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ANOTACE 
 

 

NETOLICKÁ, K.: Využití údajů o požárech pro potřeby požárního inženýrství. Bakalářská 

práce, Ostrava, VŠB - TU, 2011, 37 s. 

 

 

 Tato bakalářská práce se zabývá vyuţitím údajů o poţárech. Na začátku je zmíněn 

vývoj poţárovosti. Následně je rozebrán způsob zaznamenávání a získávání potřebných údajů 

jak v České Republice, tak i v zahraničí. Dále je charakterizována činnost zjišťování příčin 

poţárů se zaměřením na sledované údaje. Stěţejní část se zabývá vyuţitím těchto dat 

především v oblasti poţární prevence a poţárního inţenýrství.  
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ANNOTATION 

 

NETOLICKÁ, K.: Utilization of Data on Fires for the Needs of Fire Engineering. Bachelor 

thesis, Ostrava, VŠB - TU, 2011, 37 p. 

 

This bachelor thesis deals with the use of data on fires. At the beginning of the bachelor is 

mentioned the frequency of fires. Subsequently, is broken recording and retrieval of necessary 

data in the Czech Republic and abroad. It is characterized by the activity of the causes of fires, 

focusing on the monitoring data. The main part deals with the use of the data especially in the 

field of fire prevention and fire engineering. 
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Úvod 
 

Dnešní doba je charakterizována intenzívním rozvojem téměř ve všech oblastech 

ţivota člověka. Tento pokrok s sebou přináší kýţená pozitiva, ale bohuţel i negativa, se 

kterými je třeba předem počítat. K těmto záporným skutečnostem patří také nebezpečí vzniku 

poţáru, které je spojené s pouţíváním pořád většího mnoţství a druhů hořlavých látek jak 

v průmyslu, tak i v běţném ţivotě. I kdyţ poznatky v oblasti poţární ochrany jsou stále více 

propracovávány k dokonalosti, pořád se setkáváme s lhostejností a neznalostí základních 

pravidel bezpečnosti a podceňování nebezpečí spojeného právě se vznikem poţáru a jeho 

působením na okolí.  

 Znalost procesu hoření je důleţitá pro poskytování výchozích údajů, které se vyuţijí 

zejména v oblasti poţární prevence, při hašení, k získání poţárně technických charakteristik, 

ale i k hledání nebezpečí, které samotný poţár představuje. Přiblíţení základních vlastností 

tohoto děje umoţňuje analýzu moţného vzniku poţáru z hlediska charakteristiky přítomných 

hořlavých látek či materiálů ve vztahu k vyskytujícím se oxidačním činidlům a zdrojům 

zapálení. A na základě této analýzy je moţné se na neţádoucí vznik a působení ohně předem 

připravit. 

Jestliţe i přes všechna provedená technická a organizační opatření dojde ke vzniku 

poţáru, nesmíme tento jev vnímat jen v negativním slova smyslu. Můţeme vyuţít poznatky 

získané při zjišťování příčiny jeho vzniku k dalším účelům neţ jen k vlastnímu vyšetřování, 

jehoţ hlavním úkolem je stanovit, zdali to byl úmysl konkrétní osoby nebo se jednalo 

jen o nešťastnou souhru náhod. Výsledky šetření a analýzy samotného poţáru se jistě 

uplatní i v oblasti poţární prevence za účelem zlepšování jak technické, tak organizační 

připravenosti na vznik poţáru či zdokonalování legislativních poţadavků týkajících se poţární 

bezpečnosti. Další význam mají tyto hodnoty pro potřeby poţárního inţenýrství, které se 

zabývá komplexním pohledem na poţární bezpečnost především rozlehlých objektů 

(obchodní centra, výškové budovy). Tato koncepce je aplikovatelná nenákladným způsobem 

na řešení budov s cílem kompletně zajistit jejich bezpečnost, minimalizovat ztráty na ţivotech 

a ţivotním prostředí a zachovat kulturní dědictví.  

A právě moţným vyuţitím dat získaných nejen při poţárech, ale i prováděním různých 

zkoušek a experimentů, se bude tato práce zabývat.  
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1 Rešerše 
 

 Problematikou zjišťování příčin poţárů (dále jen „ZPP“) se zabývá [5]. Jedná se 

o metodiku Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“), která 

stanovuje postup při šetření poţárů. Sice byla vydána s určitým časovým odstupem, ale pro 

získání základních potřebných informací je nadále dostačující. V úvodu jsou obsaţeny 

definice poţáru, hoření, výbuchu a procesu hoření, stěţejní část je věnována samotnému 

procesu zjišťování a stanovování příčin vzniku poţárů. Dále jsou zde vysvětleny postupy 

stanovení času vzniku poţáru a zásady odběru vzorků z poţářiště. Závěrem jsou uvedeny 

metody získávání informací a je zde také vysvětlen význam týmové spolupráce na místě činu. 

Z této literatury byla převzata odborná terminologie, jeţ se prolíná téměř celou bakalářskou 

prací. Byla jedním z hlavních zdrojů informací z oblasti ZPP, především v obecné rovině.  

Historickým vývojem poţárovosti a poţární prevence se zabývá publikace [2]. Nejde 

zde jen o minulost dávnou (středověk), ale i nedávnou. Je zde popsána základní terminologie 

o procesu hoření. V úvodu je uvedena charakteristika poţáru, vývoj a úloha hasičů v České 

republice. Jsou zde také charakterizovány velké poţáry, ke kterým došlo na území našeho 

státu i v Evropě. Poslední část je věnována vývoji prevence ale částečně i represe, kde je 

zachycen vznik a vývoj hasičských sborů a pouţívané techniky. Na závěr je v knize uveden 

vývoj pojišťovnictví a způsob likvidace následných škod.  

Oblast poţárního inţenýrství je podrobně popsána v publikacích [3] a [4]. Zde je 

uvedena definice a současná koncepce tohoto vědního oboru, který se především zaměřuje 

na návrh poţární bezpečnosti rozsáhlých staveb (jako obchodních center apod.). Vyuţívá 

analýzu katastrofálních poţárů, pozorování skutečných poţárů a prohlídku škod pro zisk dat 

a zkušeností pro vytvoření poţárně bezpečnostního návrhu při pouţití výpočtových 

analytických metod. Druhá uvedená publikace je metodikou, která má napomoci 

a systematicky vysvětlit postup při nestandardním řešení poţární bezpečnosti staveb. 

Konkrétně popisuje poţárně inţenýrské metody. Je zde zpracován přehled pouţívaných 

výpočtových postupů, které sledují určení vzniku a rozvoje poţáru, reakci poţárně 

bezpečnostních zařízení či posuzují moţné chování osob při evakuaci. Pro názornost jsou 

součástí i vypočítané příklady. 
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2 Historická ohlédnutí za poţáry a jejich zaznamenávání  
  

 Člověk začal pouţívat oheň jiţ zhruba před 200 000 lety nejen proto, aby se ohřál, ale 

i k přípravě své stravy. Vztah ohně a člověka s sebou přináší však mimo to i rizika, která 

musíme nadále respektovat.  

Do dnešní doby se zatím nepodařilo shromáţdit dostatek podkladů, které by umoţnily 

matematicky popsat průběh poţáru [2]. V minulosti byl poţár povaţován za jednu 

z nejničivějších pohrom, kdy docházelo k ničení mnohdy i celých měst, k obrovským škodám 

na majetku a také mnohačetným úmrtím. Opakující se poţáry tohoto rozsahu vyvolaly nutnost 

přemýšlet o systematické ochraně, která by tomuto předcházela. K postupnému rozvoji 

poţární ochrany docházelo jiţ od středověku.  

K nejčastějším příčinám tehdy patřilo úmyslné zaloţení ať jiţ vojáky při obléhání 

nebo jen ze msty. Dále se jednalo o neopatrnou manipulaci s ohněm nebo různé závady na 

topeništích a kouřovodech. Velmi nebezpečnou činností bylo tehdy rozpouštění loje, vosku 

nebo medu [2]. Při svícení se například poţadovalo, aby byly pouţívány uzavřené 

lucerny, a to zejména ve chlévech, a bylo zakázáno pouţívat otevřené pochodně v uzavřených 

prostorách. Od poloviny sedmnáctého století se také vyskytují problémy s kuřáky a jejich 

neopatrností.  Činnosti jako sušení chmele nebo skladování většího mnoţství hořlavých 

materiálů (koudel, textil, dřevo) bylo moţné vykonávat pouze za hradbami města, nikoliv 

uvnitř [2].  

 

 

Obrázek 1 Poţár Londýna, rok 1666 [27] 
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Od počátku šestnáctého století dochází k zavádění poţárních řádů. První poţární řád 

s platností pro celou zem byl vydán Marií Terezií [2]. Zde bylo například nařízeno, aby 

nedocházelo k zasazování trámů do komína a aby se komíny stavěly výhradně z cihel. Na 

střechu byla doporučována krytina z pálených tašek. Problémem však stále zůstávalo pouţití 

dřeva jako stavebního materiálu.  

V dnešní době se jiţ s poţáry tak velkého rozsahu nesetkáváme. Tato skutečnost je 

výsledkem vývoje stavebních předpisů, aplikací praktických poznatků a pouţíváním nových 

materiálů. Důleţitým krokem je dělení objektů do poţárních úseků. Tomu všemu předcházelo 

sledování a vyhodnocování sbíraných údajů o poţárech, které byly dříve získávány hlavně 

v průběhu vyšetřování. Dnes k tomu slouţí taktéţ poţární zkoušky, ale například 

i rekonstrukce katastrofálních poţárů. Sběr dat má při vývoji této problematiky veliký 

význam. 

Ke zkvalitnění zajištění poţární ochrany přispěl vznik technických předpisů. Roku 

1953 byl vytvořen institut Státního požárního dozoru [2]. Postupně byly zakládány 

profesionální poţární útvary ve městech a vybraných průmyslových závodech. Velký význam 

přinesl také zákon o poţární ochraně č. 18/1958 Sb., předchůdce zákona ČNR č. 133/1985 

Sb., který s určitými změnami a aktualizacemi platí dodnes [13]. 

 

 

Obrázek 2 Postup poţární bezpečnosti 

 

 

Určitou komplikací v moderní době je pouţívání plastů, které jsou snadno hořlavé, při 

poţáru uvolňují toxické plyny a můţe docházet k jejich odkapávání. Aby nebylo vyuţití 

plastických hmot značně omezeno, provádí se úpravy na sníţení jejich hořlavosti. S rozvojem 

průmyslu vznikala i nová nebezpečí související s vysokým poţárním rizikem. Na druhou 

stranu se pouţitím nejnovějších metod k detekci a hašení poţáru tato nebezpečí výrazně 

eliminují, a to nejen v oblasti průmyslu. Je třeba, aby tento způsob ochrany byl v relaci 

s cenovými náklady na provoz a údrţbu takovýchto poţárně bezpečnostních zařízení. 
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2.1 Zaznamenávání údajů o poţárech v ČR 

 

 Se sledováním a analýzou získaných dat se v ČR začalo jiţ na počátku sedmdesátých 

let (rok 1973). V této době vznikly základy dnešního statistického sledování událostí, dříve 

poţárnosti. Základem všeho bylo pozorování chování stavebních (konstrukčních) prvků při 

poţárech. Vyhodnocením dat získaných během určitého časového období se pak zabýval 

Požárně atestační a výzkumný ústav stavební v Praze (dále jen „PAVÚS“). Výsledkem 

zkoumání chování stavebních konstrukcí za poţáru bylo vytvoření kmenových stavebních 

norem (především je třeba zmínit [17], [18]), které prošly za tu dobu jiţ několika úpravami, 

ale jsou pouţívány při projektování budov dodnes. K zaznamenávání informací slouţily, ne 

jako dnes výpočetní technika, papírové dotazníky (mimochodem, pouţívají se i dnes, ale 

z nich jsou pak informace ihned zadávány do počítačového programu; vzor aktuálně 

pouţívaného formuláře je k nahlédnutí v Příloze A), které obsahovaly šest částí (označené 

písmeny A - F). Kaţdá část se věnovala určité problematice. V první části byly uvedeny 

obecné údaje o majiteli či uţivateli objektu, o úmrtí osob, ve druhé byly uvedeny informace 

týkající se jednotky poţární ochrany, třetí část se věnovala popisu samotného zásahu 

a průběhu poţáru, čtvrtá obsahovala časový popis události. Dále následovalo detailní 

rozebrání příčin úmrtí a zranění osob, zejména pak hasičů v souvislosti s pouţíváním 

osobních ochranných prostředků při zásahu. Dnes takovéto informace jiţ nejsou 

zaznamenávány, coţ je v určité míře škoda. Dalo by se to vyuţít zejména při nácviku taktiky 

zásahu s pouţitím určitých typů ochranných prostředků pro konkrétní typy událostí. Poslední 

část se věnovala chování poţárních úseků, případně konstrukce budovy, za poţáru. V této 

době byly také vytyčeny určité typy poţárů, které nebyly jiţ dále došetřovány. Vyhotovoval 

se o nich pouze jednoduchý zápis. Dříve byly označovány termínem „zahoření“. Dnes se 

označují jako „poţáry dále nedošetřované“.  

 Po roce 1990 poţárovost narůstá. Do této doby byl počet technických zásahů 

minimální. Ale jejich mnoţství postupem času začalo narůstat. Jiţ se nesledovaly jen samotné 

poţáry, ale například i dopravní nehody, úniky nebezpečných látek, povodně a jiné ţivelné 

pohromy, které si taktéţ vyţadovaly přítomnost jednotek. Postupem času se začala vyuţívat 

pro sběr a vyhodnocování dat výpočetní technika, coţ umoţnilo rozšíření počtu sledovaných 

údajů. Zde se jednalo především o informace týkajících se vyuţití techniky u zásahu. 

Dnes je kladen důraz především na moţnosti jednotek poţární ochrany neţ na 

problematiku chování stavebních a konstrukčních prvků za poţáru. Jedná se ale o velkou 

ztrátu jistě potřebných dat.  
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Základními ukazateli, které jsou v dnešní době sledovány a zaznamenávány, jsou 

počet poţárů, výše přímých škod a počet zraněných a usmrcených osob (jak civilistů, tak 

příslušníků HZS ČR) [21]. Popis škod způsobených poţárem se sleduje zejména na stavební 

části, vybavení, zařízení, rozpracované výrobě apod. Částku stanovuje majitel nebo uţivatel 

objektu. Následná škoda se uvádí tehdy, pokud majitel či uţivatel takovou škodu vyčíslí. 

Zvláštností oproti ostatním zemím je sledování uchráněných hodnot při poţárech (v Kč). Byla 

zde na to vytvořena i metodika. Co se týče hodnot uchráněného majetku, je Česká republika 

na předních místech ve světě. Do budoucna by nebylo zlé sledovat výši uchráněných hodnot 

také při událostech, jako je únik nebezpečných látek nebo při ţivelných pohromách typu 

povodně či větrné smrště. Tyto údaje se pak dále člení i rámci menších územních jednotek. 

Sleduje se počet poţárů a škody podle místa vzniku, dále se rozlišují poţáry například podle 

příčiny a činnosti při vzniku nebo dle odvětví, kde k nim došlo (domácnosti, zemědělství, 

průmysl a podobně). Dále mohou být klasifikovány podle druhu hořícího materiálu na poţáry 

běţných tuhých materiálů (dřevo, plastické hmoty, textilie), poţáry hořlavých kapalin, 

elektrických zařízení pod napětím a poţáry kovů (hořčík, sodík, draslík a další). 

Je třeba neustále sledovat aktuální metodiky, které třídění událostí pro účely 

statistického sledování dat koordinují. Statistické sledování poţárů a jejich příčin slouţí 

k získávání informací také v oblasti zjišťování příčin poţárů.  

 

 

Obrázek 3 Náhled do programu SSU 



 

  7  

2.2 Zaznamenávání údajů v zahraničí 

 

 Zaznamenávání dat v zahraničí je postaveno na podobném principu jako u nás. Jediné, 

v čem je rozdíl, je mnoţství zaznamenávaných a sledovaných dat, ale liší se i jejich další 

vyuţití. Příkladem pro všechny můţou být Spojené státy americké (dále jen „USA“). Ty jsou 

ohledně této problematiky na vysoké úrovni (příklad formuláře pro zaznamenávání dat ve 

Spojených státech je k nahlédnutí v Příloze B). U nás se sleduje v rámci ZPP mnohem méně 

informací. Základní údaje se zapisují do speciálního počítačového programu Statistické 

sledování událostí (dále jen „SSU“), který funguje pouze v rámci HZS ČR, nikdo jiný 

k obsaţeným informacím přístup nemá a nemůţe je dále vyuţít. V USA slouţí ke 

shromaţďování a analyzování informací U.S. Fire Administration (dále jen „USFA“) [26]. 

Jejich cílem je vytvořit jednotnou celonárodní databázi, která by slouţila k zaznamenávání 

informací o poţárech, dále tento systém rozvíjet, vylepšovat a hledat způsob, jak tyto data 

posléze vyuţít v poţární prevenci. Problematika celostátní analýzy poţárovosti je realizována 

prostřednictvím databáze NFIRS (National Fire Incident Reporting System) [26]. NFIRS 

obsahuje velké mnoţství informací. Data jsou poskytována hasičskými sbory dobrovolně. Do 

budoucna by nebylo špatné, aby bylo zadávání informací do tohoto systému pro všechny 

hasičské sbory povinné, jako tomu je v ČR (u nás tuto povinnost stanovují právní předpisy 

[13]). 

 Kvalita statistické analýzy je závislá jednak na kvalitě, ale i mnoţství vstupních dat. 

Jejich hodnota zase závisí na tom, jakou formu má hlášení o události (zda obsahuje všechny 

potřebné informace, jsou-li pochopitelné a zda lze poţadované skutečnosti také vůbec získat). 

V USA se snaţí vyuţít maximum informací. Velice podrobně jsou zaznamenávány 

inkriminované situace v domech či bytech. Zde se například sleduje četnost místa vzniku 

poţárů v jednotlivých místnostech, ve kterých jsou lidé nejvíce ohroţeni atd. Získané 

poznatky lze aplikovat například při posouzení poţárního rizika. Na základě toho pak mohou 

být přijata určitá opatření. Dlouhodobým sledováním se zjistilo, ţe kdyţ se začaly v bytech 

a domech pouţívat hlásiče poţáru, rapidně jejich počet poklesl a současně s tím i mnoţství 

usmrcených osob. Jediné, na co je nutné si při srovnávání s dřívějšími událostmi dát pozor, je, 

aby sledované kontrolní parametry pojící se s poţárním scénářem byly stejné nebo alespoň 

podobné. Dnes jsou vyuţívány jiné materiály a zařízení. Tím dochází ke změně poţárního 

rizika. Proto je jeho posuzování na základě statistických dat sloţitější. Pokud data nejsou 

k dispozici nebo jsou nevyhovující, je vyuţito k zisku potřebných údajů například 

matematických modelů poţáru.  
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V rámci EU není zaznamenávání dat o poţárech jednotné. Návrhy pro vytvoření 

hasičského standardu jiţ byly vytvořeny, ale zatím se je nepodařilo realizovat. Jednalo by se 

o zavedení určitých kritérií (ukazatelů), která by charakterizovala vzniklé poţáry. Jednotná 

metodika srovnávání a vyhodnocování dat se jiţ připravuje [21], ale zatím je její vyuţití 

v nedohlednu.  

Ve většině evropských zemí jsou údaje o poţárech shromaţďovány pouze v rámci 

velkých aglomerací, mimo ně je to otázka pouze dobrovolnosti (zařadit sem lze například 

Francii, Rakousko nebo Německo). Systém pro jednotný sběr dat tu neexistuje. Podobný 

způsob zaznamenávání dat, jako je u nás, mají například na Slovensku. Na dobré úrovni v této 

problematice se nachází téţ severské státy jako Norsko či Švédsko. Ve Velké Británii je 

kladen důraz především na sledování chování stavebních konstrukcí. Téměř nikde nejsou 

sledovány údaje o počtech zraněných a usmrcených osob při poţárech. Nelze tedy porovnat 

ani úroveň bezpečnosti v rámci jednotlivých států (výjimkou jsou například Spojené státy).  

 Údaje o ztrátách způsobených poţáry shromaţďuje a analyzuje na celosvětové úrovni 

World Fire Statistics Centre (WFSC) [28]. Jedná se ale o informace pouze ekonomického 

charakteru. Jsou zde porovnávány a vyhodnocovány škody, které byly napáchány poţáry 

v jednotlivých zemích za účelem přijetí ucelené protipoţární strategie, jejímţ cílem by bylo 

sniţování ztrát způsobených poţáry.  

 

 

2.3 Získávání údajů prostřednictvím zkoušek 

 

 Z experimentálních výzkumů vychází fyzikální, chemické, termodynamické, 

hydraulické, elektrické nebo behaviorální (jednoduše empirické) vztahy, které jsou dále 

uplatněny ve výpočtových deterministických postupech [4]. Ty pak slouţí pro kvantifikaci 

vzniku a rozvoje poţáru, šíření plamene, pohybu kouře, pohyb osob a jejich chování, účinky 

poţáru na stavební konstrukce objektu a vnitřní vybavení, následků poţáru pro objekt a jeho 

uţivatele. Experimenty mají většinou formu malorozměrových zkoušek probíhajících za 

určitých a předem stanovených podmínek. Kromě deterministických postupů existují ještě 

postupy pravděpodobnostní [4]. Ty jsou zaloţeny na datech získaných ze studií na místě 

poţáru a parametrech určených subjektivním hodnocením odborníka. Získání spolehlivých 

dat můţe být hlavním úkolem při hodnocení rizik. Při rozsáhlém vyuţívání dat z místa poţáru 

tak mohou pravděpodobnostní postupy lépe odráţet všechny aspekty skutečných poţárů 

oproti deterministickému řešení a lépe se přizpůsobit numerickým nejistotám (získání těchto 
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dat můţe být nákladné). Požární zkouška [3] (fyzikální model) můţe vyřešit problém, který je 

pro matematické modelování příliš sloţitý, a kde nejsou pouţitelné ověřené výpočtové 

postupy. Můţe slouţit ke zváţení důvěryhodnosti výsledků získaných pomocí nedostatečně 

ověřených výpočtových postupů. Postupy, jak provádět většinu zkoušek, jsou uvedeny 

v příslušných normách. Experimenty normalizované nejsou. 

Dle účelu, ke kterému má slouţit poţární zkouška, se konstruuje samotné zkušební 

zařízení i zdroj hoření. Jestliţe se plánuje provedení pouze jednoho experimentu, je vhodné ji 

uskutečnit v podmínkách, které se co nejvíce přibliţují reálné situaci. 

 

Zkouška můţe slouţit k posouzení [3]: 

 měření chování materiálů či stavebních výrobků za poţáru 

 porovnání chování různých materiálů za poţáru 

 ověření vzájemného působení komponentů uvnitř systému 

 ověření poţárně technických vlastností, naměřených při zkoušce v malém měřítku 

 porovnání teorie a experimentu        

 

 

Obrázek 4 Poţární zkouška v tunelu [25] 

 

 

Vliv na získání správných výsledků má samotné uspořádání zkoušky. Rozhodujícím 

faktorem je nastavení správného měřítka zkoušky [3] (geometrie prostoru zkušebního 

zařízení). Nejvhodnějším způsobem je provedení, které kopíruje reálnou situaci. Zkoušený 

vzorek by měl být instalován ve skutečném měřítku se začleněním všech upevňovacích 
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a spojovacích prvků, jeţ se v praxi vyuţívají. Další důleţitou skutečností je volba zápalného 

zdroje [3], které jsou charakterizovány obsahem a druhem paliva, rychlostí uvolňování tepla 

atd. Musíme vzít však v úvahu, ţe průběh hoření můţe být ovlivněn místními podmínkami 

prostředí a ţe zvolené návrhové parametry tak nemusí být správné. Byla by nutná jejich 

úprava. Tok zplodin hoření a tvorba vrstvy horkých plynů jsou určeny větracími otvory [3]. 

Měly by téţ odpovídat podmínkám, aby se naměřené výsledky podobaly chování skutečného 

poţáru. Měřicí přístroje a zařízení [3] musí být umístěny na vhodných místech tak, aby 

neovlivňovaly průběh zkoušky. Nezbytností je nutnost posoudit jejich citlivost a reakční 

dobu. 

Zkoušky prováděné ve skutečném měřítku jsou pokládány za spolehlivější a nejvíce se 

přibliţují realitě. Jsou potřebné pro stanovení vyuţitelnosti zkoušek malorozměrových. 

Stanovují vstupní data pro některé výpočtové metody (například pro hodnocení pohybu 

zplodin hoření v tunelech, kde je potřeba správně navrhnout větrací systémy [23]). Ale jejich 

podstatnou nevýhodou je prostorová, časová a finanční nákladnost. 

 

2.3.1 Vyuţití poţárních zkoušek a experimentů v praxi 

 

Experimentální techniky se neustále rozvíjejí. Přispívají k vyuţití veškerých údajů 

o poţárech jako vstupních dat pro výpočtové (matematické) metody anebo provádění zkoušek 

ve skutečném měřítku při posouzení platnosti a mezí poţárních modelů.  

 

Předmětem zkoumání mohou být: 

 poţárně technické charakteristiky 

 intenzita hoření 

 údaje o tvorbě kouře 

 poţární odolnost stavebních konstrukcí 

 bezpečná vzdálenost od tepelných spotřebičů 

 chování cigaretového nedopalku jako zápalného zdroje 

 

Chování jednotlivých hořlavých materiálů popisují požárně technické charakteristiky 

[3], které jsou do určité míry získané empiricky a jsou zaloţené na chování konkrétního 

materiálu při určité zkoušce ve zmenšeném měřítku podle předem stanovených podmínek 

(které jsou uvedené v příslušných normách stejně jako pracovní postup zkoušek). Vytvoří se 
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klasifikační schéma, které by mělo více odpovídat předpokládanému chování poţáru při 

poţárních scénářích (coţ je popis průběhu konkrétního poţáru v prostoru a čase) ve 

skutečnosti.  

Intenzita hoření [3] se dá vyjádřit pomocí rychlosti uvolňování tepla. Početně se to dá 

získat velice sloţitě. Pro měření intenzity hoření předmětů skutečné velikosti se vyuţívají 

různé typy kalorimetrů. Jsou ale i takové systémy, které mají menší měřítko a měří rychlost 

úbytku hmotnosti a uvolňování tepla na jednotkovou plochu zkoušeného vzorku za předem 

stanovených podmínek.  

Dále slouţí malorozměrové zkoušky k získávání údajů o tvorbě kouře [3] (měrná 

optická hustota) při hoření různých druhů materiálů. Naměřené veličiny mají spíše obecnou 

úroveň, nepředstavují absolutní vlastnosti výrobků. Měření kouře zásadně ovlivní pouţité 

zařízení.  

Při šíření tepla prostorem lze na základě prováděných měření tepelného toku 

a povrchové teploty také stanovit bezpečnou vzdálenost hořlavých předmětů od topidel. Tuto 

vzdálenost by měly uvádět výrobci těchto zařízení v návodech na obsluhu. Pokud tomu tak 

neučiní, stanoví se bezpečná vzdálenost podle ustanovení normy ČSN 06 1008 Poţární 

bezpečnost tepelných zařízení (příloha D) [16]. 

V neposlední řadě je nutné ještě uvést stanovování požární odolnosti stavebních 

konstrukcí [4], [17], [18], které se provádí zkouškou probíhající dle normové teplotní křivky. 

Tyto výsledky jsou pak hojně vyuţívány v projektových normách nebo pro účely inţenýrské 

poţárně bezpečnostní analýzy.  

Experimenty se v praxi vyuţijí například k rekonstrukci [1] původní situace na místě 

vzniku poţáru s cílem co nejvíce nastínit podmínky a okolnosti, které předcházely dané 

události. Je moţno dosáhnout poměrně přesného časového odhadu průběhu poţáru a slouţí to 

především ke zjištění času vzniku poţáru. Nevýhodou je technická a ekonomická náročnost 

na uskutečnění procesu. Toto lze také spolehlivě nahradit výpočtem, známe-li poţární zatíţení 

v prostoru a můţeme-li stanovit fázi poţáru (vlastní poznatky, výpovědi svědků, zasahujících 

hasičů). 
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3 Sestavení souboru sledovaných údajů v rámci ZPP 
  

Většina údajů, které se pouţijí například pro vypracování statistik, ale i k jiným 

účelům, se sbírají v rámci zjišťování příčin požárů. ZPP stanovuje zákon č. 133/1985 Sb., 

o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [13]. Tato činnost je vykonávána v rámci 

státního poţárního dozoru dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. f) a § 35 

písm. c). Vykonávají ji pověření příslušníci HZS ČR, kteří k tomu musejí mít odbornou 

způsobilost. Při své práci jsou nuceni také spolupracovat jak s experty, tak s orgány činnými 

v trestním řízení (především Policií ČR). Součinnost při vyšetřování s Policií ČR (dále jen 

„PČR“) je rámcově upravena dohodou o součinnosti. Spolupráce se realizuje zejména při 

činnosti na místě poţáru, v průběhu zpracování podkladových materiálů a při řešení některých 

souvisejících opatření. Postup při stanovování příčiny vzniku poţárů stanovuje Ministerstvo 

vnitra.  

Jednotlivé poţáry se od sebe odlišují, a to zejména způsobem vzniku, hořícím 

materiálem, rychlostí hoření a také šířením (coţ přímo souvisí s charakterem objektu) nebo 

meteorologickými podmínkami v případě poţárů na volném prostranství. Při hledání příčiny 

nelze opomenout ani konkrétní a bezprostřední okolnosti a musí se posoudit další moţné 

následky. 

Činnost při vyšetřování [5] vyţaduje zvláštní opatrnost, neboť chybnými kroky můţe 

dojít k trvalému znehodnocení důkazních materiálů, a tím značnému ztíţení nebo dokonce 

znemoţnění určení samotné příčiny a tím i viníka.  Odborník v této oblasti se neobejde bez 

znalostí fyziky, chemie, základů termodynamiky a sdílení tepla, znalostí poţárně technických 

charakteristik materiálů, elektrotechniky, poţární bezpečnosti staveb, dynamiky 

poţáru a samozřejmě i legislativy. Kvalita odvedené práce také přímo souvisí s pečlivě 

zvoleným a předem promyšleným postupem. V neposlední řadě jsou důleţité i zkušenosti 

z praxe.   

V průběhu hasebních prací ale i samotným průběhem hoření dochází k ničení 

pouţitelných stop. Proto je nutné, aby se vyšetřovatel snaţil dostat na místo určení v co 

nejkratším čase. Celková úspěšnost při práci je závislá také na včasnosti podání získaných 

informací o vzniku poţáru s ohledem na provedení rychlého hasebního zásahu.   
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3.1 Náplň práce příslušníka ZPP 

 

 Etapa ohledání místa události zahrnuje zhodnocení poznatků získaných zkoumáním 

daného místa. Výsledky pozorování se uvedou do protokolu o ohledání poţářiště. Vyhotoví se 

situační plánky, do kterých se zakreslí místa nálezů důkazů stop a odběru vzorků.  Nedílnou 

součástí je vytvoření fotodokumentace, případně videozáznamu. Nakonec se zpracuje 

spis o požáru [5], který obsahuje odborné vyjádření, fotodokumentaci, situační plánek (náčrt 

místa poţáru) a další jiné dokumenty (např. znalecké posudky, expertízy). Dokumentace 

o poţáru je tvořena záznamovým listem (obsahuje potřebné údaje o evidovaných 

písemnostech), spisem o poţáru, údaji zadávanými do programu SSU, zprávou o zásahu 

a podklady důleţitými pro vyšetřování (např. výslechy svědků, protokol o ohledání místa 

činu). 

 

Úkol odborníka ZPP je především stanovit nebo zjistit [5]: 

 místo a čas vzniku poţáru 

 příčinu vzniku poţáru 

 okolnosti mající vliv na šíření poţáru 

 následky (způsobené škody, úmrtí, zranění) 

 porušení předpisů o poţární ochraně 

 ostatní důleţité okolnosti mající vliv na zjištění příčiny (například vzájemné vztahy, 

činnost bezprostředně před vznikem poţáru, atd.)       

 

3.2 Sledované údaje v rámci ZPP 

 

 Získat hledané údaje můţe vyšetřovatel buď nepřímo, to znamená 

například z výpovědí osob, z fotografií či záznamů anebo bezprostředně přímým 

pozorováním. Celé činnosti předchází pečlivá příprava, aby špatným postupem nedošlo 

k znehodnocení důkazů a stop.  

Ohledání poţářiště se provádí za účelem prozkoumání místa po poţáru s cílem 

objasnit skutečnosti, které by byly důleţité pro trestní řízení. Jedná se o důleţitý důkazní 

prostředek [5], který umoţňuje činit rozhodnutí právě na podkladě bezprostředního 

pozorování doličného předmětu, tedy činit přímý poznatek o skutečnosti. Jedná se o hlavní 

úkon na poţářišti. Účelem je, jak jiţ jsem zmiňovala, vyhledání důkazů a stop, pomocí 
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kterých bude moţné objasnit případ (to znamená stanovit příčinu vzniku poţáru). Zajištěný 

důkazní materiál je potřeba zafixovat, případně odebrat k dalšímu zkoumání. A při tomto 

postupu je třeba hledat moţné souvislosti mezi stopami a předměty a jiţ si vytvořit 

předběţnou vizi o vzniku, vývoji poţáru. 

Pro účely vyšetřování je nezbytné sledovat dění jiţ v průběhu hasebních prací. Tyto 

informace mohou vyšetřovateli poskytnout samotní hasiči, kteří hašení provádějí. Jedná se 

především o informace o průběhu hoření, zdali se na místě vyskytovaly zvláštní jevy (barva 

plamene, přítomnost jisker, výbuch) nebo jaká byla v době zásahu meteosituace (především 

síla větru).  

 

 

Obrázek 5 Okolnosti mající vliv na šíření poţáru 

 

 

Situace před vznikem požáru [5] zahrnuje prověření změny v technologii výroby, 

prověření pohybu cizích osob a práce obsluhy, kvality surovin, zda nebyly pozorovány 

neobvyklé jevy, zvuky či náhlé změny procesních parametrů. Lze sem zařadit vše, co mělo 

bezprostřední vliv na vznik a šíření poţáru. Další podrobnosti z oblasti zjišťování příčin 

poţárů jsou uvedeny v Příloze A. 
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4 Rozbor významu zjištěných údajů 
 

 Všechna získaná data se zpracovávají za účelem dalšího vyuţití. Údaje získané při 

vyšetřování jsou důleţité nejen z hlediska kriminalistického, ale vyuţijí se i v oblasti poţární 

prevence. Poznatky mohou slouţit pro tvorbu nových bezpečnostních předpisů, k upravování 

cílů poţární bezpečnosti, mohou být inspirací pro vytváření různých poţárních zkoušek 

a experimentů k získání dat o chování poţárů v uzavřených prostorách i na volném 

prostranství.  

 

4.1 Statistické zpracování dat 

 

Statistické zaznamenávání dat je jiţ řadu let nedílnou součástí náplně práce vybraných 

příslušníků HZS ČR. Vyhodnocování informací, které se sbírají v rámci ZPP, je velice 

důleţité jak pro oblast poţární prevence, tak i represe. Hodnotí se průběh zásahu i efektivnost 

pouţití hasebních látek na hašení konkrétních materiálů, protoţe leckdy hasební zásah 

napáchá mnohem větší škody neţ samotný poţár. Při rekonstrukci průběhu se hledají 

chyby a současně se vymýšlí, jak je do budoucna napravit. Zpracovaná statistika můţe 

poukazovat také na to, které objekty jsou z hlediska vzniku poţáru nejnebezpečnější, a kde 

došlo k největšímu počtu úmrtí nebo byly napáchány největší škody. Z toho pak můţou být 

odvozeny přísnější bezpečnostní poţadavky na projektování a protipoţární zabezpečení těchto 

typů objektů. Dále je také ţádoucí v rámci určitého časového období sledovat, zdali 

aplikované poţadavky plní svůj účel a vedou ke sníţení poţárovosti a ohroţení osob.  

Kaţdou chvíli vznikne někde na území naší republiky poţár, v průměru je to okolo 50 

denně. Škody, které poţáry napáchají, dosahují v průměru okolo 2 mld. Kč za rok a o ţivot 

přijde průměrně více neţ 100 lidí ročně [21]. Důleţitý je také údaj o velkých poţárech, při 

nichţ škody přesahují 1 ml. Kč. Kaţdoročně se jich objeví okolo 270 a újmy, které způsobí, 

dosahují více neţ 60% celkových škod v jednom roce [2].  

Kaţdý poţár je specifický a jedinečný, něčím se liší od těch ostatních. Ale i přes to 

mají některé něco společného, ať uţ je to místo vzniku, přibliţný rozsah zasaţené plochy 

nebo velikost způsobených škod. Dle těchto hledisek se pak zatřiďují do jednotlivých předem 

stanovených kategorií. Nakonec jsou data statisticky vyhodnocována a srovnávána. 

Vývoj poţárovosti v ČR zaznamenávají Statistické ročenky (náhled je k dispozici 

v Příloze D) vydávané Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen 
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GŘ HZS ČR) [21]. Z nich vyplývá, ţe počet poţárů v posledních letech klesá, ale tento pokles 

není nijak výrazný. Spíše se dá říci, ţe se výskyt poţárů pohybuje v rozmezí 20 000 – 22 000 

ročně [21]. Jeden rok je to více, druhý méně. Například v roce 2009 vzniklo o 3,7 % poţárů 

méně neţ v roce 2008 a v roce 2008 v porovnání s rokem 2007 o 6,5 % méně poţárů. Ale 

třeba v roce 2003 bylo během roku zaznamenáno téměř 29 000 událostí, coţ se výrazně liší od 

hodnot uvedených v ostatních obdobích od roku 1995 (viz Graf 1) [21].  

 

 

 

 
 

Graf 1 Počet poţárů v letech 1995 – 2009 

 

 

 

4.2 Stanovení ohniska a příčiny vzniku poţáru 

 

 Na základě vyšetřování na místě události, zkoumání důkazů, výslechu 

svědků a případně výsledků provedených poţárně technických expertýz stanovuje 

vyšetřovatel příčinu vzniku požáru [5]. Tu lze klasifikovat jako souhrn činností, které jsou 

statisticky sledovány. Pro to, aby byla příčina povaţována za věrohodnou, je nutné nalézt 

a zadokumentovat ohnisko (místo vzniku poţáru). Ohnisko lze stanovit podle charakteru 

destrukcí, ohoření, působení tepelných procesů a dle příznaků směru šíření poţáru. Místo, kde 
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je zjištěno první hoření a kde tedy skutečně došlo ke vzniku poţáru, se nazývá kriminalistické 

ohnisko.  

Dnes je evidováno cca 60 typických příčin poţárů, které se vyskytují nejčastěji [5]. 

Vychází ze z rozboru statistiky poţárů v rámci ČR. Na základě této analýzy byly stanoveny 

například nejrizikovější elektrické iniciátory a elektrická zařízení z hlediska jejich případného 

podílu na vzniku poţárů (jako příklady nejčastějších iniciátorů mohu uvést elektrickou jiskru, 

zkrat, přechodový odpor či proudové přetíţení) [7].  

 

 

Obrázek 6 Nejčastější příčiny vzniku poţárů (seřazeno sestupně) 

 

 

Zjištění příčiny vzniku neţádoucího hoření je zejména důleţité pro ověření, zdali se 

nejednalo o úmysl s cílem někoho poškodit či třeba o pojistný podvod. A na základě toho pak 

viníka spravedlivě potrestat. Úmyslné či nedbalostní zaloţení poţáru je posuzováno buď jako 

přestupek nebo jako trestný čin. Toto je posuzováno podle míry zavinění osob, stupně 

nebezpečnosti činu a jeho dalších moţných následků. Pokud jde o přestupek, je tato oblast 

řešena zákonem ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů [14]. 

Kaţdý vyšetřovatel musí dnes s verzí úmyslného zaloţení počítat vţdy. Případy ukončené 
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jako trestný čin netvoří většinový podíl. Převáţná většina poţárů je řešena jako přestupek, kdy 

byla uloţena pokuta či jiná opatření. 

 

4.3 Soudní znalectví 

  

 Některé skutečnosti, důleţité pro dokazování, jsou pro adresáty dokazování 

nesrozumitelné. K odhalení slouţí odborné znalosti, kterými disponuje jen určitý okruh lidí 

s odpovídající kvalifikací. Proces tvoření znaleckého důkazu se nazývá expertíza [1]. Ta se 

vyuţije tehdy, kdyţ je zapotřebí objasnit závaţné skutečnosti a výsledek tohoto objasnění byl 

pouţitelný jako důkaz, např. v trestním řízení. Je pramenem důkazů v trestní činnosti. 

Konečným výsledkem je znalecký posudek, který je brán jako důkazní materiál. 

Při zjišťování příčin poţárů se vyuţívá např. elektrotechnické, poţárně – chemické 

nebo kriminalisticko – chemické expertízy.  Kriminalistika přispívá k ochraně společenských 

vztahů, objasňuje zákonitosti vzniku, shromaţďování a vyuţívání různých stop a důkazů. 

Vypracovává metody k úspěšnému odhalování, vyšetřování a prevenci trestné činnosti.  

 Znalecké zkoumání [1] je vyuţíváno, jestliţe je potřeba vyloučit nebo potvrdit výskyt 

určitých jevů nebo okolností poţáru. Dále se pouţije pro potvrzení či vyvrácení konkrétní 

verze o příčině. Znalec je přibírán orgánem činným v trestním řízení. Pro obor poţární 

ochrany je vyuţíván zejména Technický ústav poţární ochrany (dále jen „TÚPO“), 

Kriminalistický ústav v Praze anebo krajská Oddělení kriminalistických technik a expertíz. 

Znalecký posudek [1] poţáru se zabývá řešením konkrétních otázek, které souvisí se situací na 

místě poţáru, s okolnostmi poţáru, s činností osob a dále zkoumáním určitých předmětů 

(vzorky, části zařízení). Na odběry vzorků jsou kladeny speciální poţadavky. Musí se 

postupovat tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení. Provádějí to zpravidla orgány PČR ve 

spolupráci s vyšetřovateli. Předpis pro realizaci expertízy není na úseku poţární ochrany 

upraven, je třeba v zájmu odstranění případných nedorozumění při přebírání vzorků a zajištění 

expertízy dodrţet postup, který rámcově odpovídá dosavadní praxi v TÚPO.   

 

4.4 Technické předpisy 

 

 Sledování poţárů a jejich příčin, případně poţárních zkoušek se také projevilo 

 a projevuje při tvorbě legislativních předpisů (zákonů, vyhlášek) a určování poţadavků 

projektových technických norem. Jako příklad lze uvést třeba vyhlášku č. 87/2000 Sb., kterou 
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se stanoví podmínky poţární bezpečnosti při svařování a nahřívání ţivic v tavných nádobách 

[11], dále nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách poţární bezpečnosti při provozu 

komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv [9]. Účelem tohoto předpisu je stanovit nové lhůty pro 

čištění a zároveň i kontrolu jejich technického stavu, protoţe poţárů zapříčiněných 

zanedbáním těchto skutečností je stále více neţ dost. Roku 2008 nabyla účinnosti vyhláška 

č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách poţární ochrany staveb [10]. Vyhláška je 

zpracována na základě nejnovějších tuzemských a zahraničních poznatků  v oblasti poţární 

ochrany staveb. Ustanovení tohoto předpisu jsou odrazem vstupu ČR do Evropské unie. 

Poţadavky poţární bezpečnosti na stavební výrobky jsou harmonizovány s evropskými 

předpisy. Je zde například stanovena povinnost instalovat v rodinných domech 

a v jednotlivých bytech bytových domů zařízení autonomní detekce a signalizace a také 

nutnost vybavit je přenosnými hasicími přístroji. Účelem je sníţit počet úmrtí osob na 

následky otravy kouřem v objektech určených pro bydlení. Ve vyspělých státech je vybavení 

domácností zařízeními autonomní detekce a signalizace jiţ samozřejmostí. 

Analýza závad a nedostatků, které vznikly při projektování či špatným návrhem 

poţární bezpečnosti a které měly vliv na vznik a šíření poţáru, vedou tvůrce těchto předpisů, 

aby prozkoumaly příčiny těchto skutečností a snaţili se nalézt cestu, jak je napravit. V roce 

2009 vstoupily v platnost novelizované projektové normy zaštiťující poţární bezpečnost 

staveb, a to ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 [17], [19]. Tato norma [19] upřesňuje poţadavky na 

stavební výrobky a stavební konstrukce, popř. na poţárně bezpečnostní zařízení ve vztahu 

k ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 [18] a k navazujícím normám, podle nichţ je navrhována 

poţární bezpečnost stavebních a technologických objektů v ČR. O rok později byla 

novelizována jiţ zmiňovaná norma pro projektování výrobních objektů [18]. 

Při určování pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru ( 1p ) a pravděpodobnosti 

rozsahu škod ( 2p ), které jsou uvedené v Tabulce E.1, přílohy E, normy [18], se vycházelo ze 

statistiky událostí se zaměřením na místo vzniku poţáru, na četnost výskytu poţáru v daném 

místě a také na výši škod. Tyto pravděpodobnosti slouţí k výpočtu ekonomického rizika 

výrobních objektů. Na základě ekonomického rizika se stanovují poţadavky na zabezpečení 

stavby poţárně bezpečnostními zařízeními (dále jen „PBZ“). Dále je moţné určit mezní 

půdorysné plochy poţárních úseků a mezní počet podlaţí v objektu.   

 Dlouhodobě se téţ sleduje úloha požárně bezpečnostních zařízení [4], [17], [18] 

v objektu. Především se jedná o elektrickou poţární signalizaci (dále jen „EPS“), samočinné 

odvětrací zařízení (dále jen „SOZ“) a samočinné stabilní hasicí zařízení (dále jen „SSHZ“), 
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dalším důleţitým zařízením jsou hydranty a zdroje poţární vody a zařízení podmiňující 

evakuaci osob. Porovnávají se údaje získané při poţárech objektů, kde nebylo instalováno 

ţádné PBZ, se stavbami, které těmito zařízeními byly vybaveny. Sledoval se především 

rozsah zasaţené plochy, přímé či nepřímé škody na majetku a také uchráněné hodnoty. A zda 

tam došlo k úmrtí či zranění osob, které bylo způsobeno především právě v důsledku špatného 

provedení evakuace. Tam, kde PBZ instalováno bylo, se poţár ve většině případů díky včasné 

lokalizaci nerozšířil do takových rozměrů, škody byly menší a ani ztráty na ţivotech nebyly 

tak velké.  

Právě na základě porovnání investice na instalaci a provoz PBZ (u výrobních objektů 

především SSHZ) s výší škod, které by způsobil poţár, je dnes téměř samozřejmostí 

vybavenost průmyslových podniků těmito zařízeními.  Naopak u objektů, kde se vyskytuje 

větší počet osob (jedná se zejména o obchodní centra a výškové budovy, zdravotnická 

zařízení) je nutné pouţít minimálně EPS a případně SOZ, kde hlavním důvodem vyuţití 

těchto prvků je včasná identifikace poţáru a následně rychlé a bezpečné provedení evakuace. 

Dále se sledují i dílčí údaje, které se týkají projektování těchto zařízení s cílem zajistit jejich 

maximální efektivnost a spolehlivost.  

V EU jsou pro získávání dat potřebných pro potřeby poţárního inţenýrství především 

v oblasti stanovování odolnosti stavebních konstrukcí výpočtem vyuţívány Eurokódy [3], 

které byly vydány Evropskou komisí pro normalizaci. Jsou určeny pro návrh konstrukcí nejen 

za běţných podmínek, ale i pro situaci za poţáru. Výstupní data v těchto evropských 

projektových normách byly odvozeny taktéţ pozorováním a analýzou významných poţárů. 

Pokud rozbor skutečných poţárů nebyl dostačující, provedly se doplňující zkoušky, aby bylo 

dosaţeno co nejlepších a skutečnost nejlépe charakterizujících hodnot. Výsledky zkoumání 

byly vyuţity pro stanovení poţárního zatíţení a popis chování stavebních konstrukcí za 

poţáru. Neřeší se zde ale evakuace osob ani odvětrání prostorů či návrh PBZ. Eurokódy 

identifikují údaje, které jsou potřebné jak pro modely poţárů, tak pro poţární zkoušky. 

Posuzují vhodnost a přiměřenost dostupných údajů pro tyto potřeby.  

Pro sběr dat pro celkové potřeby poţárního inţenýrství by měl slouţit mezinárodní 

standard ISO/TC 92/SC 4 N 483 [20] (přehled některých platných ISO norem týkajících se 

problematiky poţárního inţenýrství je k nahlédnutí v Příloze E). Tento dokument doporučuje 

zejména projektantům, jaká data je potřeba pro tuto koncepci sbírat. Rovněţ odkazuje na 

metody a způsoby jejich získávání buď pomocí experimentálně naměřených hodnot, 

teoreticky odvozených údajů nebo dalších postupů, které jsou k zisku dat určeny. Najdeme 

zde parametry charakterizující například jednotlivé fáze průběhu poţáru, jevy doprovázející 
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poţár (zplodiny hoření, vývoj teplotního pole), dále například údaje týkající se reakce lidí na 

poţár nebo data charakterizující PBZ (doba detekce, aktivační čas, atd.). Nelze opomenout ani 

vlastnosti stavebních prvků a materiálů (jejich fyzikální, tepelné a mechanické vlastnosti). Pro 

posouzení poţárního rizika jsou vyuţity data odhadující důsledky a pravděpodobnost výskytu 

neţádoucího hoření, kterým nejprve předchází identifikace moţného nebezpečí. Ale některé 

uvedené informace jsou pouze poţadavky, které by bylo vhodné také aplikovat v praxi. Tyto 

data jsou neměřitelná. Zatím nejsou k dispozici metodiky k jejich získávání. V porovnání 

s tuzemskými projektovými technickými předpisy [17], [18] je návrh evropského standardu 

[20] teprve v začátcích. Obsah dat je sice nesrovnatelně vyšší a propracovanější, ale jejich 

vyuţití při projektování je pouze nastíněno.  

Aby se předešlo vzniku poţárů a následným škodám, je třeba mít spolehlivé informace 

o vzniku a vývoji poţárů, dále o reakci lidí ale i systémů poţární bezpečnosti na tyto události. 

Data by měla být snadno přístupná a obecná, aby byl navrhovaný objekt vyuţitelný pro celou 

řadu aktivit. Cílem těchto technických specifikací je poskytnout seznam údajů, moţných 

zdrojů, rozsah pouţitelnosti těchto dat a návrhy pro budoucí potřeby.  

 

4.5 Spolupráce s výrobci 

 

 Na základě zjištěné příčiny poţáru, kde se jednalo o technickou závadu na výrobku, je 

moţné kontaktovat výrobce za účelem nápravy chybného návrhu a provedení zařízení. 

Jestliţe byl vadným článkem výrobku stejného typu způsoben prokazatelně více jak jeden 

poţár, má vyšetřovatel povinnost tuto skutečnost neprodleně ohlásit GŘ HZS, které pak 

následně kontaktuje výrobce o těchto skutečnostech. Výrobce by pak měl zjednat nápravu.  

 

4.6 Poţární inţenýrství 

 

 Poţární inţenýrství je souhrnem zásad, které mají za cíl posoudit moţný průběh 

poţáru a jeho působení na okolí. Jestliţe je znám rozsah případného poţáru, lze zajistit 

přijatelný způsob řešení bezpečnosti konkrétního stavebního objektu včetně uţivatelů. 

Koncepce požární bezpečnosti je rozhodovací proces, který je zaloţen na provedení 

kvantitativní a kvantitativní analýzy, které jsou pak posouzeny dle předem stanovených 

kritérií [3]. Pouţitím vstupních dat, která byla získána například prostřednictvím poţárních 

zkoušek a analytických metod, vzniká poţárně bezpečnostní návrh. Analýza katastrofálních 
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poţárů, pozorování skutečných poţárů a prohlídky škod způsobených poţárem mohou být téţ 

zdrojem informací pro stanovení poţárně bezpečnostního návrhu. Tento návrh má slouţit ke 

zhodnocení moţného místa vzniku a rozšíření poţáru či kouře, reakci instalovaných PBZ 

a posouzení moţného chování osob při evakuaci.  

 

 

Obrázek 7 Postup řešení poţární bezpečnosti [3] 
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5 Návrh na uplatnění údajů pro potřeby poţárního inţenýrství 
 

 Oblast navrhování staveb je velmi široká a zahrnuje rozličné přístupy k řešení 

problému, které zohledňují jak poţadavky investora, tak poţadavky stávajících předpisů pro 

projektovou činnost. V současné době lze vyuţít následujících základních návrhových 

postupů:  

 normový postup – představuje soubor předepsaných obecných postupů, v nichţ se 

poţadavky na poţární bezpečnost staveb stanovují na základě tabulkových 

či zjednodušených výpočtových metod 

 schválené výpočtové metody – systematicky vyuţívají soubor návrhových výpočetních 

postupů (například Eurokódy) 

 postup založený na principech požárního inženýrství – účelný návrh poţární 

bezpečnosti, který je vytvořen na základě dokumentace vypracované podle výsledků 

kvalitativní a kvantitativní analýzy (soubor mezinárodních předpisů ISO)  [22] 

Snahou poţárního inţenýrství, jak jiţ bylo zmíněno dříve, je zajistit komplexní pohled na 

poţární bezpečnost staveb, případně uţivatelů těchto staveb. Prioritou je vyuţití takových 

postupů, které nejsou ekonomicky náročné, avšak poskytnou dostatečnou úroveň ochrany. 

Rozsah pouţití metod odlišného řešení (například poţárních modelů) od postupu, který 

stanoví technické dokumenty upravující podmínky poţární ochrany, je rámcově vymezen 

čl. 5.1.3. ČSN 73 0802 [17], kdy se doporučuje jejich aplikace u staveb vyšších neţ 60 m, 

u objektů, kde je soustředěn velký počet osob, nebo u staveb, které charakterem provozu či 

prováděnou stavební změnou vyţadují aplikaci podrobnějšího hodnocení. Vţdy ale musí být 

zachována přijatelná míra rizika. 

Při zpracování odlišného postupu se doporučuje postupovat podle přílohy I normy [17], 

přičemţ jde zejména o tyto oblasti poţárně bezpečnostního řešení objektu nebo jeho části:  

 podle konkrétních podmínek posuzovaných částí stavby stanovit mimořádná riziková 

loţiska poţáru a charakteristické parametry poţáru v těchto částech  

 podle rizikových loţisek poţáru určit členění stavby do poţárních úseků, stupně 

poţární bezpečnosti a poţadavky na stavební konstrukce včetně druhu konstrukcí, 

popřípadě poţárně nebezpečné prostory a odstupy 
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 podle charakteristických parametrů poţáru a podle výskytu osob v jednotlivých 

částech stavby stanovit podmínky evakuace osob a to i s ohledem na schopnost jejich 

pohybu 

 podle specifických podmínek moţného rozvoje poţáru, ochrany osob a podmínek 

zásahu poţárních jednotek stanovit instalaci poţárně bezpečnostních zařízení, včetně 

určení základních parametrů těchto zařízení      [22] 

Cílem poţárního inţenýrství je zajistit zejména tyto činnosti: 

 posouzení nebezpečí a rizika poţáru a jeho účinků 

 zmírnění potenciálních následků správným návrhem objektu 

 stanovení preventivních opatření pro omezení následků 

 návrh, instalace, údrţba nebo vývoj poţární detekce 

 návrh, instalace, údrţba nebo vývoj nového zařízení pro hašení poţáru 

 strategie nasazení sil a prostředků pro poţární zásah a záchranné operace 

 zpětná analýza příčin poţáru, rekonstrukce průběhu poţáru 

 

Návrh poţární bezpečnosti je moţno zajistit deterministickým či pravděpodobnostním 

postupem. U většiny budov (obytné domy, školy, nemocnice, administrativní budovy) je 

povaţováno za dostačující řešení deterministické, které je méně náročné a také rychlejší neţ 

řešení pravděpodobnostní [3]. To se uţívá tam, kde má budova jistý strategický význam a kde 

by následky chybného řešení poţární bezpečnosti byly značné (jedná se např. o elektrárny, 

petrochemické závody, atd.). Nedostatky v tradičním normovém postupu jsou především 

v neprovázanosti dílčích poţadavků. Tuto neprovázanost by mělo odstranit právě poţární 

inţenýrství. Výhoda oproti tradičnímu postupu je především v hospodárnějším návrhu řešení, 

z čehoţ se odvíjí další důleţitě skutečnosti, především pro investora stavby. Můţeme se zde 

ale setkat s nedostatkem vstupních dat pro výpočtové metody a taktéţ musíme počítat 

s časovou náročností na provedení návrhu.  

 

5.1 Kvalitativní studie návrhu 

 

Kvalitativní analýza je odborný úsudek, který slouţí k získání potřebných návrhových 

parametrů. Tyto výstupy se pak vyuţijí pro kvantitativní analýzu. Umoţní zváţit moţné 

způsoby vzniku poţáru a stanovit strategie potřebné pro udrţení rizika vzniku poţáru na 
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přijatelné úrovni. Metody poţárního inţenýrství jsou zvláště dobře pouţitelné pro navrhování 

rozlehlých objektů. Jednotlivé návrhy se pak porovnávají z hlediska účelnosti a nákladů na 

uskutečnění. 

 

Kvalitativní studie návrhu obsahuje [4]: 

 vymezení cílů poţární bezpečnosti (zabránit ztrátám na ţivotech a zdraví, zabránit 

škodám, ochrana ţivotní prostředí) 

 stanovení kritérií přijatelnosti (deterministická, pravděpodobnostní, porovnávací) 

 poznání architektonického řešení objektu (dispozice objektu, rozměry, technické 

vybavení, vnitřní dispozice, charakteristika uţivatelů) 

 stanovení poţárního nebezpečí (kde se bere v úvahu vše, co by ovlivnilo jak vznik, tak 

šíření poţáru) 

 návrh poţární bezpečnosti (stanoví se více návrhů, které se pak porovnávají z hlediska 

nákladů a účelnosti) 

 volbu poţárního scénáře (průběh konkrétního poţáru v prostoru a čase ovlivněný 

chováním osob či PBZ) 

 výběr metody analýzy (ta slouţí ke kvantifikaci vzniku a rozvoje poţáru, šíření 

plamene, pohybu kouře, pohybu a chování osob, účinků poţáru na stavební konstrukce 

objektu a jeho následků pro stavbu a její uţivatele)      

 

 

Obrázek 8 Co ovlivňuje poţární nebezpečí 
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5.2 Poţární scénáře  

 

Poţární scénář [3], [4] je popis časového průběhu určitého poţáru, který je ovlivňován 

několika faktory spojenými s prostorem, kde vznikl. Idealizuje skutečný poţár. Nejčastěji jsou 

zaznamenávány časové změny proměnných (rychlost uvolňování tepla, plocha poţáru aj.). 

Průběh návrhového poţáru se zpravidla rozděluje na fázi před celkovým vzplanutím a na fázi 

po celkovém vzplanutí. Pro analýzu se vybere jen několik scénářů, zhodnotit všechny by bylo 

nemoţné (lze jich stanovit nekonečně mnoho). Nejčastěji jsou voleny ty, které mají 

nejnepříznivější variantu rozvoje a které zároveň mají přijatelnou pravděpodobnost výskytu. 

Zohledňovat by měly jak konstrukční rizika, tak moţnost ohroţení zdraví a ţivota osob. 

Významným podkladem pro stanovení úvodního souboru moţných poţárních scénářů je 

statistika. Můţe být pouţita pro určení nejobvyklejších či nejnebezpečnějších druhů poţárů 

pro daný objekt. Ale musíme dát pozor na to, aby vybrána data byla pro posuzovaný objekt 

vhodná. Lze uţít informace i z jiných států. 

 

 

 

Obrázek 9 Návrh poţárního scénáře [22] 

 

5.3 Kvantitativní studie návrhu 

 

 Tato studie slouţí k získání číselného vyjádření parametrů potřebných pro návrh 

poţární bezpečnosti. V rámci kvantitativní analýzy dochází k posouzení dynamiky poţáru, 
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jeho průvodních jevů (například vznik a rozvoj poţáru, šíření kouře a toxických zplodin) 

a popisu následků těchto jevů na vnitřní a vnější prostředí stavby.  

 

Jedná se především o tyto skutečnosti: 

 stanovení dynamiky poţáru (vznik a rozvoj poţáru, šíření kouře) 

 posouzení stavebních konstrukcí za poţáru 

 návrh PBZ 

 zjištění bezpečné evakuace 

 

Metody vyuţívané pro kvantitativní analýzu jsou [4]: 

 jednoduché výpočty (základní empirické postupy prováděné ručně nebo triviálními 

programy) 

 deterministické řešení 

 pravděpodobnostní řešení         

 

5.4 Vyuţití dat pro kvantitativní analýzu 

 

Pro oblast prevence vzniku požáru lze nejvíce zdůraznit znalost minimální iniciační 

energie, teploty vznícení, popřípadě teploty vzplanutí. K popisu rozvoje požáru lze vyuţít 

modely lokálního poţáru. Pomocí těchto modelů lze získat údaje o tepelném zatíţení okolí 

způsobeného plameny a prouděním horkých plynů, dále hmotnostní proudění zplodin hoření 

v různé výšce, průběh zakouření prostoru, vliv PBZ a dobu aktivace hlásičů.  

Pro posouzení závaţnosti poţárů v poţárním inţenýrství je důleţitý moment, kdy 

dojde k celkovému vzplanutí [4]. V této fázi dosahuje rychlost uvolňování tepla maximálních 

hodnot. V tomto momentu je šance na přeţití téměř nulová a nepředpokládá se ani záchrana 

majetku případným hasebním zásahem. Tento okamţik se dá určit z rychlosti uvolňování 

tepla, která je pro vznik celkového vzplanutí potřebná.  

Kvantitativní analýza také stanovuje průběh zakouření daného poţárního úseku. Toto 

je důleţité z důvodu stanovení potřebné doby k bezpečné evakuaci osob z ohroţeného objektu 

[4]. Velikost a teplota šlehajících plamenů a tepelný tok je moţné vyuţít pro stanovení 

odstupové a bezpečné vzdálenosti od posuzovaného úseku, aby nedocházelo ke zbytečnému 

rozšiřování poţáru. 
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Obrázek 10 Fáze charakterizující volný rozvoj poţáru [24] 

 

 

Součástí návrhu poţární bezpečnosti posuzovaného objektu je i navrhnout takové 

stavební konstrukce, které by byly schopné po určitou dobu odolávat především tepelným 

účinkům hoření a bránit dalšímu rozšiřování poţáru. Při projektování podle technických 

norem se stanovuje požární odolnost, coţ je doba, během níţ je stavební konstrukce schopná 

zachovat svou funkci při poţáru (únosnost, stabilitu, celistvost apod.) [17], [18]. Hodnota 

poţadované odolnosti závisí na výšce objektu, na tepelném zatíţení, druhu a významnosti 

konstrukce. Vyuţitím inţenýrských postupů se s teplotní křivkou ani s dobou působení poţáru 

nepočítá. Místo toho se stanoví charakteristika poţáru, kterou bude reprezentovat jeden nebo 

více poţárních scénářů pro konkrétní budovu. Na základě toho se pak stanovuje tepelná 

a mechanická odezva konstrukcí, která je způsobena působením těchto poţárů [4]. Návrhy na 

účinky poţáru se opírají o výsledky zkoušek, jednoduchých výpočtů nebo zpřesněných 

výpočtových modelů. 

S příchodem rozlehlých staveb, jako jsou obchodní centra či pasáţe apod., je ohroţeno 

stále větší mnoţství osob. Stavby jsou rozděleny do větších poţárních úseků a běţná pasivní 

ochrana jiţ není dostačující. Dělení na menší sekce by bylo nevyhovující především 

z hlediska provozního. Toto řešení by mohlo navíc několikanásobně zvýšit celkové náklady 

na zabezpečení. Hlavními cíli PBZ jsou uskutečnění včasné a bezpečné evakuace, sníţení 

tepelného namáhání stavebních konstrukcí, zkrácení doby působení poţáru a i zlepšení 

podmínek pro zasahující hasiče (lepší viditelnost, niţší teplota). Určuje se maximální 

přípustný rozvoj poţáru, kterého můţe být dosaţeno, aby reakce příslušného detekčního 

systému včas upozornila na hrozící nebezpečí. Vstupními daty pro návrh SOZ jsou především 
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výška kouřové vrstvy, hmotnostní mnoţství kouře a teplota plynů ve vrstvě [4]. SSHZ má 

zajistit spolehlivé potlačení poţáru v počátečním stádiu nebo alespoň omezit mnoţství 

vyvíjeného kouře a tepla. Doba aktivace sprinklerové hlavice je závislá na její teplotní 

citlivosti. Sniţování rychlosti uvolňování tepla chlazením kapkami vody se stanovuje 

výpočtem. Jak ukazují zahraniční statistiky, prostory vybavené SSHZ vykazují 

několikanásobně niţší ztráty na ţivotech osob při poţáru neţ objekty bez SSHZ [4]. Jako 

opodstatnělé se to jeví především tam, kde se bude vyskytovat větší počet osob (stavby pro 

ubytování, výškové budovy, nákupní centra). 
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6 Zhodnocení zaznamenávání a vyuţití dat 
 

V České republice je zaznamenávání dat na velice dobré úrovni ve srovnání 

s ostatními zeměmi, především v rámci EU. Stejně tak, jako nedávno zavedený jednotný 

informační systém koordinující spolupráci záchranných sloţek [15], můţe být způsob 

zaznamenávání informací při ZPP v ČR inspirací pro vytvoření jednotné metodiky, která by 

byla pro všechny země EU stejná. Úroveň problematiky zjišťování dat by podstatně stoupla. 

Především by se vymazaly hluboké rozdíly, které existují i mezi vyspělými státy.  

 

O co by bylo vhodné doplnit zjišťované informace v ČR: 

 sledování celkově většího mnoţství dat (například zaznamenávání chování stavebních 

konstrukcí nebo jednotlivých poţárních úseků při poţáru, odhad stupně poškození 

konstrukce, porušenost skleněných výplní otvorů při poţáru atd.) 

 sledovat funkci aktivní ochrany (účinnost SOZ a SSHZ) 

 sledování a odborný odhad lidského chování při poţárech (tato činnost by ale zřejmě 

nebyla náplní práce hasičů ani vyšetřovatelů, nýbrţ třeba psychologů) 

 

Výhody zavedení evropského standardu [20]: 

 dostatek potřebných a ověřených informací pro potřeby projektování 

 rozvoj a zdokonalování postupů poţárního inţenýrství při návrhu poţární bezpečnosti 

atypických staveb (výškové budovy, atria, obchodní centra) 

 vytvoření jednotných návrhů na podrobné výpočty odolnosti stavebních konstrukcí 

 sníţení rizika ohroţení osob poţáry na minimum 

 zlepšení úrovně poţární ochrany v zemích EU 

 

Nevýhody: 

 zvýšení finančních nákladů na zavedení potřebných bezpečnostních opatření 

(poţadavky mohou být naopak při podrobnějším výpočtu sníţeny) 

 zvýšení poţadavků na odborné znalosti příslušníků ZPP 

 časová náročnost na zpracování zjištěných dat 

 spolupráce s odborníky jiných oblastí (například statiky, vzduchotechniky, 

psychologie atd.) 
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Závěr 

 Nebezpečí vzniku poţáru tu bylo, je a bude stále. I kdyţ je poţární ochrana neustále 

zdokonalována, hrozba vzniku poţáru přetrvává i nadále. S příchodem nových technologií 

a materiálů je třeba počítat s novými riziky a řádně se na ně připravit, aby zbytečně 

nedocházelo k ohroţování ţivotů a zdraví lidí, zvířat, případně ke škodám na majetku. Ztráty 

způsobené poţáry jsou stále značně vysoké v porovnání se škodami způsobenými jinými 

mimořádnými událostmi. Z toho důvodu se jistě vyplatí investovat do vývoje ochranných 

opatření, jejichţ zavedení má těmto následkům předcházet. Náklady na jejich instalaci jsou ve 

srovnání s napáchanými škodami nesrovnatelně niţší. A to nemluvě o ztrátách na lidských 

ţivotech, které jsou nenahraditelné.  

Aby bylo moţné zlepšit zabezpečení staveb před poţáry, je nutné zabývat se sběrem 

a následným vyuţitím dat. V úvodu této práce byl nastíněn vývoj poţární prevence od prvních 

poţárních řádů aţ po současně platné technické předpisy. Stěţejní část byla věnována 

způsobu zaznamenávání informací nejen v České republice (kde je tato problematika na 

vysoké úrovni), ale i v zahraničí (především v EU a USA), a jejich vzájemným porovnáním. 

Účelem bylo zdůraznit nejpodstatnější rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a navrhnout moţný 

způsob řešení tohoto problému. V evropských zemích stále chybí spolupráce při získávání 

a vzájemném poskytování potřebných dat. V kaţdém státě má tato problematika rozdílnou 

úroveň. Proto by do budoucna nebylo špatné vytvořit společné cíle, které by sjednotily úroveň 

poţární ochrany alespoň v rámci EU. 

 Cílem této práce bylo poukázat na princip sběru a následného vyuţití údajů 

o poţárech, poukázat na úroveň dané problematiky jak v ČR, tak i v zahraničí, vyzdvihnout 

nedostatky a navrhnout moţná řešení na jejich odstranění. 

Aplikací inţenýrských postupů při návrhu poţární bezpečnosti lze dosáhnout 

efektivního výsledku, aniţ by investiční náklady na realizaci potřebných opatření přesáhly 

únosnou mez. Proto by bylo vhodné vybudovat jednotnou informační základnu, která by byla 

zdrojem dat o poţárním nebezpečí pro tuto vědní disciplínu.  

  

 

 

 

 

 



 

  32  

Pouţitá literatura 

Tištěné monografie 

[1] BANASINSKÝ, V., ŠEVEČEK, P. Zjišťování příčin požárů. 1. vydání. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, 1985, 64 s. ISBN: 80-7078-270-6. 

 

[2] JANATA, J., HLADÍK, V., KOZÁK, J., T. Požáry v českých zemích. 1. vydání, Praha: 

Professional Publishing, 2009, 99 s. ISBN 978-80-86946-96-2. 

 

[3] KUČERA, P., KAISER, R. Úvod do požárního inženýrství. 1. vydání, Ostrava: Edice 

SPBI Spektrum, 2007, 173 s. ISBN 978-807385-024-1. 

 

[4] KUČERA, P., KAISER, R., PAVLÍK, T.,POKORNÝ, J. Metodický postup při 

odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany. 1. vydání, Ostrava: 

Edice SPBI Spektrum, 2008, 201 s. ISBN 978-807385-044-9. 

 

[5] Metodický postup HZS ČR při zjišťování příčin vzniku poţárů – 1. (postup při šetření 

poţárů), 93 s. 

 

[6] Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České 

republiky ze dne 14. ledna 2011. 2011. částka 3. 13 s. 

 

[7] ŠROM, I. Zjišťování příčin vzniku požárů od elektrických iniciátorů. 1. vydání. 

Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2009, 72 s. ISBN: 978-80-7385-073-9. 

 

[8] YUNG, D., Principles of Fire Risk Assessment in Building. Toronto: John Wiley & 

Sons, Ltd, 2008. [Chapter.] 3., Fire Risk Asessment Based on Past Fire Experience, s. 

17-33. ISBN: 978-0-470-85402-0.  

 



 

  33  

Normy, právní předpisy 

[9] Česko. Vláda. Nařízení vlády č. 91 ze dne 1. března 2010 o podmínkách poţární 

bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. In Sbírka zákonů, 

Česká republika. 2010. částka 34. Dostupný také z WWW: 

<http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7026-narizeni-vlady-c-91-2010-sb-

o-podminkach-pozarni-bezpecnosti-pri-provozu-kominu-kourovodu-a-spotrebicu-

paliv>. 

 

[10] Česko. Ministerstvo vnitra. Vyhláška č. 23 ze dne 29. ledna 2008 o technických 

podmínkách poţární bezpečnosti staveb. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2008. 

částka 10. Dostupný také z WWW: 

<http://www.fbi.vsb.cz/miranda2/export/sitesroot/fbi/030/cs/sys/resource/PDF/vyhlask

a23.pdf>. 

 

[11] Česko. Ministerstvo vnitra. Vyhláška č. 87 ze dne 31. března 2000, kterou se stanoví 

podmínky poţární bezpečnosti při svařování a nahřívání ţivic v tavných nádobách. In 

Sbírka zákonů, Česká republika. 2000. částka 29. Dostupný také z WWW: 

<http://www.ebtservis.cz/odkazy/legislativa/zneni_predpisu/00-087.htm>. 

 

[12] Česko. Ministerstvo vnitra. Vyhláška č. 246 ze dne 29. června 2001 o stanovení 

podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru. In Sbírka zákonů, 

Česká republika. 2001. částka 95. Dostupný také z WWW: 

<http://www.fbi.vsb.cz/miranda2/export/sitesroot/fbi/030/cs/sys/resource/PDF/vyhlas

ka-246.pdf>. 

 

[13] Česko. Zákon č. 133 ze dne 17. prosince 1985 o poţární ochraně. In Sbírka zákonů 

České republiky. 1985. částka 34. Dostupný také z WWW:  

<http://www.fbi.vsb.cz/miranda2/export/sitesroot/fbi/030/cs/sys/resource/PDF/zakon_

133.pdf>. 

 

[14] Česko. Zákon č. 200 ze dne 17. května 1990 o přestupcích. In Sbírka zákonů České 

republiky. 1990. částka 35. Dostupný také z WWW:  

 <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=200/1990>. 

 

http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7026-narizeni-vlady-c-91-2010-sb-o-podminkach-pozarni-bezpecnosti-pri-provozu-kominu-kourovodu-a-spotrebicu-paliv
http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7026-narizeni-vlady-c-91-2010-sb-o-podminkach-pozarni-bezpecnosti-pri-provozu-kominu-kourovodu-a-spotrebicu-paliv
http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7026-narizeni-vlady-c-91-2010-sb-o-podminkach-pozarni-bezpecnosti-pri-provozu-kominu-kourovodu-a-spotrebicu-paliv
http://www.fbi.vsb.cz/miranda2/export/sitesroot/fbi/030/cs/sys/resource/PDF/vyhlaska23.pdf
http://www.fbi.vsb.cz/miranda2/export/sitesroot/fbi/030/cs/sys/resource/PDF/vyhlaska23.pdf
http://www.ebtservis.cz/odkazy/legislativa/zneni_predpisu/00-087.htm
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=200/1990


 

  34  

[15] Česko. Zákon č. 239 ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a 

změně některých zákonů. In Sbírka zákonů České republiky. 2000. částka 73. 

Dostupný také z WWW: 

 <http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00239&cd=76&typ=r>. 

 

[16] ČSN 06 1008. Požární bezpečnost tepelných zařízení. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, meteorologii a státní zkušebnictví, leden 1998. 44 s. 

 

[17] ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, meteorologii a státní zkušebnictví, červen 2009. 122 s. 

 

[18] ČSN 73 0804. Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, meteorologii a státní zkušebnictví, únor 2010. 155 s. 

 

[19] ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, meteorologii a státní zkušebnictví, duben 2009. 44 s. 

  

[20] ISO/TC 92/SC 4 N 483:2007. Fire safety – Data needed for fire safety engineering. 

Geneva: ISO, 2007. 49 s. (pracovní verze dokumentu)  

 

 

Zdroje na internetu 

[21] Hasičský záchranný sbor České republiky: Statistické ročenky Hasičského 

záchranného sboru ČR [online]. [cit. 2011-03-10]. Dostupný z WWW: 

<http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-

cr.aspx>. 

 

[22] POKORNÝ, JIŘÍ, KUČERA, PETR. Specifické posouzení vysoce rizikových podmínek 

požární bezpečnosti. Časopis Stavebnictví [online]. Květen 2009, č. 05/09 [cit. 2011-

03-10]. Dostupný z WWW:  

<http://www.casopisstavebnictvi.cz/specificke-posouzeni-vysoce-rizikovych-

podminek-pozarni-bezpecnosti_N2318>. 

 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00239&cd=76&typ=r
http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx
http://www.casopisstavebnictvi.cz/specificke-posouzeni-vysoce-rizikovych-podminek-pozarni-bezpecnosti_N2318
http://www.casopisstavebnictvi.cz/specificke-posouzeni-vysoce-rizikovych-podminek-pozarni-bezpecnosti_N2318


 

  35  

[23] POŘÍZEK, J., Tunel: Požární zkouška v tunelu Mrázovka [online]. Leden 2007, roč. 

16, č. 1, [cit. 2011-03-10]. Dostupný z WWW:  

<http://www.ita-aites.cz/files/tunel/2007/1/tunel-0701-9.pdf>. 

 

 

[24] Poţární minimum pro vzduchotechniku (I) - TZB-info [online]. [cit. 2011-03-01]. 

Dostupný z WWW:  

<http://www.tzb-info.cz/2725-pozarni-minimum-pro-vzduchotechniku-i>. 

 

[25] ŘEPA, F., Auto Moto Revue: Když hoří v tunelu [online]. Červenec 2010 [cit. 2011-

03-10]. Dostupný z WWW:  

<http://www.ceskatelevize.cz/porady/1170433294-auto-moto-

revue/210562221510003/3871-bezpecnost/?clanek=848>. 

 

[26] U.S. Fire Administration: About NFIRS [online]. [cit. 2011-03-10]. Dostupný 

z WWW:  

<http://www.usfa.dhs.gov/fireservice/nfirs/about.shtm>. 

 

[27] Wikipedie: Velký požár Londýna [online]. [cit. 2011-03-10]. Dostupný z WWW:  

<http://cs.wikipedia.org/wiki/PoţárLondýna>. 

 

[28] WFSC [online]. [cit. 2011-03-10]. Dostupný z WWW: 

<http://www.genevaassociation.org/Affiliated_Organizations/WFSC.aspx>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ita-aites.cz/files/tunel/2007/1/tunel-0701-9.pdf
http://www.tzb-info.cz/2725-pozarni-minimum-pro-vzduchotechniku-i
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1170433294-auto-moto-revue/210562221510003/3871-bezpecnost/?clanek=848
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1170433294-auto-moto-revue/210562221510003/3871-bezpecnost/?clanek=848
http://www.usfa.dhs.gov/fireservice/nfirs/about.shtm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Požár%1fLondýna
http://www.genevaassociation.org/Affiliated_Organizations/WFSC.aspx


 

  36  

Seznam zkratek 
 

 

ČNR   Česká národní rada 

EPS   Elektrická poţární signalizace 

EU   Evropská unie  

GŘ HZS ČR  Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

NFIRS   National Fire Incident Reporting System 

PAVÚS  Poţárně atestační a výzkumný ústav stavební 

PBZ   Poţárně bezpečnostní zařízení 

PČR   Policie České republiky 

SOZ   Samočinné odvětrací zařízení 

SSHZ   Samočinné stabilní hasicí zařízení 

SSU   Statistické sledování události 

TÚPO   Technický ústav poţární ochrany 

USA   Spojené státy americké 

USFA   U.S. Fire Administration 

WFSC   World Fire Statistics Centre  

ZPP   Zjišťování příčin poţárů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  37  

Seznam obrázků 

 

Obrázek 1 Poţár Londýna, rok 1666 [27] ................................................................................. 3 

Obrázek 2 Postup poţární bezpečnosti ..................................................................................... 4 

Obrázek 3 Náhled do programu SSU ........................................................................................ 6 

Obrázek 4 Poţární zkouška v tunelu [25] ................................................................................. 9 

Obrázek 5 Okolnosti mající vliv na šíření poţáru ................................................................... 14 

Obrázek 6 Nejčastější příčiny vzniku poţárů (seřazeno sestupně) ......................................... 17 

Obrázek 7 Postup řešení poţární bezpečnosti [3] ................................................................... 22 

Obrázek 8 Co ovlivňuje poţární nebezpečí ............................................................................ 25 

Obrázek 9 Návrh poţárního scénáře [22]................................................................................ 26 

Obrázek 10 Fáze charakterizující volný rozvoj poţáru [24] ................................................... 28 

 

 

Seznam grafů 

 

Graf 1 Počet poţárů v letech 1995 – 2009 .............................................................................. 16 

 

 

 

Seznam příloh 
 

Příloha A: Formulář pro zadávání dat v ČR 

Příloha B: Příklad formuláře pro zadávání dat do NFIRS 

Příloha C: Zjišťování příčin poţárů 

Příloha D: Náhled do statistické ročenky HZS 

Příloha E: Přehled některých platných ISO norem



Vyuţití údajů o poţárech pro potřeby poţárního inţenýrství 

Netolická Kamila 1 

Příloha A: Formulář pro zadávání dat v ČR 

 

HZS Pardubického kraje – Územní odbor Chrudim                                     531000 

Topolská 569, 537 01 Chrudim Tel: 469 632920 nebo 21 nebo 25  

Z Á P I S   O   P O Ţ Á R U 

Adresa poţáru    

Datum a  čas zpozorování  

Datum a čas ohlášení :  

Poţár zpozorovala osoba :  

Za jakých okolností  

Na místo se dostavil ZPP  

Datum a čas dostavení  

Šetří útvar Policie :   

Datum a čas vzniku poţáru 

včetně tolerancí (popsat 

zdůvodnění dle čeho byl čas 

vzniku stanoven): 

 

Majitel (adresa, dat.narození, 

firma – IČ): 

 

Uţivatel (adresa, dat. narození, 

firma – IČ): 

 

Druh vlastnictví  

Druh objektu   

Místo vzniku  

Počet podlaţí  cel. podlaţí / PP  

Poţár vznikl v podlaţí    

Rok  výstavby  

Obvodové zdivo  

Svislé dělící konstrukce  

Stropní konstrukce  

Tvar střechy a konstrukce  

Poţární úsek tvoří ( s ohledem 

na místo vzniku) 

 

Nedostatky v provedení 

poţ.úseku 

 

Plocha poţ. v m
2
  

Hasební  práce před příjezdem 

jednotek 

 

Látky,které začaly hořet  

Příčina vzniku poţáru  

ohniska svědecké 

               poţární 

               kriminalistické 

 

 

 

stanovené verze a zdůvodnění 

jejich vyloučení 

 

Iniciátor (ne dopraní  
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prostředek) název,typ 

---------------//---------------- rok výroby :                       výrobní číslo :  

druh iniciátoru (část finálního 

výrobku ) 

 

Dopravní prostředek, pracovní stroj název: 

     rok výroby :                                                                    RZ : 

     Typ:                                                                                číslo technického průkazu: 

     výrobní číslo karoserie:                             

část dopravního prostředku / 

vozidla, kde došlo ke vzniku 

poţáru popis 

 

Celková přímá škoda      v Kč.  

      z toho: na stavební části  

      na vybavení, technologii,     

dopravních a pracovních.strojích 

 

     na materiálu  

     na lese  

     na zemědělské výrobě  

Uchráněno v Kč.  

     uchráněno na čem  

Pojištěno (ano/ne) název pojišť.        

Zraněn HZS/SDH (pro kaţdou 

osobu zvlášť  ze které jednotky) 

HZS Jméno a příjmení: 

SDH Jméno a příjmení: 

     data narození a  bydliště HZS: 

SDH: 

     druh zranění HZS: 

SDH: 

Zraněn občan/dítě   Jméno a příjmení: 

     data narození a bydliště  

     druh zranění  

Usmrcen HZS/SDH Jméno a příjmení: 

     data narození a bydliště  

     příčina úmrtí  

Usmrcen občan/dítě  Jméno a příjmení: 

     data narození a bydliště:  

     příčina úmrtí  

EPS:   je/není                    fungovala: ano / ne                      SHZ: je / není                   

fungovala: ano / ne 

Porušení předpisů , norem PO a 

jiných  (např.vlastní stanovené 

podmínky atd.):  

 

Uzavření přestupku na místě –

způsob:    

Blokově:  ano / ne           Výše pokuty: v Kč 

Komu udělena a dle kterého 

ustanovení,  (znění §) 

Jméno a příjmení: 

data narození: 

bydliště: 

Majitel ţádá / neţádá písemné 

vyrozumění: 

PSČ:                                                obec: 
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Datová schránka číslo(fyzická a 

fyzicky podnikající osoba) 

 

Zaslat vyrozumění datovou 

schr. 

ano                ne  - forma převzetí   (platí pro všechny 

kategorie)     

Další zjištěné nedostatky na 

úseku PO nemající přímou 

souvislost se vznikem poţáru: 

 

Fotodokumentace: ano / ne                 Video ano/ ne                               Náčrtek: vţdy!  

ano / ne    

Předané písemné podklady na 

ZPP-druh/počet listů 

Zápis o poţáru:                          1 /  

Náčrtek:                                     1 /  

Zápis o podání vysvětlení          1 /  

Jiné zjištěné údaje (např. 

zajištění dokumentace,odebrání 

vzorku apod.): 

 

Předal:                                                            Převzal podpis                                      
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Příloha B: Příklad formuláře pro zadávání dat do NFIRS 
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Příloha C: Zjišťování příčin poţárů 

 

Analýza poţárního nebezpečí 

 

 Analýza zkoumá poţár s ohledem na jeho příčinu a průběh. Znamená posouzení 

moţnosti vzniku poţáru, jeho šíření, likvidaci a evakuaci. Závěry jednotlivých bodů této 

činnosti lze vyuţít ke stanovení verze vzniku a ke stanovení postupů k zabránění šíření 

poţáru. Dále tyto výsledky posuzují práci jednotek poţární ochrany v průběhu hašení, 

stanovují opatření pro průběh evakuace a také se pouţijí k úpravě stávajících předpisů 

o poţární ochraně. A v neposlední řadě poslouţí ke stanovení míry zavinění jednotlivých osob 

na vzniku poţáru a k vyvození jejich právní odpovědnosti za provedené skutky. 

 

Ohledání poţářiště 
 

 Rozeznáváme statické ohledání a dynamické ohledání [5]. Při statickém se nijak 

nemanipuluje s předměty ani se nerozebírají konstrukce či zařízení. Úkolem je především 

určit ohnisko, zadokumentovat jeho příznaky a zaznamenat vzájemné rozloţení předmětů na 

místě. Ve stádiu dynamického ohledání jiţ dochází k manipulaci se zařízeními, rozebírání 

konstrukcí, odkrývání vrstev popela a zbytků. Provádí se podrobné ohledání za současného 

odběru vzorků, pokud je to potřeba. Vše nalezené je třeba zadokumentovat (nákres, 

fotografie). Vţdy se postupuje od celkového pohledu k jednotlivým detailům.  

Po ohledání se stanoví několik verzí příčin vzniku poţáru. Verze je základní 

předpoklad o příčině a okolnostech vzniku poţáru [5]. Jedná se o domněnku, odhad 

skutečností, které vedly ke vzniku hoření. Sleduje vysvětlení proč, z jakých příčin, jakým 

chováním a v důsledku jakých okolností poţár vznikl. Jednotlivé verze se následně prověřují 

a vzájemně porovnávají na základě zjištěných faktů před vznikem poţáru a závěrů z ohledání 

poţářiště. Výsledkem je pak potvrzení jedné verze, ostatní jsou vyloučeny. A tím je případ 

objasněn. 

 

Ohledání můţeme charakterizovat následujícími úkoly: 

 zajištění ohniskových příznaků 

 stanovení plochy ohniska poţáru 

 směr šíření hoření 
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 odebrání a zafixování předmětů, které mohou být věcným důkazem 

 odebrání vzorků za účelem provedení expertízy 

 vyhledání stop činností a pohybu osob, které by mohly mít vztah k příčině nebo šíření 

poţáru 

 

Situace na poţářišti před vznikem poţáru 
 

 Sem můţeme zařadit vše, co mělo bezprostřední vliv na vytvoření příznivých 

podmínek, díky kterým došlo k poţáru, a také to, co ovlivnilo jeho další vývoj. Tyto fakta 

můţou značně usnadnit stanovení místa vzniku poţáru, ale i sestavení a prověrku verzí jeho 

příčiny.  

 

Je nutné zejména [5]: 

 zjistit poţárně technické charakteristiky jednotlivých částí objektu, ve kterém poţár 

vznikl  

 zjistit vlastnosti, mnoţství, stav, rozmístění a způsob skladování materiálů a látek či 

surovin, které se v postiţeném místě nacházely 

 vyhodnotit průběh a charakteristiku technologického procesu, rozmístění, stav a funkci 

strojních zařízení 

 vyhodnotit místní specifické podmínky, zvyky a způsoby a dodrţování pravidel 

bezpečnosti na úseku poţární ochrany  

 zjistit činnost nebo pohyb osob a konkrétní situaci, která předcházela poţáru 

 znát meteorologickou situaci v době před poţárem      

 

Poţárně technická charakteristika objektu 

 

 Cílem je vyhledat konstrukční a stavební zvláštnosti objektu, které se pak porovnávají 

s následky poţáru. Tyto poznatky lze vyuţít při stanovení místa vzniku, ke stanovení a 

prověrce verzí i k vysvětlení rozvoje poţáru. Odborník se zaměřuje především na 

architektonické stavební zvláštnosti, odolnost stavebních konstrukcí a třídu reakce materiálů 

na oheň, dále pak na konstrukční zvláštnosti stavebních prvků (profil, povrch, otvory) [5]. 

Samozřejmě nesmí opomenout prověřit stav konstrukcí či stavebních hmot, kvalitu provedené 

práce, netěsnosti, oslabení izolace, nerovnoměrné zatíţení atd.  
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Charakteristika surovin a materiálů 

 

 Nalezené materiály, suroviny, výrobky v zóně hoření mají podstatný vliv na stanovení 

reálných verzí, jejich prověrku a následné posouzení příčiny vzniku poţáru. Sleduje se jejich 

uloţení s ohledem na výskyt moţných iniciátorů, skladování, mnoţství, účel jejich vyuţití v 

daném místě a samozřejmě jejich poţárně technické charakteristiky (teplota vzplanutí, 

vznícení, rychlost šíření plamene po povrchu atd.). 

 

Technologie výroby, výrobní zařízení 

 

 Zde je nutné shromáţdit co nejvíce údajů, které by charakterizovaly technologický 

proces (procesní parametry, předpisy o bezpečnosti provozu, délka provozu, obsluha), jeho 

zvláštnosti či rozmístění výrobních zařízení. 

 

O výrobním zařízení je třeba vyhledat, zjistit [5]: 

 druh, popis, funkce, parametry, výrobce 

 jeho stav, ovládání, umístění 

 poruchy při činnosti 

 doklady o poruchách a údrţbě 

 stav silových a hnacích zařízení, strojního ovládání (loţiska, hřídele) 

 stav elektrické instalace a zařízení, jištění, doklady o revizích 

 stav topných těles 

 související předpisy a jejich dodrţování 

 nepořádek v objektu          

 

Specifické podmínky a zvyky, dodrţování poţární ochrany 

 

 Jedná se o vztahy a zvyklosti na pracovištích, v rodině, se sousedy. Různé zvyky, které 

právě souvisí se zanedbáním poţární ochrany, mohou být příčinou vzniku poţárů z nedbalosti 

bez zjevného úmyslu.  

 

Některé příklady zvyklostí [5]: 

 k zatápění se pouţívají hořlavé látky 

 kouření na zakázaných místech 
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 pouţívání otevřeného ohně (při svařování, při stavebních pracích) 

 pouţívání vařičů, teplometů na k tomu neurčených místech 

 zanedbání dohledu nad technologickým zařízením      

 

Pro zjištění stavu protipoţární ochrany je nutné zejména vyhodnotit protipoţární opatření 

pro daný objekt, vyhodnotit organizační zajištění a zda bylo vše v souladu s poţárně 

bezpečnostním řešením stavby (školení zaměstnanců, vybavení poţárně bezpečnostními 

zařízeními a hasebními prostředky, vyhlašování poplachu).  

 

Selekce sbíraných údajů v jednotlivých vybraných typech objektů 

 

 Při posuzování poţářiště, které se nachází v místě výrobního objektu, se musí 

vyšetřovatel zaměřit mimo časový interval bezprostředně před vznikem poţáru především na 

[5]: 

 postup výroby 

 zařízení výrobního objektu 

 elektrickou instalaci a zařízení 

 charakteristiku pouţívaných surovin 

 pracovní dobu           

 

V zemědělských stavbách se odborník zaměřuje především na typ materiálu v postiţeném 

objektu, podmínky a místo jeho uskladnění. Dále se prověřuje stav různých strojů a zařízení 

(fukarů, řezaček), stav elektrické instalace, způsob uskladnění hnojiv a pícnin či umístění 

topných zařízení.  

V objektech pro bydlení je nutné se především zajímat o stav elektroinstalace, o umístění 

elektrických či plynových spotřebičů, umístění a stav topidel, rozmístění jiných moţných 

iniciátorů. A další důleţitou věcí v této souvislosti je určitě i analýza vzájemných vztahů 

nejen v rodinném kruhu, ale i se sousedy.  

 



Vyuţití údajů o poţárech pro potřeby poţárního inţenýrství 

Netolická Kamila 1 

Příloha D: Náhled do statistické ročenky HZS 
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Příloha E: Přehled některých platných ISO norem 
 

 ISO/TS 16732:2005 

Fire safety engineering -- Guidance on Fire Risk Assessment 

 ISO/TS 16733:2006 

Fire safety engineering -- Selection of Design Fire Scenarios and Design Fires 

 ISO 16730:2008 

Fire safety engineering -- Assessment, Verification and Validation of Calculation 

Methods 

 ISO 23932:2009 

Fire safety engineering -- General Principles 

 ISO/TR 16738:2009 

Fire-safety engineering -- Technical Information on Methods for Evaluating 

Behaviour and Movement of People 

 ISO 5659-2:2006 

Plastics -- Smoke Generation -- Part 2: Determination of Optical Density by a Single-

chamber Test 

 ISO/TR 13387-2:1999 

Fire safety engineering -- Part 2: Design Fire Scenarios and Design Fires 

 ISO/TR 13387-1:1999 

Fire safety engineering -- Part 1: Application of Fire Performance Concepts to Design 

Objectives 

 ISO/TR 13387-3:1999 

Fire safety engineering -- Part 3: Assessment and Verification of Mathematical Fire 

Models 

 ISO/TR 13387-4:1999 

Fire safety engineering -- Part 4: Initiation and Development of Fire and Generation of 

Fire Effluents 

 ISO/TR 13387-7:1999 

Fire safety engineering -- Part 7: Detection, Activation and Suppression 

 ISO/TS 24679:2011 

Fire safety engineering -- Performance of structures in fire 

 


