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Anotace 

 

DRÁBKOVÁ, K.: Využití zjišťování příčin požárů v podmínkách dopravního podniku. 

Diplomová práce. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2012, 68 stran 

 

Klíčová slova: poţár, zjišťování příčin poţárů, veřejná doprava, dopravní podnik 

 

 Předmětem diplomové práce  je popis specifik zjišťování příčin poţárů v podmínkách 

dopravního podniku zaměřeného na přepravu a odbavování cestujících a návrh dalšího vyuţití 

takto získaných poznatků. Cílem je na základě zjištěných skutečností a zpracovaných statistik 

vyhodnotit poţární bezpečnost objektů slouţících k odbavení cestujících a prostředků 

hromadné dopravy osob a navrhnout vhodná opatření vedoucí ke sníţení počtu mimořádných 

událostí případně minimalizaci jejich následků. 

 

 

 

 

Abstract 

 

DRÁBKOVÁ, K.: Utilization of investigation of fire causes in conditions of a transport 

company. Diploma thesis. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2012, 68 pages 

 

Keywords: fire, investigation of fire causes, public traffic, public transportation company 

 

 A matter of this thesis is description of specifics of fire causes investigation at public 

transport company specialized for persons transit and dispatch and to suggest further 

improvement of these knowledges. The objective is analysing fire protection buildings 

and public transport vehicles fire security on base of realized facts and propose suitable 

precautions leading to lowering the emergency incidents or just to decline their consequences. 
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Úvod 

 

 Bezpečnost přepravovaných osob je jednou z priorit kaţdého dopravce. Ti se tedy 

snaţí najít způsob, jak předcházet vzniku mimořádných událostí nebo jejich následky 

co moţná nejvíce minimalizovat. Za tímto účelem se dopravní podniky sdruţují 

v celosvětovém svazu veřejné dopravy (UITP), jehoţ cílem je sjednotit postup a nastavit 

určité hranice minimální nutné ochrany cestujících. Vychází se ze standardů NATO, 

ISO 9001 a APTA (asociace veřejných dopravců USA). Svaz zpracovává bezpečnostní 

zásady, které pak jednotlivé dopravní podniky přijímají a postupně aplikují v praxi. 

 

 Ačkoli je za největší nebezpečí v dopravě povaţován vznik dopravní nehody, nelze 

opomíjet ani fakt, ţe cestující i zaměstnanci mohou být ohroţeni poţárem. Velmi častou 

příčinou vzniku poţáru jsou různé technické závady způsobené několika faktory. Cílem této 

diplomové práce je shromáţdit závěry ze zjišťování příčin poţárů v prostředcích a zázemí 

MHD a na jejich základě navrhnout vhodná opatření. Součástí práce je proto i popis 

nejčastějších příčin vzniku poţáru prostředků hromadné přepravy osob, zmíněny jsou 

i největší poţáry v Dopravním podniku hlavního města Prahy (dále také Dopravní podnik) 

a opatření přijatá na základě vyhodnocení jejich příčin. Dále je zmíněn i vzájemný vztah 

poţární bezpečnosti a zjišťování příčin poţárů. Veškeré poznatky vycházejí z informací 

o provozu, prováděných kontrolách a mimořádných událostech v Dopravním podniku. 

 

 Původně si práce kladla za cíl vyhodnotit a porovnat data z více dopravních podniků 

v České republice, jejich získání se ukázalo být díky neochotě dotázaných zaměstnanců 

nepřekonatelným problémem. Proto jsou k dispozici pouze podklady Dopravního podniku  

hl. m. Prahy a HZS hl. m. Prahy. V době zpracování této práce ještě nebyla k dispozici 

statistická data z roku 2011 a starší data nejsou dohledatelná kvůli pětileté skartační lhůtě 

příslušné dokumentace, proto je sledované období vymezeno lety 2005 aţ 2010. Závěry této 

práce jsou svým principem vyuţitelné pro jakýkoli dopravní podnik zabývající se přepravou 

osob, z  části jsou pak závěry platné i pro ostatní provozovatele přepravy a to nejen osob. 
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Rešerše 

 

 Při vypracování diplomové práce byly k získání podkladů vyuţity konzultace 

se zjišťovateli příčin poţárů HZS hl. m. Prahy, dispečery a techniky Dopravního podniku, 

zabývajícími se přípravou provozu, kontrolou a opravami dopravních prostředků. 

Dále byla vyuţita tato literatura: 

 

 

Kolektiv autorů: Zjišťování příčin vzniku poţárů,  

 

 V této publikaci je uvedena základní teorie hoření, rozdělení příčin vzniku poţáru, 

specifika ohledání místa poţáru, zjištění ohniska a ohniskových příznaků, zajištění důkazních 

materiálů a problematika odběru vzorků. Dále se autoři věnují určení času vzniku poţáru, 

stanovování a prověrce vyšetřovacích verzí a poţadavkům na znalecké posudky. 

 

 

Kolektiv autorů: Zjišťování příčin vzniku poţárů II 

 

 Jedná se o metodické karty, které slouţí jako přehled činností při zjišťování příčin 

poţárů. Karty jsou rozděleny podle typu příčiny, druhu objektu, iniciátoru a iniciačního 

zařízení. Kaţdá karta obsahuje definici problematiky, o které pojednává, její průvodní jevy, 

hlavní směry šetření, podklady nutné pro důkazní řízení a související předpisy a literaturu. 

 

 

Kotlár, M.: Metodika pro činnost inspekcí poţární ochrany při zjišťování příčin poţárů  

 

Dvoudílná publikace shrnuje základní poznatky zjišťování příčin poţárů. V prvním 

dílu se autor zabývá teorií hoření a základními postupy při zjišťování příčin poţárů. Druhý díl 

publikace je zaměřen na tvorbu metodických karet pro nejčastější příčiny vzniku poţáru podle 

iniciačních zdrojů a jednotlivých typů objektů. 
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Hlaváček, J., Protivínský, M. a kolektiv: Praktická kriminalistika  

 

 Kniha je určena především pro policejní praxi, velmi dobře je však vyuţitelná 

i pro zjišťovatele příčin poţárů. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na kriminalistické stopy, 

jejich vyhledávání a zajišťování, dále pak na vyhledávání a zajišťování jiných věcných 

důkazů a prvotní neodkladné úkony. V další části je zpracována kriminalistická identifikace 

a související programové databáze, které jsou v policejní praxi vyuţívány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

1. Zjišťování příčin poţárů 

 

Zjišťování příčin poţárů je soubor činností vedoucí ke stanovení příčiny vzniku poţáru 

a podmínek jeho šíření. Vlastní postup vychází z metodiky vyšetřování v kriminalistické 

praxi, i kdyţ se v mnoha aspektech výrazně odlišuje. Zjišťování příčin poţárů vyţaduje 

teoretické i praktické znalosti nejen v oblasti poţární prevence a represe, ale také v mnoha 

vědních oborech.  

 

 Zjišťování příčin poţárů nelze chápat jen jako legislativní podklad k ukládání sankcí  

za nedodrţování předpisů o poţární ochraně. Jedná se o komplexní metodiku, 

která se neustále vyvíjí s ohledem na nové vědecké postupy a kriminalistickou praxi 

a poskytuje velké mnoţství informací, jeţ je moţno dále zpracovávat a vyvozovat z nich 

závěry. Například při častém opakování technických závad na daném výrobku je moţno 

spolupracovat s výrobcem na jiném, bezpečnějším řešení. Statistiku příčin poţárů lze také 

velmi výhodně vyuţívat při preventivních akcích i při školení řidičů, dispečerů, zaměstnanců 

provádějících údrţbu nebo ke školení zaměstnanců vykonávajících administrativní činnost.   

 

 

1.1 Legislativní rámec [19 – 25, 27] 

 

 Úkoly na úseku státního poţárního dozoru stanoví zákon č. 133/1985 Sb., o poţární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Hasičský záchranný sbor pak v přenesené působnosti 

ministerstva vnitra vykonává povinnosti dle § 24 odst. 1 a § 25 odst. 1 zmíněného zákona. 

Výkon státního poţárního dozoru je pak stanoven v § 31, ve kterém je zjišťování příčin 

poţárů uvedeno v odst. 1 písm. f) jako jedna z povinností státního poţárního dozoru. 

Působnost orgánů státního poţárního dozoru je zakotvena v § 35 zákona č. 133/1985 Sb., 

o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanoví i povinnost fyzických, 

právnických a podnikajících fyzických osob k bezodkladnému nahlášení kaţdého poţáru 

vzniklého při činnostech, které vykonávají nebo v prostorách, které vlastní nebo uţívají. 

Porušení povinností na úseku poţární ochrany je moţno postihovat způsobem uvedeným 

v § 76, 77, a 78 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

v návaznosti na zákon o přestupcích a správní řád. Tuto sankci lze uloţit při výkonu státního 

poţárního dozoru, tzn. jak při preventivních kontrolách, tak i při zjišťování příčin vzniku 

poţáru. 
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 Podrobnosti zjišťování příčin poţárů, zejména míru a rozsah zjišťovaných skutečností, 

stanovuje vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti 

a výkonu státního poţárního dozoru. Uvedený právní předpis dále v § 14 stanoví postup 

při poskytování určených výrobků a vzorků za účelem provedení poţárně technické expertizy. 

 

 Oprávnění k plnění úkolů příslušníků hasičského záchranného sboru jsou uvedena 

v § 4 a 5 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky. Tento 

právní předpis stanoví zejména podmínky, za kterých je příslušník oprávněn provádět 

potřebná zjištění a sluţební úkony, nahlíţet do dokumentace a poţadovat potřebnou 

součinnost. Je zde také uvedeno oprávnění ke vstupu do objektů a zařízení a ke vstupu 

na nemovitost na dobu nezbytně nutnou k provedení daných činností. Z tohoto ustanovení 

vyplývá, ţe subjekt, u kterého došlo ke vzniku poţáru je povinen poskytnout zjišťovateli 

potřebnou součinnost k řádnému objasnění příčiny vzniku poţáru. 

 

 Jednotný postup příslušníků při zjišťování příčin poţárů je stanoven pokynem 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministerstva vnitra 

č. 9/2003. Další upřesnění mohou být vydávána v rámci jednotlivých krajů. 

 

 

1.2 Spolupráce s Policií ČR [1, 14, 28] 

 

 Vzhledem k tomu, ţe příslušníci HZS ČR nejsou ve smyslu § 12 zákona 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, orgánem činným 

v trestním řízení je v případě, ţe nelze vyloučit podezření ze spáchání trestného činu, 

odpovědným vedoucím prováděného vyšetřování příslušník Policie ČR. Zjišťovatel HZS ČR 

má postavení znalce, který vypracovává odborné vyjádření. K tomuto vyjádření přihlíţí 

vyšetřující policista při rozhodování o dalším směru šetření, případně při uzavírání případu. 

K zajištění koordinovaného postupu a stanovení kompetencí příslušníků jednotlivých sloţek 

při zjišťování příčiny poţárů byla mezi Policií ČR a HZS ČR uzavřena dohoda, která tuto 

součinnost upravuje. Součinnost mezi policií a hasiči se však neomezuje pouze na vyšetřování 

páchání trestné činnosti. I v případě, ţe se nejedná o trestný čin má zjišťovatel HZS ČR 

moţnost poţádat o spolupráci při zajišťování stop policii. 
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 Další částí spolupráce příslušníků HZS ČR a Policie ČR je zjišťování pouţití 

akcelerantu hoření pomocí speciálně vycvičeného sluţebního psa. Psi jsou vycvičeni tak, 

aby hledali místo, kde byla pouţita látka urychlující hoření (obr. č. 1). V ţádném případě není 

účelem vyuţití psa nahrazení práce vyšetřovatele při vyhledávání ohniska poţáru. Pes má 

za úkol pouze najít místa, kde byl akcelerant hoření aplikován. Jeho čichové ústrojí je natolik 

citlivé, ţe dokáţe zachytit i stopové mnoţství látky, které běţně pouţívané přístroje 

nedetekují. Další moţností vyuţití psa v místě poţáru spočívá v tom, ţe dokáţe detekovat 

akceleranty i na oděvech přihlíţejících osob, případně v zavazadlech a to i na poměrně velkou 

vzdálenost. Můţe být pouţit i k vyhledávání věcných důkazů v okolí poţářiště např. nádob 

od hořlavých kapalin, místo, kde byly skladovány nebo přeléván jejich obsah apod..  

 

  U dopravních prostředků lze tuto metodu vyuţít zejména v interiéru vozidel, 

kde za normálních okolností nejsou ţádné akceleranty hoření přítomny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 – Pes při vyhledávání akcelerantů hoření [6] 
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1.3 Spolupráce s dalšími subjekty 

 

 V rámci zjišťování příčin poţáru spolupracuje příslušník HZS ČR kromě Policie ČR 

i s dalšími subjekty. Z pohledu dopravního podniku se jedná zejména o dispečery kontroly 

provozu, kteří se dostaví na místo mimořádné události. Dispečeři pak na ţádost zjišťovatele 

zajišťují poţadovanou dokumentaci k dopravnímu prostředku, případně stavební dokumentaci 

k objektům, revizní zprávy elektrických zařízení a dalších technologických celků apod.. 

Dále pak organizují přepravu dopravních prostředků do garáţí (případně vozoven nebo dep), 

kde můţe být provedeno další ohledání s vyuţitím technického zázemí dílen. 

 

 Zjišťovatel můţe také poţádat o součinnost při ohledání místa poţáru zaměstnance 

Dopravního podniku, kteří mají dané technologie, případně vozy v kompetenci. Tato 

konzultace můţe poslouţit zejména k tomu, ţe si zjišťovatel udělá představu o funkcích 

jednotlivých celků technologie a můţe tak vyhodnotit, zda některá z nich mohla iniciovat 

poţár či nikoli. Tito zaměstnanci mohou být také nápomocni při odebírání vzorků. 

A to zejména v případech, kdy je třeba demontovat jednotlivé konstrukční části. Vzhledem 

k jejich znalostem o zařízení se tím dá sníţit riziko poškození vzorku. U všech těchto úkonů je 

však nutná přítomnost zjišťovatele příčin poţárů, případně kriminalistického technika, je-li 

důvodné podezření na spáchání trestného činu. 

 

 

1.4 Poţáry z pohledu ZPP [19, 29] 

 

 Základní definice poţáru je stanovena v § 1 písm. m) vyhlášky č. 246/2001 Sb., 

o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru. Poţár je zde 

definován jako: „každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob 

nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí 

hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí 

bezprostředně ohroženy“. Pro potřeby ZPP je pokynem GŘ HZS ČR č. 9/2003 tato definice 

rozšířena o výbuchy směsi hořlavých plynů nebo par hořlavých kapalin nebo prachů 

s plynným oxidantem. 
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Dle výše uvedeného pokynu se za poţáry nepovaţuje: 

 

a) fyzikální výbuch, výbuch výbušnin, pokud nedojde k hoření materiálu a konstrukcí 

po výbuchu, 

 

b) hoření vinutí elektrických točivých strojů elektrickou iniciací, pokud nedojde 

k rozšíření hoření mimo prostor vinutí, 

 

c) ţhnutí elektrické instalace, pokud nedojde k jeho rozšíření mimo instalaci, 

 

d) vznícení, ke kterému dochází při výrobě, pokud v technologickém postupu nelze 

vznik těchto případů vyloučit a jejich likvidace je technicky zajištěna za předpokladu, 

ţe nedojde k rozšíření hoření mimo předpokládanou část technologie, nebo pokud 

jsou specifikovány výhradně jako provozní nehody, za předpokladu, ţe nesplňují 

některý ze znaků definice poţáru. 

 

V podmínkách dopravního podniku často dochází ke vznícení potravin při vaření, zejména 

v prostorách zázemí metra (kuchyňky). Přehled o těchto událostech poskytuje statistika 

v kapitole 3 (tabulka č. 17). Nemusí se však jednat jen o vaření jídla (obr. č. 2). V lednu roku 

2012 byla povolána jednotka HZS DP k prověření zakouření v administrativní budově garáţí 

Hostivař. Při průzkumu bylo zjištěno, ţe jeden ze zaměstnanců si chtěl rozpustit zcukernatělý 

med umístěním sklenice do nádoby s vodou a tuto dále zahřívat 

na elektrickém sporáku. Z kuchyňky následně odešel, sporák ale nechal zapnutý. Po odpaření 

veškeré vody došlo k varu medu a jeho následnému vzkypění a uhelnatění (obr. č. 3). 

Výjimkou není ani ohřívání potravin v mikrovlnné troubě, kde jsou pouţity nevhodné obalové 

materiály, např. tácky s hliníkovou folií nebo polystyrenové tácky.  

            Obr. č. 2 - Spálené potraviny [5]           Obr. č. 3 - Zuhelnatělý med [5] 
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 Tyto poţáry jsou dále nedošetřované, stejně jako poţáry přírodních porostů 

(s výjimkou lesních), poţáry odpadů, demolicí, vraků vozidel a vznícení sazí v komíně. 

Podmínkou je, ţe při takovéto události nedojde k rozšíření poţáru, zranění či usmrcení osob 

nebo jejich ohroţení. U těchto mimořádných událostí se nezpracovává spis o poţáru, 

zjišťovatel příčin poţárů pouze učiní záznam obsahující informace o poţáru. 

 

 

Pro účely statistického sledování se poţáry podle příčin vzniku dělí na [10]: 

 

1) poţáry úmyslně zaloţené 
 

2) poţáry způsobené dětmi do 15 let 
 

3) poţáry zaloţené nedbalostí 
 

4) poţáry od komínových těles 
  

5) poţáry od topidel 
 

6) poţáry v důsledku technických závad 
 

7) poţáry samovznícením 
 

8) poţáry v důsledku výbuchů 
 

9) poţáry v důsledku manipulace s hořlavými látkami 
 

10) poţáry v důsledku mimořádných příčin 
 

11) jiné příčiny vzniku poţárů 
 

12) poţáry dále nešetřené 

  

 

 Z tohoto rozdělení se následně vychází při tvorbě statistik počtu poţárů, jejich 

přímých a nepřímých škod, zranění nebo úmrtí osob a stanovení nejčastějších příčin. 

Tyto statistiky jsou pak podkladem pro příslušníky vykonávající státní poţární dozor, 

kteří na jejich základě přijímají různá opatření. Mezi ně patří na příklad důkladnější 

nebo častější kontroly objektů a prováděných činností, návrhy změn legislativy, stavebních, 

technologických a poţárně bezpečnostních norem nebo zaměření preventivně výchovné 

činnosti pro mládeţ nebo ve sdělovacích prostředcích. 
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1.5 Základní úkony při ZPP [10] 

 

 Z hlediska získání co největšího počtu vstupních informací, které pomohou 

příslušníkovi pro ZPP udělat si nejlepší představu o vzniku a šíření poţáru, je důleţité, 

aby se k ohlášenému poţáru dostavil co nejdříve. Prvotní úkony zjišťování příčiny poţáru 

spočívají v organizačních opatřeních provedených v místě poţáru. Jedná se zejména 

o uzávěru místa mimořádné události, zamezení pohybu neoprávněných osob, které by mohly 

úmyslně či neúmyslně poškodit nebo zničit důkazní materiály apod.. Je-li to moţné je taktéţ 

vhodné zajistit poţární knihy, záznamy z kamerového systému, systému elektronického 

zabezpečení a dalších technických prostředků. Ke všem zmíněným úkonům lze vyuţít 

spolupráci s Policií ČR, která má v rámci vyšetřování, jako orgán činný v trestním řízení, 

k jejich provedení větší pravomoc.  

 

 V podmínkách dopravního podniku se jedná zejména o zajištění videomateriálu 

z průmyslových kamer, které jsou vyuţívány v prostorách metra (veřejných i neveřejných), 

na některých frekventovaných zastávkách MHD a v jednotlivých prostředcích MHD. 

Dále se jedná o zajištění výpisu z ústředny systému elektrické poţární signalizace, ze kterého 

lze zjistit, která čidla reagovala jako první, v jakém pořadí došlo k aktivaci vlivem poţáru, 

případně která čidla byla v poruše nebo vypnutá obsluhou. V neposlední řadě se také jedná 

o systém elektronického zabezpečení vstupů do sluţebních prostor metra, případně do prostor 

odstavných a obratových kolejí. Všechny tyto materiály mohou poskytnout cenné informace 

mající výrazný vliv na zjištění přesné příčiny vzniku poţáru. 

 

 Následující činnost spočívá zejména v dokumentaci postupného rozvoje poţáru. 

Zjišťovatel by se měl zaměřit na jevy provázející hoření (barva plamene a kouře, specifický 

zápach, případné výbuchy apod.), směr šíření poţáru, meteorologickou situaci (zejména 

ve vztahu ovlivnění vývoje poţáru) a další relevantní skutečnosti. Zároveň můţe, pro potřeby 

dalšího zjišťování, provést dokumentaci osob pozorujících likvidaci poţáru. Z praxe vyplývá, 

ţe u úmyslně zaloţených poţárů se jejich zakladatelé zdrţují v jejich blízkosti a pozorují 

záchranné a likvidační práce. 

 

 Po likvidaci poţáru můţe zjišťovatel přistoupit k vlastnímu ohledání místa poţáru 

a zajištění všech stop a dalších důkazních materiálů majících vztah k jeho vzniku. Na základě 

zjištěných skutečností jsou stanoveny jednotlivé verze příčiny vzniku poţáru, které jsou dále 
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prověřovány. Nakonec je třeba objektivně posoudit všechny získané důkazní materiály, 

včetně výsledků expertiz, jsou-li prováděny a případ uzavřít.  

 

 Ohledání místa poţáru, zejména pak dopravních prostředků, klade vysoké nároky 

na odborné znalosti zjišťovatele. Základním předpokladem je znalost funkce strojních 

a elektrotechnických zařízení a moţností jejich selhání, poškození a poruch, které mohou být 

příčinou vzniku poţáru nebo jeho iniciátorem. Dalším specifikem je v případě metra přístup 

k odstavené soupravě po poţáru na odstavných kolejích přes úsek kolejiště pod napětím, 

stejně tak v případě distribučních transformoven je mimo provoz pouze vyhořelý 

transformátor a případně sousední zařízení, ostatní jsou z důvodu zachování provozu 

v činnosti. 

 

 Pokud byla jako příčina vzniku poţáru stanovena technická závada a nebylo-li 

prokázáno ţádné porušení zákonných povinností, odloţí příslušník HZS ČR případ ve smyslu  

§ 66 odst. 3 zákona o přestupcích. Stejným způsobem uzavře případ, ve kterém se nepovedlo 

ani v součinnosti s Policií ČR najít pachatele.  

 

 Všechny technické závady jsou vyhodnocovány zaměstnanci odpovědnými za daný 

provoz. Tito zaměstnanci zároveň vypracovávají statistiky mimořádných událostí, 

které následně postupují vedoucím provozu, kteří rozhodují o provedení případných opatření 

k zabránění opětovného vzniku těchto událostí.   

 

 Je-li vyšetřováním prokázáno porušení zákonných povinností ve smyslu zákona 

o přestupcích, postupuje se dle zákona o poţární ochraně. V případě, ţe při vyšetřování vyjde 

najevo, ţe byl spáchán trestný čin, postoupí příslušník HZS ČR daný případ Policii ČR.  

 

 

1.6 Dokumentace o poţáru [10, 19, 33] 

 

 Způsob vedení dokumentace o poţáru, její obsah a rozsah stanoví pokyn generálního 

ředitele HZS ČR č. 9/2003. Dokumentaci ve smyslu tohoto pokynu tvoří záznamový list, spis 

o poţáru a další písemné podklady pro ZPP, pokud netvoří samostatnou část spisu o poţáru. 

Kaţdý poţár je označen evidenčním číslem události (dle programu SSU). 
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 Spis o poţáru se zpracovává ke kaţdému poţáru s výjimkou poţárů 

dále nedošetřovaných a poţárů dopravních prostředků způsobených nehodou. Časová lhůta 

pro zpracování spisu je stanovena na 30 dní od oznámení poţáru. Ve výjimečných případech 

(velký rozsah poţáru, sloţitost vyšetřování) lze tuto lhůtu prodlouţit, maximálně však 

na 60 dní. Pokud po uzavření spisu vyjdou najevo skutečnosti, které mohou mít vliv na závěr 

vyšetřování, zpracuje se doplněk Odborného vyjádření a případně i další dokumentace. 

 

Hlavní části spisu o poţáru: 

 

 odborné vyjádření 
 

 fotodokumentace, případně i videozáznam 
 

 situační plánek místa poţáru 
 

 zpráva o zásahu 
 

 další písemnosti obsahující údaje k šetřené události 

 

 Odborné vyjádření se zpracovává na základě všech zjištěných okolností, výsledků 

poţárně technických expertiz, stanovisek soudních znalců a dalších důkazů. Obsahuje 

základní údaje k místu, času, příčině, způsobu rozvoje a následkům poţáru. V případě 

podezření na spáchání trestného činu je pak podkladem pro orgán činný v trestním řízení 

a následně i důleţitým důkazním prostředkem v trestním řízení, kde je postaveno na úroveň 

znaleckého posudku.  

 

 Fotodokumentace se pořizuje jako soubor fotografií za účelem zachycení situace 

na místě poţáru před provedením jeho ohledání, během ohledání a po ohledání. Součástí 

fotodokumentace jsou i fotografie jednotlivých zjištěných stop. Jako doplňková můţe být 

pořízena videodokumentace případu. 

 

 Situačním plánkem se rozumí zjednodušené půdorysné zobrazení objektu nebo terénu. 

Plánek se provede v měřítku, které je na něm následně uvedeno a vyznačí se světové strany. 

Dále je zde vyznačeno místo vzniku poţáru, místa nálezů jednotlivých věcných důkazů a další 

důleţité jevy (směr šíření poţáru, celková zasaţená plocha apod.). 
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 Zprávu o zásahu zpracovává velitel zásahu a v kopii je součástí spisu o poţáru. 

Jsou v ní popsána důleţitá fakta, která mohou příslušníkovi pro ZPP pomoci udělat 

si představu o situaci na místě zásahu při příjezdu jednotky PO a při zahájení hasebních prací. 

Součástí můţe být vyjádření velitele zásahu k příčině vzniku poţáru. 

 

 Jako další písemnosti jsou označena jiná odborná vyjádření, znalecké posudky, 

výsledky expertiz, dokumenty předané Policií ČR apod..  

 

 Oprávněný zástupce Dopravního podniku, jako osoba dotčená ve správním řízení 

ve smyslu § 27 zákona č. 500/2004 Sb., můţe dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb. nahlíţet 

do spisu o poţáru, činit si z něj výpis nebo poţadovat jeho kopii. Veškeré tyto poznatky 

je pak moţné vyuţít ke zpracování statistik a dalšímu vyhodnocování mimořádných událostí. 

V běţné praxi je toto právo vyuţíváno pouze u poţárů s větším rozsahem (vysokou škodou). 

U ostatních případů jsou poţadována jen vyjádření pro pojišťovnu. 
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2. Vyuţití poznatků ze zjišťování příčin poţárů 

 

 V této kapitole jsou popsány nejzávaţnější poţáry v provozu praţské městské 

hromadné dopravy, včetně stanovení příčiny poţáru. Kaţdá takováto mimořádná událost 

je ve spolupráci techniků Dopravního podniku Praha a na základě závěrů zajišťovatelů příčin 

poţárů HZS hl. m. Prahy podrobena důkladné analýze, po jejímţ provedení jsou stanovována 

a přijímána příslušná opatření. Tato opatření jsou shrnuta v druhé části této kapitoly. 

 

 

 

2.1 Nejzávaţnější poţáry v provozu praţské MHD 

 

 Jednotlivé případy byly zpracovány s vyuţitím spisové dokumentace o poţáru 

z archivu HZS hl. m. Prahy a na základě konzultací se zasahujícími hasiči, zjišťovateli příčin 

poţárů a techniky Dopravního podniku Praha. 

 

 

24. 1. 1981, stanice metra Můstek - A 

 

 Ve stanici Můstek trasy A došlo k poţáru elektroinstalace v podhledu eskalátorového 

tunelu spojujícího nástupiště s vestibulem „Václavské náměstí“. Vlivem hoření byl zničen 

podhled a elektroinstalace ve větší části eskalátorového tunelu (obr. č. 4, 5, 6), zplodinami 

hoření bylo poškozeno technické zázemí a technologie eskalátorů, několik místností v zázemí 

vestibulu a část nástupiště.  

 

 Přímá škoda způsobená poţárem dosahovala 1.500.000,- Kčs, uchráněné hodnoty byly 

vyčísleny na 15.000.000,- Kč. Následné škody nebylo moţné vyčíslit, neboť došlo k narušení 

grafikonu vlakové dopravy a provoz ve stanici byl na několik dní uzavřen. Při poţáru došlo 

k intoxikaci jedné osoby, která byla předána do péče zdravotnické záchranné sluţby. 

 

 Při zjišťování příčiny poţáru bylo odebráno celkem 170 vzorků částí elektroinstalace, 

které byly následně podrobeny expertize. Ta ukázala, ţe 30% z prověřovaných spojů bylo 

špatně provedeno (špatné dotaţení nebo vypadnutí vodiče, obr. č. 7). Navíc 17% spojů 
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vykazovalo přechodový odpor. Jako příčina vzniku poţáru byla stanovena nedbalost 

nezjištěného pracovníka stavební firmy, který prováděl instalaci elektrického vedení. 

                                             

  Obr. č. 4 – Poškození podhledů horní část [6]          Obr. č. 5 – Poškození podhledů spodní část [6] 

 

 

Obr. č. 6 – Izolace, po které se oheň rozšířil [6]       Obr. č. 7 – Jeden ze špatně provedených spojů [6]

  

 

 

6. 8. 1987, stanice metra Kosmonautů (dnes Háje) 

 

 V prostorách odstavných a obratových kolejích slouţících pro provozní ošetření 

souprav došlo k poţáru soupravy 81-71. Poţár se snaţili likvidovat zaměstnanci, kteří se 

v té době v uvedených prostorách nacházeli. Pouţili celkem 6 ks práškových hasicích 

přístrojů, poţár se jim ale zlikvidovat nepodařilo. Vzhledem ke vzrůstající teplotě a rychlému 

zakouření celých odstavných kolejí byli nuceni od dalších pokusů ustoupit a prostor opustili. 

Poţárem byly 2 vozy zcela zničeny a 3. poškozen zároveň došlo k rozsáhlému poškození 

technologického zařízení, zejména elektroinstalace, odstavných kolejí (obr. č. 8, 9, 10). 
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Přímá škoda způsobená poţárem činila 3.000.000,- Kčs, uchráněné hodnoty byly 

vyčísleny na 10.500.000,- Kčs. Následné škody nebyly vyčísleny, protoţe je nebylo moţné 

odhadnout vzhledem k narušení grafikonu vlakové dopravy a nutnosti vyloučení zasaţených 

kolejí z provozu. Při poţáru nedošlo k úmrtí ani zranění ţádné osoby. 

 

  Vzhledem k tomu, ţe pracovníci provádějící zátah soupravy na odstavnou kolej 

zpozorovali plameny uvnitř soupravy, bylo šetření zaměřeno na elektroinstalaci vozu v příčce 

mezi kabinou řidiče a salonem cestujících (obr. č. 11). Zde bylo následně zjištěno i ohnisko 

poţární a kriminalistické. Bliţším ohledáním bylo zjištěno vyţíhání kabeláţe v rozbočné 

skříni. Jako příčina vzniku poţáru byl stanoven zkrat elektroinstalace s následným vznikem 

elektrického oblouku. Důvod zkratování nebylo moţné, vzhledem k působení velmi vysokých 

teplot, s jistotou určit. Nejpravděpodobněji se jednalo o uvolnění vodiče ze svorky 

nebo o poškození jeho opláštění a následný kontakt s kovovou konstrukcí vozu.  

 

 

                   Obr. č. 8 – Čelní vůz [6]             Obr. č. 9 - Vyhořelý interiér prvního vozu [6] 

  

     Obr. č. 10 – Poškození elektroinstalace [6]                      Obr. č. 11 – Místo vzniku požáru [6]          
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28. 2. 1993, stanice metra Staroměstská  

 

 Při průjezdu kontrolní soupravy před zahájením provozu s cestujícími byl staničním 

personálem zpozorován kouř vycházející ze zářivkového tělesa osvětlujícího prostor 

nástupiště u 1. traťové koleje. Jeho hořící kryt se následně dozorčí stanice pokusil uhasit 

práškovým hasícím přístrojem. Před příjezdem jednotek PO ale došlo k rozšíření poţáru 

na akustickou izolaci v podhledu nástupiště v délce asi 30 m. Zároveň došlo k poškození 

nosné konstrukce a částečnému odpadávání obkladu (obr. č. 12 - 14). 

 

 Škoda způsobená poţárem byla vyčíslena na 1.600.000,- Kč, uchráněné hodnoty byly 

odhadovány v několika desítkách milionů korun, protoţe při dalším šíření poţáru by s největší 

pravděpodobností došlo k zasaţení tunelových úseků. Následné škody nebyly vyčísleny.  

 

 Příčinou vzniku poţáru byla technická závada tlumivky osvětlovacího tělesa. 

Tuto příčinu potvrdilo i svědectví dozorčího stanice, který viděl hořící kryt jedné ze zářivek 

(obr. č. 15). K rychlému rozšíření poţáru v podhledu přispěl fakt, ţe akustická izolace v něm 

byla umístěná v polyetylenových obalech.  

  Obr. č. 12 – Celkový pohled na nástupiště [6]            Obr. č. 13 – Stanoviště dozorčího stanice [6]  

          Obr. č. 14 – Vyhořelý podhled [6]                Obr. č. 15 – Zářivka - ohnisko požáru [6] 
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24. 8. 1994, stanice metra Ţelivského 

 

 K poţáru došlo v traťovém tunelu 1. koleje směrem ke stanici Flora, cca 20 m 

od nástupiště (obr. č. 16). V těchto místech se také nachází technické zázemí stanice, 

do kterého se poţár rozšířil. Konkrétně se jednalo o distribuční transformovnu, která napájí 

přívodní kolejnici. Zde došlo k hoření elektrického vedení a následnému poškození 

transformátoru (obr. č. 17). Zplodinami hoření bylo poškozeno kompletní vybavení 

transformovny a navazujícího kabelového kanálu. 

 

 Škoda způsobená poţárem byla stanovena na 288.400,- Kč. Při poţáru nedošlo k úmrtí 

ani ke zranění ţádné osoby. 

 

 Příčinou vzniku poţáru byl stanoven zkrat na elektroinstalaci s následným elektrickým 

obloukem. Ke vzniku zkratu došlo pravděpodobně v důsledku poškození izolace vodiče a jeho 

následného kontaktu s kovovou částí kabelové lávky. 

 

 

       Obr. č. 16 - Místo vzniku požáru [6]   Obr. č. 17 – Poškozený transformátor [6] 
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14. 10. 1996, mezistaniční úsek Náměstí Míru – Jiřího z Poděbrad  

 

 V mezistaničním traťovém úseku 2. koleje stanic Náměstí Míru a Jiřího z Poděbrad 

došlo v místě napojení hygienické buňky (zařízení ochranného systému metra) do traťového 

tunelu k poţáru elektrického vedení (obr. č. 18). Vzhledem k tomu, ţe došlo 

k několikanásobnému zkratování a následnému přerušení dodávky elektrického proudu poţár 

uhasl před příjezdem jednotek PO. Účinky sálavého tepla bylo poškozeno vedení elektrické 

instalace na kabelových lávkách, zplodinami hoření bylo poškozeno bezprostředně přiléhající 

technologické zařízení. 

 

 Výše přímé škody byla stanovena na 467.000,- Kč, nepřímá škoda nebyla vyčíslena 

s ohledem na narušení grafikonu vlakové dopravy a nutnosti přerušit v zasaţeném úseku 

dopravu do doby, neţ bylo vedení vyměněno. Při poţáru došlo ke zranění jednoho 

zasahujícího hasiče a 30 civilních osob, které byly s podezřením na intoxikaci převezeny 

do nemocnice. 

 

 Ohledáním místa poţáru bylo zjištěno, ţe poţárním ohniskem je jedna z kabelových 

spojek. Z tohoto místa byly odebrány vzorky, které byly podrobeny expertize. Ta prokázala, 

ţe zjištěné poţární ohnisko je i ohniskem kriminalistickým. Příčinou vzniku poţáru bylo 

špatné provedení izolace v místě kabelové spojky. Obnaţený vodič se dostal do kontaktu 

s kovovou kabelovou lávkou a způsobil zkrat s následným elektrickým obloukem. Vlivem 

toho došlo k zapálení izolace vodiče a následnému rozšíření na další kabely. 

 

 

      

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 18 – Ohořelé kabely [6] 
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 18. 10. 1996, stanice metra Ţelivského 

 

 Ve stanici metra Ţelivského došlo k poţáru trakčních kabelů, které napájejí přívodní 

kolejnici. Plamenným hořením bylo poškozeno celkem 10 trakčních kabelů, 

1 vysokonapěťový vodič (22 kV) a další nízkonapěťové a optické kabely uloţené 

na přilehlých kabelových lávkách (obr. č. 19, 20). 

 

 Přímá škoda byla vyčíslena na 30.000,- , nepřímou škodu opět nebylo moţné stanovit 

s ohledem na porušení grafikonu vlakové dopravy. Při poţáru došlo k intoxikaci 

2 zaměstnanců dopravního podniku. 

 

 Jako příčina vzniku poţáru byl určen zkrat trakčních kabelů. S největší 

pravděpodobností došlo k poškození izolace vodičů s jejich následným kontaktem. 

 

         Obr. č. 19 – Prohlídka po požáru [6]        Obr. č. 20 – Místo vzniku požáru [6] 

  

 

9. 11. 2000, stanice metra Můstek - A 

 

 K poţáru došlo v kabelovém kanálu pod nástupištěm. Tento kabelový kanál 

je projektován jako průchozí a nachází se pod nástupištěm po celé jeho délce (cca 100 m) 

a následně pod technickými prostory (dalších cca 50 m). Kabely jsou uloţeny v kabelových 

lávkách situovaných po obou stranách kabelového kanálu (obr. č. 21). Lokalizace poţáru byla 

ztíţena pádem kabelů z kabelových lávek vlivem poţáru a následnou nemoţností proniknout 

k ohnisku poţáru (obr. 22, 23). Z tohoto důvodu postupně došlo i k zadýmení stanice trasy B. 

Prvotní ohledání provedené zjišťovatelem příčin poţárů odhalilo 2 různá poţární ohniska. 
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Při podrobném zkoumání však bylo zjištěno, ţe v případě druhého ohniska se jednalo 

o tzv. druhotné ohnisko poţáru, tedy ohnisko vzniklé působením sálavého tepla 

z probíhajícího poţáru. Plamenným hořením byla poškozena většina kabelů, zplodinami 

hoření bylo zasaţeno nástupiště trasy A i B, společné technické prostory a vestibuly stanice 

Můstek A.  

 

 Přímá škoda byla stanovena na 31.000,- Kč, uchráněné hodnoty pak na 3.200.000,- 

Kč. Nepřímá škoda nebyla stanovena vzhledem k narušení grafikonu vlakové dopravy 

na obou tratích. Přímá škoda však byla mnohem vyšší, neboť kabelové vedení není pouze 

v majetku DPP, ale i např. magistrátu hlavního města Prahy a dalších subjektů, které se o výši 

škody odmítly vyjádřit. 

 

 Příčinou vzniku poţáru byla stanovena technická závada na elektroinstalaci, kde došlo 

s největší pravděpodobností k poškození izolace vodičů a jejich následnému kontaktu, 

případně kontaktu s kovovou částí kabelové lávky. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. č. 21 – Situace v kabelovém kanálu [6]                              Obr. č. 22 – Spadlé kabely [6] 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 23 – Ztížený prostup skrz spadlé kabely [6] 
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6. 2. 2002, Měnírna Pivovar 

 

 Jedná se o měnírnu a distribuční transformovnu, která napájí trolejové vedení v oblasti 

Holešovic. Měnírna je situována v areálu bývalého Holešovického pivovaru. Po poţáru v roce 

2002 byla původní měnírna kompletně zbourána a na ţádost vlastníka pozemku zpracován 

projekt na stavbu nové měnírny, která byla umístěna pod úroveň terénu. Měnírna je rozdělena 

na dvě části – jedna je ve vlastnictví Dopravního podniku a provádí transformaci 22 kV 

střídavého proudu na 750 kV stejnosměrného, druhá část je ve vlastnictví PRE a slouţí 

k napájení části Dopravního podniku i okolních objektů.  

 

 Jako příčina vzniku poţáru bylo, ve spolupráci zjišťovatelů příčin poţáru s techniky 

elektro Dopravního podniku Praha, vyhodnoceno přepětí v síti PRE. V jeho důsledku došlo 

k poškození izolace vodičů, kontaktu jednotlivých vodičů, zkratu mezi fázemi, vzniku 

elektrického oblouku a následnému poţáru. Vlivem hoření bylo kompletně zničeno veškeré 

technologické zařízení (obr. č. 24), zplodinami hoření pak bylo zasaţeno zázemí 

pro zaměstnance (obr. č. 25).  

 

 

        Obr. č. 24 – Zničené rozvaděče [6]        Obr. č. 25 – Poškozené zázemí [6] 
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14. 8. 2008, Autobusové garáţe Řepy  

 

 Kolem poledne došlo k poţáru v motorovém prostoru autobusu odstaveného v dílně 

(obr. č. 26). Vzhledem k tomu, ţe v té době byla většina pracovníků na obědě došlo 

k rychlému rozšíření poţáru i na dílnu, kde byl autobus odstaven a střechou pak i na dílny 

sousední. Celková zasaţená plocha střechy činila 30 x 50 m (obr. č. 27). Zaměstnanci, kteří 

poţár zpozorovali se ho snaţili likvidovat pomocí hasicích přístrojů. Vzhledem k jeho 

rychlému rozšíření a velmi intenzivního hoření neúspěšně. Hašení komplikoval i fakt, 

ţe nástěnný hydrant se nacházel v dílně, kde byl hořící autobus a měl slouţit i pro dílnu 

sousední. Zaměstnanci DPP se tedy před příjezdem jednotek PO soustředily na evakuaci 

ohroţených autobusů a vytvoření místa pro poţární techniku. Velitele zásahu následně 

informovali o umístění podzemních hydrantů. Ve všech autobusových garáţích je sice zřízena 

jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, v době vzniku poţáru však bylo výjezdové 

vozidlo mimo provoz z důvodu technické závady na čerpadle. 

 

 Celková škoda způsobená poţárem byla vyčíslena na 60.000.000,- Kč. Uchráněné 

hodnoty činily 90.000.000,- Kč. Při poţáru nedošlo k ţádnému úmrtí ani zranění. 

 

 Vzhledem k tomu, ţe do garáţí nemají přístup ţádné nepovolané osoby 

a s přihlédnutím k výslechům zaměstnanců, kteří v tomto prostoru nezaznamenali pohyb 

ţádné cizí osoby, bylo hned na počátku vyšetřování vyloučeno úmyslné zapálení. Vedoucí 

dílny poskytl zjišťovateli příčin poţárů HZS informaci o tom, ţe u autobusu byla prováděna 

oprava vzduchového systému v motorovém prostoru. Další vyšetřování tedy bylo zaměřeno 

do těchto prostor. Vzhledem k rozsahu poţáru a způsobeným škodám byli přizváni experti 

z TÚPO. Ti odebrali několik vzorků z motorového prostoru i z dalších míst v dílně k dalším 

expertizám. Po jejich provedení byla jako příčina poţáru stanovena technická závada 

elektroinstalace v motorovém prostoru autobusu (obr. č. 28). Vzhledem ke stupni vyhoření 

a působení vysokých teplot se však nepodařilo zjistit přesnou příčinu vzniku poţáru. 
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  Obr. č. 26 – Prostor vzniku požáru - exteriér [6]         Obr. č. 27 – Zasažená střešní konstrukce [6] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 28 – Místo vzniku požáru - interiér [5] 

 

 

8. 12. 2010, mezistaniční úsek I. P. Pavlova – Muzeum-C 

 

 Rozsahem se nejednalo o velký poţár, způsobil však velké ohroţení cestujících. 

Část tohoto mezistaničního úseku prochází tubusem Nuselského mostu. Je zde tedy dvou 

kolejný tunel, díky čemuţ byl poţár odhalen rychle. Včasnému zásahu navíc napomohla 

pozornost strojvedoucích vlakových souprav, kteří si všimli, ţe při průjezdu dochází 

k silnému jiskření na straně přívodní kolejnice. Jeden ze strojvedoucích si navíc všiml, 

ţe k jiskření dochází také pod kabelovými lávkami umístěnými u stěn tubusu. Provoz na trati 

byl tedy okamţitě zastaven, napájení vypnuto a povolány jednotky PO. Průzkumem bylo 

zjištěno, ţe k hoření jiţ nedochází. Po dohodě s vlakovým dispečerem bylo opět zapnuto 

napájení přívodní kolejnice. Následně došlo ke zkratu a hoření jednoho z izolátorů (obr. 

č. 29). Napájení tedy bylo opět vypnuto a dalším průzkumem zjištěno, ţe zkratování 

je způsobeno prosakováním vody dilatační spárou (obr. č. 30). Situace byla zhoršena faktem, 

ţe voda obsahovala velké mnoţství technické soli pouţívané k údrţbě silnic a chodníků. 
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 Celková škoda na zařízení byla vyčíslena na 60.000,- Kč. Následné škody nebyly 

vyčísleny s ohledem na to, ţe byl narušen grafikon vlakové dopravy a z tohoto důvodu 

zavedena náhradní autobusová doprava. 

 

 

         Obr. č. 29 – Vyhořelé izolátory [5]                Obr. č. 30 – Průsak dilatační spárou [5] 

  

 

2.2 Opatření provedená po poţárech 

 

 Po zjištění příčiny poţáru a vzhledem k závěrům provedené expertizy (počet špatně 

provedených spojů) ve stanici Můstek bylo v roce 1981 rozhodnuto o kompletním předělání 

vedení elektroinstalace jak v eskalátorovém tunelu stanice Můstek, tak i dalších stanic trasy 

A. Dále byly postupně prováděny revize stávajících zapojení ve všech prostorách metra. Další 

úpravy elektroinstalace byly provedeny po poţáru ve stanici Staroměstská v roce 1993. Došlo 

k nahrazení rozbočných krabic přímým vedením elektroinstalace k jednotlivým osvětlovacím 

tělesům. Zároveň došlo ve spolupráci s firmou Metroprojekt k celkovému posouzení stávající 

projektové dokumentace elektroinstalace a jejímu nahrazení novým řešením. Na doporučení 

státního poţárního dozoru také došlo k odstranění hořlavých částí akustické izolace 

v podhledech a jejímu nahrazení izolací nehořlavou. 

 

 Po dalších poţárech elektroinstalace v letech 1994, 1996 a 2000 bylo státním 

poţárním dozorem vydáno doporučení k náhradě hořlavých vodičů, které byly do té doby 

pouţívány, bezhalogenovými vodiči se sníţenou hořlavostí. Vzhledem k vysokým finančním 

nákladům na kompletní rekonstrukce, které by navíc trvaly dlouhou dobu, rozhodlo vedení 

Dopravního podniku Praha, ţe tyto kabely budou pouţívány při projektování nových stanic 

a rekonstrukci stanic stávajících. Veškerá stávající vedení, která nevyhovovala poţadavkům 
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nehořlavosti byla upravována nátěry, případně nástřiky (obr. č. 31). Po poţáru v kabelovém 

kanálu ve stanici Můstek v roce 2000 byly navíc v těchto kanálech vytvořeny poţární předěly 

tak, aby mezní délka jednotlivých úseků nebyla větší neţ 30 m (obr. č. 32). 

 

       Obr. č. 31 – Protipožární nátěr kabelů                   Obr. č. 32 – Protipožární  předěl Intumex PS  

 

 

 Poslední zmíněný poţár jen dokládá fakt, ţe technický stav Nuselského mostu 

je havarijní. Uvnitř tubusu byly v noční výluce instalovány nerezové svody tak, aby zatékající 

voda byla odvedena mimo kolejiště. V roce 2011 pak byla provedena kompletní oprava 

dilatačních spár mostu.  

 

 Poţár soupravy ve stanici Kosmonautů (dnes Háje) v roce 1987 poukázal na nutnost 

zvýšení bezpečnosti nejen samotné stavební části metra, ale i jednotlivých vozových souprav. 

Vzhledem k tomu, ţe příčinou poţáru byl zkrat v rozvodné skříni elektroinstalace v přepáţce 

mezi kabinou řidiče a salonem pro cestující, bylo rozhodnuto o provádění častějších kontrol 

dotaţení jednotlivých spojů a vizuálních kontrol stavu izolace vodičů v celé soupravě. 

Postupně také docházelo k výměně některých elektrických součástí za spolehlivější. 

I přes to došlo v dalších letech k několika poţárům vlakových souprav a vedením Dopravního 

podniku bylo rozhodnuto o nutnosti kompletní generální opravy stávajících vozů, případně 

o zakoupení vozů nových. V obou variantách byla uplatňována velmi přísná kritéria poţární 

bezpečnosti, kterou musely soupravy splňovat. 

 

 V provozu tramvají došlo do současné doby jen ke dvěma poţárům celého vozu. 

Vzhledem k tomu, ţe k oběma případům došlo v 70. nebo 80. letech 20. století nepodařilo se 

najít ţádnou dokumentaci. Podle vyjádření provozních techniků JSVT byla příčinou obou 

poţárů nedbalost obsluhy. Došlo k uzemnění tramvaje před staţením pantografu a tím 
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k vytaţení elektrického oblouku, který inicioval poţár. Tramvaje typu T3 navíc nebyly 

vybaveny pojistkami proti průrazu elektrického proudu při uzemňování.  

 

Opakující se technické závady v jednotlivých měnírnách trakčního napětí napájejících 

trolejové vedení tramvajových tratí, které vyvrcholily poţárem měnírny „Pivovar“ vedly 

k rozhodnutí o nahrazení starší tyristorové technologie za novou, elektronicky řízenou. 

Postupně také docházelo k výměně olejem chlazených transformátorů za transformátory 

chlazené vzduchem, poslední olejový transformátor byl vyřazen z provozu v roce 2011.  

 

 V zázemí provozu autobusů s výjimkou roku 2008 nedošlo k rozsáhlejšímu poţáru. 

Tento poţár byl navíc způsoben technickou závadou na odstaveném autobusu, nikoli vlastní 

činností v garáţích. Problematika poţárů autobusů je na základě vyhodnocení jejich příčin 

řešena dílčími opatřeními pro jednotlivé typy autobusů, například konstrukčními úpravami 

(palivové vedení, elektroinstalace…) nebo úpravou reţimu provozního ošetření. Důleţitá je 

také zpětná vazba k výrobci autobusů, kterému je třeba předávat provozní zkušenosti a příčiny 

vzniku poţárů vozidel. 
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3. Statistika poţárů z let 2005 – 2010  

 

 Časový horizont statistického sledování událostí byl volen zejména s ohledem na to, 

ţe dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě, ve znění pozdějších předpisů, 

podléhají jednotlivé dokumenty skartační lhůtě 5 let. U vozových knih a obdobných 

dokumentů není povinnost tyto uchovávat po likvidaci zařízení, ke kterému se vztahují, 

k jejich likvidaci tedy dochází zpravidla současně. Z uvedených skutečností vyplývá, 

ţe sestavování statistiky pro delší období by bylo jednak časově velmi náročné a mnoţství 

získaných dat by pravděpodobně nebylo dostatečné pro vytváření závěrů. Počet ohlášených 

poţárů je navíc ovlivněn i tím, ţe některá menší zahoření jsou zaměstnanci Dopravního 

podniku Praha vyhodnocena jako technické závady a z tohoto důvodu nejsou ohlášena 

na odbor zjišťování příčin poţárů ani se neobjevují v interních statistikách.  

 

 Ve sledovaném období došlo k nahlášení poţáru 39 autobusů, 24 tramvají, 15 vozů 

metra a 77 poţárů nebo zahoření v technickém zázemí metra. Přehled počtu poţárů 

v jednotlivých letech je uveden v tabulce č. 1. Za nejčastější příčinu vzniku poţáru 

je označována technická závada, v celkem 23 případech se jednalo o nedbalost osob 

a ve 4 případech o prokázané úmyslné zapálení (tab. 2). 

 

 

Tabulka č. 1 – Přehled požárů v období 2005 - 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Autobusy 10 4 7 7 5 6 39 

Tramvaje 5 5 2 3 2 7 24 

Metro - soupravy 2 6 1 2 2 2 15 

Metro – zázemí 15 19 9 11 11 12 77 
 

 

 

Tabulka č. 2 – Přehled jednotlivých příčin vzniku požáru v letech 2005 - 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Technická závada 25 26 11 17 10 17 106 

Nedbalost  7 8 8 5 10 7 45 

Úmyslné zapálení 0 0 0 1 0 3 4 
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3.1 Poţáry autobusů 

 

 S ohledem na ohlášený počet poţárů ve sledovaném období (tab. 1) a na to, ţe je 

denně vypraven velký počet vozů (tab. č. 3), lze konstatovat, ţe poţáry autobusů nejsou příliš 

časté. A to i přes to, ţe průměrná pracovní doba jednoho vozu je 12,6 hodin a průměrný 

vozový výkon činí 211 km denně. 

 

 

Tabulka č. 3 – Denní vypravení autobusů 

 Ranní špička Sedlo Odpolední špička Sobota Neděle 

2005 946 442 878 405 410 

2006 955 451 856 393 397 

2007 958 455 853 388 390 

2008 938 484 849 390 393 

2009 915 502 852 390 392 

2010 904 505 847 391 391 

 

 

 Z vypracované statistiky vyplývá, ţe nejčastější příčinou poţáru autobusu je technická 

závada (tab. č. 4). Při podrobnějším rozboru jednotlivých technických závad bylo zjištěno, 

ţe nejpočetněji je zastoupena technická závada elektroinstalace. Další je pak závada 

palivového systému autobusů. (tab. 5). 

 

 

Tabulka č. 4 – Přehled jednotlivých příčin vzniku požáru autobusů v letech 2005 - 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Technická závada 10 4 6 7 5 5 37 

Nedbalost  0 0 1 0 0 0 1 

Úmyslné zapálení 0 0 0 0 0 1 1 

 

 

 

Tabulka č. 5 – Přehled technických závad v letech 2005 - 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Elektroinstalace 6 1 2 3 2 3 17 

Palivová soustava 2 3 1 1 2 0 9 

Výfuková soustava 1 0 0 1 1 0 3 

Olejová soustava 0 0 1 0 0 0 1 

Brzdové obloţení 0 0 0 0 0 2 2 

Blíţe nespecifikováno 1 0 2 2 0 0 5 
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 Zaměříme-li se na jednotlivé typy dopravních prostředků, pak u autobusů je nejčastěji 

hořícím vozem Karosa B 941 (tab. 6), která je zároveň nejpočetnějším kloubovým autobusem 

v Praze (viz. příloha č. 1).  

 

 

Tabulka č. 6 - Přehled požárů dle jednotlivých typů autobusů 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Karosa B 731 1 1 0 0 0 0 2 

Karosa B 732 3 0 1 1 0 0 5 

Karosa B 741 3 0 0 0 0 1 4 

Karosa B 931 1 1 1 1 0 1 5 

Karosa B 941 2 1 2 2 4 1 12 

Karosa B 961 0 0 2 0 0 1 3 

Citybus 12 0 1 0 1 0 2 4 

Iris Bus 12 0 0 1 0 0 0 1 

Iris Bus 18 0 0 0 2 1 0 3 

  

 

 Podíváme-li se na rok výroby jednotlivých autobusů tak zjistíme, ţe nejvíce vozů 

ze sledovaného období zasaţených poţárem bylo vyrobeno v letech 1997 a 1999 (tabulka 

č. 7). Z této tabulky je také patrné, ţe výrazný podíl na mnoţství poţárů v těchto letech mají 

autobusy Karosa B 941. 

 

 

Tabulka č. 7 – Přehled autobusů zasažených požárem dle jejich roku výroby 

Rok výroby Počet poţárů Typy autobusů 

1988 1 Karosa B 732 

1990 1 Karosa B 732 

1992 1 Karosa B 732 

1993 1 Karosa B 732 

1994 1 Karosa B 732 

1995 2 Karosa B 731, Karosa B 741 

1996 4 Karosa B 731 3x, Karosa B 931 

1997 8 Karosa B 931, Karosa B 941 5x, Citybus 2x  

1998 1 Karosa B 941 

1999 6 Karosa B 931, Karosa B 941 5x 

2000 1 Citybus 

2001 3 Karosa B 931, Karosa B 941, Citybus 

2002 2 Karosa B 961, Irisbus 

2003 2 Karosa B 961, Irisbus 

2004 2 Irisbus 2x 

 



31 

3.2 Poţáry tramvají 

 

 U tramvají je počet vozů zasaţených poţárem (tab. č. 1) vzhledem k počtu vozů 

vypravených (tab. č. 8) také velmi nízký. Průměrný denní výkon tramvaje činí 19 pracovních 

hodin při ujetí 208,5 km. 

 

 

Tabulka č. 8 – Denní vypravení tramvají 

  Ranní špička Sedlo Odpolední špička Sobota Neděle 

2005 702 557 698 400 399 

2006 703 552 699 410 410 

2007 707 554 702 403 404 

2008 686 536 679 412 415 

2009 674 522 666 400 396 

2010 665 513 651 405 401 

 

 

 Dle vypracované statistiky je nejčastější příčinou vzniku poţáru tramvajového vozu 

technická závada elektroinstalace (tab. č. 9). Při rozboru jednotlivých technických závad bylo 

zjištěno, ţe se jednotlivé závady ve sledovaném období vyskytují v obdobných počtech (tab. 

č. 10). Dvakrát je jako příčina vzniku poţáru stanovena nepředpokládaná změna provozních 

parametrů. V jednom případě se jednalo o vniknutí vody do elektroinstalace a ve druhém 

případu o strţení trolejového vedení nákladním automobilem. 

 

 

Tabulka č. 9 – Přehled jednotlivých příčin vzniku požáru tramvají v letech 2005 - 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Technická závada 5 5 2 3 2 6 23 

Nedbalost  0 0 0 0 0 0 0 

Úmyslné zapálení 0 0 0 0 0 1 1 
 

 

 

Tabulka. č. 10 – Přehled technických závad v letech 2005 - 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Zrychlovač 1 0 2 1 0 2 6 

Stykače 1 0 0 0 2 1 4 

Svorkovnice 1 1 0 1 0 1 4 

Měniče 1 2 0 0 0 0 3 

Mech. poškození 1 2 0 0 0 1 4 

Změna prov. param. 0 0 0 1 0 1 2 
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 Z tabulky č. 11 pak vyplývá, ţe nejčastěji hořícím vozem byla tramvaj T3 ve verzi SU, 

která tvoří druhou nejpočetnější skupinu vozů vyuţívaných v Praze (viz. příloha č. 2). 

Z rozboru roků výroby jednotlivých vozů zasaţených poţárem nevyplývá, ţe by tramvaje 

vyrobené v určitém období byly problémovější neţ jiné. Tato statistika je ale ovlivněna tím, 

ţe celkem u 9 vozů se nepodařilo zjistit jejich rok výroby. 

 

 

Tabulka č. 11 - Přehled požárů dle jednotlivých typů autobusů 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

T3 1 0 0 0 1 0 2 

T3M 1 2 0 0 0 1 4 

T3SU 2 2 2 1 1 3 11 

T3R.P 0 0 0 0 0 3 3 

T6A5 0 0 0 1 0 0 1 

KT8D5 1 1 0 0 0 0 2 

Pracovní vůz 0 0 0 1 0 0 1 

 

 

Tabulka č. 12 – Přehled tramvají zasažených požárem dle jejich roku výroby 

Rok výroby Počet poţárů Typy tramvají 

1971 1 T3 

1979 1 T3M 

1981 1 T3M 

1983 2 T3SU 

1985 3 T3SU 

1986 1 T3SU 

1987 2 T3M, T3SU 

1989 2 KT8D5, T3SU 

1990 1 KT8D5 

1995 1 T6A5 

nezjištěno 9 T3, T3M, T3SU 6x, pracovní vůz 
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3.3 Poţáry souprav metra 

 

 Po modernizaci vozového parku dochází k poţárům na soupravách metra jen 

minimálně, a to i přes to, ţe na jednu soupravu připadá v průměru 360,5 km denně s provozní 

dobou 11 hodin. Navíc jsou kaţdý den vypraveny cca ¾ souprav z celkového provozovaného 

počtu (tab. č. 13 a příloha č. 3). Za sledované šestileté období pak došlo pouze 

k 15 mimořádným událostem (viz tab. č. 1). Dle vyjádření provozních techniků se jedná 

o menší zahoření vnější elektroinstalace, zejména sběračů, které jsou vystaveny vlhkosti 

a prašnému prostředí provozu v tunelech (tab. 14). Jako nepředpokládaná změna provozních 

parametrů je označována situace, kdy dojde ke kontaktu podvozku soupravy pod napětím 

s cizím tělesem a následnému vytaţení elektrického oblouku. I tento velmi nízký počet 

událostí se však nesmí podceňovat, protoţe z hlediska ohroţení cestujících jsou poţáry 

souprav metra v porovnání s tramvajemi a autobusy mnohem nebezpečnější.  

 

 

Tabulka č. 13 – Denní vypravení souprav metra 

  Ranní špička Sedlo Odpolední špička Sobota Neděle 

2005 81 41 75 31 29 

2006 81 41 75 32 30 

2007 81 41 75 32 30 

2008 88 48 81 33 32 

2009 89 49 81 33 33 

2010 90 49 80 33 33 

 

 

Tabulka. č. 14 – Přehled technických závad v letech 2005 - 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Elektroinstalace 1 4 0 2 1 2 10 

Změna prov. param. 1 2 1 0 1 0 5 
 

 

 

 Zaměříme-li se na jednotlivé typy souprav, zjistíme, ţe nejčastěji docházelo k poţáru 

u původních ruských vozů 81-71. Ty jsou v současné době jiţ vyřazeny, v provozu zůstala 

pouze jedna souprava, která však jezdí pouze výjimečně jako historický vůz (obdobně jako 

souprava EČS). U vozů 81-71M se ve sledovaném období jednalo výhradně o poţáry 



34 

způsobené nepředpokládanou změnou provozních parametrů. Obě soupravy M1 zahořely 

shodně v důsledku vlhkosti na sběračích (tab. č. 15). 

 

 

Tabulka. č. 15 – Přehled požárů dle jednotlivých typů vozů metra 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

81-71 1 4 0 2 1 0 7 

81-71M 1 2 1 0 1 0 5 

M1 0 0 0 0 0 2 2 

 

 

 

 

3.4 Technické zázemí a veřejné prostory metra 

 

 Nejčastější příčinou vzniku poţáru v technickém zázemí nebo ve veřejných prostorách 

metra je nedbalostní jednání ze strany zaměstnanců Dopravního podniku nebo cestujících 

(tab. č. 16). U zaměstnanců se jedná zejména o nepozornost při přípravě stravy, v menší míře 

pak o nedodrţení zásad poţární ochrany při sváření (tab. č. 17). Nedbalost cestujících 

se projevuje hlavně v počtu poţárů způsobených kouřením, resp. odhozením nedopalku 

cigarety např. do odpadkového koše. Tato statistika je významně ovlivněna tím, ţe některé 

případy nejsou hlášeny. 

 

 

Tabulka č. 16 – Přehled jednotlivých příčin vzniku požáru zázemí metra v letech 2005 - 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Technická závada 8 11 2 5 1 4 31 

Nedbalost  7 8 7 5 9 7 43 

Úmyslné zapálení 0 0 0 1 0 1 2 
 

 

 

Tabulka č. 17 – Přehled nedbalostního jednání v letech 2005 - 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Spálené potraviny 5 3 5 2 4 3 22 

Kouření 1 5 1 3 3 3 16 

Sváření 1 0 1 0 2 1 5 
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 Druhou nejčastější příčinou vzniku poţáru je technická závada (tab. č. 16). 

Při podrobném rozboru bylo zjištěno, ţe se jedná zejména o závady na osvětlovacích tělesech. 

Dalšími častými příčinami vzniku poţáru jsou závada na měniči v distribuční transformovně 

(převádí 22 kV střídavého proudu na 750 V stejnosměrného) a závada na ostatních 

elektrozařízeních, coţ jsou např. mycí stroje. 

 

 

Tabulka. č. 18 – Přehled technických závad v letech 2005 - 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Měnič v MDT 3 1 1 0 0 1 6 

Osvětlovací těleso 0 6 1 3 0 1 11 

Elektroinstalace 2 0 0 0 0 0 2 

Elektromotor 1 1 0 0 1 0 3 

Napájení PK 1 0 0 1 0 1 3 

Ostatní elektrozař. 1 3 0 1 0 1 6 
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4. Rozbor příčin vzniku poţárů  

 

 Pro vozové soupravy metra a tramvaje jsou příčiny vzniku poţáru prakticky stejné, 

u autobusů je navíc moţnost vzniku technické závady na palivovém a vzduchovém systému. 

Obdobně je tomu i u technického zázemí a prostor k odbavení cestujících. Zde jsou mírné 

odlišnosti moţnosti vzniku poţáru pouze ve vyuţívaných technologiích. Rozbor příčin vzniku 

poţáru vychází z příčin, které jsou uvedeny ve statistice a z konzultací s techniky Dopravního 

podniku. Na nedbalostní a úmyslné jednání je pak nutno nahlíţet jak z pohledu zaměstnanců, 

tak i z pohledu cestujících.     

 

 Zároveň je třeba brát v potaz technický vývoj dopravních prostředků i stavebních 

technologií. Moderní dopravní prostředky obsahují velké mnoţství elektroniky, tudíţ nelze 

vyuţívat některých jednoduchých opatření jako u starších typů. Např. není moţné úplně 

odpojit akumulátory u odstaveného autobusu, protoţe by došlo k resetování řídící jednotky 

motoru a některých dalších ovládacích prvků, jejichţ opětovné nastavení je moţné pouze 

v autorizovaném servisu. Část vozidla tak zůstává pod napětím, coţ s sebou přináší zvýšené 

riziko vzniku poţáru. Za poslední dva roky je evidováno cca 5 případů zahoření části 

elektroinstalace u odstaveného autobusu. Časová prodleva mezi zpozorováním a ohlášením 

poţáru pak velmi znesnadňuje jeho včasnou likvidaci a v případě, ţe autobusy stojí v řadě 

na odstavné ploše (obr. 33) hrozí rychlé přenesení poţáru a velké materiální škody. 

Tato problematika se netýká jen autobusů, ale i ostatních vyuţívaných dopravních prostředků 

odstavovaných blízko u sebe (obr. 34).  

    

 

          Obr. č. 33 – Odstavené autobusy                                Obr. č. 34 – Depo metra 
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4.1 Technická závada elektroinstalace 

 

 Z konzultací s techniky, provádějícími údrţbu a opravy autobusů vyplývá, 

ţe se nejčastěji jedná o mechanické poškození izolace vodičů o karoserii vozidla nebo 

o některou ze strojních částí z důvodu špatné konstrukce, respektive špatného vedení 

elektroinstalace (obr. č. 35). Další příčinou vzniku této závady je uvolnění vodiče z uchycení 

a jeho následné poškození stejným způsobem jako v předchozím případě. Následkem je zkrat 

při kontaktu jednotlivých obnaţených vodičů, který je iniciačním zdrojem poţáru. 

 

 Další častou příčinou je přechodový odpor vznikající na uvolněných spojích 

elektroinstalace (obr. č. 36). K uvolnění spojů dochází jednak jejich zahříváním 

a ochlazováním při běţném provozu a vlivem vibrací způsobených jízdou. 

 

 

  Obr. č. 35 – Mechanické poškození vodiče [7]                 Obr. č. 36 – Požár uvolněného vodiče 

   v rozvodné  skříni [6] 

 

 

Do kategorie poţárů způsobených elektroinstalací patří i technické závady způsobené 

vniknutím vody do elektrických zařízení. Tato problematika je v zimním období umocněna 

obsahem soli vyuţívané při údrţbě silnic a chodníků. Následkem je zkrat v zařízení a vznik 

poţáru. Ne vţdy však musí k poţáru dojít okamţitě. Vnikající voda nebo vlhkost můţe 

způsobit oxidaci součástí, jejichţ důsledkem je zvýšení přechodového odporu nebo ztráta 

vodivosti části vedení s následným vznikem elektrického oblouku. Příkladem můţe být poţár 

tramvaje z 6. 7. 2010, kde bylo jako příčina poţáru stanoveno vniknutí vody 

do elektroinstalace v kloubové části (obr. č. 37). Nejvíce je tomuto vlivu vystavena vnější 

elektroinstalace souprav metra, tedy sběrače (obr. č. 38). 
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Obr. č. 37 – Elektrický zkrat po průniku vody [6]           Obr. č. 38 - Zahoření způsobené vlhkostí [5] 
 

 

Nemusí se však jednat pouze o vodu. Nebezpečný můţe být i únik provozních kapalin 

do elektrozařízení (např. do alternátoru). Stejně jako u vody nemusí tato závada způsobit 

poţár okamţitě. Některé provozní kapaliny navíc nejsou hořlavé, ale vzhledem k izolaci 

kabelů mohou být agresivní a narušit jí. Takovouto závadu je však velmi obtíţné po poţáru 

odhalit, zvláště v případě, kdy dojde k odhoření celé izolace vodiče. 

 

 

 

4.2 Technická závada palivového systému 

 

K této technické závadě dochází zejména u déle provozovaných autobusů. Jedná se 

o uvolnění spojů na přívodním vedení z nádrţe k motoru, případně o vystárnutí materiálu, 

ze kterého je vedení vyrobeno, jeho popraskání a následným průsakům pohonných hmot. 

Další příčinou selhání palivového systému je technická závada vstřikovačů nebo 

vstřikovacího čerpadla. V tomto případě dochází vlivem výrobní vady nebo únavy materiálu 

k lomu a následnému vytékání paliva přímo na motor. K těmto závadám dochází zejména 

u vozidel staršího data výroby, která jiţ nejsou ve výrobním programu dodavatelů, nová 

vozidla jsou konstrukčně zcela odlišná. Opatření na základě takovéto zjištěné příčiny je třeba 

provádět přímo v rámci údrţby vozidel Dopravního podniku. 
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          Obr. č. 39 – Požár po úniku paliva                                 Obr. č. 40 – Prasklý vstřik [7] 
                    na výfukové potrubí 

  

 

 

4.3 Technická závada pohonu vozidla 

 

 Jedná se zejména o zadření loţisek náprav, poruchy funkcí mechanických částí 

diferenciálů, motorů, rozvodovek a převodovek. Následkem je přehřátí strojních součástek, 

které se mohou dostat do kontaktu např. s izolační dečkou a iniciovat poţár. Tato závada 

můţe být ze strany řidiče včas odhalena, neboť ke vzniku poţáru zpravidla nedochází 

okamţitě, ale aţ po určité době. Navíc je ve většině případů vznik závady doprovázen 

vývinem kouře, typického zápachu nebo zvukovými projevy (praskání, skřípání apod.). Poţár 

můţe způsobit i unikání provozních kapalin (zejména oleje) z těchto zařízení. Tyto závady 

byly, dle vyjádření techniků JSVA častější u starších typů autobusů. V současné době 

k poţárům z těchto důvodů dochází velmi zřídka. 

 

 

 

4.4 Technická závada brzdového systému 

 

 Zásadní vliv na funkci brzdového systému má neustálé rozjíţdění a brzdění, které 

je pro městský provoz typické. Jednotlivé součásti jsou tak neustále zahřáté a potencionálně 

nebezpečné. K poţáru dochází především z důvodu zadření brzdového obloţení nebo 

vzniknutí cizího tělesa mezi obloţení a brzdové kotouče nebo bubny. Následuje přehřívání 

nejen brzd, ale také celého disku, které můţe způsobit poţár pneumatiky (obr. č. 41 a 42). 
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Další moţnou příčinou vzniku poţáru je únik brzdové kapaliny z brzdového systému 

na kotouč a brzdové obloţení, tím dojde k zanášení styčných ploch prachem a dalšími 

nečistotami a jejich následnému vznícení při častém brzdění. Tyto technické závady nejsou 

také příliš časté, z vypracované statistiky v kapitole 3 vyplývá, ţe k zahoření brzdového 

obloţení došlo u 2 autobusů z celkového počtu 39 poţárů. 

 

     Obr. č. 41 – Chlazení kola po zahoření [5]       Obr. č. 42 – Zahoření pneumatiky [5] 

 

 

 

4.5 Technická závada vzduchové soustavy 

 

 Technická závada vzduchové soustavy spočívá především v selhání funkce některé 

strojní součásti. Dojde-li k poruše mazání kompresoru, zadření jeho loţisek nebo k usazování 

nečistot v rozvodu vzduchu, systém se přehřívá. Poţár je pak způsoben kontaktem přehřáté 

části s některou další částí v motorovém prostoru (nebo např. s izolační dečkou motoru). 

Tyto technické závady se vyskytovaly spíše u starších autobusů a v současné době jsou velmi 

ojedinělé. Hlavním důvodem je přijetí směrnice E/ECE 324 – E/ECE/TRANS/505, předpis 

č. 107 a dalších směrnic EHK, podle kterých jiţ v motorovém prostoru nesmějí být pouţity 

materiály, do kterých by mohly nasáknout provozní kapaliny. Zjištění této technické závady 

je opět velmi obtíţné, zejména při vyhoření celého motorového prostoru autobusu. 
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4.6 Technická závada výfukového systému 

 

 Tyto technické závady byly opět častější u starších autobusů. Jednou ze závad 

je špatná funkce turbodmychadla (obr. č. 43). Ať uţ se jedná o zadření z důvodu špatného 

mazání nebo poškození loţiska, vţdy dochází k jeho přehřátí. Další příčinou vzniku poţáru 

mohou být netěsnosti výfukového systému a únik horkých spalin do prostoru motoru. 

Ve sledovaném období let 2005-2010 došlo celkem ke 4 poţárům z důvodu závady 

na výfukovém systému. Ve 3 z nich se jednalo o technickou závadu turbodmychadla, 

v 1 případě pak o prasklý těsnící krouţek na výfukovém potrubí (obr. č. 44). 

 

 

      Obr. č. 43 – Požár po technické  závadě                Obr. č. 44 – Prasklý těsnící kroužek [6] 

                        turbodmychadla [6] 

 

 

4.7 Špatná nebo neodborná údrţba, nedbalost 

 

 Tato problematika je velmi rozsáhlá a odhalení přesné příčiny poţáru obtíţné. Špatná 

nebo neodborná údrţba, případně nedbalost se můţe projevit vznikem poţáru prakticky 

ve všech oblastech, které byly popsány výše. Do této kategorie spadá také nedodrţení 

předepsaných kontrol, případně výměn strojních součástí a provozních náplní nebo pouţití 

jiného materiálu, neţ jaký je stanoven výrobcem. Jako špatná údrţba je také vyhodnoceno 

zanedbání očisty strojních zařízení – například motorového prostoru autobusů nebo 

elektromotorů tramvají a metra (obr. č. 45).  Příkladem nedbalosti můţe být i špatné dotaţení 

bajonetu ţárovky, která se následkem provozních vibrací uvolnila, došlo ke kontaktu 

s elektrickými vodiči a následnému poškození jejich izolace. Závada byla odhalena včas, 

tudíţ nedošlo ke vzniku poţáru (obr. č. 46)  
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    Obr. č. 45 - Nedostatečná očista motoru [7]               Obr. č. 46 – Protavená izolace el. vodičů 

       po špatném upevnění žárovky [7] 
 

 

 Pokud zjišťovatel příčin poţárů HZS ČR stanoví špatnou nebo neodbornou údrţbu 

anebo nedbalost zaměstnanců dopravního podniku jako příčinu vzniku poţáru, dochází tím 

navíc k naplnění skutkové podstaty trestného činu obecného ohroţení z nedbalosti. 

V ustanovení § 273 zákona 140/1961 Sb. se říká, ţe: „Obecného ohrožení z nedbalosti 

se dopustí ten, kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti 

nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, 

že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušniny, plynu, elektřiny nebo jiných 

podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobně nebezpečného jednání, 

nebo kdo z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo 

zmírnění.“ V odstavci 2 písm. b) se navíc říká: „Spáchá-li takový čin proto, že porušil 

důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo 

uloženou mu podle zákona.“ [22] 

  

 Nedbalosti se však nemusejí dopustit pouze zaměstnanci pracovního podniku. 

I cestující mohou svou nedbalostí způsobit poţár. Jedná se zejména o kouření v prostorách, 

kde je to zakázáno a převáţení hořlavých kapalin v dopravních prostředcích. Příkladem 

nedbalosti cestujících můţe být celkem 11 poţárů odpadkových košů a kontejnerů 

ve vestibulech stanic metra v letech 2005 – 2010 způsobených odhozením nedopalku. Poţáry 

odpadkových košů jsou velmi časté i na autobusových a tramvajových zastávkách (obr. 

č. 48). Jejich přesný počet je velmi obtíţné stanovit. Důvodem je zejména to, ţe některé 

případy nejsou vůbec nahlášeny např. poţáry v nočních hodinách, poţáry kovových 

odpadkových košů, kde vyhoří pouze jejich obsah, nebo jsou uhašeny civilními osobami bez 

nahlášení události na OPIS. 
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 V tomto případě je při ZPP nutná spolupráce zjišťovatele s vedoucími provozní 

údrţby, kteří mohou předloţit důkazní materiál v podobě servisních záznamů k vozidlům, 

a dispečery provozu, dozorčími stanic, Městskou policií, Policií ČR a dalšími, kteří mohou 

poskytnout záznamy z kamerových systémů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obr. č. 47 – Požár způsobený odhozením         Obr. č. 48 – Vyhořelý odpadkový koš [6] 

          nedopalku do koše na veřejném WC 

                   ve vestibulu metra [6] 

 

 

4.8 Úmyslné zapálení 

 

 U prostředků hromadné přepravy osob i v prostorách slouţících k odbavení cestujících 

není úmyslné zapálení příliš častým jevem. V období let 2005 – 2010 byla prokázána celkem 

4 úmyslná zapálení. V jednom případě se jednalo o zapálení autobusu zábavní pyrotechnikou 

(obr. č. 49), v jednom případě o zapálení sedačky v tramvaji (obr. č. 50) a dvakrát 

o zapálení automatu s drobným občerstvením ve vestibulu metra (obr. č. 51 a 52). Nemusí se 

však jednat jen o přímé zapálení dopravního prostředku nebo vybavení stanice metra. V roce 

2005 došlo k úmyslnému zapálení osoby bez domova v tramvajovém vozu noční linky. Řidič 

vozidla stihl včas zasáhnout a pouţitím hasícího přístroje zachránil muţi ţivot. Zároveň tím 

zabránil i rozšíření poţáru na vozidlo. 
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    Obr. č. 49 – Úmyslně zapálený autobus [6]            Obr. č. 50 – Zapálená sedačka v tramvaji [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 51 a 52 – Úmyslně zapálené automaty na drobné občerstvení ve vestibulech metra [5, 6] 

 

 I v případě úmyslného zapálení se dotyčná osoba dopouští trestného činu obecného 

ohroţení podle § 272 trestního zákona. V tom se říká, ţe obecného ohroţení se dopustí ten, 

kdo: „úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy 

na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo 

povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných 

látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo takové 

obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění“.[22]  

  

 Také v tomto případě je při ZPP nutná spolupráce zjišťovatele 

s dispečery provozu, dozorčími stanic, Městskou policií, Policií ČR a dalšími, kteří mohou 

poskytnout záznamy z kamerových systémů a zajištění svědků na místě události. 

 



45 

5. Vliv poţární bezpečnosti na zjišťování příčin poţárů 

 

 Obor zjišťování příčin poţárů a historický vývoj v konstrukci vozidel se navzájem 

zásadně ovlivňují. Původním konstrukčním materiálem skříní autobusů i tramvají bylo dřevo 

(obr. č. 53 a 54), tramvaje s dřevěnou skříní byly v provozu v praţské MHD ještě 

v sedmdesátých letech. Ocel se pro konstrukci skeletů autobusů a tramvají začala pouţívat 

aţ v poválečném období. S tím úzce souvisí i objasňování příčin poţárů těchto vozidel – 

zatímco dřevěné skelety byly působením poţáru zcela zničeny a bylo jen velmi obtíţné zjistit 

příčinu poţáru, ocelové skelety zůstanou i při celkové destrukci vozu v celku a je tedy moţné 

na nich zajistit stopy nutné k objasnění příčiny poţáru. Dalším technologickým pokrokem 

vyvolaným mj. závěry zjišťování je vyuţívání nesnadno hořlavých materiálů, které navíc 

při tepelné degradaci nevyvíjí toxické zplodiny hoření a to zejména u elektroinstalace, 

v interiérech a izolačních prvcích vozidel. 

 

   Obr. č. 53 - Dřevěná konstrukce tramvaje [4]           Obr. č. 54 - Dřevěná konstrukce autobusu [4] 

 

 

 Obdobně je tomu tak i v případě stavebních materiálů. Hořlavé stavební prvky a prvky 

s nízkou odolností proti působení poţáru nahrazují nové nehořlavé materiály, které mají 

poţární odolnost mnohem vyšší. Dále jsou, stejně jako u dopravních prostředků, místo kabelů 

s hořlavou izolací vyuţívány jiné, které mají hořlavost sníţenou a navíc při tepelné degradaci 

neuvolňují toxické zplodiny hoření. Vyuţívané technologie jsou, oproti původnímu stavu, 

vícenásobně jištěny proti případnému přepětí a tím i lépe chráněny proti vzniku poţáru. 

Všechna tato opatření velkou měrou ovlivňují zjišťování příčiny poţáru a to zejména 

s ohledem na jeho případné šíření. 
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 Pro zjišťovatele příčin poţárů to znamená zejména potřebu zajistit veškerou 

dokumentaci týkající se údrţby a oprav vedenou k jednotlivým dopravním prostředkům. 

Vzhledem ke sloţitosti jednotlivých technologií je také důleţitá spolupráce s techniky 

provozovatele, případně výrobce. Přesná znalost konstrukce a funkce strojních součástí můţe 

přinést výchozí informace pro vyloučení procesů, které nemohly poţár iniciovat, případně 

nemohly mít vliv na jeho další šíření. Tato spolupráce je také potřeba pro získání informací 

z řídící jednotky motoru, jako např. indikace závady před vznikem poţáru apod.. 

 

 Dále je třeba zajistit videozáznam, je-li to moţné a je-li dopravní prostředek touto 

technologií vybaven. Velmi důleţitou roli hraje i svědectví řidiče, případně zaměstnanců, 

kteří se pohybovali v prostorech, kde byl autobus odstaven. Z jejich výpovědí je moţné 

stanovit směr a rychlost šíření poţáru a tím i odhadnout místo, kde poţár vznikl.  

 

 Obdobně je tomu i u stavebních objektů, kde je třeba zajistit videozáznam, výpis 

z ústředny systému EPS, výpis z elektronického zabezpečovacího zařízení apod.. Dále je třeba 

věnovat pozornost odlišnostem reálného provedení stavby od schváleného stavebního 

projektu, případně i nedbalostem při provádění doplňkových prací (obr. č. 55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 55 – Neopravený požární prostup 

 

 

 Veškeré tyto poznatky mohou mít velký vliv na volbu správného směru vyšetřování  

a stanovení přesné příčiny vzniku poţáru.  
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5.1 Autobusy 

 

 Technické poţadavky na jednotlivé dopravní prostředky, jejich technickou způsobilost 

k provozu na pozemních komunikacích a práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů 

stanovuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

a jeho prováděcí vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti 

a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

  

Z hlediska poţární bezpečnosti vozidel nejsou stanoveny speciální poţadavky 

na vlastnosti jednotlivých materiálů pouţitých při výrobě autobusů MHD, předpis č. 95/28/ES 

o hořlavosti materiálů vnitřní výbavy určitých kategorií motorových vozidel se vztahuje 

pouze na autobusy pro více neţ 22 osob, která nemají místa k stání a nejsou provozována 

v MHD. V současné době musejí veškerá vozidla určená pro přepravu více neţ 8 osob 

odpovídat evropské směrnici 2001/85/ES. Některé technické celky dále podléhají certifikaci 

dle E/ECE 324 (E/ECE/TRANS/505, předpis 107). Jedná se např. o zabezpečení motorového 

prostoru, kde nesmějí být pouţity hořlavé materiály a materiály náchylné k nasáknutí palivem 

nebo mazivy. Tento předpis dále stanovuje poţadavky na elektrickou výbavu a elektrická 

vedení, umístění baterií apod. [2]. Dalším předpisem podstatným pro konstrukci autobusů 

MHD je  EHK/OSN č. 34, který stanovuje mj. podmínky pro konstrukci palivových nádrţí. 

Nádrţ musí být z ohnivzdorného materiálu, nesmí korodovat, její těsnost včetně příslušenství 

musí být zkoušena na dvojnásobek provozního tlaku, přepad pro vyrovnání přetlaku musí být 

vyveden vně vozidla. V případě pouţití plastu pro konstrukci nádrţe je třeba její zvláštní 

schválení z hlediska poţární odolnosti [3]. Dále musí být nádrţ těsně oddělena od prostoru 

pro cestující a musí být namontována v místě, kde je chráněna před čelním a zadním nárazem.  

 

Konstrukce autobusů je u všech výrobců obdobná – ocelový svařovaný samonosný 

skelet, vnější opláštění je tvořeno plechy lepenými přímo na skelet. U novějších typů 

autobusů jsou některé plechové části nahrazovány laminátovými (zejména díly předního 

a zadního čela). Vnitřní opláštění je v současné době tvořeno převáţně plastovými díly. Okna 

jsou umísťována do gumového těsnění nebo také lepena. Podstatným rozdílem mezi autobusy 

je typ motoru a převodovky, jejich umístění v motorovém prostoru a vedení veškerých 

přívodů energií (elektrická energie, pohonné hmoty). Dále se jedná o odlišnosti v umístění 

akumulátorů, nádrţí na pohonné hmoty, typu a umístění nezávislého topení apod.. Toto vše 
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musí při objasňování příčiny poţáru zjišťovatel brát v potaz a v případě jakékoli nejasnosti by 

si měl vyţádat dokumentaci k příslušnému typu vozidla, případně konzultaci s technikem 

Dopravního podniku nebo výrobce. 

 

 Dopravní podnik Praha v současné době provozuje celkem 1144 autobusů 15 různých 

typů od několika výrobců. Přehled jednotlivých typů a jejich počet, který je vyuţíván 

ve statistice, je uveden v příloze 1. Průměrné stáří vozového parku činilo k 31.12.2010 9,46 

roku. Technická ţivotnost ke stejnému datu byla překročena celkem u 590 vozů. Překročení 

technické ţivotnosti ovšem neznamená, ţe by inkriminovaná vozidla byla nezpůsobilá 

k provozu nebo dokonce jakýmkoli způsobem ohroţovala bezpečnost cestujících. Vyjadřuje 

pouze fakt, ţe náklady na údrţbu a opravy takovýchto vozidel jsou jiţ mnohonásobně vyšší a 

jejich další provoz je neekonomický. Ze zpracovávaných statistik vyplývá, ţe na kaţdý 

autobus připadá za jeden den 210,8 ujetých kilometrů a 12,66 hodin pracovní doby. Tento 

vozový výkon je navíc prováděn v enormně náročném prostředí praţského provozu. Největší 

problematikou je neustálé rozjíţdění a zastavování autobusu, které má vliv zejména na hnací 

trakt a nápravy. Dochází zde k nadměrnému opotřebování strojních částí a tím k větší 

náchylnosti ke vzniku technické závady, viz kapitola 4. 

 

Autobusy jsou pravidelně podrobovány stanoveným provozním ošetřením, technickým 

kontrolám a několika stupňům oprav. Pořadí a rozsah všech těchto úkonů je stanoven 

výrobcem daných typů autobusů a v závislosti na podmínkách provozu je upravován interními 

směrnicemi. Všechny autobusy jsou kaţdé 2 – 3 dny podrobovány tzv. bezpečnostním 

prohlídkám. Tyto prohlídky mají za úkol odhalit případné technické závady, které mohou, 

mimo jiné, způsobit i vznik poţáru. Závady jsou, dle rozsahu, ihned odstraňovány. V případě, 

ţe není závadu moţno odstranit během prohlídky je autobus označen jako neprovozuschopný 

a odeslán na opravu. Ani tyto prohlídky však nemusí odhalit všechny závady. Zásadním 

problémem je zde lidský faktor. Zaměstnanec, který je od práce vyrušován nebo na ní není 

z jakéhokoli důvodu naprosto soustředěný, můţe některé nedostatky přehlédnout. 

 

 V rámci Dopravního podniku přistoupili odpovědní zaměstnanci JSVA na základě 

vyhodnocení poţárů autobusů s vysokou škodou v letech 2008 a 2010 k následujícím 

opatřením. Průběţně je upravován systém prohlídek a provozní údrţby autobusů (častější 

kontrolní prohlídky a očista motorových prostorů). Dále se jednalo o změnu konstrukčních 

řešení vedení palivové soustavy autobusů Karosa tak, aby při jeho porušení nedocházelo 
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k úniku paliva na horké části výfukového systému. Zároveň byl spuštěn projekt testování 

teplotních čidel v motorovém prostoru autobusů Citybus E3 a Citelis (viz. obr. č. 56). 

Svépomocí bylo vyrobeno a namontováno jednoduché zařízení s celkem čtyřmi termistory 

umístěnými u nejvíce poţárně nebezpečných motorových částí. Na palubní desce je pak poţár 

signalizován opticky pomocí červené kontrolky s doplňující akustickou signalizací. Montáţ 

byla dokončena zhruba v polovině roku 2011, a od té doby jsou sbírána provozní data. 

Z tohoto důvodu zatím není moţné přínos tohoto zařízení vyhodnotit.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obr. č. 56 – Termistory instalované do motorového prostoru autobusů [4] 

 

U nově nakupovaných autobusů firmy SOR Libchavy je moţno jako doplňkovou 

výbavu nechat namontovat dvoustupňovou signalizaci zvýšení teploty motorového prostoru 

a stabilní hasící zařízení. Praţský dopravní podnik tuto moţnost nevyuţívá.  

 

 Další doplňkovou výbavou jsou CCTV kamery snímající prostor všech dveří 

a celkovou situaci uvnitř autobusu. Tento systém je povaţován za bezpečnostní spíše 

v aspektu vandalismu, výtrţností a kapesních krádeţí. Stejně tak ho lze vyuţívat 

i pro kontrolu výskytu kouře v některé z monitorovaných oblastí, případně lze odhalit pokus 

o úmyslné zapálení autobusu, případně ho prokázat. 
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5.2 Tramvaje 

 

 Technická způsobilost dráţních vozidel k provozu a rozsah kontrol jejich technického 

stavu je upravena v zákoně č. 266/1994Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 

a vyhláškou č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah. Podmínky staveb 

souvisejících s dráhou upravuje vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební 

a technický řád drah.  

 

 Poţadavky na materiály pouţité při výrobě tramvají nejsou stanoveny zvláštním 

předpisem, ale závisí na poţadavku zadavatele. Konstrukce tramvají se rozlišuje do dvou 

skupin – tramvaje koncipované jako sólo vozy, které jsou provozovány samostatně nebo 

spojovány do souprav (obr. č. 57) a vícečlánkové vozy (obr. č. 58). Hlavním rozdílem obou 

typových skupin je rozmístění elektrovýzbroje. Zatímco jednotlivé sólo vozy mají kaţdý svou 

kompletní elektrovýzbroj, vícečlánkové vozy mají elektrovýzbroj rozmístěnou rovnoměrně 

po celém voze. Karoserie všech tramvají je samonosná s vyztuţeným spodním rámem, vnější 

opláštění je vyráběno z lepených plechových dílců, u nových vozů pak v kombinaci s různými 

plasty se sníţenou hořlavostí. Vnitřní opláštění je u starších vozů z dřevotřísky, umakartu 

a obdobných materiálů, u nových pak téměř výhradně z plastů. Konstrukce podlahy je shodná 

pro starší i nové typy a tvoří ji voděodolná dřevotříska s vloţenou středovou gumou, 

z pochozí strany pokrytá protiskluzovou vrstvou. 

 

         Obr. č. 57 – Sólo vozy v soupravě            Obr. č. 58 – Vícečlánkový vůz 
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 V nově nakupovaných tramvajích řady 14T a 15T je protipoţární ochrana řešena 

mikroprocesorovým distribučním řídícím systémem s několikanásobným vysoce citlivým 

jištěním elektrické výzbroje, které při vzniku přepětí přepne systém do poruchy a zajistí 

odpojení napájení. Vzhledem k vysoké spolehlivosti, která byla potvrzena při testování před 

uvedením vozů do provozu, je vyuţívána i při rekonstrukcích starších tramvají. 

 

 V Praze je v současné době provozováno celkem 6 základních typů tramvajových 

vozů. Jeden z typů je navíc moţné provozovat i obousměrně bez nutnosti obratu. Přehled 

jednotlivých typů, jejich počet a průměrné stáří je uveden v příloze 2. Průměrné stáří 

vozového parku činilo k 31.12.2010 13,18 roku. Technická ţivotnost ke shodnému datu byla 

překročena u 202 vozů. Shodně jako u autobusů je technická ţivotnost ukazatelem toho, 

kdy je ještě provoz, vzhledem k nutným opravám, ekonomický a kdy jiţ není.  

 

 Kaţdý vůz je pravidelně podrobován kontrolám a údrţbě dle stanovených předpisů 

a doporučení výrobce. Údrţba je rozdělena na dva hlavní okruhy - preventivní (denní ošetření 

a kontrolní prohlídky) a nápravný (periodická a generální oprava). Jedním z nápravných 

stupňů údrţby je i mimořádná oprava, která se vztahuje ke vzniku mimořádné události 

(např. poţár, dopravní nehoda). 

 

 

 

 

5.3 Vozy metra  

 

 Provoz metra je z legislativního pohledu, stejně jako provoz tramvají, řízen zákonem 

č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 173/1995 Sb., kterou 

se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů. I tento provoz je dále upravován 

interními provozními předpisy. 

 

 V provozu jsou v současné době čtyři typy vlakových souprav. Přehled typů souprav, 

jejich počet a průměrné stáří je uvedeno v příloze č. 3. Průměrné stáří vozového parku činilo 

k 31.12.2010 6,08 roku. Soupravy typu EČS a 81-71 jsou jiţ provozovány pouze jako 

historické vozy.  
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 Na poţární bezpečnost vlakových souprav metra jsou kladeny vysoké nároky 

a to zejména z hlediska úpravy materiálů pouţitých v salonech vozů. Tyto nesmějí 

podporovat hoření a v případě, ţe k hoření nebo ţhnutí dojde, nesmějí uvolňovat toxické 

plyny. Posouzení vyuţívaných materiálů z hlediska vývoje kouře při hoření a toxicity zplodin 

hoření prováděl Technický ústav poţární ochrany Praha.  

 

 Konstrukce jednotlivých vozů je obdobná jako konstrukce tramvají. Jedná se 

o samonosnou karoserii s vyztuţeným rámem. Obloţení je z vnější strany kovové, z vnitřní 

strany pak ze sklolaminátových panelů. Po zkušenostech z poţárů původních ruských souprav 

81-71 tvoří podlahu jednotlivých vozů a dělící příčku mezi kabinou strojvedoucího a salonem 

cestujících poţárně odolná konstrukce s odolností 30 minut. Elektrická výzbroj je provedena 

se zvýšenou odolností proti šíření plamene. V jednotlivých kontejnerech s trakční výzbrojí, 

které jsou zavěšeny na podvozku vozu, jsou pak umístěna teplotní čidla s optickou 

a akustickou signalizací na obě stanoviště strojvedoucího. V salonech vozů jsou pak pouţita 

čidla kouřová. 

 

 Obdobně jako u předchozích dopravních prostředků jsou i jednotlivé vozy metra 

podrobovány pravidelným kontrolám v rozsahu stanoveném výrobcem vozidla a interními 

normami. Kromě uvedených pravidelných kontrol a oprav jsou prováděny i kontroly a opravy 

mimořádné, které následují po vzniku mimořádné události na soupravě (pád osoby 

do kolejiště, porucha vozového počítače apod.). 

 

 

 

 

5.4 Prostory pro odbavení cestujících [32] 

 

 V rámci povrchové sítě MHD nemá Dopravní podnik ve vlastnictví ţádné velké 

odbavovací terminály, které by tvořily uzavřený komplex budov. Na jednotlivé zastávky 

autobusů pak nejsou legislativou kladeny ţádné poţadavky. U tramvají upravuje tuto 

problematiku vyhláška č. 177/1995 Sb., která se však zabývá převáţně umístěním zastávek 

a jejich bezpečnosti z hlediska kolize s kolejovou dopravou. 
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 Jedinými, poměrně rozsáhlými, prostory pro odbavení cestujících tak zůstávají stanice 

metra. Tyto prostory jsou projektovány zejména podle poţadavků zákona č. 266/1994 Sb., 

o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 

stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů. Dále se projekční činnost řídí 

interní směrnicí „Zásady poţární ochrany pro projektování a výstavbu praţského metra“. 

Tento předpis nahrazuje ve smyslu článku 1 ČSN 73 0802 ustanovení této normy a norem 

navazujících řady 73 08xx, případně jejich působnost upravuje. 

 

 Z hlediska poţární bezpečnosti staveb nejsou prostory přístupné veřejnosti děleny 

do poţárních úseků. Tyto prostory však musí být poţárně odděleny od ostatních prostor 

slouţících jako technické zázemí, s výjimkou prostorů bez poţárního nebezpečí ve smyslu 

ČSN 73 0802. Poţární odolnost stavebních konstrukcí se navrhuje podle tabulky 12 

ČSN 73 0802, jsou-li zároveň splněny poţadavky ČSN 73 0810 a to pro VII. stupeň poţární 

bezpečnosti v podzemních podlaţích a pro VI. stupeň poţární bezpečnosti v nadzemních 

podlaţích. Stavební materiály, konstrukční části a konstrukčně technologické materiály 

musejí odpovídat třídě reakce na oheň A1 nebo A2. Výjimečně lze vyuţít i materiály 

odpovídající třídě reakce na oheň B. Tento poţadavek se nevztahuje na technologická zařízení 

nebo jeho části, které prokazatelně nemohou být z těchto materiálů vyrobena. 

 

 Elektrická zařízení musí vyhovovat platným zněním příslušných technických norem 

a právních předpisů. Při navrhování nových stanic nebo při rekonstrukci stávajících 

kabelových tras se veškeré vedení navrhuje se zvýšenou odolností proti šíření plamene 

kategorie A. 

 

 Do všech místností s výjimkou prostor bez poţárního rizika se navrhuje systém EPS 

(obr. č. 59). Druh a mnoţství jednotlivých prvků je stanoveno v závislosti na provozované 

technologii a podmínkách prostředí (vlhkost, proudění vzduchu apod.) tak, aby byl 

minimalizován počet planých poplachů. Ústředny jsou umístěny vţdy v místnosti se stálou 

obsluhou (dozorčí stanice, přepravní manipulant) a v nadstavbovém systému na centrální 

poţární stanici v Hostivaři. Na systém EPS jsou navázány další poţárně bezpečnostních 

zařízení (např. poţární klapky, obr. č. 60). V samotném vestibulu, případně 

na nástupišti nejsou tlačítkové ani samočinné hlásiče instalovány, je zde vyuţíván pouze 

systém dohledových CCTV kamer. 
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    Obr. č. 59 -  Samočinný hlásič systému EPS                         Obr. č. 60 – Požární klapka 

 

 V případě, ţe jsou ve veřejně přístupných prostorách stanice zřízeny obchodní 

provozy, musí tvořit samostatné poţární úseky. Poţární bezpečnost obchodní vybavenosti 

je řešena v souladu s ČSN 73 0802. Veškeré provozovny musí být vybaveny samočinnými 

hlásiči systému EPS. Nad rámec normových poţadavků je v obchodních vybavenostech 

instalován systém SHZ (vodní). 

 

 Jedním ze zařízení s potencionálním rizikem vzniku poţáru jsou v prostorách 

pro odbavení cestující eskalátory (obr. č. 61). Technicky se jedná o sloţité zařízení, při jehoţ 

provozu vzniká, vzhledem k pouţité technologii mazání, znečištění jednotlivých strojních 

součástí i přilehlého okolí (obr. č. 62). Z tohoto důvodu můţe i menší závada způsobit 

rozsáhlý poţár. Provoz, kontrola a údrţba je stanovena na základě poţadavků výrobce 

jednotlivých typů a interní normy. Protipoţární zabezpečení spočívá v instalaci kouřových 

čidel systému EPS ve strojovně a kabelových prostorech. Tato čidla jsou v současné době 

při rekonstrukcích nahrazována lineárním teplotním hlásičem. 

 

           Obr. č. 61 – Strojovna eskalátorů             Obr. č. 62 – Provozní znečištění eskalátoru 
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5.5 Technické zázemí [32] 

 

 Do technického zázemí jsou zahrnuta jednotlivá depa pro odstavování souprav metra, 

autobusové garáţe, tramvajové vozovny, měnírny napájející trolejové vedení tramvají, 

objekty slouţící k odpočinku řidičů a jejich střídání a v neposlední řadě také technologie 

metra v jednotlivých stanicích. V této diplomové práci bude řešeno pouze technické zázemí 

ve stanicích metra a měnírny napájející tramvajové troleje, neboť ostatní objekty přímo 

neohroţují cestující vyuţívající MHD. 

 

 Technické zázemí metra je projektováno dle obdobných pravidel jako prostory 

pro odbavování cestujících. Důraz je kladen na dělení prostor do poţárních úseků a jejich 

následné protipoţární zabezpečení. Při určování prostor, které musí tvořit samostatný poţární 

úsek se vychází z ČSN 73 0802. Dále se do této skupiny přiřazují místnosti, ve kterých se 

nacházejí technologická zařízení důleţitá pro provoz metra. Případné prostupy poţárně 

dělícími konstrukcemi musí být protipoţárně utěsněny. Veškeré poţární uzávěry pak musí 

splňovat poţadavek na omezení šíření tepla (EW) dle ČSN 73 0810 a musí být osazeny 

samozavíračem.  

 

 V technickém zázemí je zakázáno skladovat tlakové lahve se stlačenými nebo 

zkapalněnými hořlavými, hoření podporujícími, toxickými a ţíravými plyny. Skladování 

hořlavých kapalin v podzemních prostorách stanice je omezeno na maximálně 250 litrů všech 

tříd hořlavosti, z toho maximálně 50 litrů kapalin I. třídy hořlavosti. Mimo to můţe být 

v samostatném poţárním úseku (skladu maziv pro pohyblivé schody) uloţeno maximálně 

1000 litů hořlavých kapalin III. a IV. třídy hořlavosti. Pouţívání zařízení s tlakovými lahvemi 

(např. svářecí soupravy) je moţné pouze v odůvodněných případech a vţdy jen v přepravní 

výluce. 

 

 Veškeré poţárně nebezpečné prostory jsou osazovány systémem EPS, který 

se projektuje dle stejných pravidel jako u prostor slouţících k odbavení cestujících. 

 

Dalším technologickým zázemím, které můţe mít zásadní vliv na bezpečnost osob 

jsou trakční měnírny napájející trolejové vedení tramvají. Jejich nebezpečnost nespočívá 

v přímé moţnosti vstupu osob do zázemí, případně trafo kobek. Jde zejména o nebezpečí 

vznikající v důsledku jejich poţáru. Vlivem přetíţení elektrické sítě totiţ můţe dojít 
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k přehřívání trolejového vedení a jeho následnému prověšení, případně i pádu. Tuto 

problematiku umocňuje i fakt, ţe v Praze je na mnoha místech po kolejovém svršku vedena 

i individuální automobilová doprava, případně je vyuţíván jako vyhrazený pruh pro dopravu 

autobusovou. 

 

 Dopravní podnik má v současné době ve správě 41 tramvajových měníren, ve kterých 

dochází k transformaci 22 kV střídavého napětí na 750 V stejnosměrného napětí (obr. č. 63). 

V měnírnách jsou instalovány bezolejové transformátory, které v průběhu posledního 

desetiletí plně nahradily původní olejové, u nichţ bylo vysoké poţární riziko, navíc odpadl 

problém s toxickým trafoolejem. Kaţdý z objektů je vybaven systémem EPS a u vstupu 

do stavební části objektu tlačítkem, které zajistí vypnutí transformátorů. Další problematikou 

je to, ţe měnírny nestojí pouze jako samostatné budovy, ale jsou i stavební součástí domů 

(obr. č. 64) nebo nákupních center, coţ s sebou přináší i další rizika ohroţení osob při vzniku 

mimořádné události. 

 

 

 

          Obr. č. 63 – Technologie měnírny               Obr. č. 64 – Měnírna jako součást zástavby
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6. Navrhovaná opatření      

 

6.1 Dopravní prostředky 

 

 Jak vyplývá ze statistiky v kapitole 3 je nejčastější příčinou vzniku poţáru dopravních 

prostředků technická závada. U autobusů tyto závady vznikají zejména v motorovém 

prostoru, u tramvají a metra pak v prostorech, kde je umístěna hlavní část elektroinstalace. 

Pro včasnou detekci případně likvidaci poţárů existuje několik technických řešení, 

která se nabízí pro montáţ do vozidel MHD.  

 

Z nabízených technologií je vhodná zejména instalace teplotních čidel do motorového 

prostoru autobusů (obr. č. 65) a to v první řadě do starších provozovaných typů, protoţe 

ty jsou dle statistiky nejrizikovější skupinou. Povinnou instalaci hlásičů poţáru do všech 

nových autobusů řeší předpis ECE/TRANS/505 ve znění z 18. 10. 2011, jeho platnost má být 

od 1. 1. 2013, český překlad však zatím není k dispozici. Nové a rekonstruované tramvaje 

mají vysoce citlivé jištění elektrických obvodů, takţe není potřeba elektroinstalaci střeţit 

pomocí dalšího systému. Staré nemodernizované typy tramvají T3 a T6 jiţ nejsou povaţovány 

za perspektivní a jsou postupně nahrazovány typem 15T.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 65 – Systém teplotních čidel v autobusu [15] 
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Jako návazné zařízení na hlásiče poţáru se nabízí například odpojovač přívodu paliva. 

Prakticky by mohlo jít například o vypnutí podávacího čerpadla, čímţ dojde k úplnému 

zastavení dodávky paliva do motoru. Dle sdělení techniků Dopravního podniku totiţ není 

v některých případech při vzniku poţáru moţné vypnout motor z důvodu přerušení vedení 

elektroinstalace. Toto zařízení nelze udělat plně automatizované, protoţe by mohlo dojít 

k ohroţení cestujících například v případě, ţe by byl autobus odstaven na ţelezničním 

přejezdu, v tunelu, na vícepruhové komunikaci apod. Mnohem vhodnější je odpojovač 

podávacího čerpadla ovládaný tlačítkem ze stanoviště řidiče autobusu, který by tak měl šanci 

autobusem dojet na bezpečnější místo pro odstavení a vysazení cestujících. V podstatě se 

jedná pouze o instalaci spínače na palubní desku, kabeláţe a dálkově spínaného přerušovače 

dodávky elektrického proudu podávacímu čerpadlu nafty. U starších autobusů se toto zařízení 

dá namontovat například v rámci středních a generálních oprav nebo při opravách 

technických závad a následků nehod, u nových to lze poţadovat jiţ při zadání technických 

podmínek pro výběrové řízení. 

 

Další moţností je instalace stabilního hasícího zařízení. Práškové hasící zařízení 

je sice velmi účinné, ale jemný prášek by způsobil nevratné poškození mechanických částí 

motoru. Vhodnější je tedy stabilní hasící zařízení plynové. To můţe být v zásadě ve dvou 

variantách. První variantou je zcela samočinné zařízení, jehoţ teplocitlivá trubice vedoucí 

exponovanými místy je pod stálým tlakem (obr. č. 66 a 67). Proto je třeba zajistit, 

aby nemohla přijít do kontaktu s v běţném provozu horkými nebo rotujícími částmi motoru. 

Druhou moţností je zařízení aktivované manuálně z místa řidiče, například po indikaci 

systému teplotních čidel nebo po zjištění doprovodných kouřových efektů v salonu vozidla 

případně z motorového prostoru. Nevhodné je toto řešení u tramvají, protoţe je u nich 

elektrovýzbroj rozmístěna na více místech vozu a osazení jen v některých z nich nebude 

významným přínosem. Jako velmi zajímavé se ale toto řešení zdá být u vozů metra, kde jsou 

instalována teplotní čidla, ale případný hasební zásah je kvůli stísněným prostorám a kolejišti 

pod napětím komplikovaný. Veškerá elektrovýzbroj je soustředěna v kontejnerech pod rámem 

vagonu mezi podvozky a tak by byla ochrana systémem stabilního hasícího zařízení 

komplexní. 
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Obr. č. 66 – Přímý hasící systém [15]                                  Obr. č. 67 – Příklad instalace hasícího 

                           systému v autobusu [15] 

  

 

 Jedním z řešení je také instalace CCTV kamer (obr. č. 68 a 69). Jejich přínosem 

je zejména včasné zpozorování vývinu kouře uvnitř salonu vozidla, ale i poţáru způsobeného 

nedbalostí nebo vandalstvím cestujících. V nově pořizovaných autobusech i tramvajích 

jsou kamerové systémy součástí dodavatelského kontraktu – v současné době 

jsou jiţ realizovány několikaleté tendry na nákup 620 ks nových autobusů a 250 ks tramvají, 

takţe toto řešení bude během několika let částečně naplněno. Montáţ do všech starších 

vozidel se jako řešení jeví neúměrně nákladně, ale vzhledem k tomu, ţe si Dopravní podnik 

provádí ve vlastních opravárenských základnách nákladné kompletní rekonstrukce tramvají 

a celkové opravy starších typů zejména kloubových autobusů, bylo by výhodné přistoupit 

k instalaci CCTV kamer alespoň v rámci tohoto technického zhodnocení perspektivních 

vozidel. Toto řešení bylo realizováno pouze v rámci modernizací tříčlánkových 

obousměrných tramvají KT8D5-RN2.P, vhodné by bylo provést montáţ kamerového systému 

i v rekonstruovaných vozech T3R.PV, částečně nízkopodlaţních T3R.PLF (plánovaná 

ţivotnost 15 let) a do všech autobusů procházejících generální opravou (plánovaná ţivotnost 

5 let) a všech nízkopodlaţních autobusů, které z většiny ještě nejsou v polovině své ţivotnosti 

činící 12 let. Neperspektivní je to u nemodernizovaných tramvají T3 a T6, s jejichţ 

rekonstrukcemi se jiţ nepočítá a po dodání všech nových tramvají Škoda 15T budou 

vyřazeny, a u standardních autobusů Karosa, u kterých se nepočítá s generální opravou, 

protoţe budou vyřazeny po dodání nakontraktovaných autobusů SOR. V případě souprav 

Metra je instalace CCTV kamer problematická zejména proto, ţe v kabině strojvůdce není 

prostor pro instalaci monitoru, který by ho navíc v tunelových úsecích mohl oslňovat. 
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Obr. č. 68 – CCTV kamery v tramvaji Škoda 15T           Obr. č. 69 – Rozmístění jednotlivých kamer 

  

 

 I kdyţ poţárů dopravních prostředků s prokázanou nedbalostí ze strany provozovatele 

je minimum, je vhodné provést i některá další opatření i v tomto ohledu. Jedná se zejména 

o důslednou kontrolu prováděné údrţby se zaměřením na očistu strojních součástí a věnování 

patřičné pozornosti samotné kontrole a okamţitému řešení zjištěných závad. Jako vhodné 

opatření proti opomenutí prohlídky některého technického celku je zavedení check listů. 

Zároveň je při zjištění nedostatků nutné vyvozovat patřičné důsledky. 

 

 V rámci předcházení vzniku technických závad by mělo dojít i k většímu vyuţívání 

zákonného oprávnění nahlíţení do spisu o poţáru a to i u případů menšího rozsahu. Vhodným 

zpracování závěrů zjišťovatelů lze dosáhnout komplexního náhledu na problematiku vzniku 

technických závad a na jejich případnou prevenci. 

 

  

 

6.2 Prostory pro odbavení cestujících, technické zázemí   

 

 Ze statistiky v kapitole 3 vyplývá, ţe hlavní problematikou poţárů v prostorách 

pro cestující a technickém zázemí tvoří nedbalost při kouření a při přípravě (ohřívání) 

potravin. V obou případech je předcházení těmto poţárům velmi problematické a dá se řešit 

zejména důsledným školením zaměstnanců a informačními kampaněmi pro cestující. Dalším 

opatřením vedoucím k včasnému zjištění poţáru je doplnění čidel systému EPS v denních 

místnostech technického zázemí, protoţe v některých z nich nejsou instalována. 
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 Vzhledem k tomu, ţe jednotlivé stanice metra nejsou v úrovních nástupiště nijak 

zabezpečeny z hlediska detekce poţáru, bylo by vhodné zde tento systém zavést. Jedná se 

zejména o instalaci čidel systému EPS. Tento systém však musí být projektován s ohledem 

na práce v nočních výlukách, při kterých se vyuţívají vozidla nezávislé trakce, která mají 

spalovací motory a mohla by způsobit planý poplach.  

 

 Obdobně je tomu i v tunelech, kde není elektroinstalace nijak střeţena. 

Dle příslušných předpisů jsou kabelová vedení provedena z materiálů se sníţenou hořlavostí, 

ale praktické poznatky ukazují, ţe vzhledem k vysoké prašnosti se na kabelových lávkách 

usazuje velké mnoţství nečistot, které by po iniciaci mohly způsobit rychlé rozšíření poţáru. 

Z tohoto důvodu by bylo vhodné provést další zajištění tohoto vedení např. pomocí lineárních 

teplotních hlásičů obdobně jako v ţelezničních tunelech (obr. č. 70).  

 

 

Obr. č. 70 – Řešení požární bezpečnosti v železničních tunelech [30] 

 

 Detekce poţáru pomocí lineárního teplotního hlásiče by byla vhodná také v prostorách 

eskalátorů a to zejména v místech, kde je nevětší předpoklad vzniku poţáru. Z praktických 

zkušeností vyplývá, ţe nejrizikovějšími oblastmi jsou provozní brzdy a hlavní loţiska 

samotného eskalátoru, případně přídrţných madel. Toto řešení by bylo moţné realizovat 

zejména s rekonstrukcí stávajícího systému EPS, případně při výměně kouřových čidel za jiţ 

zmíněný teplotní lineární hlásič v kabelových kanálech. 

 

 V prostorách pro odbavení cestujících by dále bylo vhodné rozšířit jiţ instalovaný 

kamerový systém tak, aby poskytoval komplexnější ochranu. Rozšíření kamerového systému 

je Dopravním podnikem do budoucna plánované, jedná se ale hlavně o prostory slouţící 

k odbavení cestujících. Stejné řešení by však bylo vhodné i do technického zázemí. 
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 Vypracovaná statistika také ukázala, ţe v technickém zázemí jsou problematické 

měniče v distribučních transformovnách. Vzhledem k velikosti objemu prostoru měnírny 

a distribuční transformovny (obr. č. 71) se zde jako vhodné opatření jeví stabilní hasící 

zařízení umístěné přímo do jednotlivých skříní měničů. Toto řešení by bylo vhodné 

i do jednotlivých transformátorů, případně do větších rozvodných skříní (obr. č. 72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Obr. č. 71 – Distribuční transformovna         Obr. č. 72 – Chráněný rozvaděč [15] 
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7. Závěr      

 

 Na základě konzultací a následného rozboru příčin vzniku poţárů a současného 

zabezpečení dopravních prostředků, prostor k odbavení cestujících a technického zázemí 

můţeme konstatovat, ţe úroveň poţární bezpečnosti je velmi dobrá. Po kaţdé události s větší 

škodou byla na základě zjištěné příčiny vzniku poţáru přijata různá opatření. Tento postup 

je však třeba uplatňovat i v případě ostatních, menších poţárů zmíněných mj. v této práci. 

Na základě jejich vyhodnocení navrhuji i několik dalších moţností, jak bezpečnost cestujících 

ještě zvýšit. Na druhou stranu je však také nutné posoudit vyuţití nových opatření 

z ekonomického hlediska. 

 

 V rámci předcházení vzniku technických závad je potřeba více vyuţívat závěrů 

ze zjišťování příčin poţárů a na jejich základě kromě vlastních přijatých opatření 

spolupracovat s výrobci dopravních prostředků na nových konstrukčních a bezpečnostních 

řešeních, včetně pouţitých materiálů. Tato zpětná vazba je zejména pro pracovníky vývoje 

neocenitelná. 

 

 Nejjednodušším a ekonomicky nejméně nákladným opatřením bez nutnosti 

konstrukčních zásahů do vozidel jsou důslednější kontroly a očista motorových prostorů 

vozidel. Toto řešení závisí pouze na organizačním opatření Dopravního podniku, 

který ho můţe upravovat na základě vyhodnocování následků a zjištěných příčin poţárů 

i vlastních kontrol kvality prováděných prohlídek a údrţby. 

 

 Opět pouze organizačním opatřením bez významných nákladů lze zkvalitnit systém 

školení zaměstnanců v oblasti poţární bezpečnosti a pouţití jednoduchých hasebních 

prostředků tak, aby krom předcházení samotných poţárů byli schopni provést alespoň 

základní opatření proti šíření poţáru. Stejně tak by bylo vhodné klást větší důraz 

na informační kampaně zaměřené na poţární bezpečnost v prostředcích MHD, zejména 

v metru. 

 

Z konstrukčních opatření je ekonomicky nejvýhodnější instalace systému teplotních 

čidel do exponovaných míst – motorového prostoru a prostoru nezávislého naftového topení. 

Systém vyvinutý v rámci Dopravního podniku a instalovaný v roce 2011 zkušebně 

do autobusů Karosa Citybus E3 a Citelis vyšel přibliţně na 5.000,- Kč pro jeden autobus, 

coţ je ve srovnání s cenou vozidla, která dosahuje desítky milionů korun, zanedbatelná 
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částka. Proto je toto zařízení třeba instalovat do všech provozovaných autobusů, počínaje 

nejrizikovější skupinou velmi vytíţených kloubových autobusů Karosa B941. Samozřejmostí 

by měla být instalace i do nově dodávaných autobusů SOR, ve kterých nebyla Dopravním 

podnikem od výrobce poţadována. Jak je zmíněno v podkapitole 6.1, nové tramvaje mají jiný 

systém indikující poţár a u nemodernizovaných tramvají T3 a T6, které jsou postupně 

vyřazovány, je instalace teplotních čidel neekonomická. Vozy metra jsou v tomto ohledu 

zabezpečena dostatečně teplotními čidly v prostoru elektrovýzbroje a kouřovými čidly 

v salonech vozů.  

 

Dalším vhodným a ekonomicky nenáročným opatřením týkajícím se tentokrát 

výhradně autobusů je montáţ odpojovače elektrického proudu do podávacího čerpadla, který 

by byl umístěn v prostoru řidiče. Vzhledem k jednoduchosti tohoto řešení jde o náklady 

v řádech maximálně tisícikorun na jeden autobus.  

 

 Nákladným opatřením je instalace stabilního hasícího zařízení, jehoţ pořízení 

a montáţ se pohybuje v rozmezí 30.000,- aţ 90.000,- Kč, dalšími náklady jsou jeho 

pravidelné kaţdoroční revize. Vzhledem k nízkému počtu poţárů autobusů vyplývajícího ze 

statistiky je montáţ tohoto zařízení velmi neekonomická. Při montáţi systému teplotních čidel 

navíc tyto včas oznámí zvýšení teploty v motorovém prostoru a řidič tak má dostatek času 

pro zabránění vzniku poţáru vypnutím motoru, případně provedení účinného zásahu pomocí 

hasícího přístroje z výbavy autobusu. I přes vyšší náklady je instalace stabilního hasícího 

zařízení vhodná pro všechny vozy metra, zejména s ohledem na problematiku hasebního 

zásahu v kolejišti. 

 

 Systém CCTV kamer je hodnocen jako velmi přínosný, proto je vhodná jeho instalace 

i do dalších vozidel zmíněných v podkapitole 6.1. Zároveň by bylo vhodné rozšířit stávající 

kamerový systém v prostorách metra, jak je zmíněno v podkapitole 6.2.  

 

 Pro zvýšení ochrany stavební části metra by bylo vhodné rozšířit stávající systém EPS 

i na nástupiště, do tunelových mezistaničních úseků a do strojoven eskalátorů. Toto opatření 

lze provést například při celkové rekonstrukci stanice, případně při modernizaci systému EPS.  

 

 Na závěr je moţné konstatovat, ţe práce svým rozsahem splňuje cíle stanovené 

v úvodu, a to i přes nedostatek podkladů, které je, jak jiţ bylo zmíněno, velmi obtíţné získat. 
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