Zdraví škodlivý při styku s kůží   
Xn; R 65 – Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic  
Xi; R 41 – Nebezpečí vážného poškození očí  
Xi; R 38 - Dráždí kůži 
R 52/53 – Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 
vodním prostředí  
R 66 – Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 
R 67 – Vdechování par může způsobit ospalost a závratě  
Další informace uvedené na obalu jsou uvedeny v bodě 15. 
3.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a na životní prostředí při používání přípravku :  
Výrobek může mít nepříznivé účinky na zdraví při vdechování a absorpcí přes pokožku. Může dráždit kůži, sliznice a oči. Páry mohou 
způsobit nevolnost.   
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Výrobek obsahuje organická rozpouštědla, která jsou vysoce hořlavá a hořlavá, zdraví škodlivá při vdechování a při styku s kůží, při požití 
může vyvolat poškození plic, dráždí oči a kůži s nebezpečím vážného poškození očí, opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo 
popraskání kůže, vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Toluen může poškodit plod v těle matky  
Xylen a toluen jsou látkami znečišťujícími vodu (WHC 2), ostatní látky uvedené v bodě 2.2 slabě znečišťují vodu (WHC 1).  
Nátěrová hmota je zdrojem emisí organických látek do ovzduší (viz bod 15.4). 
3.3 Další rizika použití přípravku :  
Záměna nehrozí (specifický zápach), pokud je výrobek uchováván v originálních obalech s označením. Při použití v nevětraném prostředí  
může dojít k nadýchání organických par. Při vystavení vysokým teplotám může dojít k zahoření a výbuchu. Při požáru se mohou tvořit 
nebezpečné plyny. Páry mohou tvořit výbušnou směs se vzduchem. Páry jsou těžší než vzduch. Mohou se soustřeďovat v níže položených 
prostorách – sklepech, kanalizaci. 
3.4 Další údaje    

NFPA  2-3-0-0  (zdraví : Varování – zdraví škodlivý; hořlavost : Upozornění - Hořlavá kapalina s bodem vzplanutí 
pod 38°C;  reaktivita - Stabilní, speciální - žádné)  

WHMIS  B2      Hořlavé kapaliny 
Poznámka:  NFPA – NFPA rating systém (diamantový kód), WHMIS – Workplace Hazardous Material Information System (Informační 

systém nebezpečných materiálů na pracovišti) 
 

4. Pokyny pro první pomoc 
4.1 Obecné zásady první pomoci : Při poskytování první pomoci je nutné zajistit především bezpečnost zachraňujícího i 

zachraňovaného! V každém případě se vyvarujeme chaotického jednání. Postižený by měl mít duševní i tělesný klid. 
Při poskytování první pomoci nesmí postižený prochladnout. POZOR! Vždy, když se jedná o špatně větrané 
prostory, je třeba počítat s možností, že  prostor je  zamořený! Při nutnosti lékařského vyšetření vždy vezměte 
s sebou originální obal s etiketou, popřípadě bezpečnostní list dané látky nebo přípravku! 

4.2 Při nadýchání : Rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost dopravte postiženého na čerstvý vzduch, nenechte ho chodit! Podle situace 
lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu vodou; převlékněte postiženého v případě, že je látkou zasažen 
oděv; zajistěte postiženého proti prochladnutí; podle situace volejte záchrannou službu; nebo zajistěte lékařské 
ošetření vzhledem k nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin.  

4.3 Při styku s kůží : Odložte potřísněný oděv; omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody; pokud nedošlo k 
poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon; zajistěte lékařské ošetření 

4.4 Při zasažení očí : Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní 
čočky, neprodleně je vyjměte.  Výplach provádějte nejméně 10 minut; zajistěte lékařské, pokud možno odborné 
ošetření. 

4.5 Při požití : NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Pokud postižený zvrací, dbejte aby nevdechl zvratky (protože  při vdechnutí těchto 
kapalin do dýchacích cest i v nepatrném množství je nebezpečí poškození plic). Zajistěte lékařské ošetření 
vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin.; originální obal s etiketou, popřípadě 
bezpečnostní list dané látky vezměte s sebou.  

 

5. Opatření pro hasební zásah  
5.1 Vhodná hasicí média Pěna (odolná alkoholu), oxid uhličitý, postřiková mlha, prášek 
5.2 Nevhodná hasicí média Proud vody 
5.3 Zvláštní nebezpečí Možné ohrožení zplodinami hoření  (oxidy uhlíku, organické páry), může výbušně reagovat. Při velkém 

požáru lokalizovat ohnisko, zvážit evakuaci, okolní nádrže chladit vodou. Pokud je to možné učinit bez 
nebezpečí, přemístěte obaly z místa požáru. Požár ohrožující (tlakové) nádrže/nádoby nebo náklad vozidla. 
Oheň haste z maximální nejdelší vzdálenosti nebo použijte držáky na hadice bez použití lidské síly nebo 
tryskač. Ochlazujte obaly/nádoby zaplavením vodou udržující šíření požáru mimo uložené obaly. Uslyšíte-li 
vzrůstající hluk pojistného ventilu, či zjistíte-li změnu v barvě povrchu nádrže, okamžitě opusťte místo 
požáru. NIKDY se nepřibližujte k nádržím na které požár přímo působí. U rozsáhlých požárů používejte 
bezobslužné hadicové držáky či vodní tryskače; pokud toto  není možné, stáhněte se z místa požáru a nechte 
oheň dohořet. 

5.4 Ochranné prostředky pro hasiče   SCBA, ochranný protichemický oblek 
5.6   HAZCHEM kód  3YE Pěna, dýchací přístroje (pouze při požáru nebo rozkladu), může výbušně reagovat, ohradit, zvážit 
evakuaci 
Poznámka:  SBCA – Self-contained Breathing Apparutus 
 

6. Opatření v případě náhodného úniku přípravku  
6.1 Preventivní opatření na ochranu osob :  Výpary nevdechujte. Zabraňte kontaktu  s kůží a očima. Uchovávejte odděleně od 

zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Používejte osobní ochranné prostředky (rukavice a brýle, ochranný oblek). NE otevřený 
oheň, jiskry, zdroje vznícení. Při úniku je nutná lokální evakuace. Izolujte znečištěnou plochu nejméně do vzdálenosti 50 až 
100 m ve všech směrech. Zůstávejte ve směru větru. Při velké úniku dodržujte vzdálenost nejméně 300 m, při 
automobilové nehodě nejméně 800 m ve všech směrech. Uvědomte integrovaný záchranný systém o nehodě.   

6.2 Preventivní opatření na ochranu životního prostředí : Zabraňte rozšíření nátěrových hmot do okolí, vniknutí do kanalizace, 
vodních toků. Ohraďte unikající materiál. 

6.3 Metody pro likvidaci úniků 
Způsob likvidace    Podle stávající legislativy. Odsajte tuto látku do kontejneru, vhodně označeného a předejte k likvidaci 

oprávněné osobě. 
Čištění/dekontaminace  Malá množství nasáknout do absorbentu (vermikulit), shromáždit do sběrných nádob a likvidovat podle 

předpisů. 
Likvidace   Spálením oprávněnou spalovnou odpadů. 
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7. Pokyny pro zacházení s přípravkem a skladování přípravku 
7.1 Zacházení 
7.1.1  Preventivní opatření pro bezpečné zacházení :  Uzemněte zařízení, při velkém rozsahu prací používejte nejiskřivé nářadí. Na 

pracovišti zajistit dobré větrání, vyloučit zápalné zdroje, zabránit kontaktu s vlhkostí a vysokým teplotám. Nekuřte. 
Nezahřívejte tuto látku, neodpařujte v blízkosti plamene a horkých předmětů. Pracovníci přicházející do styku s 
uvedenými přípravky musí dodržovat pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,  se kterými musí být 
prokazatelně seznámeni. 

7.1.2 Preventivní opatření na ochranu životního prostředí :  Při velkém rozsahu prací používejte zařízení na zachytávání emisí. Při 
malém rozsahu používejte pouze v dobře větraných prostorách, popřípadě v odsávaných prostorách.     

7.1.3   Specifické požadavky :    Při práci s nátěrovými hmotami a ředidly nepoužívejte kontaktní čočky. 
7.2 Skladování 
7.2.1 Podmínky pro bezpečné skladování :  Výrobek musí být skladován v originálním balení, v chladných, suchých, dobře 

větratelných skladech, při teplotě +5 až +25°C nesmí přesáhnout 60°C). Zamezte styku s oxidujícími látkami, silnými 
kyselinami a louhy. Sklad vybavte havarijními jímkami, hasicími přístroji, sanačními prostředky (vapex, lopata, náhradní 
obal), zdrojem pitné vody a lékarničkou. Při skladování musí být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení 
uskladněných chemických látek a chemických přípravků a zabráněno jejich pronikání do životního prostředí a ohrožení 
zdraví lidu.  

7.2.1.1 Množstevní limity pro skladování :  pro první třídu nebezpečnosti 100 m3 v přepravních obalech, 200 m3 v kontejnerech nebo 
mobilních nádržích, 2000 m3  ve skladovacích nádržích, popřípadě nejvýše 100 m3 hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti 
podle ČSN 65 0201.  

7.2.2 Specifické použití vyhovuje pro nátěry výrobků a ploch, které přicházejí  do nepřímého  styku s poživatinami, krmivy a pitnou 
vodou  

7.2.3  Další údaje : třída skladování  LGK 3.A  (Hořlavé kapaliny I. a II. třídy nebezpečnosti) 
Poznámka:  LGK – převzato z německé legislativy (Lagerung Klasse)   
 

8. Omezování expozice přípravkem a ochrana osob 
8.1 Expoziční limity    
8.1.1 Expoziční limity podle přílohy č.2 nařízení vlády,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Pokud nejsou 

hodnoty uvedeny, není látky sledována, nebo údaj není v současné době k dispozici. 
CAS Název látky PEL v mgm-3 NPK – P v mgm-3 

67-64-1 Aceton 800 1500 
 Benzíny 400 1000 

123-86-4 Butyl-acetát 950 1200 
71-36-3 Butan-1-ol 300 600 

108-88-3 Toluen 200 500 
1330-20-7 Xylen 200 400 

8.1.2 Biologický expoziční index (BEI) podle přílohy č. 2 vyhlášky kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli : v moči na 
konci směny pro toluen, xylen 

8.1.3 Další limity podle vyhlášky, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí 
pobytových místností některých staveb : vnitřní pobytové místnosti : pro toluen 300 µg.m-3, xyleny a ethylbenzen 
200 µg.m-3 

     LEL  : aceton 2500 ppm, butylacetáty 1700 ppm, n-butanol 1400 ppm,  ropné 
destiláty 1100 ppm, toluen 1100 ppm, xylen 900 – 1100 ppm 
     IDLH  : aceton 2500 ppm, butylacetáty 1700 ppm, n-butanol 1400 ppm, lakový benzín 20000 mgm-3, toluen 500 ppm, 
xylen 900 ppm 

8.2 Omezování expozice - Zajistěte těsnost zařízení a dobře větrejte prostory.Provádějte měření koncentrace organických par. 
8.2.1  Omezování expozice pracovníků :   Dodržujte pracovní hygienu, při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
8.2.1.1 Ochrana dýchacích orgánů  : Při krátkodobé expozici nebo nízkých koncentracích použít respirátor s filtrem proti organickým 

parám a prachu, při vysokých koncentracích a dlouhodobých expozicích je nutný izolační dýchací přístroj 
8.2.1.2  Ochrana rukou  :     ochranné rukavice 
8.2.1.3  Ochrana očí :     ochranné brýle nebo bezpečnostní štít 
8.2.1.4  Ochrana pokožka a těla   vhodný pracovní oděv 
8.2.2  Omezování expozice životního prostředí – dobře uzavírat obaly po skončení práce, zakrývat obaly během práce, očistit obaly od 

znečištění během práce, stabilně ukládat obaly, zamezit převrácení nezajištěného obalu. 
Poznámka : PEL- přípustný expoziční limit, NPK – nejvyšší přípustná koncentrace, MAK – Maximale Arbeit Konzentration, TWA - Time Weighted 

Average, STEL - Short Term Exposure Limit, PEAK – 10 min. maximální vrchol, OSHA - Occupational Safety and Healtth Administrration,  
NIOSH - National Institute of Occupational Safety and Health, LEL – Low Effect Level (koncentrace, která má nízký účinek), IDLH – Immediately 
Dangerous to Life or Health Concentration 

 

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech přípravku 
9.1 Všeobecné informace             
Vzhled              nízko viskózní kapalina bez cizích, mechanických nečistot  ČSN EN ISO 1513  
fyzikální stav  kapalina  
barva  čirá, bezbarvá      ČSN 67 3011 
zápach  po organických rozpouštědlech  
9.2 Důležité informace z hlediska zdraví, bezpečnosti a životního prostředí  
Reakce (pH)     neprovádí se 
Bod varu  neprovádí se 
Bod vzplanutí   6ºC   ČSN  EN 456 
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Bod hoření    18ºC   ČSN  65 6212 
Teplota vznícení    420ºC   ČSN  33 0371 
Hořlavost - teplotní třída  T2   ČSN  33 0371 
Výhřevnost   33,88 MJ/kg   ČSN 65 6169 
Spalné teplo    33,28 MJ/kg  ČSN 65 6169 
Meze výbušnosti dolní  0,5% obj. (pro benziny) horní   13% obj. (pro aceton) 
Výbušné vlastnosti  při vystavení vysokým teplotám uzavřeného obalu může dojít k výbuchu 
Oxidační vlastnosti  nevykazuje oxidační vlastnosti 
Tenze par (při 20°C)  0,66 hPa (pro butanol) až 233 hPa (pro aceton)  
Hustota   830 - 840 kgm-3 ČSN EN ISO 2811-1, DIN 53 217/3 
Rozpustnost ve vodě   nemísitelný Rozpustnost v organických rozpouštědlech  dobrá 
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda         log Pow   -0,27 (pro aceton) až 3,15 (pro xyleny) 

Viskozita    nestanovuje se, u nátěrových hmot je specifickou 
vlastností výtoková doba (viz bod  9.3)  
Hustota par (vzduch = 1)  > 1 
Rychlost odpařování   u nátěrových hmot se nestanovuje   
 

10.  Informace o stabilitě a reaktivitě přípravku 
10.1 Podmínky, kterým je třeba zamezit – Zamezte působení teploty nad 60°C. Při dodržení předpisů při skladování a manipulaci je 

nátěrová hmota stabilní. Při práci s barvou je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
10.2 Materiály, které nelze použít – Oxidanty, silné kyseliny a louhy 
10.3 Nebezpečné produkty rozkladu  - Oxidy uhlíku, dusíku, organické páry. 
 

11. Informace o toxikologických vlastnostech přípravku 
11.1 Účinky nebezpečné pro zdraví plynoucí z expozice přípravku  

Nátěrová hmota vzhledem k  obsahu organických rozpouštědel může působit narkoticky a 
dráždivě, při překročení  limitů může způsobit nevolnost až „opilost“, možnost poškození 
CNS, jater a ledvin. Při dlouhotrvajícím a intenzívním kontaktu s pokožkou dochází k 
odmaštění, vysušení  a podráždění pokožky až zánětu kůže (dermatitis). 

11.1.1 Akutní toxicita  Údaje jsou převzaty z bezpečnostních listů dodavatelů surovin, publikace Marhold: Průmyslová toxikologie, 
ChemDAT Merck, UCLID SDS. Pokud nejsou uvedeny nejsou v současné době k dispozici. 

CAS Název látky LD50 oral, krysa LC50 ihl. krysa LD50 derm králík LDLo oral hmn 
67-64-1 Aceton 5 800 mg/kg 50 100 ppm/8h 20 000 mg/kg  

 Benzíny > 6 500 mg/kg 3 400 mg/m3/ 4h 500 mg/24 h  
123-86-4 Butylacetát 10 768 mg/kg    
71-36-3 Butan-1-ol 790 mg/kg 8 000 ppm/4h 3 400 mg/kg 500 mg/kg 

108-88-3 Toluen 636 mg/kg  4 000 ppm/4h 12 124 mg/kg 50mg/kg 
1330-20-7 Xylen 4 300 mg/kg 5 000 ppm/4h Od 5 50mg/kg 

11.1.2  Senzibilizace  Není  prokázána, u citlivých osob je však možná. 
11.2 Specifické účinky na lidské zdraví   
Karcinogenita :   neobsahuje látky klasifikované jako lidské kancerogeny, u přípravku nejsou údaje k dispozici 
Mutagenita      : neobsahuje látky klasifikované jako mutageny, u přípravku nejsou údaje k dispozici 
Toxicita pro reprodukci :   obsahuje látky klasifikované jako teratogeny- kategorie 3 (toluen) 
11.3  Poznámky        LD-letální dávka, LC-letální koncentrace, oral-orální, hmn-člověk, derm-dermální, ihl-inhalační, NIOSH - National Institute of 

Occupational Safety and Health, NOAEL – No Observed Adverse Effect Level, LOEL – Low Observed Adverse Effect Level  
 

12. Ekologické informace o přípravku  
12.1 Ekotoxicita Údaje jsou uvedeny pro látky, které by svými vlastnostmi nejvíce mohly ovlivnit chování přípravku v životním 
prostředí.  
CAS Název látky LD50  

pro vodní organismy 
EC50 pro řasy   

(SCENEDESMUS) 
EC50 pro bezobratlé 

(DAPHNIA 
MAGNA)  

BSK5 CHSK BSK5/ 
CHSK 

BCF 

67-64-1 Aceton 7505-11300 
mg/l/96h 

7500 mg/l >10000 mg/l 0,81 g/g 1,92 g/g 0,96 0,69 

 Benzíny >100 mg/l/ 96h   0,07 g/g 0,13 g/g 0,54  
123-86-4 Butyl-acetát  71 – 141 mg/l 674,7 mg/l 205 mg/l  2,32 g/g >0,58 4 - 14 
71-36-3 Butan-1-ol 1200 mg/l    2,47 g/g 0,76 1,71 

108-88-3 Toluen 70 - 420 mg/l 125 - 160 mg/l 270 mg/l  2,52 g/g  13,2 
1330-20-7 Xylen 86 - 308 mg/l 130 mg/l 165 mg/l 2,53 g/g 2,62 g/g 0,97 >8,5 

12.2 Mobilita :  pro přípravek nejsou údaje k dispozici 
12.3 Perzistence a rozložitelnost : pro přípravek nejsou údaje k dispozici 
12.4 Bioakumulační potenciál : pro přípravek nejsou údaje k dispozici, pro látky obsažené v přípravku jsou údaje uvedeny v tabulce 

12.5 Další nepříznivé účinky : třída nebezpečnosti pro vodu (Water Hazard Class)    2    znečišťující  (vlastní hodnocení nátěrové 
hmoty) 

 

13. Pokyny pro odstraňování přípravku  
13.1 Informace o zařazení podle katalogu odpadů  
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  Uvedené údaje jsou pouze orientační, původce odpadu musí postupovat podle konkrétní situace při používání 
nátěrových hmot.  

Katalogové 
číslo odpadu 

Název odpadu ADR/RID odpadu 

07 07 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy  3 F1 1993 
14 06 03*  Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 3 F1 1993 
20 01 13*  Rozpouštědla  3 F1 1993 

podle vyhlášky 
– Katalog 
odpadů 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné neklasifikován 
Složka, která podle tohoto zákona činí 
odpad nebezpečným 

C41  organická rozpouštědla, s výjimkou halogenovaných rozpouštědel Příloha č. 5 k 
zákonu o 
odpadech Kód basilejské úmluvy Y12 odpad z výroby, přípravy a použití inkoustů, barviv, pigmentů, barev, 

laků a nátěrů 
13.2 Metody odstraňování přípravku a kontaminovaného obalu:  

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném 
obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. 

13.3  Právní předpisy o odpadech 
Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se zákonem o odpadech, ve znění 
prováděcích předpisů (vyhlášky - Katalog odpadů,  vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je 
možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů. 

 

14. Informace pro přepravu přípravku 
14.1 Speciální preventivní opatření – Je nutné použít „Zvláštní ustanovení 640X“. Pokyny pro případ nehody jsou nutné. 
14.2 Přepravní klasifikace nebezpečných věcí pro jednotlivé druhy přeprav 
Pozemní přeprava ADR/RID:   
Identifikační 
číslo 
nebezpečnosti: 

33 Třída 
nebezpečnosti:  

3 Pojmenování a 
popis: 

HOŘLAVÁ KAPALINA J.N. 

Číslo UN:
  

1993 Bezpečnostní  
značka:     

3 Obalová 
skupina: II 

Klasifikační kód : F1 

Vnitrozemská vodní přeprava ADN/ADNR :   
Identifikační 
číslo 
nebezpečnosti: 

33 Třída 
nebezpečnosti:  

3 Pojmenování a 
popis: 

FLAMMABLE LIQUID N.O.S. 

Číslo UN:
  

1993 Bezpečnostní  
značka:     

3 Obalová 
skupina: II 

Klasifikační kód : F1 

Letecká přeprava   ICAO/IATA: 
Identifikační 
číslo 
nebezpečnosti : 

33 Třída 
nebezpečnosti :  

3 Pojmenování a popis 
: 

FLAMMABLE LIQUID N.O.S. 

Číslo UN:
  

1993 Strana (Page):  Obalová 
skupina: II 

PAX 305 CAO 307 

Přeprava po moři IMDG : 
Identifikační 
číslo 
nebezpečnosti : 

33 Třída 
nebezpečnosti :  

3 Pojmenování a 
popis : 

FLAMMABLE LIQUID N.O.S. 

Číslo UN:  1993 Strana (Page):  

Obalová 
skupina: 

II 
EMS 305 MFAG 307 

14.3 Další použitelné údaje: v množství do 450 litrů není předmětem ADR. 
 

15. Informace o právních předpisech vztahujících se k přípravku 
15.1 Informace týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, které musí být podle zákona uvedeny na 

obalu přípravku 
Přípravek je klasifikován konvenční výpočtovou metodou hodnocení nebezpečnosti přípravků uvedenou v příloze č. 
3 vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích : 

15.1.1 Symbol (y)  F, Repr.kat.3  
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15.1.2 Přidělení R – vět 63-48/20-21-65-41-38-52/53-66-67 
R 63         Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky  
R 48/20 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při  dlouhodobé expozici při vdechování  
 
R 21 Zdraví škodlivý při styku s kůží  
R 65  Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic  
R 38 Dráždí kůži  
R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí  
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 
R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě  

15.1.3 Přidělení S – vět pro spotřebitele 2-16-23-26-29-36/37-46-51 
pro průmysl 16-23-26-33-36/37-51 
S 2       Uchovávejte mimo dosah dětí  
S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření  
S 23 Nevdechujte páry/aerosoly  
S 26  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc  
S 29 Nevylévejte do kanalizace  
S 33 Proveďte  preventivní opatření proti  výbojům statické elektřiny   
S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice  
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte  lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení  
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách  

15.1.4 Další požadavky na označení 
� hmatatelné výstrahy na spotřebitelském balení  
� uzávěr odolný proti otevření dětmi  
� obsahuje : toluen (označení ES 203-325-9), xylen (označení ES 215-535-7) 

15.1.5 Obsah těkavých organických látek (těkavých organických látek) ve výrobku (podle bodu 15.4.1):  
� hustota  830 – 840 kgm-3 
� obsah celkového organického uhlíku nejvýše 0,780 kg/kg 

15.2 Specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního prostředí  
� vázaná živnost skupina 207 pro výrobu a dovoz 
� omezení uvádění na trh  - bez omezení  

15.3 Právní předpisy týkající se ochrany osob nebo životního prostředí  
15.3.1 Ochrana osob -  zákoník práce, zákon o veřejném zdraví, nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci, vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních 
testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 

15.3.2 Ochrana životního prostředí - zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech, vodní zákon 
15.4 Doplňující údaje  
15.4.1 Obsah těkavých organických látek (TOL, VOC) – podle přílohy č. 1 vyhlášky, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, 

obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, 
přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování 
Údaje jsou uvedeny v bodě 15.1.5. 

 

16. Další informace vztahující se k  přípravku 
16.1 Upozornění   

Údaje v bezpečnostním listu  výrobku jsou data odpovídající současným technickým znalostem. Výrobek smí být použit 
pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci výrobku. Bezpečnostní list je sestaven na základě přílohy k vyhlášce č. 
231/2004 Sb. a směrnice Komise EU 91/155/EHS, kterou se definuje a stanoví podrobné uspořádání systému specifických 
informací o nebezpečných přípravcích. Klasifikace je provedena konvenční výpočtovou metodou podle přílohy č. 3 vyhláška 
č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 
některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků. 
Bezpečnostní list je dokumentem systému řízení jakosti a environmentu pod označením O5/P2-2/F6. Důvodem revize 
bezpečnostního listu je změna právních předpisů a doplnění údajů o chemických látkách. Revidované informace jsou 
označeny svislou čarou u levého okraje.  

16.2 Pokyny pro školení  
Právnická osoba anebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s tímto chemickým přípravkem, musí být proškolena 
z bezpečnostních pravidel a  údaji uvedenými v bezpečnostním listu.  

16.3 Používaná legislativa  
Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se 
klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, vyhláška č. 231/2004 Sb. kterou se 
stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, vyhláška č. 234/2004 
Sb. o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného 
chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků. 
o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku, vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví 
seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo 
jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, vyhláška č. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek a 
chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a 
vlastností nebezpečných pro životní prostředí, zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, 
vyhláška č.383//2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zákon č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví, nařízení vlády č. 
178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 
podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení 
prací s azbestem a biologickými činiteli, vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních 
a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší, vyhláška č. 355/2001 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních 
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zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování 
a distribuce benzinu, vyhláška č. 356/2001 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob 
předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry 
obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování,  zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, vyhláška č. 115/2002 Sb. o 
podrobnostech nakládání s obaly, sdělení č.33/2005 Sb.(ADR), sdělení č. 34/2005 Sb. (RID), české státní normy 

16.4 Používané zdroje dat  
Marhold : Přehled průmyslové toxikologie, ChemDAT MERCK, bezpečnostní listy dodavatelů surovin pro výrobu 
nátěrových hmot, Seznam EINECS/ELINCS ECB ESIS(Evropská chemická kancelář – Evropský informační systém o 
látkách), Seznam NLP, Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a  přípravky včetně nebezpečných, podniková 
dokumentace k výrobkům, databáze TOXNET (Toxicology Data Network : HSDB -Hazardous Substances Data Bank), ECB 
(Evropská chemická kancelář) - UCLID SDS 

16.5 R– použité v bodě 2.2  
R 10 – Hořlavý, R 11 – Vysoce hořlavý, R 20/21 – Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží, R 22 – Zdraví 

škodlivý při požití, R 36 – Dráždí oči, R 37/38 – Dráždí dýchací orgány a kůži, R 38  - Dráždí kůži, R 41 – Nebezpečí 
vážného poškození očí, R 48/20 – Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při  dlouhodobé expozici při 
vdechování, R 51/53 –  Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí, R 
63 – Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky, R 65 – Zdraví škodlivý: při požití může způsobit poškození plic,  R 66 
– Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže, R 67 – Vdechování par může způsobit ospalost a 
závratě 

16.6 Zpracovatel klasifikace a bezpečnostního listu Ing. Alena Hradilová, tel. 572527452, e-mail: hradilova@colorlak.cz  
16.7 Kontaktní osoby    
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Příloha č. 4: Protokol pro měření v terénu. 
Praktické měření v terénu 

jméno: č. protokolu: 

místo: 
Protokol 

datum: 

Základní údaje: - před měřením se zjistí základní charakteristiky. 

   Teplota: 

   Tlak: 

   Relativní vlhkost: 

   Rychlost větru: 

Materiál: - popíše se veškerý použitý materiál potřebný pro provedení měření 

Popis zkoušky: - uvede se postup zkoušky, který je stejný jen se obmění použitý 

akcelerant, množství použitého akcelerantu a plocha, kde se provádí nakápnutí. 

1. Vybereme vhodnou plochu 100 x 100 m. 

2. Pipetou nabereme hořlavou kapalinu …….. o objemu …..a kápneme   na vybrané ploše 

a označíme. Necháme 10 minut odpařit. 

3. Po 10 minutách je přiveden pes na vyhledání akcelerantů na požářišti. Vyčká se          

na reakci psa. 

4. Po značení psem se odebere vzorek z místa značení ve sterilních rukavicích a nožem, 

který se uloží do sterilní zavařovací sklenice a uzavře se. 

5. Odebraný vzorek se popíše : množství, hořlavá kapalina, místo a další specifika          

dle rozsahu měření. 

6. Odvedení psa do kotce. 

7. Vzorek se v uzavřené sklenici uskladní v lednici do převozu k měření v laboratoři. 

Stejně je prováděno měření i u menšího množství hořlavé látky s náběrem pipetou     

…. ml s rozdílem, že hořlavá kapalina je nakápnuta ……od prvního nakápnutí a dále se 

pokračuje podle bodu 3-6. 

8. Napíše se protokol o průběhu měření. 
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Průběh zkoušky: - zaznamená se co nejpodrobněji, jak zkouška probíhala a převážně se 

zaměřím na to co a jak se chová pes k detekcí akcelerantů při požáru. 

Vyhodnocení měření v terénu: - uvede se celkové shrnutí měření, popř. zvláštnosti, které 

se vyskytly během měření a vloží se tabulka  s popisem odebraných vzorků  

(viz. tabulka č.) 

název 

vzorku 

použitý 

akcelerant 
objem/ml 

skladba 

vzorku 

intenzita 

výparů 
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Příloha č. 5: Protokol pro měření v laboratoři. 
Praktické měření v laboratoři 

jméno: 

 

č. protokolu: 

 
místo:  Protokol datum: 

 

Materiál: - popíše se použitý materiál potřebný pro měření. 

 

Průběh zkoušky: - zaznamená se postup měření v laboratořích. Uvedou se a popíšou se 

výstupní grafy vyplývající z měření jednotlivých vybraných akcelerantů. 

 

 

 

 

Vyhodnocení a závěry z měření v laboratoři: - vyhodnotí se měření v laboratoři a podle 

naměřených hodnot se vyvodí závěry.  
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Příloha č. 6: 1. protokol z terénního měření 
Praktické měření v terénu 

jméno: 

Iveta Bebčáková 

č. protokolu: 

1 
místo: 

Ostrava - Hulváky 

Protokol datum: 

21.02.08 

Základní údaje:  

Teplota: 20 C 

Tlak: 1008,7 hPa 

Relativní vlhkost: 75 % 

Rychlost větru: 6 m/s  

Materiál: hořlavá kapalina Natural95, pipeta, sterilní rukavice, zavařovací sklenic 0,7 l, 

nůž. 

Popis zkoušky:  

9. Vybereme vhodnou plochu 100 x 100 m. 

10. Pipetou nabereme hořlavou kapalinu benzín Natural95 o objemu 1 ml a kápneme       

na vybrané ploše a označíme. Necháme 10 minut odpařit. 

11. Po 10 minutách je přiveden pes na vyhledání akcelerantů na požářišti. Vyčká se          

na reakci psa. 

12. Po značení psem se odebere vzorek z místa značení ve sterilních rukavicích a nožem, 

který se uloží do sterilní zavařovací sklenice a uzavře se. 

13. Odebraný vzorek se popíše : množství, hořlavá kapalina, místo a další specifika          

dle rozsahu měření. 

14. Odvedení psa do kotce. 

15. Vzorek se v uzavřené sklenici uskladní v lednici do převozu k měření v laboratoři. 

Stejně je prováděno měření i u menšího množství hořlavé látky s náběrem pipetou     

0,2 ml s rozdílem, že hořlavá kapalina je nakápnuta 10 m od prvního nakápnutí a dále 

se pokračuje podle bodu 3-6. 

16. Napíše se protokol o průběhu měření. 
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Průběh zkoušky: 

U prvního měření v terénu proběhla zkouška bez nakápnutí hořlavé kapaliny, aby se vědělo 

jak bude reagovat. Pes na povel „hledej“ začal pobíhat a hledal, ale nic neoznačil. 

Poté se pes odvedl, aby se mohlo provést nakápnutí 1 ml Naturalu95. Po nakápnutí          

do levého horního rohu vybrané plochy a označení místa, psovod přivedl psa a na povel 

pes opět reagoval a začal intenzivně hledat. Během několika sekund označí vzorek 

hrabáním a štěkáním. Za snahu byl pochválen hračkou. Vzorek je odebrán, uzavřen, 

odnesen do lednice a byl označen jako vzorek č. 1. Vzorek byl přezkoumán lidským 

čichem. Odebraný materiál se skládal z travnaté jílovité hlíny. 

Po odvedení se nakápl akcelerant 10 m od prvního nakápnutí a po odvětrání je přiveden 

pes, který po povelu běhá a má tendenci značit místo již značené. Psovod ještě jednou 

vybídne k hledání a netrvá dlouho a pes značí druhé místo, kde bylo nakápnuto menší 

množství a následuje odměna. Rovněž byl odebraný vzorek popsán, uložen v lednici        

do měření v laboratořích a označil se jako vzorek č. 2. Proběhlo přezkoumání lidským 

čichem. Odebraný vzorek se skládal především z jílovité zeminy z části travnaté. 

Vyhodnocení  měření v terénu: 

Při prvním měření jsme si dohodli s psovodem postup zkoušky a zjistili určité skutečnosti, 

které mě nutily změnit postup testování psa. Původním záměrem bylo testovat psa            

na plechovkách tzv. snifferech do, kterých by byly vloženy v určitých množstvích vybrané 

akceleranty a docházelo by ke snižování množství. Max, ale nebyl zvyklý detekovat 

akceleranty v plechovkách a během pokusu, jak bude reagovat na akcelerant uložený 

v plechovce, došlo k tomu, že pes měl tendenci si s plechovkami hrát. Tudíž se 

postupovalo podle výše popsaného postupu pro terénní měření, kdy jsme vyšli 

z přirozených podmínek, na které byl Max zvyklý.  

Pes následně reagoval rychle a bez zaváhání. Měření jsme museli ukončit po nakápnutí 

akcelerantu o menším množství, aby se pes nevracel již ke značeným místům, jelikož u něj 

funguje krátkodobá paměť. Přehled odebraných vzorků znázorňuje tabulka č. 1. 
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Tabulka č. 1 Odebrané vzorky z 1. měření v terénu 
název 

vzorku 
akcelerant objem/ml 

skladba 

vzorku 

intenzita 

výparů 

vzorek č.1 
benzín Natural 

95 
1 jíl a tráva velmi vysoká 

vzorek č.2 
benzín Natural 

95 
0,2 jíl a tráva velmi vysoká 

 



 79 
 

 

Příloha č. 7: 1. protokol z laboratorního měření 
Praktické měření v laboratoři 

jméno: 

Iveta Bebčáková 

č. protokolu: 

1 
místo: OKTE 

Frýdek Místek 

Protokol datum: 

25.02.08 

Materiál:  koncentrované vzorky (benzín Natural95, technický aceton, ředidlo C6500), 

odebraný vzorek č. 1, odebraný vzorek č. 2, plynový chromatograf, elektrický ohřívač, 

šroubovák. 

Průběh měření: 

1. Koncentrovaný původní vzorek benzínu Natural95 bylo propíchnuto jeho víko 

šroubovákem, byla vložena jehla a po 45 s vyjmuta a vložena do plynového 

chromatografu. U silně koncentrovaných vzorků nebylo nutno vzorky zahřívat. 

2. Následně byly sledovány hodnoty u jednotlivých časů a jejich četnost nebo-li 

abundance. Na grafu č. 1 jsou jednotlivé časy a abundance jednotlivých prvků 

typických pro benzín. 

 

Graf č. 1 Křivka benzínu Natural95 
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Na křivce u benzínů je typické uvolňování směsí uhlovodíků, kdy ve třetí minutě těká 

toluen, v páté minutě jsou to benzeny a jejich směsi a po deváté minutě těkají naftalény. 

3. Po ukončení cyklu měření na plynovém chromatografu se přešlo na cyklus čištění.     

Po vyčištění se zkoumala matrice technického acetonu a postupovalo se dle bodu 1 – 2 

viz. výše. Na grafu č. 2 je technický aceton s jednotlivou četností prvků v čase. 

 

 

Graf č. 2 Křivka technického acetonu 

Kolem 2. minuty je vidět na grafu aceton, v 2,5 minuty je to toluen a po 4 minutě se         

na grafu objevuje ethyl benzen. 

4. Opět proběhl po měření cyklus čištění a následovalo měření  matrice ředidla C6500. 

Postupovalo se dle bodu 1 – 2. Na obrázku je zaznamenán graf, který byl naměřen       

u ředidla C6500. 
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Graf č. 3 Křivka ředidla C6500 

Převážně se uvolňovaly směsi uhlovodíků. V druhé minutě je na grafu butanol, ve třetí 

minutě toluen a kolem čtvrté minuty – páté minuty ethyl benzen, po deváté minutě jsou to 

naftalény.  

5. Ohřátí vzorku č. 1 – (benzín Natural95) množství 1 ml na elektrickém ohřívači 

s nastavenou teplotou na 600 C, tak aby se sklenice se vzorkem ohřála na pokojovou 

teplotu.  

6. Proběhlo proražení víka šroubovákem a byla vložena jehla s vláknem k sorpci. Čas 

ponechání jehly s vláknem byl 60 s. Jehla s vláknem se vložila do plynového 

chromatografu a proběhl cyklus měření. 

7. Sledovali se jednotlivé sloučeniny a prvky, které se v čase zobrazovali na grafu 

v závislosti na abundanci. Po měření vyšel graf (viz. graf  č. 4). 
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Graf č. 4 Vzorek č. 1 

Před druhou minutou je na grafu zachycen vzduch, který se do chromatografu může dostat 

vlivem netěsnosti, ale tento fakt neovlivní další spektrum. Vzorek je typický směsí 

uhlovodíků (zejména alkanů a aromatických uhlovodíků), kdy v šesté minutě se uvolňuje 

Benzen trimethyl a další benzeny až kolem 9 minuty se objevují naftaleny. Po dvacáté 

čtvrté minutě těkají složky, které byly obsaženy v odebrané půdě se vzorkem. 

8. Po naměření a ukončení cyklu se jehla čistí čistícím cyklem. Následovalo měření 

vzorku č. 2, kdy šlo benzín Natural95 v množství nakápnutí 0,2 ml a odpaření par       

ze vzorku. Poté se pokračovalo dle bodu 5 – 6, a sledoval se průběh zaznamenaných 

hodnot na grafu č. 5. 

 

Graf č. 5 Vzorek č. 2 
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Opět vlivem netěsnosti je zaznamenán vzduch, který se dostal do plynového 

chromatografu. Uvolňují se směsi uhlovodíků po 5. minutě jsou to xyleny v 6. minutě to je 

benzen trimethyl a další benzeny. Ve třetí minutě se uvolňuje toluen, ale ten je již v grafu 

na hranici detekce a objevuje se v oblasti šumu. Okolo 24. minuty se jedná o podíly 

obsaženy ve vzorku z půdy. 

9. Po naměření byl spuštěn cyklus čištění. 

10. Sepsal se protokol o měření a v závěru protokolu proběhne diskuze o naměřených 

hodnotách a dalším postupu měření v terénu. 

Vyhodnocení a závěry z měření v laboratořích: 

Proběhlo hodnocení vzorků č. 1 a č. 2. Zkoumaly se akceleranty použité v měřeních jejich 

základních parametrů pro možnost srovnání odlišnosti vzorků při jednotlivých měřeních 

v terénu.U technického acetonu po měření jeho koncentrovaného bylo zjištěno, že 

obsahuje kromě acetonu toluen a ethylbenzen z čehož bylo zřejmé, že pes nebude reagovat 

na látku aceton,  ale  na tolueny nebo ethylbenzen.  

Z porovnání jednotlivých vzorků daného měření nám plynou důsledky pro měření v terénu. 

Porovnával se vzorek č.1 s koncentrovaným vzorkem Naturalu95, vzorek č.2 

s koncentrovaným vzorkem Naturalu95 a vzorek č. 1 s vzorkem č. 2 (viz. graf č. 6). 

 

Graf č. 6 Srovnání benzínu Naturalu95 se vzorkem č. 1 
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Z grafů je zřejmé, že se snížila abundance měřených hodnot a těkavější složky do šesté 

minuty jsou neznatelné a pohybují se na hranici detekci. Graf vzorků č. 1 je zřetelný a od 

šesté minuty je znatelné, že se jedná o vzorek totožný s matricí s drobnými rozdíly. 

Rozdíly jsou způsobeny především vytěkáním podílu látek. Ještě kolem třetí minuty lze 

nalézt toluen. 

 

Graf č. 7 Srovnání benzínu naturalu95 se vzorkem č.2 

Graf č. 7 zobrazuje porovnání menšího množství benzínu – vzorek č. 2 s koncentrovaným 

vzorkem benzínu. Abundance se o proti výše uvedenému porovnání snižuje a těkavější 

složky zvláště na začátku nejsou detekované. 
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Graf č. 8 Srovnání vzorků č. 1 a č. 2 

Z porovnání vzorků (viz. Graf č. 8) mezi sebou je zřejmé, že dochází k postupnému 

snižování četnosti jednotlivých sloučenin směsí uhlovodíků v závislosti na koncentraci 

vzorku. Na začátku již nejsou znatelné žádné hodnoty a nacházejí se v oblasti šumu 

v rámci vytěkání těkavějších látek jako je např. toluen. Z měření nám vyplynulo, že 1ml je 

velké množství, a že je nutno dávky snížit a u dalších testovaných akcelerantů začít          

na nižších hodnotách.  

V terénním měření č. 2 se proto nebere v úvahu množství 1 ml.U dalších akcelerantů, a to 

konkrétně u technického acetonu odběr 0,2 ml a pro ředidlo C6500 se začne na hodnotě 0,2 

ml. Dále v terénním měření č. 3 se sníží množství u  benzínu Natural95 na množství 0,05 

ml. 
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Příloha č. 8: 2. protokol z terénního měření 
Praktické měření v terénu 

jméno: 

Iveta Bebčáková 

č. protokolu: 

2 
místo: 

Ostrava - Hulváky 

Protokol datum: 

28.02.08 

Základní údaje:  

Teplota: 3,50 C 

Tlak: 1007,7 hPa 

Relativní vlhkost: 70 % 

Rychlost větru: 0 m/s  

Materiál: sterilní rukavice, sterilní zavařovací sklenice o objemu 0,7 l, pipeta, nůž, hořlavé 

kapaliny: technický aceton, ředidlo C6500. 

Popis zkoušky:  

1. Vybereme vhodnou plochu 100 x 100 m. 

2. Pipetou nabereme hořlavou kapalinu technický aceton o objemu 0,2 ml a kápneme na 

vybrané ploše a označíme. Necháme 10 minut odpařit. 

3. Po 10 minutách je přiveden pes na vyhledání akcelerantů na požářišti. Vyčká se          

na reakci psa. 

4. Po značení psem se odebere vzorek z místa značení ve sterilních rukavicích a nožem, 

který se uloží do sterilní zavařovací sklenice a uzavře se. 

5. Odebraný vzorek se popíše : množství, hořlavá kapalina, místo a další specifika          

dle rozsahu měření. 

6. Odvedení psa do kotce. 

7. Vzorek se v uzavřené sklenici uskladní v lednici do převozu k měření v laboratoři. 

Stejně je prováděno měření i u množství ředidla C6500 s náběrem pipetou 0,2 ml 

s rozdílem, že hořlavá kapalina je nakápnuta 14 m od prvního nakápnutí a dále se 

pokračuje podle bodu 3-6. 

8. Napíše se protokol o průběhu měření. 
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Průběh zkoušky: 

Pes byl vpuštěn na plochu a s pokynem „hledej“ vybídnut k hledání. Pes sice váhal             

a chvíli pobíhal a očichával, ale po několika sekundách označil nakápnutý aceton. Byl 

odebrán vzorek, popsán a odnesen do lednice. Vzorek byl označen jako vzorek č. 3, složen 

z jílovité zeminy s trávou a po přičichnutí lidským čichem výpary již nebyly rozeznatelné. 

Pes byl odměněn a odveden. 

Při testování ředidla po přivedení psa s povelem „hledej“ pes bez zaváhání a během 

sekundy označil místo s nakápnutým ředidlem. Následoval odběr vzorku a jeho 

uskladnění. Vzorek byl označen jako vzorek č. 4. Složení vzorku: z jílovité zeminy            

a z části trávy. Po přičichnutí výpary byly silně aromatické. 

Vyhodnocení měření v terénu: 

Pozdní reakce, přestože čas opoždění značení byl pouze sekundový a šlo o menší zaváhání, 

můžeme uvažovat za zanedbatelné. Je nutné přihlédnout k faktu, že aceton a především 

jeho páry rychle těkají a v malých množstvích může dojít k odparu kapaliny během 

několika vteřin. Musíme přihlédnout k tomu, že aceton je polární rozpouštědlo to znamená, 

že je snadno rozpustný ve vodě a mohlo dojít vlivem vlhkosti půdy k rozpuštění části 

acetonu. Dalším aspektem, proč pes zaváhal byl předpoklad, že na látku nebyl cvičen,      

ale i přesto označil.  

Zkouška byla ukončena nakápnutím druhého akcelerantu, aby náhodou nedošlo 

k špatnému značení. Během měření pes měl tendenci pobíhat kolem místa, kde byl 

nakápnut před týdnem benzín Natural95 a snažil se místo značit, z toho vyplývá, že pes by 

byl schopen detekovat po týdnu reziduální množství benzínu o množství 1 ml. Přehled 

odebraných vzorků uvádí tabulka č. 1. 
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Tabulka č. 1 Odebrané vzorky z 2. měření v terénu 

název 

vzorku 
akcelerant objem/ml 

skladba 

vzorku 

intenzita 

výparů 

vzorek č.3 
technický 

aceton 
0,2 jíl, tráva nízká 

vzorek č.4 ředidlo C6500 0,2 jíl, tráva vysoká 

 



 89 
 

 

Příloha č. 9: 2. protokol z laboratorního měření 
Praktické měření v laboratoři 

jméno: 

Iveta Bebčáková 

č. protokolu: 

2 
místo: OKTE 

Frýdek Místek 

Protokol datum: 

29.02.08 

 

Materiál:  vzorek č. 3 – technický aceton a vzorek č. 4 – ředidlo C6500 s množstvím        

pro měření 0,2 ml, elektrický ohřívač, plynový chromatograf, šroubovák. 

Průběh měření: 

1. Vzorek č. 3 se zahřál na pokojovou teplotu 210 C na elektrickém ohřívači. 

2. Po zahřátí se propíchlo víko šroubovákem a vložila se jehla a vysunulo se vlákno 

k sorpci. Sorpce probíhala 60 s a následovalo vložení jehly do plynového 

chromatografu a vysunutí vlákna. 

3. Proběhl cyklus měření hodnot abundance v závislosti na čase a sledoval se průběh 

naměřených hodnot. Výsledný graf u vzorku č. 3 je na grafu č. 1. 
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Graf č.1 Vzorek č. 3 

Z grafu je zřejmé, že hodnoty u technického acetonu při množství 0,2 ml jsou na hranicí 

detekce. Ale přesto při bližším zkoumání mezi první a druhou minutou je detekován aceton 
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a v 6 minutě je detekován trimethyl benzen. Na začátku grafu vlivem vniknutí vzduchu 

jsou zaznamenány vysoké hodnoty pro přítomnost vzduchu. 

4. Po skončení se spustil cyklus čištění. 

5. Následovalo měření dalšího vzorku č. 4 s akcelerantem – ředidlo C6500 v množství   

0,2 ml. Pokračovalo se dále dle bodu 1 – 2. 

6. Sledovali se hodnoty abundance v závislosti na čase a výsledný graf č. 2. 

 

Graf č. 2 Vzorek č. 4 

Do 1 minuty jsou naměřeny hodnoty vlivem vzduchu, který se dostal do kolony               

při injektáži jehly s vláknem na začátku měření. Jinak se uvolňují směsi uhlovodíků v 3 

minutě toluen, ve 4 minutě cyklohexan, od 6 minuty jsou to směsi benzenů a okolo             

9 minuty naftalény.   

7. Po naměření byl spuštěn cyklus čištění. 

8. Sepsal se protokol o měření a v závěru protokolu proběhne diskuze o naměřených 

hodnotách a dalším postupu měření v terénu. 
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Vyhodnocení a závěry z měření v laboratořích: 

Proběhlo hodnocení vzorku č. 3 a vzorku č. 4. Pro další postup u měření v terénu, aby bylo 

zjištěno o kolik snižovat množství akcelerantů, které bude použito v následujícím terénním 

měřením, konkrétně pro technický aceton a ředidlo C6500. 

Proběhlo srovnání vzorku č. 3 s koncentrovaným vzorkem použitého ředidla C6500           

a vzorku č. 4 s matricí použitého technického acetonu. 

Výsledky a porovnání vzorku č. 3 s technickým acetonem na grafu č. 3. 

 

Graf č. 3 Srovnání technického acetonu se vzorkem č. 3 

V prvních minutách přístroj detekuje vzduch, který se dostal do plynového 

chromotaografu. Je zřejmé, že toluen u vzorku č.3 již není detekovaný. Křivka vzorku č.3 

již neodpovídá zcela přesně matrici technického acetonu a jednotlivá abundance                 

u jednotlivých směsí a prvků je u hranice detekce. U vzorku č.3 o množství 0,2 ml bylo 

zjíštěno, že hodnoty acetonu a jejich příměsí, které jsou typické pro technický aceton. 

Vzhledem k charakteristice, že páry rychle těkají by nebylo efektivní dále pokračovat      

ve snižování množství pro další měření v terénu. Tuto hodnotu považovat za limitní            

a pod touto hranici by již nebylo možno detekovat aceton ve vzorku. Je zřejmé, že pes 

reagoval na benzen trimethyl. Tudíž dále, v rámci nízké hranice četnosti acetonu                               

a charakteristickým vlastnostem bylo pokračování ve snižování dávky pozastaveno.  
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Porovnáním vzorku č. 4 s koncentrovaným vzorkem ředidla C6500 je uvedeno na grafu     

č. 4. 

 

Graf č. 4 Srovnání ředidla C6500 se vzorkem č. 4 

Z grafu je zřejmé, že těkavější složky jako je toluen jsou špatně viditelné, ale zbylá část 

odpovídá jednotlivým pikům, jen se liší v abundanci naměřených hodnot.  

Po druhém měření v laboratoři bylo zřejmé, že se snižováním množství technického 

acetonu by již nemělo význam. Usoudilo se, že se bude pokračovat v měření ředidla C6500 

o množství 0,05 ml. 
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Příloha č. 10: 3. protokol z terénního měření 
Praktické měření v terénu 

jméno: 

Iveta Bebčáková 

č. protokolu: 

3 
místo: 

Ostrava - Hulváky 

Protokol datum: 

05.03.08 

Základní údaje:  

Teplota: 1,50 C 

Tlak: 1010,7 hPa 

Relativní vlhkost: 70 % 

Rychlost větru: 4 m/s  

Materiál: sterilní rukavice, sterilní zavařovací sklenice o objemu 0,7 l, pipeta, nůž, hořlavé 

kapaliny: benzín Natural95, ředidlo C6500. 

Popis zkoušky:  

1. Vybereme vhodnou plochu 100 x 100 m. 

2. Pipetou nabereme hořlavou kapalinu benzínu Naturalu o objemu 0,05 ml a kápneme 

na vybrané ploše a označíme. Necháme 10 minut odpařit. 

3. Po 10 minutách je přiveden pes na vyhledání akcelerantů na požářišti. Vyčká se          

na reakci psa. 

4. Po značení psem se odebere vzorek z místa značení ve sterilních rukavicích a nožem, 

který se uloží do sterilní zavařovací sklenice a uzavře se. 

5. Odebraný vzorek se popíše : množství, hořlavá kapalina, místo a další specifika          

dle rozsahu měření. 

6. Odvedení psa do kotce. 

7. Vzorek se v uzavřené sklenici uskladní v lednici do převozu k měření v laboratoři. 

Stejně je prováděno měření i u množství ředidla C6500 s náběrem pipetou 0,05 ml 

s rozdílem, že hořlavá kapalina je nakápnuta 17 m od prvního nakápnutí a dále se 

pokračuje podle bodu 3-6. 

8. Napíše se protokol o průběhu měření. 
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Průběh zkoušky: 

Pes byl vyvenčen a doveden ke zkoušce, přivolán k noze psovoda. Stáli jsme na kraji tak, 

abychom psa nerušili. Na povel „hledej“ označil během sekundy místo s odpařeným 

benzínem. Maxe psovod odměnil hračkou. Vzorek byl odebrán, popsán a uzavřen             

do zavařovací sklenice – uložen do lednice, do dalšího měření v laboratoři. Vzorek jsme 

nazvali jako vzorek č. 5. Byla odebrána jílovitá zemina s trávou a odpar byl cítit lidským 

čichem již méně než u předcházejících vzorků s benzínem. 

Po odvětrání 0,05 ml ředidla C 6500 se přivedl pes sice pobíhal, ale bezpečně označil 

místo s nakápnutým ředidlem, byl odměněn a odveden. Proběhl odběr vzorku, který byl 

označen jako vzorek č. 6. Vzorek byl složen z jílovité zeminy s trávou a výpary byly cítit 

lidským čichem již méně než u předešlého vzorku. Vzorek byl uzavřen a uskladněn 

v lednici do měření. 

Vyhodnocení měření v terénu: 

Je nutné podotknout, že v průběhu terénního měření probíhalo následné vyhodnocování 

odebraných vzorků v laboratorních podmínkách na plynovém chromatografu, tak aby se 

zjistil náběr množství vybraných akcelerantů pro další měření v terénu. Proto se od třetího 

měření nebude vyskytovat aceton objasněno níže v protokolu z laboratorního měření.  

Měření v terénu proběhlo bez jakýchkoli problémů a vše probíhalo podle stanoveného 

postupu. Max reagoval rychle s nadšením. Přehled odebraných vzorků je uveden v tabulce 

č. 1. 

Tabulka č. 1 Odebrané vzorky z 3. měření v terénu 

název 

vzorku 
akcelerant objem/ml 

skladba 

vzorku 

intenzita 

výparů 

vzorek č.5 
benzín 

Natural95 
0,05 jíl, tráva střední 

vzorek č.6 ředidlo C6500 0,05 jíl, tráva střední 
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Příloha č. 11: 3. protokol z laboratorního měření 
Praktické měření v laboratoři 

jméno: 

Iveta Bebčáková 

č. protokolu: 

3 
místo: OKTE 

Frýdek Místek 

Protokol datum: 

07.03.08 

Materiál:  vzorek č. 5 – benzín Natural95 množství 0,05 ml, vzorek č. 6 - ředidlo C6500     

o množství 0,05 ml, plynový chromatograf, elektrický ohřívač, šroubovák. 

Průběh měření: 

1. Ohřál se vzorek č. 5 na pokojovou teplotu 210 C. 

2. Po ohřátí se prorazilo víko a vložila se jehla s vláknem k sorpci par. Po 60 s byla 

vyjmuta a vložena do plynového chromatografu. 

3. Během měření se sledoval postup grafu a četnost v jednotlivých minutách. Výsledný 

graf u vzorku č. 5 je uveden na grafu č. 1. 

 

Graf č. 1 Vzorek č. 5 

Ve třetí minutě je na grafu ještě zaznamenán toluen a od 5 minuty jsou to benzeny. 

4. Po naměření se spustil cyklus čištění a pokračovalo se v ohřátí vzorku č. 6 a dále podle 

bodu 1 – 2. 
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5. U vzorku se opět sledovala četnost směsí uhlovodíků v časech. A výsledný graf je níže. 

 

Graf č. 2 Vzorek č. 6 

Z grafu č. 2 je zřejmé, že těkavější podíly v prvních minutách vytěkaly a  ve čtvrté minutě 

je to ethylbenzen  a v páté minutě benzeny. Na začátku je to část vzduchu, která se dostala 

do plynového chromatografu. 

6. Proběhl cyklus čištění vlákna od zbytků měřeného akcelerantu. 

7. Sepsal se protokol o měření a v závěru protokolu proběhne diskuze o naměřených 

hodnotách a dalším postupu měření v terénu. 

Vyhodnocení a závěry z měření v laboratořích: 

Proběhlo hodnocení vzorku č. 5 a vzorku č. 6 a jejich hodnocení, pro potřeby dalšího 

měření v terénů. Na základě měření v laboratořích a sledování abundance v závislosti      

na čase a jejich sestupující tendenci odvíjející se od měřeného klesajícího množství            

u akcelerantů. 

Proběhlo srovnání vzorku č. 5 s koncentrovaným vzorkem Natural95, vzorku č. 6 

s koncentrovaným vzorkem ředidla C6500, vzorku č. 2 s vzorkem č. 5 a vzorku č. 4 se 

vzorkem č. 6. 

Srovnáním hodnot vzorku č. 5 s matricí docházíme dle grafu k závěru, že obě křivky jsou 

téměř totožné pouze se liší v abundanci u toluenu a dalších směsí uhlovodíků a čas je 
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oproti koncetrovanému vzorku o několik minut kratší v důsledku vytěkání naftalenů. 

Zobrazeno na  grafu č. 3. 

 

 

Graf č. 3  Srovnání benzínu Naturalu95 se vzorkem č. 5 

Po srovnání vzorku benzínu Natural95 je zřejmé, že došlo k chybě a že v případě vzorku      

č. 2, kdy se jedná o větší množství, se abundance pohybuje o několik řádů méně než             

u vzorku č. 5. V prvních minutách u předpokladu, že vzorek č. 2 by měl být 

koncentrovanější jsou těkavější složky již téměř nečitelné oproti menšímu množství 

použitého akcelerantu. Jednotlivé vzájemné odchylky vzorků od sebe můžeme vysvětlit 

tím, že se vzorkem č. 2 nebylo nakládáno tak jak by mělo a v důsledku nepozornosti při 

měření těkavější složky před absorpci unikly. Dalším důvodem by mohl být vliv počasí 

(vlhkost, vítr, tlak, teplota) popřípadě špatné nakládání při samotném odběru. Jednotlivé 

diference jsou znázorněny na grafech č. 4 a č. 5. 
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Graf č. 4  Vzorek č. 2 

 

 

Graf č. 5 Vzorek č. 5 

Prvním závěrem z měření je, že pro měření v terénu jsme se rozhodli snížit hodnoty           

u benzínu Naturalu95 na 0,02 ml a 0,01 ml. 

Po benzínu jsme vyhodnocovali ředidlo C6500 a v prvé řadě vzorek č. 6 s matricí ředidla 

C6500. Z grafů č. 6 je zřetelné, abundance jednotlivých směsí uhlovodíků je oproti matrici 

několikrát zmenšena a dochází v prvních minutách již k nečitelnosti těkavějších složek 

jako toluen a další těkavé směsi. Stále je zřetelný benzen a dále již jednotlivé body jsou 

méně zřetelné. 
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Graf č. 6 Srovnání ředidla C6500 se vzorkem č. 6 

Sestupnou tendenci abundance v čase můžeme sledovat porovnáním vzorkem č. 4               

a vzorkem č. 6. Až na ethylbenzen, který u vzorku č. 6 je mnohem větší než u většího 

množství, ale lze předpokládat, že mohlo dojít k malé odchylce v případě sorpce či odběru 

vzorku.  

 

Graf  č. 7 Srovnání vzorků č. 4 a č. 6 

Druhým závěrem třetího měření v terénu je, že se bude pokračovat ve snížení množství    

pro terénní měření v množstvích 0,02 a 0,01ml. 
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Příloha č. 12: 4. protokol z měření v terénu 
Praktické měření v terénu 

jméno: 

Iveta Bebčáková 

č. protokolu: 

4 
místo: 

Ostrava - Hulváky 

Protokol datum: 

11.03.08 

Základní údaje:  

Teplota: 10 C 

Tlak: 1007,7 hPa 

Relativní vlhkost: 86 % 

Rychlost větru: 6 m/s  

Materiál: sterilní rukavice, sterilní zavařovací sklenice o objemu 0,7 l, pipeta, nůž, hořlavé 

kapaliny:  benzín Natural95, ředidlo C6500. 

Popis zkoušky:  

1. Vybereme vhodnou plochu 100 x 100 m. 

2. Provedl se odběr 0,02 ml benzínu značky Natural95 v pravém dolním rohu plochy        

a  zároveň  proběhl náběr stejného akcelerantu o množství: 0,01 ml, ale umístěn       

na ploše 10 m od většího množství. Označeno kamínky pro potřeby ujištění se, že pes 

značí správně. 

3. Po 10 minutách je přiveden pes na vyhledání akcelerantů na požářišti. Vyčká se          

na reakci psa. Zde bylo sledováno i jaký vzorek jsi pes vybral jako první. 

4. Po značení psem se odebere vzorek z místa značení ve sterilních rukavicích a nožem, 

který se uloží do sterilní zavařovací sklenice a uzavře se. 

5. Odebraný vzorek se popíše : množství, hořlavá kapalina, místo a další specifika          

dle rozsahu měření. 

6. Odvedení psa do kotce. 

7. Vzorek se v uzavřené sklenici uskladní v lednici do převozu k měření v laboratoři. 

Poté je nabráno množství: 0,02 ml ředidla C6500 a umístěno v pravém horním rohu     

a následoval odběr množství: 0,01 ml stejného akcelerantu, který se umístil 10 m        

od pravého horního rohu plochy. Dále se postupovalo od bodu 3 – 6. 
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8. Napíše se protokol o průběhu měření. 

Průběh zkoušky: 

Při přivedení psa k prvním vzorkům a při povelu „hledej“ Max označil bez zaváhání jako 

první benzín o množství: 0,01 ml. A následně byl odměněn hračkou. Po odpadnutí 

prvotního nadšení Maxe o hru se zaslouženou odměnou. Pes sám bez povelu začal čuchat    

a hledat druhé místo s větším množstvím akcelerantu a začal značit. Pro kontrolu byl 

přivolán psovodem a znova vybídnut k hledání opět značil totéž místo. Následovalo 

odměnění Maxe aportem a byl odveden, ať je možno provést nakapání ředidla C6500       

ve vybraných množstvích. Odebraný vzorek o množství 0,02 ml byl označen jako vzorek   

č. 7 a vzorek o menším množství byl pojmenován jako vzorek č. 9. Odebrané vzorky 

obsahovaly jíl a trávu a u obou při přičichnutí výpary nebyly vůbec zřetelné, jen byl cítit 

mírný zápach výparů. 

Po odvětrání vzorků, když byl pes vybídnut k hledání i v případě ředidla značil jako první 

akcelerant o množství 0,01 ml. Po pochvale a odměně, následovalo vybídnutí k dalšímu 

hledání.  Max označil po několika sekundách i větší množství ředidla C6500. Odebrané 

vzorky byly pojmenovány jako vzorek č. 8 – ředidlo o množství 0,02 ml a druhý vzorek 

byl označen jako vzorek č. 10 o množství 0,01ml. Složení bylo u obou z jílovité zeminy      

a trávy. Zápach nebyl zřetelný a pro lidský čich nerozeznatelný. 

Vyhodnocení měření v terénu: 

Stalo se překvapující, že pes bez zaváhání si vybral u obou akcelerantů vždy jejich menší 

množství a byl schopen značit bez povelu samostatně. Během jednoho měření se odebral 

větší počet vzorků oproti předchozím měřením, ale kdyby docházelo k opětovnému 

označení již značeného vzorku, museli bychom měření ukončit a měřit v některém 

z následujících dnů. Vše proběhlo bez špatného značení a proto se odebrali za den 4 vzorky 

k dalšímu zkoumání do laboratoře, jejich přehled je v tabulce č. 1. 
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Tabulka č. 1 Odebrané vzorky ze 4. měření v terénu 

název 

vzorku 
akcelerant objem/ml 

skladba 

vzorku 

intenzita 

výparů 

vzorek č. 7 
benzín 

Natural95 
0,02 jíl, tráva nízká 

vzorek č.8 ředidlo C6500 0,02 jíl, tráva nízká - žádná 

vzorek č.9 
benzín 

Natural95 
0,01 jíl, tráva nízká - žádná 

vzorek č.10 ředidlo C6500 0,01 jíl, tráva nízká - žádná 
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Příloha č. 13: 4. protokol z laboratorního měření 
Praktické měření v laboratoři 

jméno: 

Iveta Bebčáková 

č. protokolu: 

4 
místo: OKTE 

Frýdek Místek 

Protokol datum: 

13.03.08 

Materiál:  vzorek č. 7 benzín Natural95 o množství 0,02 ml, vzorek č. 8 ředidlo C6500       

o množství 0,02 ml, vzorek č. 9 benzín Natural95 o množství 0,01 ml a vzorek č. 10 

ředidlo C6500 o množství 0,01 ml, plynový chromatograf, elektrický ohřívač, šroubovák. 

Průběh měření: 

1. Proběhlo zahřátí vzorku č. 7 na pokojovou teplotu na elektrickém ohřívači 

s nastavenou teplotou na 600 C. 

2. Bylo propíchnuto víko vzorku a vložena jehle s vláknem, která po sorpci v čase 60 s 

byla vložena do plynového chromatografu. 

3. Naměřené hodnoty abundance byly v jednotlivých časech zaznamenány v grafu            

a vyhodnocovány. Graf vzorku č. 7 je uveden na grafu č. 1. 
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Graf č. 1 Vzorek č. 7 

Naměřený  graf zaznamenává již málo čitelný toluen ve třetí minutě, ve čtvrté minutě je to 

ethylbenzen a následují benzeny a v posledních minutách jsou to naftaleny. 
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4. Následovalo čištění jehly s vláknem a nechal se zahřát vzorek č. 8 s ředidlem C6500. 

Bylo postupováno dále dle bodu 2. 

5. Probíhalo měření a vyhodnocování grafu č. 2 u vzorku č. 8. 

 

Graf č. 2 Vzorek č. 8 

V grafu se postupně uvolňují směsí uhlovodíky, okolo páté minuty jsou to benzeny a jejich 

sloučeniny. Je zřetelné, kdy se ještě vypařují těkavé složky akcelerantu, se zastavuje         

na desáté minutě. 

6. Proběhlo čištění plynového chromatografu. 

7. Pokračovalo se v měření vzorku č. 9 benzínem Naturalem95 a to podle bodu 1 – 2. 

8. Byly zaznamenány hodnoty abundance v čase jednotlivých směsí uhlovodíků               

u benzínu. Výsledný graf je uvedený na grafu č. 3. 
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Graf č. 3 Vzorek č. 9 

Jednotlivé hodnoty abundance již nejsou zřetelné jako u větších množství benzínu 

Naturalu95. Okolo třetí minuty je to toluen a pak další látky typické pro benzín popsány 

výše akorát z rozdílem četnosti výskytu v časech u abundance. 

9. Po ukončení se nastavil cyklus na čištění jehly s vláknem v plynovém chromatografu. 

10. Posledním vzorkem č. 10 je ukončeno 4. měření v laboratoři. Při měření bylo 

postupováno stejně jak předešlých vzorků dle bodu 1 – 2. 

11. Sledovala se abundance a výsledný graf s popisem je uvedený na grafu č. 4. 

 

Graf č. 4 Vzorek č. 10 
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U vzorku č. 10 z grafu již nejsou zřetelné žádné sloučeniny uhlovodíků a jsou pod hranicí 

detekovatelnosti. Na začátku grafu se detekuje vzduch, který se dostal do plynového 

chromatografu při vložení jehly s vláknem. 

12. Proběhl cyklus čištění. 

13. Sepsal se protokol o měření a v závěru protokolu proběhne diskuze o naměřených 

hodnotách a dalším postupu měření v terénu. 

Vyhodnocení a závěry z měření v laboratoři: 

Proběhlo hodnocení vzorku č. 7, vzorku č. 8, vzorku č. 9 a vzorku č. 10 tak, aby se ujasnil 

další postup při snižování dávek či pozastavení a ukončení studie. 

Srovnáním vzorku č. 7 s koncentrovaným vzorkem benzínu Naturalu95, vzorku č. 8 

s koncentrovaným vzorkem ředidla C6500, vzorku č. 9 s koncentrovaným vzorkem 

benzínu Naturalu95 a vzorku č. 10 s koncentrovaným vzorkem ředidla C6500. 

Následovalo srovnání jednotlivých akcelerantů a to mezi sebou poslední větší množství 

s naměřenými vzorky daného typu akcelerantu vzorku č. 7 se vzorkem č. 5, vzorku č. 8 se 

vzorkem č. 6, vzorku č. 9 se vzorkem č. 7 a v ne poslední řadě vzorku č.10 se vzorkem      

č. 8. K tomu, aby byly odvozeny jednotlivé závěry pro akceleranty  benzín Natural95         

a ředidlo C6500. 

Srovnání začneme u benzínu, kdy poměřením matrice a vzorku č. 7 a matrice vzorku č. 9 

získáváme grafy č. 5 a č. 6.  
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Graf č. 5 Srovnání Benzínu Naturalu95 se vzorkem č. 7 

 

Graf č. 6 Srovnání benzínu Naturalu95 se vzorkem č. 9 

Na grafech je zřetelné, že těkavější složky do páté minuty jsou téměř nečitelné a časy        

pro vytěkání jednotlivých četností se zkracují.  

Následovalo srovnání jednotlivých množství mezi sebou. Naměřené hodnoty jsou 

zobrazeny na grafech č. 7 a č. 8. 
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Graf č. 7 Srovnání vzorků č. 7 a  č. 5 

2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

-20000000

-18000000

-16000000

-14000000

-12000000

-10000000

-8000000

-6000000

-4000000

-2000000

0

2000000

4000000

6000000

8000000

   1e+07

 1.2e+07

 1.4e+07

 1.6e+07

 1.8e+07

   2e+07

 2.2e+07

Time-->

Abundance

TIC: VZOREK_7.D (*)
TIC: VZOREK_9.D (*)

 

Graf č. 8 Srovnání vzorků č. 7 a č. 9 

Čím je použito menší množství akcelerantu tím sestupně klesá četnost (abundance) a čas se 

zkracuje. Body pro jednotlivé abundance sloučenin směsí uhlovodíků se rovněž snižují 

v čase. 

Ze 4. měření v terénu je patrné, že při množství 0,02 ml benzínu Naturalu95 je stále 

detekována, ale se zmenšujícím se množství se snižuje pravděpodobnost, že hořlavá látka 
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bude detekovatelné. Hodnota 0,01 ml je nízká, ale přesto stále detekovaná a dalo by se 

tvrdit, že jde o hraniční hodnotu, kdy ještě lze na plynovém chromatografu dané množství 

potvrdit.  

Dále se pokračovalo ve vyhodnocování ředidla C6500. Na základě srovnání původního 

koncentrovaného vzorku a vzorků a poté srovnáním množství. Výsledné grafy jsou 

uvedeny na grafech č. 9 a č. 10. 

 

Graf č. 9 Srovnání ředidla C6500  se vzorkem č. 8 

 

Graf č. 10 Srovnání ředidla C6500 se vzorkem č. 10 
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Srovnáním původního koncentrovaného vzorku je zřejmé, že hodnoty abundance se snižují 

a vzorku č. 10 je zřetelné, že již neodpovídá abundancí matricí ředidla C6500. Postupně se 

srovnaly větší množství naměřených hodnot u ředidla C6500, hodnoty a grafy jsou 

uvedeny na grafech č. 11 a č. 12 

 

Graf č. 11 Srovnaní vzorků č. 8 a č. 6 

 

Graf č. 12 Srovnání vzorků č. 8 a č. 10 

Z grafů je zřejmé, že se zmenšujícím  množstvím nakápnutí v terénů se snižuje abundance 

v jednotlivých časech pro směsi uhlovodíků. Z grafu lze konstatovat, že množství 0,02 ml 

je ještě detekované chromatografem. Měření bude ukončeno pro nalezení hraničních 

hodnot jednotlivých akcelerantů ředidla C6500. 
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