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ANOTACE 

MIKULENKA, Zbyněk. Pravděpodobnostní analýza vzniku a rozšíření požáru v budovách 

pro bydlení. Ostrava, 2011. 42 s. Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava. 

 

Bakalářská práce se zabývá stanovením pravděpodobnosti vzniku a rozšíření poţáru v budo-

vách pro bydlení v České republice. Jsou zde zpracována statistická data o bytovém fondu ČR 

a o poţárech v budovách pro bydlení v letech 2000 – 2010. Na jejich základě je pak vypočítá-

na hodnota pravděpodobnosti vzniku a rozšíření poţáru pro bytové a rodinné domy. 

V závěru je tato hodnota porovnána se zahraničím. 

 

Klíčová slova: poţár, pravděpodobnost vzniku poţáru, budovy pro bydlení, Poissonovo roz-

dělení. 

 

 

 

ANNOTATION 

MIKULENKA, Zbyněk. Probability Analysis of Origin and Spread of a Fire in Buildings for 

Dwelling. Ostrava, 2011. 42 s. Bachelor thesis. VŠB – Technical University of Ostrava. 

 

Bachelor thesis is focused on estimation of probability of origin and spread of a fire in build-

ings for dwelling in Czech Republic. Statistical data are compiled on Czech Republic housing 

stock and fires in buildings for dwelling in the years 2000 - 2010. On this basis, there is calcu-

lated value of probability of origin and spread fire in residential and family houses. 

In conclusion this value is compared to other countries. 

 

Keywords: Fire, Probability of Fire Origin, Buildings for Dwelling, Poisson Distribution. 
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1 ÚVOD 

Oheň je pro člověka od historických dob významný ţivel, který mu pomáhá při mnoha jeho 

činnostech. Kdyţ se však vymkne kontrole, stává se z něj váţná hrozba, která je svou ničivou 

silou schopna pohltit obrovské plochy, celé budovy nebo i části měst. 

Z tohoto důvodu je poţární prevence velmi důleţitá a je na ni vynakládáno nemalé úsilí a fi-

nanční prostředky. I přes stále se zvyšující poţadavky norem a právních předpisů zabývajících 

se poţární bezpečností staveb se však nedaří počty poţárů v budovách pro bydlení sníţit. Prá-

vě poţáry v těchto objektech jsou přitom zdrojem velkých ztrát nejen na majetku, ale hlavně 

na lidských ţivotech. Největší podíl osob usmrcených při poţárech v České republice připadá 

právě na poţáry v rodinných a bytových domech.  

Cílem této práce je na základě statistických údajů o poţárech a o bytovém fondu v ČR určit 

pravděpodobnost vzniku a rozšíření poţáru v budovách pro bydlení. Pro podání co nejrele-

vantnějších výsledků je pravděpodobnost vypočtena nejen pro všechny druhy domů dohro-

mady, ale i samostatně pro domy rodinné a bytové. 

Je překvapivé, ţe pravděpodobnost vzniku poţáru pro objekty určené k bydlení nebyla dopo-

sud v ČR zpracována. Přitom počty poţárů v těchto budovách jsou velmi vysoké. 

Základem této práce jsou statistická data o poţárech, která jsou v České republice centrálně 

shromaţďována Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR v Praze (dále jen 

GŘ HZS ČR) a údaje o bytovém fondu ČR zjišťované při sčítání lidu, domů a bytů (dále jen 

SLDB) a evidované Českým statistickým úřadem (dále jen ČSÚ). 

Postupným zpracováním a tříděním těchto údajů podle kritérií stanovených specificky pro 

potřeby této práce je vypočítána pravděpodobnost vyjadřující míru ohroţení bytu poţárem. 

Její hodnota je pro snadnou a univerzální aplikaci vztaţena na rok
-1

·m
-2

. 

Výsledek této práce můţe být nadále vyuţit pro polo pravděpodobnostní metody výpočtu 

únosnosti stavebních konstrukcí v podmínkách poţáru (např. metoda SBRA). Tyto metody 

totiţ vycházejí právě z pravděpodobnosti vzniku mimořádné události, například poţáru. 

Další motivací pro zpracování této problematiky je moţné vyuţití výsledku při posuzování 

poţární bezpečnosti staveb. V ČR v současné době existují dvě metodiky, podle kterých se 

posouzení poţární bezpečnosti stavby řídí. Jedná se o metodiku určenou pro nevýrobní objek-

ty, která je uvedena v ČSN 73 0802 a metodiku pro výrobní objekty z ČSN 73 0804. U vý-

robních objektů je přitom jedním ze vstupních údajů pro posouzení objektu pravděpodobnost 
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vzniku a rozšíření poţáru. V ČR se v současné době objevily úvahy o sjednocení těchto meto-

dik do jedné, která by se blíţila metodice pro výrobní objekty a pak bude nezbytné znát zmi-

ňovanou pravděpodobnost. 

Na závěr jsou výsledky této práce srovnány s metodikami a hodnotami ze zahraničí. 
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2 REŠERŠE LITERATURY 

Pro obeznámení s problematikou byla provedena literární rešerše odborné literatury v českém 

a anglickém jazyce zabývající se tímto tématem. Hlavním zdrojem dat byly odborné články, 

statistické ročenky a výukové materiály. 

Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu, výpočtem pravděpodobnosti vzniku a rozšíření poţáru 

v budovách pro bydlení se v ČR zatím do hloubky nikdo nezabýval. Nebylo tedy moţné čer-

pat informace z české literatury.  Hlavím zdrojem se tak staly zahraniční články z vědeckých 

databází. 

 

LIN, Yuan-Shang. Estimation of the probability of fire occurrences in buildings. 

Fire Safety Journal. 2005, 40, s. 728-735. 

Fire Safety Journal je přední časopis zabývající se problematikou poţárně bezpečnostního 

inţenýrství. V tomto případě se jedná o odborný článek řešící problematiku výpočtu pravdě-

podobnosti vzniku poţáru v různých typech budov. Detailně popisuje metodiku výpočtu 

pravděpodobnosti pro budovy s různými i stejnými druhy místností nebo skupinami místností. 

 

RAHIKAINEN, J.; KESKI-RAHKONEN, O. Statistical Determination of Ignition 

Frequency of Structural Fires in Different Premises in Finland . Fire Technology. 2004, 

4, s. 335-353. 

Článek od finských autorů se zabývá také problematikou výpočtu pravděpodobnosti vzniku 

poţáru. Do větších podrobností se věnuje třídění a testování dat o poţárech, zkoumáním věro-

hodnosti výsledku a porovnáním výsledků se zahraničními studiemi. 

 

DOLEŢALOVÁ, Jarmila; PAVELKA, Lubomír. Pravděpodobnost a statistika : Matema-

tika V. 1. vydání. Ostrava : VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2005. 176 s. 

Všechny teoretické znalosti ze statistiky a pravděpodobnosti nezbytné pro tuto bakalářskou 

práci jsou ve srozumitelné a přehledné podobě popsány v této knize. Jsou v ní i ukázky řeše-

ných příkladů. Další pouţité zdroje o statistice slouţily hlavně k doplnění a prohloubení zna-

lostí. 
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3 DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

3.1 Poţár a budovy pro bydlení 

Poţár 

Dle §51 vyhlášky Ministerstva vnitra 21/1996 Sb.: „Pro účely poţární ochrany se za poţár 

povaţuje kaţdé neţádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat 

anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za poţár se povaţuje i neţádoucí hoření, při 

kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo ţivotní prostředí bezprostředně 

ohroţeny.“ [1] 

Byt 

Byt je v aktuální české legislativě definován v několika právních dokumentech. Pro tuto práci 

je pouţita stejná definice, jakou se řídí ČSÚ, protoţe je zdrojem statistických dat o bytech. 

Dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 268/2009 Sb. se bytem rozumí: „Soubor místnos-

tí, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybave-

ním splňuje poţadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu uţívání určen.“ [2] 

Zákon o vlastnictví bytů definuje byt jako: „Místnost nebo soubor místností, které jsou podle 

rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení.“ [3] 

Existují i další definice, ty však pro tuto práci nejsou důleţité. 

Druh domu 

„Dům je stavba, která je podle rozhodnutí stavebního úřadu určená pro bydlení a dále jiná 

stavba, ve které se nachází alespoň jeden byt.“ [4] 

Podle metodiky ČSÚ do počtu domů patří i domy bez bytů, pokud jsou určeny k dlouhodo-

bému nebo trvalému společnému ubytování jednotlivých osob, příp. domácností (např. domo-

vy důchodců, ústavy sociální péče všech druhů, kláštery, domovy mládeţe, apod.). V přípa-

dech, kdy budova slouţí k více účelům, je pro druh domu rozhodující převaţující funkce. 

ČSÚ rozlišuje tyto hlavní druhy domů: 

1) rodinný dům, 

2) bytový dům, 

3) jiný dům. 
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Rodinný dům 

Podle ČSÚ je rodinný dům: „Stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpoví-

dá poţadavkům na rodinné bydlení a v níţ je více neţ polovina obytné plochy místností a 

prostorů určena k bydlení; rodinný dům můţe mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě 

nadzemní a jedno podzemní podlaţí a podkroví.“ [4] 

Pro účely poţární ochrany (dále jen PO) spadá rodinný dům do kategorie OB1, která je defi-

nována v ČSN 73 0833 jako: „Rodinné domy a rodinné rekreační objekty s nejvýše třemi 

obytnými buňkami a třemi uţitnými nadzemními podlaţími.“ [5] 

Bytový dům 

Dle ČSÚ: “Bytový dům je stavba určená pro bydlení. Má více bytů přístupných ze společné 

chodby nebo schodiště a nejde o rodinný dům. Počet podlaţí není určující.“ [4] 

Podle ČSN 73 0833 bytové domy spadají do kategorie OB 2 definované jako: „Bytové domy 

mající více neţ tři obytné buňky.“ 

Patří sem převáţně panelové nebo činţovní domy, ale také vily, které nesplňují podmínky 

rodinného domu. 

Jiný dům 

Dle metodiky ČSÚ ostatní budovy zahrnují [4]: 

1) domy slouţící k dlouhodobému (nebo trvalému) společnému ubytování jednotlivých 

osob, příp. domácností, jako jsou domovy důchodců, ústavy sociální péče, kláštery, 

domovy mládeţe, internáty, studentské koleje, svobodárny, apod., 

2) ubytovací zařízení slouţící ke krátkodobému (dočasnému) ubytování jako hotely, ne-

mocnice, lázeňské ústavy, rekreační zařízení, ubytovny, apod., 

3) provozní budovy s byty (s bytem) - určeny k jinému účelu neţ k trvalému bydlení 

(administrativní budovy, školy, muzea, divadla, kina). 

Celková plocha bytu 

Podle ČSÚ: „Celková plocha bytu představuje plochu všech obytných i vedlejších místností a 

plochu příslušenství bytu.“ [6] 
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3.2 Pravděpodobnost a statistika 

Pravděpodobnost 

Pravděpodobnost lze definovat více způsoby. Pro tuto práci je důleţitá statistická definice 

pravděpodobnosti.  

Nechť A je hromadný jev. Nastane-li v n pokusech jev A právě fn krát, definujeme pravděpo-

dobnost jevu A vztahem: 

           
  

 
       (3.1)  

Tato statistická definice pravděpodobnosti (relativní četnosti) slouţí k odhadu pravděpodob-

nosti náhodných jevů. [7] 

Jev 

„Jevem rozumíme výsledek pokusu, o němţ má smysl uvaţovat, zda nastal, či nenastal (na-

stoupil či nenastoupil) a také kaţdý jeho důsledek“. [7]  

Pro tuto práci je sledovaným jevem poţár. 

Základní statistický soubor 

Základní soubor je statistický soubor, z něhoţ pořizujeme empirický výběr. Je reprezentován 

souborem všech hodnot sledovaného argumentu. [7] 

Z hlediska matematické statistiky lze tedy na základní soubor pohlíţet jako na mnoţinu všech 

prvků, které mohou být vybrány při výběrovém šetření do statistického výběrového souboru. 
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4 POŢÁRY V BUDOVÁCH PRO BYDLENÍ 

Budovy pro bydlení tvoří velkou část veškeré výstavby. Podle metodiky GŘ HZS ČR do této 

kategorie budov spadají rodinné domy, bytové domy, trvale obydlené objekty, které dříve 

slouţily rekreačním účelům, zemědělské usedlosti, hájenky, myslivny atd. 

V ČR je mnoho právních předpisů a norem zabývajících se poţární bezpečností staveb a po-

ţární ochranou obecně, které se snaţí největší rizikové faktory poţárů odstranit nebo jejich 

negativní vlivy minimalizovat. Základním právním předpisem PO je v současné době zákon 

č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Na něj navazuje vyhláška 

MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního poţárního 

dozoru, která je prováděcím předpisem zákona č. 133/1985 Sb. Z normativních předpisů se 

budov pro bydlení týká hlavně ČSN 73 0802 Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 

Na ni navazují ostatní projektové normy, např. ČSN 73 0833 Poţární bezpečnost staveb – 

Budovy pro bydlení a ubytování, která upřesňuje některé poţadavky ČSN 73 0802. Jejich 

obsah zde však nebude rozebírán. 

Poţáry v budovách pro bydlení mají svá určitá specifika. Ta se odvíjejí od jejich vybavení a 

vyuţití. V bytech je oproti jiným objektům, které nejsou primárně určeny k bydlení, velké 

mnoţství hořlavého materiálu. Bytový poţár je charakteristický zejména těmito faktory [9]: 

1) zpravidla bývá omezen na jeden poţární úsek, 

2) velmi intenzivní hoření (výskyt snadno hořlavých materiálů jako jsou plasty, textilie, 

nábytek), 

3) nebezpečí rozšíření skrytými cestami, jako jsou instalační šachty, kolem rozvodů 

ústředního topení nebo po hořlavém plášti budov, 

4) ohroţením osob, kdy jejich záchrana je často prováděna pomocí výškové techniky, 

5) nebezpečím intoxikace jedovatými kouřovými plyny, opaření horkou vodou nebo 

vodní parou a popálení. 

Hlavním rizikovým faktorem, který způsobuje mnoho ztrát na ţivotech, je spánek. Při vzniku 

poţáru v době, kdy lidé spí, dochází k omezení schopnosti včasného zpozorování poţáru a 

jeho ohlášení. U větších bytových domů je problém i neinformovanost lidí v jiné části objek-

tu. Reakce na vzniklou situaci je pak mnohdy neadekvátní a pomalá. 

Komplikovaná je také záchrana nebo evakuace osob s omezenou schopností pohybu a dětí. 

Náročná na organizaci a provedení bývá evakuace velkých bytových domů, kde ţije mnoho 

lidí. Obzvláště při poţáru v niţších patrech, kdy můţe být moţnost úniku výrazně ztíţena. U 



VŠB - TUO, Fakulta bezpečnostního inţenýrství 8 

 

dětí hrozí velké nebezpečí, ţe se při poţáru schovají na neočekávaných místech. Důkladné 

prohledání všech moţných skrýší je proto nezbytné. 

Uzavřený prostor a vybavení v něm výrazně ovlivňují rychlost šíření poţáru. V přeplněném 

bytě s velkým poţárním zatíţením se poţár můţe šířit velmi rychle. Obyvatelé jsou pak 

mnohdy poţárem zaskočeni a nestačí správně reagovat. 

Je všeobecně známým faktem, ţe největším zabijákem při poţárech nejsou plameny, ale to-

xické zplodiny hoření. Samotné hoření je fyzikálně - chemický proces, při kterém se mění 

podstata látek. Podle povahy hořících látek pak vznikají specifické zplodiny hoření. Velká 

část vybavení domu je tvořena dřevem nebo umělými hmotami (podlahové krytiny, záclony, 

potahy). Právě hořením předmětů z umělých hmot vznikají silně toxické plyny, jako jsou 

chlorovodík, oxidy dusíku nebo kyanovodík. Jiţ při nízkých koncentracích těchto plynů do-

chází k ohroţení zdraví nebo ţivota obyvatel domu a zasahujících jednotek. 
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5 VSTUPNÍ DATA  

Vstupními daty pro tuto práci byly informace o počtech bytů v bytovém fondu ČR získané z 

databáze ČSÚ a údaje o poţárech v budovách pro bydlení evidované GŘ HZS ČR. 

5.1  Počty bytů 

Prvním krokem pro výpočet pravděpodobnosti bylo zjistit počet bytů v bytovém fondu (dále 

jen BF) ČR pro jednotlivé druhy domů a jejich průměrnou celkovou plochu. Do počtu bytů 

jsou započítány dohromady obydlené i neobydlené byty. 

5.1.1 Zdroj dat 

Statistická data o počtech bytů v ČR a jejich průměrné celkové ploše byla čerpána z údajů 

ČSÚ, získaných během SLDB v letech 1970, 1980, 1991 a 2001 [10]. Podle informací z ČSÚ 

je vedení statistiky bytového fondu velmi náročné a finančně nákladné. Z tohoto důvodu 

nejsou data evidována průběţně, ale k přesnému zjištění jsou vyuţívána SLDB v přibliţně 

10letých cyklech. Srovnatelnost těchto vybraných údajů z jednotlivých sčítání je bezproblé-

mová [11]. 

V průběhu jednotlivých cyklů SLDB se evidují pouze počty dokončených a zrušených bytů. 

Z nich lze sice získat přibliţný odhad počtu bytů v ČR, ten však není správný. Data o úbytcích 

bytů (tzv. odpad bytového fondu), jsou totiţ silně podhodnocena. Výkazy o zrušení bytu vy-

plňují stavební úřady, a ty uvádějí pouze případy zrušení bytu, které samy evidují. Dojde-li ke 

zrušení bytu bez vědomí stavebního úřadu, nemá ČSÚ ţádnou moţnost, jak tuto skutečnost 

zjistit.  

Do odpadu bytového fondu se započítávají všechny byty fyzicky zlikvidované, vyčleněné 

z bytového fondu, případy sloučení více bytů do jednoho atd. ČSÚ však tato data kvůli velké 

nepřesnosti publikuje pouze v omezené míře, a jiţ nejsou dostupná např. ve statistických ro-

čenkách, ale pouze na vyţádání. [12] 

Kvůli podhodnocenosti úbytku bytů není moţné pouhým odečtením bytů zrušených od bytů 

nově dokončených dopočítat skutečný počet bytů v BF ČR. K výpočtu pravděpodobnosti 

vzniku a rozšíření poţáru pro jednotlivé roky 2000 aţ 2010 jsou však počty bytů nezbytné. 

Pro jejich dopočítání z údajů ze SLDB tak bude pouţito metod regresní analýzy. 
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5.2  Statistické údaje o poţárech 

Statistické údaje o poţárech tvoří druhou část dat. Sledovány jsou počty poţárů v budovách 

pro bydlení v letech 2000 – 2010. 

5.2.1 Zdroj dat 

Zdrojem dat o poţárech bylo GŘ HZS ČR oddělení analýz a statistiky. To zabezpečuje statis-

tické sledování událostí (dále jen SSÚ). Samotné zadávání dat provádí vyšetřovatel poţárů 

územního odboru HZS kraje. Ten zadává údaje spojené s vyšetřováním poţárů do programu 

SSÚ [13]. Ukázka poskytnutých dat je v Příloze 1. 

Zde jsou evidovány všechny poţáry likvidované jednotkou poţární ochrany a poţáry ohláše-

né, tedy bez účasti JPO a pouze došetřované. K těmto případům dochází například při uhašení 

poţáru obyvateli domu, kdy je pak poţár hlášen kvůli pojistné smlouvě. Dalším zdrojem in-

formací o poţárech jsou lékaři a Policie ČR. Od nich hasiči získávají informace v případech, 

kdy dojde ke zranění či úmrtí a je pak potřeba událost vyšetřit. 

Pro potřeby této práce byly z databáze GŘ HZS ČR vybrány údaje o všech poţárech 

v budovách pro bydlení. Protoţe je ke kaţdému poţáru v databázi mnoho informací a některé 

z nich by byly pro tuto práci zbytečné, byly od GŘ HZS ČR vyţádány pouze vybrané infor-

mace. Pro další zpracování jsou tedy k dispozici tyto údaje o poţáru: 

1) popis poţáru, 

2) druh objektu, ve kterém poţár probíhal, 

3) katastrální území poţáru, 

4) čas vzniku, zpozorování, ohlášení, lokalizace a likvidace poţáru, 

5) přímá a uchráněná škoda, 

6) prostory objektů, ve kterých poţár probíhal, 

7) počet usmrcených, zraněných, zachráněných a evakuovaných osob, 

8) hořící látky, 

9) počet zasahujících jednotek poţární ochrany, 

10) plocha poţáru, 

11) negativní vlivy působící při zásahu, 

12) odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ), 

13) rozšíření poţáru v budově při lokalizaci, 

14) rozšíření poţáru mimo budovu při lokalizaci, 



VŠB - TUO, Fakulta bezpečnostního inţenýrství 11 

 

15) iniciátor, 

16) iniciace zařízením. 

Tyto informace byly dále pouţity k přesnějšímu určení a vymezení parametrů poţáru a druhu 

budovy, ve které k poţáru došlo. 

5.3 Korespondence zdrojů dat 

Vzhledem ke způsobu evidování poţárů GŘ HZS ČR bylo nutné provést úpravu dat. Některé 

poţáry evidované v databázi totiţ vznikly nebo probíhaly v místě domu, které bylo nevyhovu-

jící pro potřeby této práce. Bylo nutné tedy stanovit kritéria, která poţár musel splnit, aby byl 

ponechán v databázi. Některé poţáry musely být odstraněny nebo přičteny k poţárům v jiném 

druhu domu z důvodu odlišností v definicích ČSÚ a GŘ HZS ČR. Podle kritérií pak byla pro-

vedena manuální i automatická selekce evidovaných poţárů. Kritéria pro potřeby této práce 

byla stanovena takto: 

1) poţár vznikl nebo probíhal v objektu, který ČSÚ řadí do kategorie bytový dům, nebo 

rodinný dům, 

2) poţár vznikl nebo probíhal v bytové části objektu, nebo v části objektu, která je 

s bytovou částí stavebně spojena, 

3) poţár nevznikl v části objektu, která slouţí zároveň k výrobě, sluţbám, obchodu či 

podnikání. 

Odstraněna byla data, která prokazatelně nesplňovala daná kritéria. Jednalo se nejčastěji o 

případy, které sice podle GŘ HZS ČR byly evidovány jako poţáry v budovách pro bydlení, 

ale byly nevyhovující např. z těchto důvodů: 

1) z kategorií typových i netypových bytových domů slouţící zároveň ke sluţbám a ro-

dinných domů slouţících zároveň k výrobě, sluţbám, obchodu či podnikání byly od-

straněny poţáry, které vznikly ve výrobní části objektu, 

2) z kategorie jiné (zemědělské usedlosti, hájenky a lesovny a stráţní domky) byly od-

straněny poţáry, které prokazatelně vznikly v objektu, který ČSÚ nezapočítává do ro-

dinných domů, 

3) z kategorie jiné byly odstraněny poţáry, které vznikly v nebytové části objektu, sta-

vebně odděleném od bytové části objektu. 
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Poţáry v kategorii jiné, které nebyly odstraněny, byly započítány do poţárů v rodinných do-

mech. Naprostá většina zemědělských usedlostí, hájenek, lesoven a stráţních domků totiţ 

podle ČSÚ spadá do tohoto druhu domu. 

Přesnost konečného výsledku je samozřejmě závislá na správně vyplněných a co nejkonkrét-

nějších údajích o poţárech. Tento faktor však není moţné zpětně zkontrolovat ani ovlivnit, 

proto nebude hlouběji zkoumán. 
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6 TEORIE VÝPOČTU PRAVDĚPODOBNOSTI VZNIKU A 

ROZŠÍŘENÍ POŢÁRU 

Pro správné provedení výpočtu pravděpodobnosti vzniku a rozšíření poţáru je potřebné znát 

teorii pravděpodobnosti, základní rozdělení pravděpodobnosti a postupy pro zpracování roz-

sáhlých statistických souborů. 

Podle [14] jsou poţáry náhodné jevy, které mohou nastat kdykoliv a kdekoliv. Pro potřeby 

této práce pak kdykoliv, v kterémkoli bytě. Teoreticky tedy mohou být patřičně popsány Pois-

sonovým rozdělením pravděpodobnosti diskrétní náhodné veličiny. 

6.1 Pravděpodobnost 

6.1.1 Náhodná veličina 

Náhodná veličina je: „Reálná funkce definovaná na mnoţině všech elementárních jevů, která 

ke kaţdému náhodnému jevu přiřazuje kvantitativní znak – reálné číslo.“ [7] 

Náhodný jev je výsledkem náhodného pokusu. Tento výsledek, pak můţe být nahrazen urči-

tou číselnou hodnotou. Číslo, přiřazené výsledku konkrétního pokusu je pak realizací náhodné 

veličiny. [15] 

6.1.2 Distribuční a frekvenční funkce 

Podstatou teorie pravděpodobnosti je, ţe náhodné veličiny i přes nahodilost jejich realizace 

podléhají určitým zákonitostem. Tyto zákonitosti popisují distribuční a frekvenční funkce 

náhodné veličiny. Pro potřeby této práce postačují definice těchto funkcí pro diskrétní náhod-

nou veličinu. 

Distribuční funkce diskrétní náhodné veličiny X je reálná funkce F(X) = P(X < x), která je 

definována na mnoţině všech reálných čísel. Výraz P(X < x) pak kaţdému reálnému číslu x 

přiřazuje pravděpodobnost, ţe náhodná veličina X nabývá hodnoty menší neţ číslo x.  

Frekvenční funkce diskrétní náhodné veličiny X je často nazývána jako pravděpodobnostní 

funkce náhodné veličiny nebo jako zákon rozloţení (rozdělení) pravděpodobnosti náhodné 

veličiny. Má tvar pk = p(xk) = P(X = xk). Výraz P(X = xk) pak přiřazuje kaţdému číslu x 

z oboru hodnot M náhodné veličiny X pravděpodobnost, ţe náhodná veličina X nabývá právě 

hodnoty xk. [7] 
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6.1.3 Charakteristiky rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny 

Pro popis rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny jsou místo sloţitých a mnohdy i ne-

známých distribučních a frekvenčních funkcí pouţívány charakteristiky rozdělení. Tyto čísel-

né hodnoty stručně a výstiţně charakterizují vlastnosti rozdělení náhodné veličiny X. Jejich 

výpočet bývá značně rychlejší a jednodušší. [15] 

Mezi charakteristiky rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny podle [7] patří: 

1) charakteristiky polohy, 

2) charakteristiky rozptylu, 

3) charakteristiky šikmosti a charakteristiky špičatosti. 

V této práci bude nadále pouţívána hlavně střední hodnota E(X), rozptyl D(X) a směrodatná 

odchylka σ. Ty jsou pouţívány při testování statistických souboru. Ostatní charakteristiky 

nebudou dále podrobněji zmiňovány, protoţe nebudou nikde vyuţity. 

6.1.4 Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti 

Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti se pouţívá k popisu událostí splňujících následující 

podmínky [7]: 

1) známe průměrný počet výskytů λ zkoumaného jevu v daném úseku jednotkové délky, 

2) daný jednotkový úsek lze rozdělit na n dílčích úseků velikosti Δt, pro které dále platí: 

a) pravděpodobnost, ţe v jednom dílčím úseku Δt nastane více neţ jeden jev, je 

zanedbatelná, 

b) pravděpodobnost výskytu jevu v dílčím časovém úseku délky l je přímo úměr-

ná velikosti tohoto úseku a je ve všech úsecích stejné velikosti stejná, 

c) výskyty jevů v různých dílčích úsecích jsou na sobě nezávislé. 

Je zřejmé, ţe poţáry vyhovují všem těmto podmínkám pro Poissonovo rozdělení. Je tedy spl-

něn základní předpoklad, aby mohlo být pro výpočet pravděpodobnosti pouţito. 

Náhodná veličina X, která určuje počet poissonovských jevů v daném jednotkovém úseku, má 

Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti Po(λ). 

Pravděpodobnostní funkce pro Poissonovo rozdělení má tvar: 

              
  

  
                      (6.1) 
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V této práci bude pro výpočet pouţita funkce „POISSON“ programu Microsoft Office Excel 

2007. Ta vrací hodnotu distribuční nebo frekvenční funkce Poissonova rozdělení. Syntaxe 

funkce je POISSON(x;střední;kumulativní) kde podle [17]: 

1) x je hodnota, pro kterou chceme pravděpodobnost vypočítat, 

2) střední je hodnota λ, 

3) kumulativní je logická hodnota, která určuje typ vráceného rozdělení pravděpodobnos-

ti; je-li argument nastaven na hodnotu PRAVDA, vrátí funkce POISSON hodnotu dis-

tribuční funkce; v případě hodnoty NEPRAVDA vrátí hodnotu frekvenční funkce. 

Praktická ukázka pouţití funkce POISSON je k dispozici v [18]. 

6.2 Statistika 

Pro tuto práci je matematická statistika nástrojem pro zpracování a vyhodnocování hromad-

ných dat – poţárů v budovách pro bydlení v ČR. Dále budou pouţívány metody statistické 

indukce, hlavně  její část, zabývající se testováním hypotéz. Induktivní statistika řeší problé-

my zobecňování výsledků z určité části skupiny na celou skupinu. 

Data o poţárech v budovách pro bydlení poskytnutá GŘ HZS ČR tvoří tzv. statistický soubor.  

6.2.1 Statistický soubor 

Statistický soubor je: „Neprázdná mnoţina objektů, které jsou roztřízeny podle jejich určité 

společné vlastnosti zvané statistický znak.“ [7] 

Podle [7] budeme-li předpokládat, ţe znak x můţe nabýt n různých hodnot, které uspořádáme 

podle velikosti x1 < x2 < … < xn. Pak: 

1) interval < x1 ; xn > je variační obor argumentu X, 

2) hodnota R = xn - xi je variační rozpětí argumentu X, 

3) počet výskytů hodnoty xi v souboru fi nazýváme absolutní četností hodnoty xi, 

4) hodnoty xi seřazené podle velikosti a jejich absolutní četnosti fi tvoří variační (statis-

tickou) řadu, 

5)    
  

 
 (kde N je rozsah souboru) se nazývá relativní četností hodnoty xi, 

Charakteristiky statistického souboru jsou definovány obdobně jako charakteristiky diskrétní 

náhodné veličiny v teorii pravděpodobnosti. Musíme však nahradit hodnoty pravděpodob-

nostní funkce relativními četnostmi znaku. 
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6.2.2 Zpracování rozsáhlého statistického souboru 

Základní pravidla pro zpracování rozsáhlého statistického souboru popisuje [7]: 

1) v případě, ţe statistický soubor obsahuje velký počet různých hodnot argumentů X, 

sdruţí se tyto hodnoty do intervalů – tříd; šířka tříd se vţdy volí konstantní, 

2) hranice třídy volíme tak, aby kaţdý prvek statistického souboru bylo moţné zatřídit 

právě do jedné třídy; počet tříd se volí obvykle 5-20; ţádné přesné pravidlo pro výpo-

čet počtu tříd neexistuje, 

3) při další práci se statistickým souborem se jiţ všechny hodnoty v dané třídě nahrazují 

jedinou hodnotou, tzv. třídním znakem; počet hodnot ve třídě je třídní četnost. 

Po rozdělení souboru do tříd tak uţ nadále nepočítáme s jednotlivými hodnotami, ale s třída-

mi, třídními znaky a třídními četnostmi. 

6.2.3 Testování statistických hypotéz 

Statistická analýza se zabývá studiem problémů, vznikajících při zobecňování nálezů, zjiště-

ných ve výběru na celý základní soubor. V této práci bylo zapotřebí ověřit, zda statistický 

soubor tvořený počty poţárů v budovách pro bydlení odpovídá Poissonovu rozdělení pravdě-

podobnosti. 

Testování statistických hypotéz je častým problémem, který matematická indukce řeší. Jedi-

nou moţností jak zjistit informace o ZS je zkoumání empirického výběru. 

Za předpokladu platnosti nulové hypotézy Ho známe rozdělení testovacího kritéria. Testovací 

kritérium je náhodná veličina (závislá na náhodném výběru). Proti nulové hypotéze Ho je po-

stavena alternativní hypotéza H1. Metody, které se pro ověření platnosti nulové hypotézy pou-

ţívají, jsou označovány jako statistické testy (testy významnosti). [8] 

Pro kritické hodnoty testovacího kritéria ap, bp platí: 

                     (6.2) 

Jsou to hodnoty, které oddělují interval prakticky moţných hodnot <ap , bp> od kritických 

intervalů, v nichţ se hodnoty veličiny X testovacího kritéria vyskytují s pravděpodobností p.  

Konečné porovnání hodnoty testovacího kritéria s jeho kritickými hodnotami vypovídá o vý-

sledku testu. Nejedná se však o přímý důkaz správnosti či nesprávnosti hypotézy. 

Moţné závěry při testování hypotéz s jejich pravděpodobností jsou uvedeny v Tabulce 1. 
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Tabulka 1 Závěry při testování statistických hypotéz. 

 
Závěr testu 

H0 platí H0 neplatí 

Skutečnost 

H0 platí 
správný 

(s pravděpodobností 1-p) 

chyba 1. druhu 

(s pravděpodobností p) 

H0 neplatí 
chyba 2. druhu 

(s pravděpodobností 1- p0) 

správný 

(s pravděpodobností p0) 

 

U nesprávných závěrů jsou rozlišovány chyba 1. druhu (zamítnutí správné hypotézy) a chyba 

2. druhu (přijetí nesprávné hypotézy). Jsou to tedy neţádoucí situace statistického rozhodová-

ní a jejich pravděpodobnost by měla být minimální. 

Je-li hodnota testovacího kritéria na rozhraní prakticky moţných hodnot a kritických hodnot, 

záleţí na posouzení, jestli je odchylka od intervalu prakticky moţných hodnot natolik signifi-

kantní, aby nulová hypotéza nemohla být přijata. [8] 

Pro potřeby této práce byl soubor dat testován pro nulovou hypotézu H0: ZS má Poissonovo 

rozdělení. Pro její ověření byl pouţit Pearsonův test dobré shody. 

6.2.4 Testy dobré shody pro jeden výběr 

Testy dobré shody (přiléhavosti) jsou pouţívány pro testování hypotéz o rozdělení základního 

souboru, případně pro porovnání shodnosti typu dvou výběrů. Jedná se o testy neparametric-

ké. [8] 

Pro testování statistických souborů s počty poţárů v budovách pro bydlení byl pouţit Pearso-

nův test χ
2
 dobré shody. Dalším testem z této skupiny je např. Kolmogorovův-Smirnovův test. 

Ten je však preferován pro pouţití u spojité náhodné veličiny. 

6.2.5 Pearsonův test χ
2
 dobré shody 

Pearsonův test pro testování pouţívá třídní četnosti. Testovaný výběr je rozdělen do k tříd 

s empirickými třídními četnostmi nei v i-té třídě. Z očekávaného teoretického rozdělení jsou 

vypočteny očekávané četnosti noi v i-té třídě. [7] 

Testovací kritérium vypočítáme dle rovnice: 

    
         

 

   

 
        (6.3) 
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6.2.6 Testy extrémních hodnot 

Před samotným provedením Pearsonova testu dobré shody je nezbytné provést odstranění 

odlehlých pozorování. Výrazně odchýlené hodnoty totiţ negativně ovlivňují střední hodnotu, 

disperzi a tím i odhady parametrů statistického souboru. 

Pro odhalení takto statisticky významně odlišných hodnot slouţí např. Grubbsův test extrém-

ních odchylek, nebo Dixonův test extrémních hodnot. Dixonův test extrémních hodnot je ne-

parametrický a není proto nutné dopočítávat charakteristiky výběru. Je ale omezen pro menší 

hodnoty n (počet prvků ve výběru). Doporučovaná maximální hodnota n ≤ 30. [7] 

Pro potřeby této práce je však potřeba testovat soubor o rozsahu, kde n = počet dní v roce, 

tedy n = 365 (v případě přestupného roku n = 366). Bude tedy pouţito Grubbsova testu ex-

trémních odchylek. 

6.2.7 Grubbsův test extrémních odchylek 

Testování probíhá pomocí rovnic pro nejmenší a největší hodnotu výběru. Podle [7]: 

pro nejmenší hodnotu: 

   
    

 
       (6.4) 

pro největší hodnotu: 

   
    

 
       (6.5) 

Kde X1 představuje nejmenší hodnotu ve výběru, Xn hodnotu největší, M je střední hodnota a 

S je směrodatná odchylka výběru. 

Kritické hodnoty pro nejmenší i největší hodnotu jsou stejné a jsou tabelovány. [16] 
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7 PRAKTICKÝ VÝPOČET PRAVDĚPODOBNOSTI VZNIKU A 

ROZŠÍŘENÍ POŢÁRU 

Samotný výpočet pravděpodobnosti je moţné rozdělit do následujících kroků: 

1) porovnání korespondence jednotlivých zdrojů dat, 

2) doplnění chybějících údajů o BF, 

a) výpočet počtu bytů v BF, 

b) výpočet průměrné celkové plochy jednoho bytu, 

3) zpracování dat o poţárech, 

a) selekce poţárů podle kritérií, 

b) odstranění odlehlých pozorování ze statistického souboru, 

c) testování statistického souboru Pearsonovým testem, 

d) sumarizace počtu poţárů v jednotlivých letech, 

4) výpočet pravděpodobnosti pomocí Poissonova rozdělení. 

Jejich průběh byl jiţ teoreticky popsán. Dále budou aplikovány na konkrétní data. 

7.1 Porovnání korespondence zdrojů dat 

Rozdíly v definicích pouţívaných ČSÚ a GŘ HZS ČR byly podrobně analyzovány výše. Jako 

základní jsou brána data a definice od ČSÚ. Jim byl přizpůsoben výběr poţárů a data o poţá-

rech byla podle specifikovaných kritérií manuálně a pomocí programu Microsoft Office Excel 

2007 vytříděna. 

7.2 Počet bytů v bytovém fondu ČR 

První částí dat nezbytnou pro výpočet pravděpodobnosti vzniku a rozšíření poţáru 

v budovách pro bydlení tvoří počty bytů v bytovém fondu ČR. 

7.2.1 Zpracování dat z ČSÚ 

Na internetových stránkách ČSÚ [10] jsou k dispozici počty bytů v ČR zjištěné v letech pro-

vádění SLDB. Počty bytů jsou uvedeny v Tabulce 2. 

 

 

 

http://www.microsoft.com/cze/office/programs/excel/highlights.mspx
http://www.microsoft.com/cze/office/programs/excel/highlights.mspx
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Tabulka 2 Počty bytů v bytovém fondu ČR podle SLDB 

 Počet bytů 

Rok v rodinných domech v bytových domech celkem 

1970 1 740 945 1 406 332 3 216 631 

1980 1 813 288 1 913 556 3 781 411 

1991 1 795 462 2 244 947 4 077 193 

2001 2 005 122 2 310 641 4 366 293 

 

Z Tabulky 2 je patrné, ţe mezi lety 1970 – 2001 bytový fond ČR rozrostl o více neţ milión 

bytů. Největší přírůstek byl přitom zaznamenán v sedmdesátých letech a to přes půl miliónu 

bytů, tedy zhruba stejně jako v dalších dvaceti letech dohromady. 

Největší podíl na vývoji počtu bytů měla především nová výstavba. V jednotlivých obdobích 

se však projevily i další faktory. Především pak šlo o fyzickou likvidaci starých bytů, jejich 

převod k nebytovým účelům, nebo naopak navrácení do bytového fondu např. z rekreačního 

vyuţívání. [12] 

Podle výsledků SLDB 2001 přibylo v letech 1991 – 2001 více neţ 289 tisíc bytů. Stavebnictví 

však vykazuje ve stejném období výstavbu jen 243 tisíc bytů. ČSÚ uvádí, ţe dále je nutné 

odečíst odpad bytového fondu, který v letech 1997 – 2000 činil přibliţně 0,8 % z celkového 

počtu bytů, tedy přibliţně 100 000 bytů v celých devadesátých letech. Čistý přírůstek se tak 

pohybuje kolem 143 tisíc bytů. Pro zjištění příčiny nesrovnalosti ČSÚ provedl na přelomu let 

2001 a 2002 šetření o pohybu bytového fondu mezi SLDB 1991 a 2001. Na jeho základě vy-

světluje rozpor v počtech bytů těmito příčinami [12]: 

1) v roce 1991 nebyly sečteny stavby trvalého charakteru (hlavně rodinné domy), které 

obecní úřady zahrnuly do Soupisu objektů individuální rekreace, přestoţe nebyly vy-

členěny z bytového fondu; měly zde být zařazeny pouze rekreační chaty a domky atp.; 

v celé ČR mohlo jít aţ o 65 tisíc bytů, 

2) byty vrácené původnímu účelu; jde o objekty, které v roce 1991 nebyly sčítány, ale 

později došlo k jejich přečíslování zpět na čísla popisná; proto byly v roce 2001 sečte-

ny; jde zejména o případy, kdy v bývalém rekreačním objektu došlo k úpravám umoţ-

ňujícím celoroční bydlení; celkově šlo o přibliţně 25 tisíc bytů, 
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3) přírůstek přibliţně 15 tisíc bytů je způsoben deklarováním dvou bytů místo původního 

jednoho; jde hlavně o rodinné domy, kde po roce 1991 vlastníci ztratili obavy z nastě-

hování nájemníka, 

4) další důvody jsou např. stavební úpravy v restituovaných domech, přestavby svobodá-

ren a ubytoven atd. 

Je zjevné, ţe většina bytů chybně nezapočtených v roce 1991 byla v rodinných domech. Jejich 

celkový počet je přibliţně 100 000. Pro přesnější výpočet počtu bytů v letech 2000 – 2010 

budou tyto byty přičteny k počtu bytů v rodinných domech z roku 1991. V této práci bude 

tedy pro rodinné domy v roce 1991 dále počítáno s 1 895 462 byty. 

7.2.2 Výpočet počtu bytů v letech 2000 – 2010 

Jak bylo uvedeno výše, k dispozici byly počty bytů získané při SLDB v letech 1970, 1980, 

1991 a 2001. Pro maximální přesnost výpočtu pravděpodobnosti vzniku a rozšíření poţáru v 

jednotlivých letech 2000 – 2010, pro které jsou k dispozici údaje o poţárech, není samozřej-

mě moţné vzít počet bytů z roku 2001 a povaţovat jej za konstantní po celé období 11 let. Je 

tedy nezbytné dopočítat počty bytů pro zbývající roky. 

Výpočet byl proveden vynesením známých hodnot počtu bytů do grafu v programu Microsoft 

Office Excel 2007. Poté pomocí metod regresní analýzy program dopočítal chybějící hodnoty. 

Zvolena byla regresní funkce, která nejlépe vystihovala trend změny počtu bytů. 

Jak je patrné z Grafu 1, trendy ve stavebnictví se rychle mění. Obrovský boom bytových do-

mů v 70 letech upadl, zato nárůst počtu bytů v rodinných domech byl největší v devadesátých 

letech. Proto budou pro dopočítání pomocí regresní funkce vyuţity pouze hodnoty ze SLDB 

1991 a 2001. Relevantního výsledku je tak moţné dosáhnout pomocí jednoduché lineární re-

grese. Spojnice trendu je v grafu vyznačena vţdy černou čarou. 

Vypočítané počty bytů v BF ČR jsou uvedeny v Tabulce 3. S těmito hodnotami bude nadále 

počítáno pro výpočet pravděpodobnosti. Celkový počet bytů je dále tvořen součtem bytů v 

RD a v BD. Z tohoto důvodu u celkového počtu bytů v Grafu 1 není pro dopočítání hodnot 

pouţita regresní funkce. 
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Graf 1 Vývoj počtu bytů v ČR podle SLDB v letech 1970 – 2010 

Tabulka 3 Vypočítané počty bytů v ČR v letech 2000 - 2010 

Rok 
Bytů 

v RD v BD celkem 

2000 1 994 156 2 304 072 4 298 228 

2001 2 005 122 2 310 641 4 315 763 

2002 2 016 088 2 317 210 4 333 298 

2003 2 027 054 2 323 780 4 350 834 

2004 2 038 020 2 330 349 4 368 369 

2005 2 048 986 2 336 919 4 385 905 

2006 2 059 952 2 343 488 4 403 440 

2007 2 070 918 2 350 057 4 420 975 

2008 2 081 884 2 356 627 4 438 511 

2009 2 092 850 2 363 196 4 456 046 

2010 2 103 816 2 369 766 4 473 582 

Průměr 2 048 986 2 336 919 4 385 905 
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7.2.3 Výpočet průměrné celkové plochy bytu v letech 2000 – 2010 

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření poţáru v budovách pro bydlení má být vztaţena na rok a 

na plochu bytu. Proto je dalším nezbytným údajem průměrná celková plocha jednoho bytu. 

Potřebná data jsou opět od ČSÚ ze SLDB [10]. Hodnoty pro roky 2000 – 2010 jsou dopočítá-

ny stejnou metodou jako počty bytů. Protoţe si ale růst velikosti průměrné celkové plochy 

bytu uţ od roku 1970 zachovává podobný trend, budou pro výpočet pouţity všechny známé 

hodnoty. Průměrná celková plocha bytu zjištěná při SLDB je uvedena v Tabulce 4. 

Tabulka 4 Průměrná celková plocha bytu podle SLDB 

 Průměrná celková plocha bytu [m
2
] 

Rok v RD v BD průměr 

1970 68,33 55,67 62,57 

1980 77,25 57,38 66,61 

1991 85,78 59,77 70,52 

2001 96,67 61,08 76,00 

 

Graf 2 Vývoj celkové plochy bytů v ČR 

Po vynesení celkové plochy bytu do grafu je zřejmé, ţe trend jejího růstu vystihuje nejlépe 

polynomická regresní funkce. S její pomocí je v programu Microsoft Office Excel 2007 moţ-

né dopočítat chybějící hodnoty průměrné celkové plochy bytu. Průměrná celková plocha bytu 

a její regresní funkce je v Grafu 2. Spojnice trendu je v grafu opět vyznačena černou čarou. 
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Vypočítané hodnoty průměrné celkové plochy bytu jsou uvedeny v Tabulce 5. 

Tabulka 5 Vypočítaná celková průměrná plocha bytu 

Rok 
Plocha bytu [m

2
] 

v BD v RD průměr 

2000 61,00 95,39 75,62 

2001 61,15 96,43 76,18 

2002 61,30 97,48 76,75 

2003 61,45 98,54 77,32 

2004 61,59 99,60 77,91 

2005 61,74 100,68 78,50 

2006 61,88 101,77 79,11 

2007 62,02 102,86 79,72 

2008 62,16 103,97 80,34 

2009 62,29 105,08 80,96 

2010 62,42 106,21 81,60 

Průměr 61,73 100,73 78,54 

 

Z grafu a Tabulky 5 je patrný markantní rozdíl v ploše bytu v RD a v BD. 

7.3 Počet poţárů v budovách pro bydlení v ČR v letech 2000 – 2010 

Jednotlivé poţáry byly nejdříve manuálně i automaticky pomocí programu Microsoft Office 

Excel 2007 protříděny podle výše stanovených kritérií. Po odstranění poţárů, které nesplňova-

ly kritéria, se dále pracuje pouze s počty poţárů za den případně za rok pro jednotlivé druhy 

domů. Odstraněné poţáry jiţ nebudou dále nikam započteny a ve všech výpočtech bude pra-

cováno s počty poţárů, které splňují stanovené poţadavky. 

7.3.1 Celkový počet poţárů v budovách pro bydlení v Č v letech 2000 – 2010 

Celkový počet poţárů pro jednotlivé druhy domů po provedení selekce je uveden v Tabulce 6. 

Hodnoty počtu poţárů v letech 2000 - 2010 jsou následně znázorněny v Grafu 3. 
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Tabulka 6 Celkový počet poţárů podle druhu domu 

 
Druh domu 

Rok v RD v BD celkem 

2000 1 162 2 395 3 557 

2001 1 289 2 116 3 405 

2002 1 364 2 291 3 655 

2003 1 423 2 406 3 829 

2004 1 355 2 273 3 628 

2005 1 437 2 199 3 636 

2006 1 531 2 051 3 582 

2007 1 491 2 144 3 635 

2008 1 593 2 021 3 614 

2009 1 735 1 896 3 631 

2010 1 827 1 836 3 663 

Celkem 16 207 23 628 39 835 

Průměr 1 473,4 2 148,0 3 621,4 

  

 

Graf 3 Počet poţárů v budovách pro bydlení v ČR v letech 2000 – 2010 

Z Grafu 3 vyplývají následující poznatky: 

1) celkový počet poţárů v RD a BD se v letech 2004 - 2010 dá povaţovat za téměř kon-
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2) přestoţe celkový počet poţárů se drţí na stejné úrovni, počet poţárů v RD a BD se vý-

razně mění, 

a) v BD celkový počet poţárů klesl z hodnoty 2395 poţárů v roce 2000 na 1836 

poţárů v roce 2010, 

b) v RD celkový počet poţárů naopak výrazně vzrostl, a to z hodnoty 1162 poţá-

rů v roce 2000 na 1827 poţárů v roce 2010. 

Tento výrazný nárůst počtu poţárů v RD a naopak úbytek poţárů v BD je velmi zajímavý. 

Není však předmětem této práce se jím dále zabývat. 

V Grafu 4 jsou vyneseny průměrné hodnoty počtu poţárů pro kaţdý den v roce za všech 11 

let, pro které byly k dispozici statistické podklady.  

 

Graf 4 Průměrný počet poţárů pro jednotlivé dny v roce v letech 2000 - 2010 

Z Grafu 4 jsou dobře patrné následující poznatky: 

1) nejvíce poţárů je jednoznačně 1. ledna, tento nárůst je však pouze v BD, v RD je po-

čet poţárů přibliţně stejný jako po zbytek celého zimního období, 

2) nárůst průměrného počtu poţáru je patrný také v období vánočních svátků, stejné ten-

dence např. ve Finsku potvrzuje [19], 

0

5

10

15

20

25

30

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

P
o

če
t 

p
o

ţá
rů

Datum

Průměrný počet poţárů pro jednotlivé dny v roce

Celkem

BD

RD



VŠB - TUO, Fakulta bezpečnostního inţenýrství 27 

 

3)  k poţárům v DB dochází v průběhu celého roku přibliţně stejně často, zatímco v RD 

je velký nárůst počtu poţárů během topné sezóny, toto zvýšení je rovno přibliţně 

dvojnásobnou počtu poţárů v RD po zbytek roku. 

V Grafu 5 jsou vyneseny průměrné počty poţárů v letech 2000 - 2010 pro jednotlivé měsíce 

v roce. Díky zprůměrování hodnot za celý měsíc došlo k vyhlazení denních extrémů a je lépe 

viditelný nárůst počtu poţárů v RD během chladnějších měsíců. Dá se předpokládat, ţe nej-

větší podíl na tomto nárůstu má za následek pouţívání různých tepelných spotřebičů v do-

mácnostech.  

 

Graf 5 Průměrný počet poţárů v letech 2000 – 2010 pro jednotlivé měsíce v roce 

Všechny grafy i tabulka v této kapitole pracují s počty poţárů před pouţitím Grubbsova testu. 

7.3.2 Odstranění odlehlých pozorování 
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byly pro kaţdý rok otestovány počty poţárů za den samostatně pro RD a pro BD. Nízké hod-

noty počtu poţárů, tedy dny, ve kterých k poţáru v některé z kategorií budov pro bydlení na-
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ta pro počet prvků ve statistickém souboru. Výrazně vysoké hodnoty počtů poţárů, ke kterým 

nejčastěji dochází při silvestrovských oslavách po půlnoci, tedy 1. ledna, však tento test jiţ 

odstranil. Hodnota kritéria Tn v těchto případech mnohdy výrazně přesahovala hodnotu testo-

vacího kritéria. 

Odstraněním extrémních hodnot byly vyloučeny dny, ve kterých došlo k výrazně velkému 

počtu poţárů. Výsledná pravděpodobnost vzniku a rozšíření poţáru má však být vztaţena na 

rok, tedy na 365 dní. Proto je nutné před samotným výpočtem pravděpodobnosti odstraněné 

dny kompenzovat přičtením příslušného násobku střední hodnoty počtu poţárů pro daný rok a 

druh domu. Jedná se vlastně o doplnění chybějících pozorování. 

Ukázka výsledku Grubbsova testu je v Příloze 2. 

7.3.3 Testování statistického souboru 

Po odstranění odlehlých pozorování je nutné otestovat statistický soubor, zda splňuje pod-

mínky pro očekávané Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti. Byla tedy stanovena nulová 

hypotéza: „Základní soubor má Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti“. Pro ověření bylo 

pouţito Pearsonova testu χ
2
 dobré shody. 

Kaţdý rok a druh domu byl testován samostatně. Statistický soubor byl tvořen počty poţárů 

v jednotlivých dnech. Pro většinu testovaných statistických souborů proběhl test úspěšně. 

Pouze při některých testech došlo k překročení hodnoty testovacího kritéria. Odchylka od 

testovacího kritéria však v těchto případech nebyla natolik významná, aby bylo nutné hypoté-

zu zamítnout. Nulová hypotéza byla tedy přijata. 

Ukázka pouţití Pearsonova testu je v Příloze 3. 

7.3.4 Počet poţárů pro výpočet pravděpodobnosti 

Po odstranění extrémních odchylek, otestování statistického souboru a doplnění chybějících 

pozorování bylo moţné přikročit k sečtení počtu poţárů pro jednotlivé druhy domu za jeden 

rok. 

Celkový počet poţárů po odstranění extrémních odchylek a doplnění chybějících pozorování 

je uveden v Tabulce 7. 

Po porovnání Tabulek 6 a 7 je vidět, ţe po odstranění extrémních odchylek a doplnění chybě-

jících pozorování nedošlo k  významnému sníţení počtu poţárů za rok. 
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Tabulka 7 Počet poţárů pro výpočet pravděpodobnosti podle druhu domu 

Rok RD BD Celkem 

2000 1150 2346 3496 

2001 1279 2098 3376 

2002 1354 2280 3634 

2003 1411 2384 3795 

2004 1327 2254 3581 

2005 1426 2199 3625 

2006 1506 2031 3537 

2007 1464 2144 3608 

2008 1558 1993 3552 

2009 1690 1879 3569 

2010 1725 1836 3561 

Celkem 15889 23445 39334 

Průměr 1444,45 2131,33 3575,78 

 

7.4 Výpočet pravděpodobnosti 

Po dopočítání všech chybějících hodnot a otestování statistického souboru je moţné přikročit 

k samotnému výpočtu pravděpodobnosti vzniku a rozšíření poţáru. 

Pravděpodobnost bude vypočítána pomocí Poissonova rozdělení pravděpodobnosti. Pro výpo-

čet bude pouţita funkce „POISSON“ v programu Microsoft Office Excel 2007. Její syntaxe je 

POISSON(x;střední;kumulativní) [17], kde pro tuto práci: 

1) x = 0 (pravděpodobnost pro případ, ţe poţár nevznikne), 

2) střední je vypočítaná hodnota λ, 

3) kumulativní bude nastavena jako NEPRAVDA. 

Hodnota λ bude vypočítána podle rovnice: 

  
                   

                                         
      (7.1) 

Jedná se vţdy o hodnoty pro konkrétní druh domu. Hodnoty jmenovatele vztahu 7.1 jsou uve-

deny v Tabulce 8. Jde vlastně o celkovou plochu všech bytů podle druhu domu v ČR. 
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Tabulka 8 Celková plocha všech bytů v BF ČR podle druhu domu 

 

Celková plocha [m
2
] 

RD BD Celkem 

2000 190 222 784 140 556 171 325 016 198 

2001 193 352 942 141 305 200 328 760 765 

2002 196 524 808 142 051 797 332 561 511 

2003 199 738 691 142 795 922 336 418 877 

2004 202 994 900 143 537 539 340 333 308 

2005 206 293 744 144 276 610 344 305 246 

2006 209 635 531 145 013 097 348 335 136 

2007 213 020 571 145 746 964 352 423 420 

2008 216 449 170 146 478 172 356 570 542 

2009 219 921 639 147 206 683 360 776 946 

2010 223 438 285 147 932 461 365 043 074 

Průměr 206 508 460 144 263 692 344 595 002 

 

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření poţáru je vypočítána pomocí pravděpodobnosti opačného 

jevu (ţe k poţáru nedojde). Tedy pro x=0. V programu Microsoft Office Excel 2007 zadáme 

do buňky rovnici: „=1-POISSON(0;λ;0)“. 

Vypočítané hodnoty λ a výsledné hodnoty pravděpodobnosti vzniku a rozšíření poţáru P jsou 

si v tom případě číselně rovny a jsou uvedeny v Tabulce 9. 

Tabulka 9 Pravděpodobnost vzniku a rozšíření poţáru podle druhu domu 

Rok 
RD BD Průměr 

poţárů P [rok
-1

·m
-2

] poţárů P [rok
-1

·m
-2

] poţárů P [rok
-1

·m
-2

] 

2000 1150 6,046 E-06 2346 1,669 E-05 3496 1,076 E-05 

2001 1279 6,612 E-06 2098 1,485 E-05 3376 1,027 E-05 

2002 1354 6,888 E-06 2280 1,605 E-05 3634 1,093 E-05 

2003 1411 7,064 E-06 2384 1,670 E-05 3795 1,128 E-05 

2004 1327 6,535 E-06 2254 1,570 E-05 3581 1,052 E-05 

2005 1426 6,912 E-06 2199 1,524 E-05 3625 1,053 E-05 

2006 1506 7,185 E-06 2031 1,400 E-05 3537 1,015 E-05 

2007 1464 6,873 E-06 2144 1,471 E-05 3608 1,024 E-05 

2008 1558 7,199 E-06 1993 1,361 E-05 3552 9,961 E-06 

2009 1690 7,684 E-06 1879 1,277 E-05 3569 9,893 E-06 

2010 1725 7,720 E-06 1836 1,241 E-05 3561 9,755 E-06 

Průměr 1444 6,999 E-06 2131 1,477 E-05 3575 1,038 E-05 
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Graf 6 Pravděpodobnost vzniku poţáru podle druhu domu 

V Grafu 6 jsou výsledné hodnoty pravděpodobností vzniku poţáru v BD a v RD. Průměrné 

hodnoty pravděpodobnosti jsou spíře orientační, jejich vypovídající hodnota není příliš rele-

vantní. Pro konkrétní případy by měla být vţdy pouţívána příslušná hodnota pravděpodob-

nosti pro daný druh domu. 

Z Grafu 6 je také jasně patrné, ţe kvůli výrazným změnám v počtech poţárů za rok 

v jednotlivých druzích domu se pravděpodobnost vzniku a rozšíření poţáru poměrně rychle 

mění. Na metr čtvereční plochy v RD za posledních 11 let vzrostla téměř o třetinu, zatímco 

v BD o přibliţně čtvrtinu původní hodnoty klesla. 

Rozdíl mezi hodnotami pro RD a BD je velmi výrazný. Není to však způsobeno tím, ţe by 

v BD docházelo k poţárům třikrát častěji neţ v RD. Hlavní důvod tak velkého rozdílu je ve 

velikosti průměrně velkého bytu v RD a BD. Průměrný byt v roce 2010 v BD má celkovou 

plochu přibliţně 62 m
2
, zatímco byt v RD má celkovou plochu přes 105 m

2
. Proto po vztaţení 

pravděpodobnosti na plochu bytu dochází k tak výraznému rozdílu hodnot. 

Toto tvrzení dokazuje Graf 7, ve kterém jsou hodnoty pravděpodobnosti vzniku a rozšíření 

poţáru pro průměrně velký byt. Po přepočítání pravděpodobnosti na průměrně velký byt do-

jde ke srovnání hodnot a pro roky 2009 a 2010 je pravděpodobnost vzniku poţáru 

v průměrném bytě v RD dokonce vyšší neţ v BD. 
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Graf 7 Pravděpodobnost vzniku a rozšíření poţáru pro průměrně velký byt 

7.5 Věrohodnost výsledků 

Výsledné hodnoty pravděpodobnosti vzniku a rozšíření poţáru se samozřejmě odvíjejí od 

vstupních dat a způsobu jejich zpracování. V případě zvolení jiné metodiky, hlavně jiných 

kritérií pro třízení poţárů, by bylo dosaţeno jiných výsledků.  

Vliv na výsledek má celý průběh procesu zjišťování údajů o poţáru a následně jejich zadávání 

do databáze, kdy mnohdy záleţí na subjektivním posouzení, do kterého druhu budov bude 

hořící objekt zařazen. Ke zkreslení výsledku v důsledku tohoto faktoru však dochází spíše u 

minoritní kategorie poţáru „Jiné“ případně u rozhodování mezi rekreačním objektem a rodin-

ným domem. Tento faktor v rámci této práce nelze eliminovat, ale jeho vliv vzhledem 

k nízkému počtu takovýchto poţárů nebude velký. 

Další vliv na výsledek můţe mít nerozlišování poţárů podle obydlenosti budov. V databázi 

poţárů se tento atribut budov vůbec neuvádí. Proto není moţné poţáry v neobydlených objek-

tech rozpoznat a vytřídit. Velikost vlivu tohoto fakturu však není snadné posoudit. 

V hodnotách počtu bytů jsou neobydlené byty započítány také. A i kdyţ v neobydleném ob-

jektu nedochází některým k činnostem, které běţně způsobují poţáry bytů (nedopalky cigaret, 

poţáry v kuchyni při vaření, poţáry od komínových těles atd.), jiná rizika vzniku poţáru nao-

pak vzrůstají. Častou příčinou poţáru neobydlených budov bývají různé technické závady 
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způsobené nepouţíváním a stárnutím zařízení, úmyslné zapálení nebo vniknutí cizích osob do 

objektu a jejich nedbalost. 

Komplikovanou kategorií jsou poţáry v rekreačních objektech. V posledních letech jsou pů-

vodně rekreačních objekty často uţívány k trvalému bydlení a v těchto případech se mohou 

objevit v kategorii budov pro bydlení podle GŘ HZS ČR. Záleţí na posouzení vyšetřovatele 

poţáru, jak tento údaj zjistí (někdy to je velmi obtíţné). Celkově se však jedná o případy, kte-

rých je vzhledem k celkovému počtu poţáru velmi málo. Proto je jejich vliv zanedbatelný. 

7.6 Srovnání výsledků se zahraničím 

Protoţe v ČR se danou problematikou nikdo nezabýval, je jedinou moţností srovnání výsled-

ků porovnání se zahraničím. Ani zahraniční literatura však neobsahuje mnoho zdrojů zabýva-

jící se touto tématikou. 

7.6.1 Finsko 

Ve Finsku se stanovením pravděpodobnosti vzniku a rozšíření poţáru zabývali Rahikainen a 

Keski-Rahkonen [19]. Jejich článek byl uveřejněn v časopise Fire Technology. Zabývali se 

stanovením četnosti vzniku poţáru vztaţenou na podlahovou plochu pro různé druhy objektů. 

Pro svůj výpočet vycházeli z dat sčítání lidu v roce 1990 a z dat o poţárech z roku 1995 čer-

paných z nové databáze havárií ONTIKA. Jejich hodnota je stanovena pro celý bytový fond, 

nerozlišují objekty na RD a BD. Uvádí, ţe výslednou hodnotu vypočítali jako podíl počtu 

poţárů a celkové podlahové plochy objektů v dané kategorii. 

Jejich výsledná hodnota pravděpodobnosti vzniku a rozšíření poţáru stanovena pro budovy 

pro bydlení je 7,1 E-06 rok
-1

·m
-2

. Průměrná hodnota pro RD a BD v ČR v letech 2000 – 2010 

je 10,4 E-06 rok
-1

·m
-2

. Rozdíl tedy není nijak výrazný. 

Ve své práci však autoři nepopisují detailněji, jaké objekty se započítávají do budov pro byd-

lení, ani jestli byly poţáry nějak tříděny. 

7.6.2 Hong Kong 

Autoři článku [20] postupují pro určení pravděpodobnosti vzniku a rozšíření poţáru stejnou 

metodikou jaká je pouţitá v [14]. Obytné budovy zahrnuté do jejich výpočtu byly rodinné a 

bytové domy včetně soukromých a městských nemovitostí určených pouze pro bydlení nebo 

pronájem. Statistická data o poţárech měli k dispozici za roky 2002 – 2007. 
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Jimi stanovené hodnoty se pro tyto roky pohybují v rozmezí 4,3 – 6,1 E-0,5 rok
-1

·m
-2

. Jde 

tedy o hodnotu výrazně vyšší neţ pro ČR. Tento velký rozdíl bude z velké části způsoben 

průměrnou velikosti bytu. Ta je pro Hong Kong podle [21] téměř poloviční jako v ČR. Hong 

Kong je totiţ oblast s jednou z nejvyšších hustot zalidnění na světě, byty jsou zde proto velmi 

malé a drahé. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo stanovit pravděpodobnost vzniku a rozšíření poţáru 

v budovách pro bydlení v České republice. Zdrojem dat potřebných pro výpočet byla databáze 

ČSÚ s údaji ze SLDB a informace o poţárech od GŘ HZS ČR zaznamenány při SSÚ v letech 

2000 - 2010. 

Teoretická část práce se zabývá charakteristikou bytových poţárů a teorií pravděpodobnosti a 

statistiky. Jsou zde vysvětleny základní postupy a metody, kterými budou statistické soubory 

testovány a které budou pouţity k  výpočtu pravděpodobnosti. 

V praktické části jsou nejprve pro získání relevantních hodnot výsledku oba zdroje dat porov-

nány a selekcí sjednoceny. Jako základní přitom byly povaţovány údaje od ČSÚ. Jejich defi-

nicím byl soubor dat o poţárech přizpůsoben.  

Samotná práce s daty začala vytříděním poţárů, které nesplňovaly specifická kritéria stanove-

ná pro tuto práci. Pomocí nich byly odstraněny poţáry, které vznikly v nebytových prosto-

rách, v částech budov slouţících zároveň k výrobě, sluţbám, obchodu či podnikání nebo 

v objektech, které ČSÚ nezapočítává do RD nebo BD. 

Prvními nezbytnými údaji byly počty bytů v BF ČR a jejich průměrná celková plocha. Tyto 

informace byly čerpány od ČSÚ z výsledků SLDB. To je však prováděno pouze v přibliţně 

10letých cyklech, proto byly chybějící hodnoty dopočítány pomocí regresní funkce v progra-

mu Microsoft Office Excel 2007. 

V dalším kroku bylo jiţ na poţáry nahlíţeno jako na statistický soubor tvořený počty poţárů 

za den, a jako takový, byl podroben Grubbsovu testu extrémních odchylek a Pearsonova testu 

χ
2
 dobré shody. Grubbsův test odstranil vysoké počty poţárů za den, ke kterým docházelo 

většinou 1. ledna při oslavách nového roku. Pearsonovým testem pak bylo ověřeno, ţe daný 

statistický soubor má Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti. Před samotným výpočtem 

pravděpodobnosti byly ještě doplněny chybějící pozorování, způsobené odstraněním odleh-

lých pozorování. Tím byly splněny všechny podmínky a připraveny hodnoty pro výpočet 

pravděpodobnosti vzniku a rozšíření poţáru. Všechny testy i samotný výpočet pravděpodob-

nosti byly proveden pomocí programu Microsoft Office Excel 2007.  

Výsledná hodnota pravděpodobnosti vzniku a rozšíření poţáru byla vztaţena na rok
-1

·m
-2

 a 

pro větší vypovídající hodnotu stanovena zvlášť pro RD a BD. K dispozici jsou i průměrné 

hodnoty, tedy pro celý BF, ale jejich hodnota by měla být brána spíše jako orientační. Pro 
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rodinné domy pak průměrná hodnota za roky 2000 – 2010 činila 6,97 E-6 rok
-1

·m
-2 

a pro by-

tové domy 14,7 E-6 rok
-1

·m
-2

. Velký rozdíl hodnot je způsoben hlavně výrazně menší prů-

měrnou celkovou plochou bytu v BD. Po přepočtu pravděpodobnosti na průměrně velký byt 

v RD a v BD se hodnoty výrazně srovnají, i kdyţ výsledek je stále nepříznivější pro BD. 

Průměrná hodnota za 11 let ukazuje na vyšší pravděpodobnost vzniku a rozšíření poţáru 

v BD, zajímavý je však trend, ke kterému v budovách pro bydlení dochází. A sice výrazně 

rostoucí počty poţárů v RD při současně klesajícím počtu poţárů v BD. V letech 2009 a 2010 

tak byla pravděpodobnost vzniku a rozšíření poţáru pro průměrně velký byt v RD větší neţ 

pro byt v BD. 

V závěru je vypočítaná hodnota porovnána se zahraničím. Protoţe touto problematikou se 

však nezabývá mnoho literatury, nebylo moţné provést srovnání s více zeměmi. 

Cíl práce byl tímto splněn. K jeho dosaţení byly pouţity standardní metody matematické sta-

tistiky umoţňující získání co nejpřesnějších výsledných hodnot. 

Stanovená pravděpodobnost vzniku a rozšíření poţáru má několik moţných vyuţití. Jedním 

z nich jsou plně pravděpodobností anebo polo pravděpodobnostní metody pro výpočet únos-

nosti konstrukcí (např. metoda SBRA). Doposud byly pravděpodobnostní údaje o moţném 

vzniku poţáru v bytovém fondu ČR nehodnoceny a daný stav byl brzdou pro uplatnění novo-

dobých přístupů dimenzování stavebních konstrukcí. 
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