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Příloha A: Dokumentace požárů zateplených fasád v letech 2008 - 2011. 
 

Údaje o zmíněných požárech byly poskytnuty od GŘ HZS ČR, dokumentaci zpracoval 

kpt. Ing. Martin Podjukl a kpt. Ing. Jaroslav Hüttl. 

Dokumentaci přepracoval Viktor Vojtěch v rámci zpracování bakalářské práce 

na téma Tepelně izolační materiály v obvodových pláštích stavebních objektů. 

 

Událost 1 

vznik: 

objekt:  

místo vzniku: 

škoda: 

uchráněné hodnoty: 

příčina vzniku: 

šíření požáru: 

foto: 

12.5.2007 v cca 1:10 hod. 

bytový dům 

osobní automobil 

155 000,- 

500 000,- 

pravděpodobně úmyslné založení požáru automobilu 

rozšíření požáru od zaparkovaného vozidla na zateplenou fasádu 

není k dispozici 

 

Událost 2 

vznik: 

objekt:  

místo vzniku: 

škoda: 

uchráněné hodnoty: 

příčina vzniku: 

 

šíření požáru: 

poznámka: 

 

 

29.6.2008 v cca 15:50 - 16:10 hod. 

bytový panelový dům o 5 nadzemních podlaží (NP) 

lodžie ve 4. NP 

39 000,- 

10 000,- 

nedbalost při kouření - odhození nedopalku do plastového květináče 

se suchou zeminou 

rozšíření požáru na zeteplení v prostoru lodžie 

zateplovací systém Bauxit - Granopor (obsahující polystyren 

EPS-F 10 cm) 
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foto: 

  

 

Událost 3 

vznik: 

objekt:  

místo vzniku: 

škoda: 

uchráněné hodnoty: 

příčina vzniku: 

šíření požáru: 

 

23.11.2008 v 4:22 hod. 

bytový panelový dům o 4 NP 

v bytě v 1. NP 

1 050 000,- 

40 000 000,- 

nedbalost při kouření (úmyslné založení požáru nebylo vyloučeno) 

rozšíření požáru na celý byt a oknem na zateplenou fasádu domu cca 

do úrovně nad okno ve 2. NP; nedošlo k rozšíření do bytu v 2. NP, 

pouze poškozené okno 

foto: 
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Událost 4 

vznik: 

objekt: 

místo vzniku: 

 

 

škoda: 

uchráněné hodnoty: 

příčina vzniku: 

 

šíření požáru: 

 

 

 

 

foto: 

15.2.2009 v cca 6:40 hod. 

nízkoenergetický rodinný dům 

stěna domu do výšky 120 cm od terénu (stěna ze sendvičového 

panelu - omítka, polystyren 60 mm, OSB deska 12 mm, minerální 

vata 14 mm, OSB deska 12 mm, parozábrana, sádrokarton 12 mm)  

4 894 670,- 

500 000,- 

úmyslné založení požáru s pomocí akcelerantu hoření z vnější strany 

domu 

rozšíření požáru prohořením objektu v jeho horní třetině a skrze 

dřevěné obložení v prostoru mezi domem a střechou; přenos požáru 

do prostoru podhledů, jejichž horizontální nosnou část tvoří dřevěné 

příhradové vazníky; skryté šíření až do doby prohoření části 

konstrukce střechy 
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Událost 5 

vznik: 

objekt: 

škoda: 

uchráněné hodnoty: 

příčina vzniku: 

šíření požáru: 

1.3.2009 v cca 17:38 hod. 

rodinný dům 

500 000,- 

1 000 000,- 

manipulace se žhavým popelem 

rozšíření požáru na zateplení domu (polystyren) 

foto: 

  

 

Událost 6 

vznik: 

objekt:  

místo vzniku: 

škoda: 

uchráněné hodnoty: 

příčina vzniku: 

šíření požáru: 

25.4.2009 v cca 15:40 hod. 

bytový panelový dům 

odpadkový koš na balkoně 

30 000,- 

2 800 000,- 

pravděpodobně nedbalost při kouření 

rozšíření požáru na zateplení domu (polystyren) 

foto: 
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Událost 7 

vznik: 

objekt:  

místo vzniku: 

škoda: 

uchráněné hodnoty: 

příčina vzniku: 

šíření požáru:  

foto: 

15.7.2009 v cca 16:37 

rodinný dům o 2 NP 

odpad na dvoře za domem 

50 600,- 

2 000 000,- 

pravděpodobně nedbalost při kouření 

rozšíření požáru na zateplení domu (polystyren) 

 

 

 

Událost 8 

vznik: 

objekt:  

místo vzniku: 

škoda: 

uchráněné hodnoty: 

příčina vzniku: 

foto: 

18.7.2009 v cca 15:25 hod. 

chata 

45 000,- 

0,- 

pravděpodobně od petrolejové lampy 

rozšíření požáru na celou chatu 

není k dispozici 
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Událost 9 

vznik: 

objekt:  

místo vzniku: 

škoda: 

uchráněné hodnoty: 

příčina vzniku: 

šíření požáru: 

 

16.3.2010 v cca 4:35 - 4:50 hod. 

garáž stavebně spojená s rodinným domem 

zbytkové dřevo ze stavby, které bylo u obvodové stěny garáže 

300 000,- 

3 500 000,- 

úmyslné založení požáru 

rozšíření požáru na zateplení obvodové stěny garáže a na střešní 

konstrukci včetně nosných částí a dřevěný podhled; poškození střešní 

krytiny, elektroinstalace, plastového okna a plastových dveří 

foto: 

  

  

 

Událost 10 

vznik: 

objekt:  

místo vzniku: 

škoda: 

uchráněné hodnoty: 

příčina vzniku: 

šíření požáru: 

foto: 

20.3.2010 v cca 3:43 hod. 

bytový panelový dům 

kontejner na odpad 

50 000,- 

2 000 000,- 

úmyslné založení požáru 

rozšíření požáru na zateplení do výšky cca 5 m (polystyren) 

není k dispozici 
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Událost 11 

vznik: 

objekt:  

místo vzniku: 

škoda: 

uchráněné hodnoty: 

příčina vzniku: 

 

šíření požáru: 

17.6.2010 v cca 3:00 hod. 

bytový panelový dům 

kontejner na odpad 

350 000,- 

neuvedeno 

nedbalost při kouření nebo úmyslné založení požáru neznámou 

osobou 

rozšíření požáru na zateplení do výšky cca 20 m 

foto: 

  

 

Událost 12 

vznik: 

objekt:  

místo vzniku: 

 

škoda: 

uchráněné hodnoty: 

příčina vzniku: 

šíření požáru: 

 

poznámka: 

 

31.7.2010 v cca 1:23 

bytový panelový dům o 8 NP 

prostor u boční zdi panelového domu, kde byly zbytky stavebního 

materiálu od prováděného zateplení 

543 000,- 

8 000 000,- 

úmyslné založení požáru pomocí papírových letáků 

rozšíření požáru po zateplené boční stěně panelového domu až do 

výšky střechy 

po vyšetření bylo zjištěno, že zateplení bylo provedeno v souladu s 

platnými předpisy o požární ochraně 
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foto: 

  

 

 

Událost 13 

vznik: 

objekt:  

místo vzniku: 

škoda: 

uchráněné hodnoty: 

příčina vzniku: 

šíření požáru: 

 

foto: 

25.9.2010 v cca 3:40 hod. 

bytový dům o 5 NP 

zvonkový panelu u vchodových dveří 

10 000,- 

100 000,- 

technická závada na elektroinstalaci 

rozšíření požáru na zateplenou plochu nad zvonkovým panelem a 

nad vchodovými dveřmi (extrudovaný polystyren) 

není k dispozici 
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Událost 14 

vznik: 

objekt:  

místo vzniku: 

 

škoda: 

uchráněné hodnoty: 

příčina vzniku: 

šíření požáru: 

 

 

poznámka: 

foto: 

6.11.2010 v cca 3:20 hod. 

řadový bytový dům 

kontejner na odpad umístěný ve výklenku jednoho ze zasažených 

domů 

odhad 5 000 000,- 

20 000 000,- 

úmyslné založení požáru 

rozšíření požáru na zateplený podhled a fasádu (polystyren); 

odkapávajícím polystyrenem přenesení požáru na zaparkovaná 

vozidla 

stavba byla provedena v souladu s kolaudačním rozhodnutím 
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Událost 15 

vznik: 

objekt:  

místo vzniku: 

škoda: 

uchráněné hodnoty: 

příčina vzniku: 

šíření požáru: 

poznámka: 

1.12.2010 v cca 0:45 hod. 

rodinný dům 

popelnice v blízkosti fasády 

15 700,- 

1 500 000,- 

nedbalost při manipulaci se žhavým popelem 

rozšíření požáru na zateplenou fasádu domu (polystyren) 

včasný zásah majitele (hašení a odříznutí materiálu z domu) 

zabránil dalšímu šíření 

foto: 

  

 

 

Událost 16 

vznik: 

objekt:  

místo vzniku: 

škoda: 

uchráněné hodnoty: 

příčina vzniku: 

šíření požáru: 

foto: 

23.5.2011 

rodinný dům a garáž 

kontejner na odpad 

12 000,- 

3 250 000,- 

úmyslné založení požáru 

rozšíření požáru na zateplení budovy a garáže 

není k dispozici 
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Událost 17 

vznik: 

objekt:  

místo vzniku: 

škoda: 

uchráněné hodnoty: 

příčina vzniku: 

šíření požáru: 

foto: 

21.9.2011 

rodinný dům 

kontejner na odpad 

8 600,- 

25 000,- 

úmyslné založení požáru 

rozšíření požáru na zateplení budovy 

není k dispozici 

 

 


