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Poděkování: 

Zpracovatel této práce děkuje všem zaměstnancům Technického ústavu požární ochrany 

GŘ HZS ČR (dále jen TÚPO), kteří se na přípravách a realizaci modelových zkoušek 

podílely. Dále děkuji společnosti Škoda auto Mladá auto a.s. (Mgr. Stanislav Cihelník) za 

poskytnutí vozidel potřebných ke zkouškám. Nelze opomenout ani příslušníky Trhací jámy 

Pyrotechnické služby Policie ČR – Ralsko, kteří svojí ochotou přispěli ke hladkému 

průběhu zkoušek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANOTACE 

SANŽA ŠAFRÁNEK Ondřej: Stopy šíření požáru na karoserii a konstrukčních dílech 

dopravních prostředků. Diplomová práce. Ostrava, VŠB-TU, 2015. 103 s. 

 

Diplomová práce se zabývá stopami šíření požáru znatelných na povrchu karoserie. 

Stanoví charakteristické znaky konkrétních stop pro konkrétní druh tepelného působení a 

stanoví charakter stop ukazujících směr šíření tepelné degradace povrchu karoserie. Práce 

stanoví postup čtení stop a zásady pro zjištění oblasti kriminalistického ohniska vzniku 

požáru.  

 

Klíčová slova: stopy šíření tepelné degradace; směr šíření tepelné degradace; postup; 

zásady; oblast kriminalistického ohniska vzniku požáru. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

SANŽA ŠAFRÁNEK Ondřej: Traces of fire spread on the body and structural parts of 

vehicles. Thesis. Ostrava, VSB-TU, 2015. 103 s. 

 

This thesis deals with noticeable traces of fire spread on the surface of the body. 

Determining the characteristics of specific stop for a specific type of heat treatment and 

determine the character of stop showing the direction of propagation of thermal 

degradation of the body surface. The work establishes a procedure stop reading and 

principles for determining the area of forensic outbreak of fire. 

 

Keywords: tracks the spread of thermal degradation; direction of propagation of thermal 

degradation; procedure; principles; area of forensic outbreak of fire. 
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1 REŠERŠE 

NFPA 921: GUIDE FOR FIRE AND EXPLOSION INVESTIGATIONS 

Publikace řeší problematiku zjišťování příčin vzniku požárů dopravních prostředků 

z pohledu přístupu ke zjišťování informací o daném vozidle. Zmiňuje úkony, které je nutno 

vykonat ke správnému zajištění stop a zjištění informací o požárem zasaženém zařízení. 

Důraz je kladen na důležitost ohledání vozidla na místě požáru a na pojmenování různých 

druhů možných iniciátorů vyskytujících se v dopravních prostředcích. 

  

KIRK'S FIRE INVESTIGATION (5TH EDITION) 

Publikace řeší jednotlivé možné druhy možných iniciátorů vyskytujících se v dopravních 

prostředcích. Dále publikace rozebírá možné motivy úmyslného zapálení a klade důraz na 

zjištění stavu vozidla před požárem a spojitost s aktuální situací majitele vozidla (pojistné 

podvody). Publikace apeluje na pečlivý sběr dat a plnění úkolů za účelem zjištění příčiny 

vzniku požáru.  

  

PEKAR, V. S. (a kolektiv autorů), Zjišťování příčin vzniku požárů v rámci státního 

požárního dozoru. 

Publikace řeší problematiku z pohledu státního požárního dozoru. Jsou zde uvedeny 

příklady šetřených požárů dopravních prostředků a strojů. V těchto příkladech jsou 

uváděny a dokumentovány rozdílné stupně tepelné degradace částí karoserie, nebo 

zařízení. Publikace však nepojmenovává jednotlivé stuhy stop a charaktery povrchů 

karoserie, ani nevysvětluje podmínky jejich vzniku.  
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2 VYMEZENÍ POJMŮ 

Zjišťování příčin požárů  

Zjišťování příčin požárů je vysoce odborná činnost zaměřená na zjišťování příčin požárů, 

způsobů i důvodů jeho šíření a následných škod jím způsobených. Její součástí je vedení 

statistiky, která ve spojení s poznatky o konkrétních příčinách je využívaná pro tvorbu 

norem a postupů na úseku požární ochrany. Na základě zjištění příčiny požáru je případně 

možné popřípadě vyvozovat právní zodpovědnost konkrétních osob za vznik daného 

požáru. Vyžaduje si kriminalistické postupy a metody [1][2]. 

 

Ohnisko požáru 

Ohniskem požáru označujeme místo, ve kterém vzniklo prvotní hoření a z kterého se požár 

rozšířil do okolního prostoru. Tudíž se také používá název „místo vzniku požáru“. Od 

jeho správného určení závisí také zjištění příčiny požáru, takže se běžně označuje jako 

„kriminalistické ohnisko“ [1][2]. 

 

Požární ohnisko požáru 

Ohnisko hoření je místo, kde účinky požáru byly z rozličných příčin nejintenzivnější, 

například na místech s velkým množstvím nahromaděných materiálů, u nichž vzniká velká 

intenzita hoření vlivem provzdušnění či vlivem vysoké hořlavosti daných materiálů. 

Ohnisko hoření může, ale zdaleka nemusí být totožné s ohniskem požáru. Tímto pojmem 

jsou označovaná všechna druhotná ohniska intenzivního hoření a to znamená, že se na ně 

požár rozšířil následkem hoření z ohniska požáru [1][2]. 

 

Svědecké ohnisko požáru  

Místo kde se požár vzhledem na polohu a vzdálenost projevil svědkovi nejdříve výskytem 

dýmu, nebo plamenem, se označuje jako svědecké ohnisko požáru [2]. 

 

Ohniskové příznaky 

Ohniskové příznaky je možné definovat jako stopy po hoření, plamenech, působení velké 

teploty, rozdílného času hoření v jednotlivých lokalitách hoření, což se projevuje 

nerovnoměrným prohořením, očazením, opálením, odvrstvením, tedy různým rozsahem 

destrukcí v místě hoření. Také ovšem nad a pod místem hoření jakožto i po stranách. 
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Kromě času hoření je charakter hoření závislý na celé řadě dalších faktorů, jako například 

množství a vlastnosti hořlavých látek na určitých úsecích, podmínkách tepelného režimu, 

hoření, účinnosti hašení a podobně. Můžeme tedy podle nich určit ohnisko požáru, je 

ovšem nutné počítat i s možností, že ne vždy největší destrukce znamená místo vzniku 

požáru díky architektonickým zvláštnostem daného objektu či dalším okolnostem [2][3]. 

 

Příznaky směru šíření hoření 

Stopy vznikající vlivem rozšiřování požáru z ohniska požáru do zóny se označují jako 

příznaky směru šíření hoření. Na rozdíl od příznaků ohniska požáru, které vznikají 

bezprostředně v ohnisku požáru, nebo v jeho nejbližším okolí. Příznaky směru šíření 

požáru se mohou vyskytovat i v jeho širším okolí, popřípadě v po celé zóně požáru. Jsou to 

stopy pohybu plamene a tepla vznikající při rozvoji a pohybu požáru a zplodin hoření, jenž 

se přesouvají směrem od původního zdroje zapálení. Stopy nám poté indikují pohyb 

požáru v daném prostoru. Je ovšem nutné tyto stopy správně identifikovat a analyzovat. 

Mohou nám pomoct vystopovat původ tepelného zdroje, který je vytvořil. [2]. 
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3 ÚVOD 

Mezi velice obtížně zjistitelné příčiny vzniku požárů patří požáry osobních automobilů, 

které shořely v noci, beze svědků, například někde na parkovišti. Intenzita rozvoje požáru 

dopravních prostředků je tak vysoká, že v tomto modelovém případě při příjezdu jednotky 

HZS již vozidlo většinou dohořívá. Po likvidaci požáru zůstane zpravidla z automobilu 

torzo zkroucené karoserie s ostatními konstrukčními díly. Součástky ze slitiny hliníku, jejíž 

částečné natavení může být nápomocno při hledání směru šíření požáru, jsou již zpravidla 

zcela roztavené v celé ploše vozidla. K tomu přispívá velké množství hořlavých částí 

a samozřejmě hořlavé provozní kapaliny, které po úniku a iniciaci zničí svými tepelnými 

účinky stopy možného šíření požáru i ve velmi nízkých vertikálních rovinách. Pro 

vyšetřovatele požárů je pak těžké se něčeho chytit, natož určit prostor, v němž došlo 

k iniciaci požáru. Myslím, že každý vyšetřovatel požárů tuto situaci dobře zná. Pokud 

nejsou stopy po násilném vniknutí, je těžké dokazovat například úmyslné zapálení nebo 

hledat důkazy pro možnou technickou závadu. Potřebujeme tedy zúžit prostor, ve kterém 

byl požár iniciován a ze kterého se šířil. Jde především o motorový prostor, prostor pro 

cestující, zavazadlový prostor nebo o iniciaci hořlavých součástí přístupných z vnější 

strany vozidla (např. pneumatiky, nárazníky atd..) 

Při šetření příčin vzniku požáru dopravních prostředků v rámci vypracovávání požárně 

technických expertiz TÚPO bylo zjištěno, že i po totální destrukci tepelnými účinky 

požáru zůstávají na karoseriích vozidel ohraničené přechodové oblasti, které mají 

souvislost s postupným prohříváním a vypalováním povrchu karoserie. Došlo tedy 

k realizaci zkoušek, které by potvrdily vypozorované spojitosti stop po postupném 

prohřívání karoserie s ohraničenými oblastmi. Ve spolupráci s HZS Mladá Boleslav, byla 

zrealizována zkouška, kde došlo k zapálení šesti identických vozidel šesti různými 

způsoby. Vozidla byla ponechána téměř k úplnému dohoření. Záměrem bylo u každého 

vozidla pečlivě dokumentovat stopy šíření tepelných účinků požáru a následně porovnat 

nalezené stopy. Záměrem je tedy pochopit mechanismus vzniku stop šíření požáru a tento 

mechanismus aplikovat při zpětném čtení stop za účelem určení oblasti kriminalistického 

ohniska vzniku požáru. 
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4 POPIS MODELOVÝCH ZKOUŠEK 

Za účelem dokumentace vzniku stop šíření požáru byly ve spolupráci se Škoda Auto 

Mladá Boleslav, a.s. v prosinci roku 2014 realizovány modelové zkoušky. K realizaci 

došlo v areálu Trhací jámy Pyrotechnické služby Policie ČR v Ralsku (viz obr. č. 1).  

Předmětem těchto zkoušek bylo zapálení šesti identických vozidel šesti způsoby 

za obdobných povětrnostních podmínek. Požadavek identických povětrnostních podmínek 

u všech vozidel nebylo možno na volném prostranství splnit, zkoušky trvaly tři dny. Jde 

o to, aby zkreslení stop šíření požáru v důsledku působení povětrnostních podmínek nebylo 

příliš rozdílné. Nejde o to působení větru zcela eliminovat například provedením zkoušek 

v uzavřeném prostoru s nucenou ventilací. Záměrem zkoušek bylo i pochopit ovlivnění 

požáru a stop šíření požáru i v důsledku působení povětrnostních podmínek. Povětrnostní 

podmínky jsou u každého vozidla popsány v kapitole 4.1 této práce. 

Vozidla byla zapálena způsobem, aby bylo možné maximální přiblížení reálným 

podmínkám (simulace technických závad, i úmyslného zapálení, viz scénáře k jednotlivým 

vozidlům, kapitola 4.1). 

Hlavním záměrem zkoušek bylo naplnění těchto oblastí: 

 videozáznam průběhu požáru, 

 fotodokumentace šíření požáru a postupného prohřívání karoserie 

(fotodokumentace v pravidelných intervalech po jedné minutě, ze dvou stran), 

 fotodokumentace karoserie za účelem zdokumentování stop šíření požáru,  

 měření teplotního pole částí karoserie,  

 popsání mechanismů vzniku stop šíření požáru na nehořlavých materiálech 

(karoserii, konstrukčních dílech vozidel…),  

 na základě popisu stop šíření požáru definování markant šíření požáru znatelných 

na nehořlavých materiálech (např. na karoserii vozidla),  

 možnost ovlivnění nebo zkreslení stop šíření požáru druhem paliva v požárem 

zasaženém vozidle,  

 možnost ovlivnění nebo zkreslení stop šíření požáru působením povětrnostních 

podmínek (hlavně větru).  
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Obr. č. 1: Pohled na prostor realizace zkoušek z ptačí perspektivy. 

 

V následujících kapitolách budou ke každému vozidlu představeny důležité informace 

týkající se scénáře dané zkoušky.  

  

4.1 Umístění a popis iniciátorů u jednotlivých vozidel 

Situace: Umístění vozidel přední a levou boční stranou z návětrné strany, snímání 

teplotního pole boku karoserie v průběhu požáru bylo u všech vozidel provedeno z levé 

strany. Snímky fotodokumentace byly u vozidel č. 1 až č. 4 v průběhu požáru pořizovány 

z levé a přední strany vozidla. U vozidel č. 5 a č. 6 byly fotoaparáty umístěny z levé 

a zadní strany těchto vozidel. Snímkování fotoaparátů bylo u všech vozidel po jedné 

minutě.  

 1. vozidlo, palivo benzín, iniciace požáru byla provedena pomocí simulované 

technické závady v prostoru přístrojové desky (viz obr. č. 2).  

 
Obr. č. 2: Pohled na místo iniciace vozidla č. 1 (červená oblast). 

 

Iniciátor: Elektrický pyrotechnický iniciátor okamžitý EPIO. 

 vítr = 0,69 m/s. 
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 2. vozidlo, nafta, iniciace požáru byla provedena úmyslným zapálením interiéru 

vozidla po násilném rozbití skla okénka zadních levých dveří (viz obr. č. 3).  

 

 
Obr. č. 3: Pohled na místo iniciace vozidla č. 2 (červená oblast). 

Akcelerant: Jako akcelerant hoření byl použit automobilový benzin (300 ml). 

Iniciátor: Otevřený plamen. 

 

 3. vozidlo, benzin, iniciace požáru byla provedena úmyslným zapálením 

podběhu pomocí papírového kartonu (viz obr. č. 4).  

 
Obr. č. 4: Pohled na místo iniciace vozidla č. 3 (červená oblast). 

 

Zdroj hoření: Natrhaný papírový karton o velikosti 30 x 30 cm. 

Iniciátor: Otevřený plamen. 

 

 4. vozidlo, nafta, iniciace požáru byla provedena úmyslným zapálením hořlavých 

částí karoserie vozidla, politím (viz obr. č. 5).  

 
Obr. č. 5: Pohled na místo iniciace vozidla č. 4 (červená oblast). 

 

Iniciátor: Jako akcelerant hoření byl použit automobilový benzin (300 ml). 

Iniciátor: Otevřený plamen. 

Rozbité malé okénko zadních dveří.   

vítr = 0,66 m/s. 

 

 vítr = 1,26 m/s. 

 

 vítr = 1,13 m/s. 
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 5. vozidlo, pohon CNG (stlačený zemní plyn), iniciace požáru bude provedena 

pomocí simulované technické závady v motorovém prostoru (oblast umístění 

alternátoru vozidla, viz obr. č. 6).  

 
Obr. č. 6: Pohled na místo iniciace vozidla č. 5 (červená oblast). 

 

Iniciátor: Elektrický pyrotechnický iniciátor okamžitý EPIO. 

 

 6. vozidlo, CNG (stlačený zemní plyn), iniciace požáru bude provedena 

úmyslným zapálením podběhu bez použití akcelerantu (viz obr. č. 7).  

 
Obr. č. 7: Pohled na místo iniciace vozidla č. 6 (červená oblast). 

 

Zdroj hoření: Natrhaný papírový karton o velikosti 30 x 30 cm. 

Iniciátor: Otevřený plamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vítr = 0,77 m/s. 

 

 vítr = 0,62 m/s. 
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5 VÝSLEDKY MODELOVÝCH ZKOUŠEK 

Veškerý popis orientace všech vozidel a jeho jednotlivých částí bude popisován ve spojení 

s hlavním směrem jízdy automobilu (ve směru jízdy automobilu). V první řadě bylo třeba 

vyfotografovat požárem zasažené vozidlo důkladně a to nejlépe ze stativu, kdy lze použít 

delší čas uzávěrky a tak docílit větší hloubky ostrosti pořizovaných snímků. Dané 

fotografie byly dále upraveny v programu Adobe Photoshop CS6 tak, aby byly stopy šíření 

požáru zřetelnější. Dále bude třeba určit faktory, které budou při srovnávání průběhu 

požáru s pozorovanými stopami stěžejní. Díky předchozím profesním zkušenostem této 

problematiky budou stanoveny ohledně popisu stop šíření požáru hypotézy týkající 

se jejich vzniku, které budou v rámci vyhodnocení výsledků zkoušek ověřovány. 

Při pozorování postupu tepelného vyžíhání jednotlivých částí karoserie spojeného se 

zuhelnatěním nebo shořením laku v porovnání s fotodokumentací stop šíření požáru 

pořízených po jeho likvidaci byly u jednotlivých vozidel zjištěny mechanismy uvedené 

v následujících kapitolách. 

5.1 Vozidlo č. 1. (Technická závada v prostoru střední části přístrojové 

desky) 

U tohoto vozidla byla simulována technická závada elektroinstalace ve střední části 

přístrojové desky. Tato simulace byla provedena pomocí elektrického pyrotechnického 

iniciátoru EPIO, který po iniciaci dosáhne maximální teploty okolo 800°C po dobu 

přibližně jedné minuty. Pro lepší kumulaci tepelné energie v místě iniciace bylo tělísko 

zabaleno do kusu bavlněné tkaniny o velikosti 300 x 300 mm. Celý systém byl vložen do 

odkládacího prostoru umístěného nad popelníkem a zapalovačem vozidla. Pro přísun 

okysličovadla do prostoru interiéru vozidla a tím snížení rizika samouhašení požáru v jeho 

počátku, bylo okénko dveří řidiče staženo a nechána mezera cca 5 cm. Iniciace požáru byla 

provedena dálkově.  

Levý bok vozidla č. 1: 

Při pohledu na povrch karoserie požárem zasaženého vozidla jsou zřetelné mapy skládající 

se z tmavších a světlejších odstínů (viz obr. č. 8). Jsou zde jasně zřetelné obrysy původních 

konstrukčních ať hořlavých, tak nehořlavých součástí vozidla (viz obr. č. 8 a 9). Tyto 

mapy, které tvoří částečně nebo zcela uzavřené oblasti, se nacházejí především na předních 

a zadních dveřích levého boku karoserie.  
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Stanovuji hypotézu, že tento druh stop (částečně, nebo zcela uzavřené oblasti) vzniká při 

tepelném působení pouze z odvrácené strany pozorovaného povrchu. 

Tyto oblasti jsou tedy v případě bočních dveří tvarovány intenzitou sálání zdroje tepelné 

energie nebo konstrukčními částmi vozidla kryjícími směr sálání, které prohřívá 

odvrácenou stranu pozorovaného povrchu. Ukázkovým příkladem na bočních dveřích je 

guma obdélníkového tvaru nalepená na odvrácené straně pláště karoserie z důvodu 

zabránění rezonance (viz obr. č. 8). Při tepelném působení z vnější strany karoserie by 

žádný obrys konstrukčního dílu izolující tok tepelné energie nevznikl. 

 

 

 
Obr. č. 8: Pohled na levý bok vozidla. 

Dále je při celkovém pohledu vidět zcela jasný rozdíl v charakteru a struktuře map 

na předních i zadních dveřích a na předním i zadním levém blatníku vozidla. Tento rozdíl 

bude definován jako stupeň jasného ohraničení jednotlivých oblastí nebo také ostrost 

a jemnost přechodů. 

Lze tedy stanovit hypotézu, že ostré a jemné přechody jsou charakteristické pro tepelné 

působení v počátku požáru, kdy není povrch karoserie ještě prohřán prouděním, ani 

sáláním, a tak dochází k rychlému vyžíhání pozorovaného povrchu. 

Vzdálenější místa karoserie jsou tedy rozhořívajícím-se požárem zahřívány v delším 

časovém úseku.  

Jak tyto přechody mezi tmavými a světlými oblastmi na karoserii vznikají? Jak vznikají 

tmavá a světlá místa? Co způsobuje jejich střídání? Při pozorování opakovaného průběhu 

požáru (viz příloha A, skupina obr. č. 1) bylo zjištěno, že odstín ohraničené oblasti je 

závislý na rychlosti prohřátí a především zuhelnatění laku karoserie, což znamená, 

že záleží na rychlosti vyžíhání dané plochy karoserie. Tato plocha je pak ohraničená 

Guma obdélníkového tvaru tloušťky cca 4 mm nalepená na 

odvrácené straně karoserie z důvodu zabránění rezonance.   

Tepelné působení z podélné 

strany pozorovaného povrchu.   
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barvou vyžíhání o přibližně stejném odstínu. Na základě pozorování, lze stanovit tyto 

hypotézy (viz obr. č. 9):  

1. Oblasti čistého kovu (kovového vzhledu) vznikají při rychlém nárůstu teploty v dané 

ploše. Jedná se tedy o nárůst teploty za krátký časový interval. 

2. Světlejší oblasti vznikají při středním nárůstu teploty v dané ploše. Jedná se tedy 

o nárůst teploty za střední časový interval.  

3. Tmavší oblasti vznikají při pomalejším nárůstu teploty v dané ploše. Jedná se tedy 

o nárůst teploty za delší časový interval. 

 

Pozornost bude zaměřena na levé přední a zadní dveře vozidla. 

 
Obr. č. 9: Pohled na levý bok vozidla s vyznačením jednotlivých charakterů oblastí. 

Dále jsou na bočních dveřích zřetelně jasné linie, které ukazují tepelné rozšiřování 

prohřívajícího se plechu karoserie. Jedná se o „letokruhy“ rostoucího vyžíhání plochy 

v čase, přičemž rychlost vyžíhání plechu karoserie určuje odstín povrchu.  

Lze tedy stanovit hypotézu určení směru postupu prohřívání v jednotlivých oblastech. 

Stanovuji tedy hypotézu, která předpokládá, že vrstvení jednotlivých oblastí za sebou 

vzniká postupným prohříváním pozorovaného povrchu. Linie jednotlivých přechodů 

vznikají při různých rychlostech nárůstu teploty v daných plochách (viz obr č. 10). 

Dle stanovených hypotéz tedy došlo k prvotnímu hoření v prostoru pro cestující, kde 

tepelné účinky působily pouze z odvrácené strany karoserie a docházelo zde k rychlému 

nárůstu teploty karoserie, tedy k rychlému vyžíhání v ohraničených oblastech. Rozšiřování 

2. Tmavší oblasti.  1. Oblast kovového vzhledu.  

3. Světlejší oblasti.  
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těchto oblastí se zachovává jako střídající se odstíny tmavé a světlé barvy (charakter 

oblastí č. 2 a 3).  

 

 
Obr. č. 10: Pohled stopy šíření požáru znatelné na karoserii levých dveří vozidla č. 1 

Při pohledu na stopy šíření požáru (viz obr. č. 10) je zřejmé, že prohřívání plechu karoserie 

postupovalo v průběhu požáru ve směru modrých šipek. V celkovém kontextu je zřejmé, 

že jako první došlo k zuhelnatění laku a vyžíhání pláště karoserie v místech s kovově 

čistým vzhledem – charakter oblasti č. 1, viz obr. č 9. 

Vývoj požáru zaznamenaný po minutách, tyto hypotézy podporuje (viz příloha A skupina 

obr. č. 1). 

Přední kapota vozidla č. 1. 

 
Obr. č. 11:Pohled na konstrukční výztuže přední kapoty. 
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Dle stanovených hypotéz, budou stopy šíření požáru odpovídat umístění zdroje iniciace 

v prostoru pro cestující. Před vlastním studiem stop šíření požáru je třeba zmapovat 

charakter konstrukčních výztuží přední kapoty (viz obr. č. 11).  

Konstrukční výztuže přední kapoty jsou tvořeny profilovaným plechem a jako celek tvoří 

nosný rám s otvory. V tomto případě proudily horké produkty hoření podél vnitřní strany 

přední kapoty a to z přední části prostoru pro cestující. Konkrétně došlo k prohoření 

přístrojové desky před sedadlem spolujezdce (vliv proudění větru, viz příloha A, skupina 

obr. č. 2). Prohřívání karoserie tedy postupovalo podélně a vznikaly linie postupného 

prohřívání (viz obr. č. 12 žlutě ohraničená oblast). Zde se konstrukční výztuž přední kapoty 

nepodílela na tvorbě ohraničených oblastí tvořící stopy šíření požáru.   

 

 

 

 
 

 

 

 
Obr. č. 12: Pohled na stopy šíření požáru – linie postupného prohřívání pozorovaného povrch 

(žlutě ohraničená oblast) a oblasti vzniklé stíněním konstrukcí kapoty. 

 

Při dalším postupu prohřívání přední kapoty, kdy horké produkty hoření proudily podel její 

vnitřní strany, vznikaly stopy šíření požáru, které ovlivňoval rám výztuže umístěný 

Oblast, kde se konstrukční výztuž kapoty nepodílela na tvorbě 

ohraničených oblastí. Oblasti jsou tvořeny postupným 

prohříváním ve směru šipek.  

Oblasti, které nejsou kryté výztuží kapoty 

jsou světlé, což odpovídá nárůstu teploty za 

střední časový interval. 

Oblasti kryté výztuží kapoty jsou 

tmavé, což je odstín odpovídající 

nízké rychlosti nárůstu teploty. 
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na odvrácené straně přední kapoty (viz obr. č. 11). Tento rám je v případě prohřívání 

z vnitřní strany motorového prostoru překážkou pro proud horkých zplodin hoření, které 

pod kapotu proudily již při prvotním prohoření přístrojové desky. V místech, které 

konstrukce kryje (viz obr. č. 11), dochází k částečné izolaci plechu kapoty a tak 

k pomalejšímu prohřívání a tím k nárůstu teploty za delší časový interval (viz obr. č. 12). 

Plochy míst, které kryté konstrukcí výztuže nejsou kryty, dochází oproti krytým místům 

k rychlejšímu nárůstu teploty. Tyto časové intervaly se můžou v různých plochách téhož 

povrchu lišit a tak může dojít k posunu rozdílů charakterů povrchů oblastí krytých 

konstrukcí a oblastí vystavených tepelnému působení přímo (viz obr. č. 12 a 13).  Jedná se 

o shodný princip, který byl pozorován na bočních dveřích vozidla, což je prostor, ve 

kterém požár u tohoto vozidla vznikl.  

 

 

 

 
Obr. č. 13: Pohled na stopy šíření požáru – linie postupného prohřívání pozorovaného povrch 

(žlutě ohraničená oblast) a oblasti vzniklé stíněním konstrukcí kapoty. 

Další zajímavostí přední kapoty je rozdílná ostrost přechodů mezi odstíny v uzavřených 

oblastech (viz obr. č. 13). Je zřejmé, že na rozdíly v ostrosti přechodů mezi odstíny v téže 

uzavřené oblasti má vliv směr a rychlost proudění horkých produktů hoření. Po pozorování 

stop šíření, lze stanovit hypotézu, která spojuje stranu s ostřejšími přechody odstínů 

Oblasti kryté výztuží kapoty jsou 

tmavé, což je odstín odpovídající 

pomalé rychlosti nárůstu teploty.  

Oblasti, které nejsou kryté výztuží kapoty, 

jsou kovového vzhledu, což odpovídá 

nárůstu teploty za krátký časový interval.    

Ostřejší přechody vznikají při velkém rozdílu rychlosti vyžíhání povrchu karoserie a tak 

lze určit smět proudění horkých produktů hoření, které vyžíhání způsobily. Směr 

naznačen modrými šipkami).   
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se směrem horkých zplodin hoření. Ostřejší přechody mezi jednotlivými odstíny na hranici 

uzavřené oblasti vznikají na straně, která je proti směru proudění horkých produktů hoření 

(viz obr. č 13, proudění horkých produktů hoření je vyznačeno modrými šipkami).    

Lze tedy stanovit hypotézu, že uzavřené oblasti, kdy se na tvorbě ohraničení oblastí podílí 

stínění konstrukce vozidla, vznikají na přední kapotě při tepelném působení z motorového 

prostoru automobilu. 

Střecha vozidla č. 1 

Při pohledu na střechu vozidla je v její přední části, přes celou šířku vozidla zřetelná oblast 

tmavého pruhu (viz obr. č. 14, žluté ohraničení).  

 

 

 
 

 

 

Obr. č. 14: Pohled na stopy šíření požáru na střeše vozidla č. 1 – pohled z přední části vozidla. 

 

V jeho střední části je žlutě označena oblast, jejíž plocha je složena ze směsi tmavších 

a světlejších míst. I tato oblast je však v porovnání s dalšími místy střechy výrazně tmavší 

(viz obr. č. 14). Studiem fotodokumentace pořízené v průběhu požáru bylo zjištěno, 

že střední část tmavé oblasti vznikla při tepelném působení plamenného hoření 

vycházejícího z prohořeného čelního skla vozidla (viz příloha A skupina obr. č. 3).  

Za touto oblastí následuje ve směru pohledu obr. č. 13 oblast, jejíž povrch je tvořen směsí 

tmavších a světlejších míst. Při pozorování postupu a způsobu vyžíhání karoserie v oblasti 

Tmavší oblast přední části střechy (ohraničení žlutě. 

Lze spojit s nánosem uhelných zplodin hoření.  

Střední část tmavší oblasti je složena 

ze světlejších a z tmavších míst.   

Částečně, nebo zcela uzavřené oblasti v zadní části střechy vozidla.   
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střechy (viz příloha A skupina obr. č. 3) bylo zjištěno, že charakter oblasti tvořené směsí 

tmavších a světlejších míst vznikl za přispění plamenného hoření laku střechy.  

Lze tedy stanovit hypotézu, která spojuje přímé plamenné hoření laku, nebo jiných 

hořlavých součástí vozidla se vznikem stop šíření požáru, jejíž plocha je tvořena směsí 

míst se světlým a tmavým odstínem (viz obr. č. 14).  

Zadní část střechy je tvořena zcela nebo částečně uzavřenými oblastmi, které jsou 

charakteristické pro tepelné působení, jehož zdroj je na odvrácené straně pozorovaného 

povrchu (viz obr. č. 14). 

Dílčí zhodnocení zkoumání vozidla č. 1 

Na základě zkušeností s šetřením příčin vzniků požárů dopravních prostředků a pozorování 

průběhu modelové zkoušky (viz bod. č. 3 této diplomové práce) byly stanoveny tyto 

závěry: 

 Postupné prohřívání karoserie je nerovnoměrné a probíhá po úsecích, nikoli lineárně. 

 Rychlost nárůstu teploty (rychlost vyžíhání pozorovaného povrchu) v daném úseku má 

přímou souvislost s odstínem, který na pozorovaném povrchu zůstává. 

 Tyto odstíny v jednotlivých úsecích (dále jen oblastech) na karoserii zůstávají i po 

dosažení přibližně stejné teploty ve všech oblastech. 

 Charakter odstínů stop šíření požárů v jednotlivých oblastech na karoserii zůstává i po 

uhašení a vychladnutí celé karoserie.  

Při studiu stop šíření požáru (viz obr. č. 2 – 13) ve srovnání s pozorováním 

fotodokumentace postupného šíření požáru a prohřívání částí karoserie vozidla č. 1 (viz 

příloha A, skupina obr. č. 1, 2 a 3) byly stanoveny tyto hypotézy mechanizmů vzniku 

určitých charakterů stop šíření požáru: 

U svislých pozorovaných povrchů (bok vozidla): 

 Při tepelném působení převážně z podelné strany pozorovaného povrchu vznikají na 

tomto povrchu oblasti, které nejsou složeny z přibližně stejného odstínu a ostrost jejich 

ohraničení není nijak výrazná (viz obr. č. 8).  

 Při tepelném působení převážně z odvrácené strany pozorovaného povrchu vznikají na 

tomto povrchu částečně, nebo zcela uzavřené jasně ohraničené oblasti 

(viz obr. č. 8 a 9). 

 V případě tepelného působení z odvrácené strany pozorovaného povrchu lze ostrost 

přechodů mezi jednotlivými oblastmi spojit s rychlostí nárůstu tepelné energie. Ostré 
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přechody jsou tedy charakteristické pro jejich vznik v počátku požáru, kdy pozorovaný 

povrch ještě není rozehřán v důsledku tepelného působení probíhajícího požáru. 

 Spojitost mezi rychlostí vyžíhání a barevným odstínem povrchu karoserie lze stanovit 

takto (viz obr. č. 9):   

1. Oblasti čistého kovu (kovového vzhledu) vznikají při rychlém nárůstu teploty 

v dané ploše. Jedná se tedy o nárůst teploty za krátký časový interval. 

2. Světlejší oblasti vznikají při středním nárůstu teploty v dané ploše. Jedná se tedy 

o nárůst teploty za střední časový interval.  

3. Tmavé oblasti vznikají při pomalejším nárůstu teploty v dané ploše. Jedná se tedy 

o nárůst teploty za delší časový interval. 

 Vrstvení jednotlivých oblastí za sebou vzniká postupným prohříváním pozorovaného 

povrchu. Linie jednotlivých přechodů vznikají při různých rychlostech nárůstu teploty 

v daných plochách (viz obr č. 10). 

U vodorovných pozorovaných povrchů (přední kapota a střecha): 

 Uzavřené oblasti vznikají na vodorovném pozorovaném povrchu při nárůstu tepelné 

energie umístěného půdorysně pod těmito oblastmi. Pokud jsou ostatní plochy stíněny 

před tepelnými účinky jinou konstrukcí, vzniká na stíněných plochách karoserie stopa, 

jejíž charakter odpovídá delšímu časovému úseku zuhelnatění laku, než tomu bylo 

u plochy oblasti nestíněné konstrukcí (viz obr. č. 12 a 13). 

 Ostřejší přechody mezi jednotlivými odstíny na hranici uzavřené oblasti vznikají na 

straně, která je proti směru proudění horkých produktů hoření šířících se pod 

pozorovaným povrchem (viz obr. č. 13). Proudění horkých produktů hoření 

je vyznačeno modrými šipkami). 

 Přímé plamenné hoření laku nebo jiných hořlavých součástí vozidla lze spojit 

se vznikem stop šíření požáru, jejíž plocha je tvořená směsí míst se světlým a tmavým 

odstínem (viz obr. č. 13). 

Závěrem zhodnocení lze konstatovat, že díky liniím (vrstvení), které za sebou nechává 

postupné vyžíhání povrchu karoserie a zuhelnatění laku, lze určit směr šíření požáru 

a určit, kde došlo k prvnímu vytvoření ohraničených oblastí (viz obr. č. 10, 12, 13 a 14 

– směr prohřívání vyznačen modrými šipkami). 

Dle stanovených hypotéz ukazují znatelné stopy šíření požáru na opláštění karoserie 

levých předních i zadních dveří na vznik požáru v přední části prostoru pro cestující, 
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tedy v oblasti umístění přístrojové desky vozidla. To potvrzují i stopy znatelné 

na přední kapotě a střeše vozidla. 

5.2 Vozidlo č. 2 (úmyslné zapálení interiéru vozidla) 

U tohoto vozidla byl simulován případ úmyslného zapálení interiéru vozidla, ke kterému 

často dochází po trestné činnosti. V případě modelové zkoušky byla před vznikem požáru 

rozbita výplň bočního okénka zadních levých dveří (profil trojúhelníku). Následně došlo 

k polití zadních sedadel akcelerantem hoření a k iniciaci vhozením zapáleného papírového 

smotku otvorem po okně do interiéru vozidla. V tuto chvíli byla spuštěna časomíra doby 

hoření vozidla.  

Při zkoumání charakterů stop šíření požáru, bude především ověřována platnost 

stanovených hypotéz.  

Levý bok vozidla č. 2  

Při pohledu na stopy šíření požáru znatelné na levém boku vozidla je zřejmé, že povrch 

dveří řidiče a spolujezdce je pokryt částečně nebo zcela uzavřenými oblastmi různých 

odstínů. Tento typ oblastí je charakteristický pro tepelné působení převážně z odvrácené 

strany pozorovaného povrchu (viz obr. č. 15). 

Oblasti vyznačené na obr. č. 15 červeně vykazují vysoký stupeň ostrosti jejich ohraničení, 

Tento jev je charakteristický pro tepelné působení převážně z odvrácené strany 

pozorovaného povrchu. Při pohledu na snímky pořízené termovizní kamerou v průběhu 

požáru je zřejmé, že oblasti s vysokým stupněm ostrosti ohraničení vznikly při prohřívání 

karoserie v době, kdy tepelná energie plamenného hoření nepůsobila na pozorovaný 

povrch z vnější strany a k zuhelnatění laku karoserie a vyžíhání plechu došlo v kratším 

časovém úseku. (voz obr. č. 15 a 16).  

To znamená, že i u tohoto vozidla platí, že oblasti kovového vzhledu (viz obr. č. 15, 

červené ohraničení) vznikly v krátkém časovém intervalu. 
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Obr. č. 15: Pohled na stopy šíření požáru na levém boku vozidla č. 2. 

 

 
Obr. č. 16:Teplné pole karoserie ve 23 minutě požáru (vlevo) a ve 31 minutě požáru (vpravo). 

 

Při dalším rozboru boku vozidla jsou na povrchu karoserie zřetelné uzavřené oblasti, které 

nevykazují vysoký stupeň ostrosti ohraničení (viz modré oblasti na obr. č. 15). Při 

opakovaném pozorování průběhu požáru bylo zjištěno, že tyto modře ohraničené oblasti 

vznikly tepelným působením, které zpočátku působilo z vnitřní strany pozorovaného 

povrchu a následně k zuhelnatění laku došlo již za přítomnosti plamenného hoření 

na vnější straně karoserie (viz příloha A, skupina obr. č. – 46. a 47. minuta požáru).  

Posledním typem oblastí znatelných na boku vozidla jsou oblasti složené ze směsi tmavých 

a světlých odstínů povrchu. Tyto oblasti vznikly za tepelného působená z vnější strany 

pozorovaného povrchu díky plamennému hoření kol a hořlavých součástí podvozku 

vozidla (viz příloha A skupina obr. č. 33. a 34. minuta, dále 47. minuta a 50, 51 a 52 

minuta požáru). 

Stopy postupného rozšiřování uhelnatění laku (charakter viz obr. č. 10) nejsou na boku 

vozidla č. 2 viditelné. Tuto skutečnost byla odůvodněna velkou plochou ohniska vzniku 

požáru (zadní sedačka). Tím docházelo k plošnějšímu prohřívání plechu a na povrchu boku 
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karoserie nevznikaly v ploše příliš velké tepelné rozdíly, které jsou nutné k vytvoření linií 

postupného šíření požáru. Další aspekt, který byl shledán jako důvod jejich absence, je po 

vyhoření akcelerantu pomalý rozvoj požáru způsobený retardéry hoření (látky zpomalující 

hoření) ve vnitřním vybavení vozidla. 

Přední kapota 

Na rozdíl od boku vozidla jsou na přední kapotě zřetelné stopy šíření požáru a postupné 

tepelné degradace povrchu přední kapoty (viz obr. č. 17 červeně zvýrazněné). Při pohledu 

na charakter stop znatelných na přední kapotě je zřejmé, že výztuž umístěná na vnitřní 

straně kapoty se svým zastíněním na tvorbě stop téměř nepodílela.  

 

 

 
Obr. č. 17:Pohled na stopy šíření požáru znatelné na přední kapotě vozidla č. 2 

Horké produkty hoření hromadící se pod kapotou tedy nestačily vytvořit uzavřené oblasti 

mající souvislost s ocelovou výztuží přední kapoty. 

Tento druh stop ukazuje na tepelné působení převážně z podelné strany pozorovaného 

povrchu. Lze stanovit hypotézu, že tento jev ukazuje na masivní tepelný zdroj a rychlý 

posun požáru směrem do zatím nezasažené čísti vozidla. Tyto linie postupné degradace 

povrchu mají vždy zakřivení, jehož poloměr leží na straně umístění zdroje tepelné energie, 

která stopy vytvořila. Na základě jejich charakteru lze tedy určit směr tepelného působení, 

který stopy vytvořil (modré šipky viz obr. č. 17).  

Oblast s charakterem kovového vzhledu. 
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Dále je na povrchu přední kapoty vidět oblast, jejíž povrch má kovový vzhled 

(viz obr. č. 17). Dle stanovené hypotézy vznikla tato oblast v krátkém časovém intervalu. 

Rozborem průběhu požáru vozidla č. 2 byla tato hypotéza potvrzena. Zmíněná oblast 

vznikla masivním tepelným působením hoření přístrojové desky po úplné destrukci čelního 

skla (viz příloha A, skupina obr. č. 6). 

Modře ohraničená přední část kapoty vyznačuje oblast, která je složená ze směsi 

světlejších a tmavších míst. Hypotéza o mechanismu vzniku této oblasti byla potvrzena. 

Rozborem průběhu požáru bylo zjištěno, že se na tvorbě této oblasti podílelo plamenné 

hoření předního plastového nárazníku vozidla (viz příloha A, skupina obr. č. 6). 

Střecha 

 
Obr. č. 18:Pohled na stopy šíření požáru znatelné na střeše vozidla č. 2 

 

Při pohledu na střechu vozidla jsou v její zadní části zřetelné tmavší oblasti, které mají 

čistý povrch kovového vzhledu (viz červeně ohraničené oblasti, obr. č. 18). Tyto oblasti lze 

dle stanovené hypotézy spojit s rychlým nárůstem teploty a především rychlým odhořením 

zuhelnatěného laku za přispění tepelného působení z odvrácené strany pozorovaného 

povrchu. Tato hypotéza byla při pozorování rozvoje požáru potvrzena (viz příloha A, 

skupina obr. č. 7). 

Ve střední části střechy je na obr. č. 18 modře ohraničená oblast, která má převážně čistý 

tmavý kovový vzhled. Při bližším pohledu jsou v této oblasti vidět světlá místa, která jsou 
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vmíchána do původně tmavého podkladu. Při pozorování rozvoje požáru byla potvrzena 

hypotéza o působení plamenného hoření na pozorovaný povrch v době tepelné degradace 

zuhelnatěného laku.  

V přední části střechy jsou na obr. č. 18 žlutě označené oblasti, jejichž plocha je tvořena 

směsí tmavších a světlejších míst. V některých oblastech vycházejí tmavší místa ze 

světlejší plochy, v jiných oblastech je tomu naopak. Při pozorovaní rozvoje požáru, byla 

potvrzena hypotéza o působení přímého plamenného hoření v době zuhelnatění laku 

i v době tepelné degradace zuhelnatěného laku na pozorovaný povrch.  

Dílčí zhodnocení vozidla č. 2 

U svislých pozorovaných povrchů (bok vozidla): 

 Oblasti s vysokým stupněm ostrosti ohraničení, lze spojit tepelným působením pouze 

z odvrácené strany pozorovaného povrchu. Pro vysokou ostrost ohraničení oblastí je 

charakteristická krátká doba tepelné degradace zuhelnatěného laku. 

 Oblasti kovového vzhledu vznikají při tepelném působení z odvrácené strany 

pozorovaného povrchu a k tepelné degradaci zuhelnatěného laku dochází v krátkém 

časovém úseku v celé ploše ohraničené oblasti (viz obr. č. 15, červené ohraničení). 

 Plochy složené z oblastí tmavších míst a světlejších míst, které nejsou ostře ohraničené 

a dochází k jejich prolínání, jsou vytvořeny zpočátku za přispění tepelného působením 

z odvrácené strany pozorovaného povrchu a současně v době zuhelnatění laku 

za přispění plamenného hoření hořlavých součástí vozidla přímo na pozorovaný 

povrch z podelné strany (viz obr. č. 15, modré ohraničení).  

 Oblasti složené ze směsi tmavých a světlých odstínů povrchu vznikly za tepelného 

působení z vnější strany pozorovaného povrchu a to v době před zuhelnatěním laku 

i v době další tepelné destrukce pozorovaného povrchu (viz obr. č. 15, žluté 

ohraničení).  

 

U vodorovných pozorovaných povrchů (přední kapota a střecha): 

 Stopy, nebo linie postupné tepelné degradace pozorovaného povrchu a šíření požáru 

jsou i u tohoto vozidla spojeny s tepelným působením z podelné strany. Tyto linie 

postupné degradace povrchu mají vždy zakřivení, jehož poloměr leží na straně 

umístění zdroje tepelné energie, která stopy vytvořila. Na základě jejich charakteru lze 

tedy určit směr tepelného působení, který stopy vytvořil (modré šipky viz obr. č. 17). 
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 Byla potvrzena hypotéza spojující ohraničené oblasti kovového vzhledu s tepelným 

působením pouze z vnitřní strany pozorovaného povrchu. S těmito oblastmi souvisí 

i rychlá tepelná degradace již zuhelnatěného laku.  

 Oblasti složené ze směsi tmavších a světlejších míst, které nemají často ostré 

ohraničení, vznikly za přispění plamenného hoření hořlavých součástí vozidla, které 

působilo přímo na pozorovaný povrch (modře ohraničená oblast viz obr. č. 17 a žlutě 

ohraničené oblasti viz obr. č. 18).  

Závěrem tohoto zhodnocení lze konstatovat, že byla potvrzena spojitost ostrosti 

ohraničení oblastí se směrem působení tepelné energie (v tomto případě z odvrácené 

strany pozorovaného povrchu). Působení tepelné energie, které ovlivňuje charakter 

stop šíření požáru, lze rozdělit do dvou časových úseků. Jedná se o čas prohřívání 

karoserie ještě před zuhelnatěním laku. Druhým časovým úsekem je další tepelná 

destrukce zuhelnatěného laku. Pokud dojde k rychlému odhoření již zuhelnatěného 

laku v určité oblasti tepelným působením z odvrácené strany pozorovaného povrchu, 

zůstane ohraničení této oblasti jasné a ostré. Tato oblast má potom kovově čistý 

charakter. To platí u svislých i vodorovných povrchů. 

Pokud v případě tepelného působení z odvrácené strany pozorovaného povrchu dojde 

po zuhelnatění laku k přenesení požáru, který tepelně na pozorovaný povrch působí 

zvnějšku, dochází u svislých povrchů ke ztrátě jasného ohraničení a k prolínání 

ohraničení různých oblastí. U vodorovných povrchů dochází v tomto případě 

k výskytu oblastí, které jsou složeny ze směsi tmavších a světlejších míst.  

Pokud je pozorovaná oblast složena pouze ze směsi tmavších a světlejších míst bez 

ohraničení, ukazuje tento fakt na tepelné působení ze strany pozorovaného povrchu 

již od počátku tepelného působení. 

 

5.3 Vozidlo č. 3 (úmyslné zapálení levého předního podběhu). 

U tohoto vozidla bylo simulováno úmyslné zapálení neznámým pachatelem, bez použití 

akcelerantu hoření, které je častým způsobem založení požáru. Po zapálení kartonového 

papíru umístěného v levém předním podběhu vozidla byla spuštěna časomíra. Během 

zkoušky došlo ke změně směru větru a tak byla zplodinami hoření částečně znemožněna 

dokumentace šíření požáru v oblasti přední části automobilu. Došlo tedy ke změně 

stanoviště fotoaparátu zachycující průběh požáru z přední strany automobilu. 
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Levý bok vozidla 

Na levém předním blatníku vozidla je vidět jasná zřetelná stopa tmavé, až černé barvy, 

která dále přechází ve světlejší odstín až do barvy bílé (viz obr. č 19). Dle stanovených 

hypotéz je tmavý odstín známkou pomalého nárůstu teploty v této oblasti. Tato stopa není 

ohraničená a je složená ze směsi tmavých a světlých částí. To odpovídá tepelnému 

působení z vnější strany.  

 
Obr. č. 19: Pohled na stav předního levého blatníku.  

 

Při srovnání stavu levého předního blatníku vozidla č. 2 (viz obr. č. 15), je charakter stopy 

(pro tepelné působení zvnějšku) stejný. Přítomnost tmavé až černé barvy na blatníku 

vozidla č. 3 ukazuje na pomalé prohřívání jak v době před zuhelnatěním laku, 

tak i pomalou tepelnou destrukci zuhelnatěného laku (tento jev je možné spojit 

s rozhoříváním požáru). V okolí tmavé až černé stopy směrem ke dveřím řidiče pozvolně 

přechází tato stopa do světlejších odstínů až do bílé barvy (viz obr. č. 19). Tento jev 

odpovídá hypotéze, která pro světlejší odstíny stanovuje střední rychlost nárůstu tepelné 

energie a tím i vyžíhání pozorovaného povrchu. Směrem k přední části automobilu 

přechází tmavá až černá stopa vyznačená na obr. č. 19 do povrchu kovového vzhledu. 

Tento jev lze vysvětlit směřováním větru v průběhu požáru. Povrch kovového vzhledu je 

dle stanovených hypotéz charakteristický pro krátký časový interval nárůstu tepelné 

energie. Obě tyto hypotézy byly zaznamenaným průběhem požáru ověřeny (viz příloha A 

skupina obr. č. 9).  

V šesté minutě požáru se ještě plamenné hoření neobjevilo vně podběhu levého předního 

kola. Plech blatníku byl do té doby nahříván pouze z odvrácené strany pozorovaného 
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povrchu na teplotu přibližně 280 °C (viz obr. č. 20, pátá minuta požáru). V sedmé minutě 

došlo k vyšlehnutí plamene z podběhu vozidla a k masivnímu rozvoji požáru. Při pohledu 

na termovizní snímek je vidět prohřátí plechu blatníku na teplotu cca 490 °C. Oblast 

prohřátí plechu na termo-snímku pořízeném v šesté minutě (viz obr. č. 20) je shodná 

s oblastí stopy tmavé až černé barvy vyznačené na obr. č. 19.  

 

 

 
Skupina obr. č. 20:Pohled na pátou až osmou minutu požáru (vlevo foto, vpravo termo snímek). 

 

To dokazuje, že odstín stop šíření požáru ovlivňuje především rychlost nárůstu teploty 

pohybující se v oblasti zuhelnatění laku a nad ní. Jak je zřejmé z obr. č. 20, v osmé minutě 

požáru došlo k odhoření již zuhelnatěného laku ve zbylé části plochy blatníku, který byl 

do té doby prohříván z vnitřní strany. Stopy šíření mají charakter, který ukazuje pouze na 

tepelné působení z vnější strany (viz obr. č. 19). 

8. minuta 

6. minuta 

5. minuta 
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Po rozšíření požáru do motorového prostoru se plamenné hoření dostalo do prostoru pro 

cestující a interiérem se požár šířil směrem do zadní části vozidla (voz příloha A, skupina 

obr. č. 9). Požár se tedy skrz interiér šířil obdobně, jako v případě vozidla č. 1. Porovnáním 

obou boků vozidel budou hledány rozdíly indikující, že se požár šířil z motorového 

prostoru. 

Na povrchu dveří vozidla č. 3 jsou zřetelné oblasti kovového vzhledu 

(viz obr. č. 21, červené ohraničení). Umístění je přibližně na stejných místech jako 

u vozidla č. 1 (viz obr. č. 9). V těchto oblastech došlo k nejrychlejšímu nárůstu teploty a 

dle jejich umístění lze s jistotou určit, že plamenné hoření působilo z přední části prostoru 

pro cestující. Na povrchu dveří vozidla č. 3 (viz obr. č. 21) chybí stopy postupného šíření 

požáru (viz obr. č. 10). Tuto skutečnost lze vysvětlit přítomností plamenného hoření 

hořlavých částí podvozku vozidla (viz příloha A, skupina obr. č. 9). Přítomnost vnějšího 

tepelného působení na povrch dveří podporuje i chaotické prolínání světlejších a tmavších 

přesně neohraničených oblastí (viz obr. č. 21 – modré ohraničení).  

 
Obr. č. 21:Pohled na stopy šíření požáru vozidla č. 3 v porovnání s vozidlem č. 1 (vlevo nahoře). 

Dalším ukazatelem intenzivního plamenného hoření vycházejícího z podvozku automobilu 

je i absence černého zuhelnatěného laku ve spodní části dveří a prahu vozidla, tak jak tomu 

bylo u vozidla č. 1 (viz obr. č. 21). U vozidla č. 1 byl požár iniciován v jeho interiéru a tak 

v době vzniku map (stop šíření požáru) na dveřích nebyl důvod pro masivní hoření součástí 

podvozku vozidla. Lze tedy stanovit hypotézu, která přiřazuje k oblastem s chaotickým 

prolínání světlejších a tmavších přesně neohraničených oblastí (obr. č. 21, modré 

ohraničení) tepelné působení z vnitřní a vnější strany zároveň.  

Přední kapota 

Na přední kapotě jsou viditelné především stopy, které jsou charakteristické pro tepelné 

působení z odvrácené strany pozorovaného povrchu. Jedná se o zcela uzavřené oblasti, u 

Vozidlo č. 1 
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kterých se při jejich vytváření podílela ocelová výztuž kapoty vozidla (viz obr. č. 11). 

Tento druh stop šíření požáru je na obr. č. 22 vyznačen červeně. Při detailnějším pohledu 

jsou uvnitř červeně vyznačených oblastí další uzavřené oblasti jiného odstínu (viz obr. 

č. 22, vyznačeny modře). A dále se u uvnitř některých modře označených oblastí nachází 

další uzavřená oblast jiného charakteru a odstínu povrchu (viz obr. č. 22, vyznačeny žlutě). 

U těchto oblastí se konstrukční výztuž přední kapoty na tvorbě nepodílela a charakter 

těchto oblastí (modré a žluté) ukazuje na jejich vytvoření pomocí tepelného zdroje 

působícího z odvrácené strany pozorovaného povrchu.  

 

 
Obr. č. 22:Pohled na stopy šíření požáru znatelné na přední kapote vozidla č. 3. 

Při pozorování průběhů požáru, kde se vytvářel tento duh stop (viz příloha č. A, skupina 

obr. č. 10) bylo zjištěno, že plech povrchu karoserie se díky působení horkých produktů 

hoření proudících pod kapotou prohřívá od vnitřních částí ploch, které jsou ohraničené 

další konstrukcí vozidla, v tomto případě ocelovou výztuží přední kapoty.  Plochy povrchu, 

které nejsou zastíněny výztuží, se prohřívají od jejich středů směrem k okrajům, které jsou 

ohraničeny stínícím konstrukčním prvkem. Co tedy způsobuje vystředění dalších 

uzavřených ploch (viz obr. č. 22, modré a žluté ohraničení)? 

Bylo zjištěno a lze stanovit hypotézu, že vystředění vnitřních uzavřených oblastí 

nacházejících se na plochách konstrukčně ohraničených, je způsobeno nasměrováním 

proudících horkých produktů hoření šířících se pod kapotou. Pozorování podporuje u 

Neohraničená plocha na levé 

straně kapoty vozidla. 
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vozidla č. 1 stanovená hypotéza: Ostřejší přechody mezi jednotlivými odstíny na hranici 

uzavřené oblasti vznikají na straně, která je proti směru proudění horkých produktů hoření 

(viz obr. č. 13 proudění horkých produktů hoření je vyznačeno modrými šipkami).   Tak 

lze stanovit směr proudění horkých produktů hoření plynů pod kapotou a tím i směr šíření 

požáru (viz obr. č. 22, modré šipky). 

Po stanovení směru šíření požáru bude pozornost přenesena na levou stranu přední kapoty 

(při pohledu ve směru jízdy). Již podle stanovených hypotéz je zřejmé, že pokud by požár 

vznikl v motorovém prostoru, tepelné působení rozhořívajícího se požáru by půdorysně 

nad místem ohniska vzniku požáru způsobilo uzavřenou oblast, která by dále při zvětšení 

její plochy byla ohraničena stínící konstrukcí karoserie vozidla (například výztuží). 

Na přední kapotě tento jev není a při pohledu na její levou stranu je vidět velká 

neohraničená plocha kovového vzhledu, ze které plynule vyrůstá ohraničení uzavřených 

oblastí vzniklých při tepelném působení z odvrácené strany pozorovaného povrchu 

(viz obr. č. 22). 

Dle již stanovené hypotézy dochází ke ztrátě ostrosti ohraničení oblastí při tepelném 

působení z vnější strany pozorovaného povrchu. Dále při tepelném působení z vnější 

strany dochází k rozbití barevné celistvosti plochy na směs tmavších a světlejších míst. 

Při detailním pohledu na povrch přední kapoty je tato struktura zřetelná (viz obr. č. 23). 

Pozorováním průběhu požáru (viz příloha A skupina obr. č. 10) byly tyto hypotézy 

potvrzeny. 

 
Obr. č. 23:Detailní pohled na povrch přední kapoty v její levé a střední části. 

Střecha 

Při pohledu na střechu je zvláště v její přední části vidět velká jasně neohraničená stopa 

bílé barvy (viz obr. č. 24). Charakter neohraničené stopy, prolínající se ze světlého do 

tmavého odstínu odpovídá hypotéze popisující tepelné působení z vnější strany 
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pozorovaného povrchu. Tepelnému působení z vnější strany odpovídá i detailnímu 

charakteru stop v přední části střechy. Při bližším pohledu je vidět plocha složená 

z tmavších a světlejších míst (viz obr. č. 24, detail).  

 
Obr. č. 24: Pohled na stopy znatelné na povrchu střechy vozidla – pohled z přední části. 

Dále jsou na přední a střední části střechy vidět stopy postupného šíření tepelné degradace 

pozorovaného povrchu (viz obr č. 24, modře zvýrazněné). Po zkoumání průběhu požáru 

bylo zjištěno, že plamenné hoření se zpočátku rozšířilo na celý motorový prostor. V té 

době tepelná energie sálání plamenů rozehřívala plech střechy z podelné strany. 

Po destrukci čelního skla se požár velice rychle přenesl do přední části interiéru a nastala 

destrukce oken bočních předních dveří. Povrch přední a střední části střechy byl tedy 

prohříván jak z vnější strany plameny šlehajícími z čelního a bočních oken, tak z vnitřní 

strany díky tepelnému působení hoření interiéru. Stanovené hypotézy popisující charakter 

stop nalezených na střeše vozidla byly zkoumáním průběhu požáru potvrzeny a lze 

zakreslit směr šíření tepelné degradace povrchu střechy (viz obr. č. 24, modré šipky). 

V zadní části střechy jsou vidět ohraničené oblasti kovového vzhledu (viz obr. č. 24, 

červené ohraničení). Tyto stopy vznikly díky masivnímu tepelnému působení hoření 

interiéru, ještě před destrukcí oken zadních dveří a tedy před možností tepelného působení 

na zadní část střechy zvnějšku.  

Dílčí zhodnocení vozidla č. 3 

U svislých pozorovaných povrchů (bok vozidla): 

 Byla ověřena platnost hypotézy spojující charakter (barvu) povrchu s rychlostí nárůstu 

teploty dané oblasti (viz obr. č. 19 a skupina obr. č. 20).  
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o Tmavé až černé oblasti jsou charakteristické pro dlouhý časový interval nárůstu 

teploty. 

o Světlé oblasti jsou charakteristické pro střední časový interval nárůstu teploty. 

o Oblasti kovového vzhledu jsou charakteristické pro krátký časový interval nárůstu 

teploty. 

 Bylo zjištěno, že odstín stop šíření požáru ovlivňuje především rychlost nárůstu 

teploty pohybující se v oblasti zuhelnatění laku a nad ní. Teplota, kdy k zuhelnatění 

laku dochází, se pohybuje v rozmezí 450°C – 550°C. 

 Bylo ověřeno, že při vnějším působení tepelné energie na pozorovaný povrch v době 

před zuhelnatěním laku dochází ke ztrátě ostrosti ohraničení uzavřených oblastí, které 

následně vznikají při tepelném působení z vnitřní strany pozorovaného povrchu 

(vzniká takzvané chaotické prolínání jasně neohraničených oblastí, viz obr. č. 21). 

 Pokud působí tepelná energie na pozorovaný povrch z vnější strany v době před 

i po zuhelnatění laku karoserie, vznikají stopy, které mají plochu složenou ze směsi 

světlých a tmavých míst (viz obr. č. 19 a 24). 

U vodorovných pozorovaných povrchů (přední kapota a střecha): 

 Byla ověřena hypotéza spojující tepelné působení z odvrácené strany pozorovaného 

povrchu se vznikem ohraničených uzavřených oblastí (viz obr. č. 22). 

 Byla stanovena hypotéza, vysvětlující vystředění vnitřních uzavřených oblastí 

nacházejících se na plochách konstrukčně ohraničených. Tento jev je způsoben 

nasměrováním proudících horkých produktů hoření šířících se pod kapotou 

(viz obr. č. 22).  

 Byla ověřena hypotéza spojující ostřejší přechody mezi jednotlivými odstíny 

na hranici uzavřené oblasti, se směrem proudění horkých plynů produktů hoření 

(viz obr. č. 13 a 22 proudění horkých produktů hoření je vyznačeno modrými 

šipkami).    

 Dle již stanovené hypotézy dochází ke ztrátě ostrosti ohraničení uzavřených oblastí 

při současném tepelném působení z vnitřní i vnější strany pozorovaného povrchu.  

 Dalším průvodním jevem tepelného působení z vnější strany je rozbití barevné 

celistvosti plochy na směs tmavších a světlejších míst (viz obr. č. 23 detail). 

 Byl zaveden pojem „stopy šíření tepelné degradace pozorovaného povrchu“. 
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Závěrem tohoto zhodnocení lze konstatovat, že předešlé hypotézy byly zkoumáním 

tohoto vozidla ověřeny. Při tepelném působení z odvrácené strany pozorovaného 

povrchu vznikají jasně ohraničené oblasti, jejichž charakter (barva) povrchu 

odpovídá rychlosti nárůstu tepelné energie a to zvláště v době uhelnatění laku. Pokud 

působí tepelná energie (plamenné hoření) současně na přední stranu pozorovaného 

povrchu, dochází ke ztrátě ostrosti ohraničení. Se vzrůstajícím podílem působení 

tepelné energie přímo na pozorovaný povrch v době uhelnatění laku a po ní dochází 

k rozbití barevné celistvosti povrchu stop na směs světlých a tmavých míst. Důležitým 

závěrem tohoto zkoumání je zavedení pojmu „stopy šíření tepelné degradace 

pozorovaného povrchu“, které lze správnou interpretací spojit s pochopením šíření 

horkých plynů hoření a tím samotného požáru.   

5.4 Vozidlo č. 4 

U tohoto vozidla bylo simulováno úmyslné zapálení neznámým pachatelem formou polití 

přední části vozidla akcelerantem hoření, respektive benzínem. Benzín je hořlavina, která 

se velmi rychle odpařuje i při nízkých teplotách. Důsledkem je velmi rychlé vyhoření slabé 

vrstvy benzinu z hladkých povrchů, jakým je i nalakovaná karoserie vozidla. Zanechá tedy 

krátké tepelné působení tohoto akcelerantu na karoserii stopy, které upozorní na jeho 

přítomnost? Odpovědi budou nalezeny ve zkoumání stop šíření tepelné degradace 

karoserie u následujícího vozidla.  

Levý bok vozidla 

Zkoumáním průběhu požáru vozidla (viz příloha A, skupina obr. č. 12) bylo zjištěno, že 

po zapálení směsi par benzinu se vzduchem došlo k jejich masivnímu plamennému hoření 

po dobu jedné minuty. Dále došlo k lokálnímu zapálení několika míst na cestě, kudy 

hořlavina vytékala ze sběrného okapu umístěného mezi motorovým prostorem a prostorem 

pro cestující, do motorového prostoru a pod vozidlo. Díky tomu došlo k zapálení hořlavých 

součástí motorového prostoru a podvozku automobilu (viz obr. č. 26 a příloha A, skupina 

obr. č. 12, 6. a 7. minuta požáru). Díky tomuto způsobu rozvoje požáru došlo k velmi 

rychlému vyšlehnutí plamenů z obou podběhů přední nápravy i z prostoru podvozku a tak 

k prohřátí přední a střední části boků karoserie z vnější strany.  

Při detailním pohledu na levý přední blatník vozidla je na jeho povrchu vidět struktura 

plochy složené ze směsi malých částí různého odstínu (viz obr. č. 25). Na blatníku navíc 
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chybí jasné ohraničení oblastí stejného odstínu. Tyto stopy jsou charakteristické pro 

tepelné působení z vnější strany pozorovaného povrchu a průběhem požáru byly tyto 

hypotézy potvrzeny.  

Na přední části blatníku je vidět slabé ohraničení oblasti, mající kovový charakter 

zrezavělého kovu (viz obr. č. 25, červené ohraničení, detail vyznačen na obr. č. 27). Tato 

stopa vznikla tepelným působením plamenného hoření vycházejícího z podběhu kola (viz 

příloha A, skupina obr. č. 12, 6. až 9. minuta požáru). Díky působení větru, který foukal ve 

směru od zadní k přední části automobilu, došlo k vystředění této stopy šíření tepelné 

degradace pozorovaného povrchu (viz obr. č. 25, modré šipky znázorňují směr tepelného 

působení, detail vyznačen na obr. č. 27). 

 
Obr. č. 25: Detailní pohled na levý přední blatník vozidla č. 4. 

Z měření teplotního pole bylo zjištěno, že karosérie levého boku dveří byla ještě 

před rozšířením požáru do prostoru pro cestující prohřáta na ploše dveří v průměru na 

169 °C (viz obr. č. 26, minimální teplota 111 °C, maximální 220 °C). 

 
Obr. č. 26: Pohled na teplotní pole v průběhu rozvoje požáru č. vozidla č. 4 v 10 minutě požáru. 

Na ploše dveří levého boku vozidla jsou vidět oblasti kovového vzhledu, jejichž povrch 

je čistý, bez znečištění jinými odstíny dalších barev (viz červené ohraničení na obr. č. 27). 

Tento druh povrchu lze spojit s tepelným působením z odvrácené strany pozorovaného 

10. minuta požáru. 
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povrchu. V těchto plochách chybí ohraničení oblastí postupné tepelné degradace povrchu. 

Díky předehřátí povrchu dveří (viz obr. č. 27) tepelnými účinky hoření podvozku lze tedy 

potvrdit hypotézu, která stanovila nutný teplotní rozdíl potřebný k vytvoření ohraničení 

postupné tepelné degradace povrchu.  

 
Obr. č. 27: Pohled na stopy znatelné na boku vozidla č. 4. 

Ostatní místa na ploše boku vozidla vykazují charakter, kdy jednotlivé oblasti bez jasného 

ohraničení chaoticky přecházejí jedna v druhou (viz obr. č. 27, modré ohraničení). 

Pro tento druh stop šíření požáru byla stanovena hypotéza popisující tepelné působení 

jak z odvrácené strany, tak i z přední strany pozorovaného povrchu. Tato hypotéza byla 

rozborem průběhu požáru potvrzena (viz příloha A, skupina obr. č. 12). Rozdíl mezi 

tepelným působením na plochách červeně a modře označených oblastí (viz obr. č. 27) tkví 

v poměru směru tepelného působení (z vnější, nebo vnitřní strany). Zpočátku byla celá 

plocha bočních dveří vystavena tepelnému působení z vnější strany ještě před vniknutím 

požáru do prostoru pro cestující. Jak již bylo řečeno, rozehřátí způsobilo ztrátu teplotního 

rozdílu potřebnou k vytvoření stop šíření postupné tepelné degradace (ohraničené linie). 

Po vniknutí požáru do prostoru pro cestující došlo k prudkému nárůstu teploty plechu 

dveří. Měřením teplotního pole v průběhu požáru bylo zjištěno, že k tepelné degradaci laku 

a jeho zuhelnatění dochází při teplotě v rozmezí 500 – 550 °C (viz skupina 

obr. č. 28, 18. minuta požáru). Na termovizním snímku vozidla byly vyneseny body, v niž 

byla změřena teplota (dveře řidiče bod 1 – 4). Bod číslo 1 je umístěn v místě, kde 

v 17. až 18. minutě došlo k tepelné degradaci laku (teplota po tepelné degradaci je 555 °C). 

Teplota bodu číslo 2 je v 18. minutě 460°C a v tomto místě není lak ještě tepelně 

degradován, jeho vrstva je souvislá. V 19. minutě je teplota v místě bodu č. 2 521 °C a lak 

je již degradován na ploše, která se bude stále zvětšovat. 

Detail viz obr. č. 24. 
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Skupina obr. č. 28: Pohled na teplotní pole vozidla č. 4 v 18 až 22 minutě požáru. 

22. minuta 

21. minuta 

20. minuta 

19. minuta 

18. minuta 



 

37 

 

Bod č. 3 je v 19. minutě na ploše o teplotě 329 °C, ve 20. minutě teplota stoupla na 562 °C 

a jak je vidět, oblast tepelně degradovaného laku se stále zvětšuje tak, jak roste teplota 

plechu karoserie. Ve 22. minutě tepelně degraduje lak na ploše, kde je umístěn bod č. 4. 

Pozorováním průběhu požáru spolu s vývinem teplotního pole byla potvrzena hypotéza 

o spojitosti přítomnosti bílé stopy destruopvaného laku (světlé oblasti) s tepelným 

působením z vnější strany pozorovaného povrchu. 

Přední kapota 

Na přední kapotě jsou viditelné uzavřené ohraničené oblasti, které vznikly tepelným 

působením, jehož zdroj byl umístěn v motorovém prostoru. Tvar oblastí byl ovlivněn 

profilem výztuže přední kapoty (další popis viz obr. č. 29, červeně ohraničené oblasti 

přerušovanou čarou). Při bližším pohledu jsou vidět další menší ohraničené oblasti, které 

se vytvořily dříve (modré a žluté ohraničení) než červeně ohraničené oblasti. Dle 

stanovené hypotézy lze zrekonstruovat směr proudění horkých produktů hoření šířících 

se pod kapotou (modré šipky).     

 
Obr. č. 29: Pohled na stopy znatelné na přední kapotě vozidla č. 4. 

Z výše popsaného je zřejmé, že zdroj tepelné energie se nacházel v zadní části motorového 

prostoru, ale horké produkty hoření neproudily jedním směrem. Už to by mohla být indicie 

toho, že hoření začalo v počátku požáru z více míst z oblasti zadní strany motorového 

prostoru, kde se nachází dělící přepážka prostoru pro cestující a motorového prostoru. Dále 
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se zde nachází okap (žlab) zabraňující dešťové vodě ve vnikání do motorového prostoru. 

Dešťová voda je sváděna do prostorů obou podběhů předních kol.  

Rozborem stop šíření požáru bylo zjištěno, že hoření benzinových par se vzduchem, které 

trvalo necelou minutu, nemělo dostatečný tepelný výkon k prohřátí přední kapoty na 

teplotu dostatečnou k vytvoření stop tepelné degradace laku a povrchu kapoty. Rozborem 

šíření požáru (viz příloha A, skupina obr. č. 13) bylo zjištěno, že akcelerant hoření zatekl 

do okapu a dále do obou podběhů vozidla. Zanechalo toto prvotní hoření, které trvalo déle, 

než hoření na povrchu karoserie stopy šíření požáru? Rozborem vozidla bylo zjištěno, že 

na obou koncích přední kapoty v místě jejích pantů jsou stopy, které nebyly na žádném 

vozidle podrobeném zkoušce pozorovány (viz skupina obr. č. 30). 

 
Obr. č. 30: Pohled na stopy šíření požáru po odhoření akcelerantu zateklého do okapového žlabu 

motorového prostoru vozidla č. 4. 

 

Plameny hořících benzínových par ve směsi se vzduchem prohřívaly zpočátku kapotu 

z vnější strany a to hlavně díky nedostatku vzdušného kyslíku v motorovém prostoru. 

Tomuto působení odpovídá i charakter stop, kdy tmavé oblasti na obr. č. 30 ohraničené 

červeně byly prohřáty jako první a s největším teplotním nárůstem. Tepelná degradace 

následně postihla oblasti ohraničené modře, které byly prohřívány v delším časovém 

úseku. Plocha modře ohraničených oblastí je složena z tmavších a světlejších míst, což 

je dle hypotézy charakteristické pro tepelné působení z vnější strany pozorovaného 

povrchu. Tento charakter stop postupné tepelné degradace povrchu karoserie jasně ukazuje 

na tepelné působení plamenného hoření vycházejícího z mezery mezi kapotou a levým 

i pravým blatníkem. Okenní žlab automobilu je konstruován se spádem tak, aby tekutina 

stékala z místa podelné osy směrem k oběma předním blatníkům. Proto jsou stopy tepelné 

degradace karoserie viditelné pouze v místech, kam hořlavá kapalina stékala. V těchto 

místech bylo k vytvoření stop na karoserii dostatečné množství hořlavé kapaliny. Tento 

druh stop šíření požáru lze označit jako druh charakteristický pro tepelné účinky hoření 

akcelerantu zateklého do okenního žlabu automobilu.     



 

39 

 

Střecha 

Povrch střechy je v její přední polovině v celé ploše pokryt zbytky zuhelnatěného laku. 

Tyto zbytky mají charakter bílého popílku (další popis viz obr. 31), pod kterým je i po jeho 

očištění bílý povrch plechu karoserie. V této části střechy nejsou na její ploše žádné 

ohraničené oblasti a povrch je při bližším detailu tvořen směsí světlých a tmavých míst.  

Tento druh povrchu je dle stanovené hypotézy charakteristický pro střední rychlost nárůstu 

teploty a pro tepelné působení z přední strany pozorovaného povrchu (detail viz obr. č. 31).  

Pozorováním průběhu požáru (viz příloha A, skupina obr. č. 12) byly obě tyto hypotézy 

potvrzeny. Požár se rozšířil nejprve na hořlavé součásti podvozku a na části motorového 

prostoru v jeho zadní části. Povrch střechy tak byl prohříván proudem horkých produktů 

plamenného hoření podvozku a díky působení sálavého tepla hoření motorového prostoru 

automobilu, jehož plameny sahaly horizontálně nad střechu vozidla. Z přední strany 

střechy docházelo k tepelné destrukci laku směrem k zadní části v důsledku tepelného 

působení z vnější strany. Proto nejsou v přední polovině střechy viditelné žádné uzavřené 

oblasti. V této době došlo k vniknutí požáru do prostoru pro cestující a k jeho prudkému 

rozvoji.  

 
Obr. č. 31: Pohled na stopy znatelné na střeše vozidla č. 4 s červeně orámovaným detailem 

vyznačené oblasti. 
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V zadní polovině střechy jsou v bílé ploše zuhelnatěného laku jasně viditelné plochy 

s kovového vzhledu (červené ohraničení). Tyto plochy, které díky nahřátí povrchu střechy 

nejsou výrazně ohraničené (potřebné tepelné rozdíly v době zuhelnatění laku), byly 

vytvořeny tepelným působením hoření interiéru. Podíl převládajícího tepelného působení 

vnějšek versus vnitřek, se díky prudkému rozvoji hoření interiéru vozidla v době 

zuhelnatění laku v zadní části střechy otočil. Tím byly potvrzeny hypotézy popisující tyto 

mechanismy vzniků stop šíření požáru. 

Dílčí zhodnocení vozidla č. 4 

U svislých povrchů (bok vozidla): 

 Měřením teplotního pole karoserie v průběhu požáru bylo zjištěno, že k tepelné 

destrukci laku a jeho zuhelnatění dochází v rozmezí teplot 500 °C – 550 °C 

(viz skupina obr. č. 28). 

 Bylo ověřeno, že při vyrovnaném poměru tepelného působení z vnější a vnitřní strany, 

dochází ke ztrátě ostrosti ohraničení oblastí a ke vzniku chaotického střídání oblastí 

světlé barvy s oblastmi kovového vzhledu (viz obr. č. 27, modře ohraničené oblasti). 

 Lze stanovit hypotézu, která v případě předehřátí karoserie plamenným hořením 

působícím z vnější strany karoserie (na cca 160 °C), (viz obr. č. 26) umožňuje 

po prudkém nárůstu teploty působící z odvrácené strany, vytvoření velkých ploch 

kovového vzhledu, kde může docházet ke ztrátě ostrosti ohraničení 

(viz obr. č. 27, červeně ohraničené oblasti). 

 Pokud působí tepelná energie na pozorovaný povrch z vnější strany v době před i po 

tepelné degradaci a zuhelnatění laku karoserie, vznikají stopy, které mají plochu 

složenou ze směsi světlých a tmavých míst (viz obr. č. 19 a 24). Při prudkém nárůstu 

teploty pozorovaného povrchu byly zjištěny stopy, které mají barvu rzi (viz obr. č. 25). 

 

U vodorovných povrchů (přední kapota a střecha vozidla): 

 Zkoumáním průběhu hoření spolu s identifikací stop šíření požáru bylo zjištěno, 

že automobilový benzín použitý jako akcelerantu hoření při polití karoserie nemá 

dostatečný tepelný výkon k prohřátí karoserie na teplotu, kdy dochází k zuhelnatění 

laku a jeho další tepelné destrukci. Proto po i po vyhoření automobilového benzínu 

z povrchu karoserie nedochází ke vzniku stop šíření tepelné degradace pozorovaného 

povrchu (viz příloha A, skupina obr. č. 12). 
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 Byla ověřena hypotéza, vysvětlující vystředění vnitřních uzavřených oblastí 

nacházejících se na plochách konstrukčně ohraničených. To je způsobeno 

nasměrováním proudících horkých produktů hoření šířících se pod kapotou 

(viz obr. č. 29).  

 Byla znovu ověřena hypotéza spojující ostřejší přechody mezi jednotlivými odstíny 

na hranici uzavřené oblasti, se směrem proudění horkých plynů produktů hoření 

(viz obr. č. 29).    

 Byly identifikovány stopy charakteristické pro odhoření směsi par automobilového 

benzínu se vzduchem z prostoru okenního žlabu automobilu, kam akcelerant při polití 

vozidla z karoserie zteče (viz obr. č. 30).  

 Byla ověřena hypotéza, která spojuje ztrátu ostrosti přechodů uzavřených oblastí 

(tepelné působení z odvrácené strany pozorovaného povrchu) při tepelném působení 

plamenného hoření současně i z vnější strany. 

 Při tepelném působení plamenného hoření z vnější strany na pozorovaný povrch, 

je charakteristickým znakem přítomnost bílého popílku tepelně degradované barvy 

(viz obr. č. 31). 

Závěrem tohoto zhodnocení lze konstatovat, že předešlé hypotézy byly zkoumáním 

tohoto vozidla ověřeny. Jedná se především o hypotézy popisující charakter (barvu) 

zkoumaného povrchu v závislosti na rychlosti nárůstu teploty pozorovaného povrchu 

v době tepelné degradace laku. Byla upřesněna teplota tepelné degradace laku 

karoserie a to na 500 °C – 550 °C. Dále byly ověřeny charakteristické stopy šíření 

tepelné degradace pozorovaného povrchu v závislosti na směru působení tepelného 

zdroje (z přední, nebo ze zadní strany) a popsány změny stop v případě různých 

poměrů tepelného působení. Důležitým závěrem zkoumání tohoto vozidla je popsání 

stop šíření tepelné degradace charakteristických pro použití hořlavé kapaliny jako 

akcelerantu hoření a v případě jeho zatečení do okenního žlabu automobilu.  

 

5.5 Vozidlo č. 5. 

U tohoto vozidla byla simulována technická závada elektroinstalace v motorovém prostoru 

automobilu. Tato simulace byla provedena pomocí elektrického pyrotechnického iniciátoru 

EPIO, který po iniciaci dosáhne maximální teploty okolo 800 °C po dobu přibližně jedné 
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minuty. Pro lepší kumulaci tepelné energie v místě iniciace bylo tělísko zabaleno do kusu 

bavlněné tkaniny o velikosti 300 x 300 mm. Celý systém byl vložen do místa uložení 

alternátoru vozidla. Požár byl iniciován na dálku při zavřené přední kapotě vozidla.  

Levý bok vozidla 

Při pohledu na levý bok vozidla jsou na ploše zadních dveří viditelné jasně neohraničené 

poměrně velké plochy světlé barvy a kovového vzhledu, které se do sebe prolínají 

(viz obr. č. 32 červené ohraničení). Dle stanovených hypotéz se tento druh stop vytváří 

při nárůstu teploty v době zuhelnatění laku v celé ploše téměř konzistentně. Je zde také 

předpoklad částečného tepelného působení (předehřátí povrchu) z vnější strany ještě před 

zuhelnatěním laku a jeho další tepelnou destrukcí.  

Dveře řidiče nesou podobné charaktery stop s tím rozdílem, že plochy jsou zde více 

ohraničené a u některých přechodů mezi světlou barvou a povrchem kovového vzhledu, 

či tmavou barvou, se dá hovořit o vysokém stupni ostrosti ohraničení (viz obr. č. 32, modře 

zvýrazněné přechody). V porovnání se zadními dveřmi byly na dveřích řidiče v době 

zuhelnatění laku v ploše tepelné rozdíly, které stojí za vznikem ostrosti přechodů. Lze tedy 

předpokládat, že k zuhelnatění laku na ploše předních dveří došlo dříve než na ploše dveří 

zadních. Plocha zadních dveří byla účinkům tepelného působení vystavena po delší dobu 

a tak došlo k rovnoměrnému prohřátí plochy zadních dveří v celé ploše. Z této hypotézy 

lze stanovit předpokládaný směr šíření požáru a to z přední části automobilu. Dle 

charakteru stop lze také předpokládat velmi rychlé rozšíření požáru na zadní část 

automobilu. 

 
Obr. č. 32: Pohled na stopy znatelné na boku vozidla č. 5. 

Rozborem průběhu požáru byly tyto předpoklady a hypotézy potvrzeny (viz příloha A, 

skupina obr. č. 15). Za rychlým rozvojem požáru v zadní části vozidla stojí vznícení směsi 
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par benzinu se vzduchem po perforaci nádrže a dále rychlé nahřátí tepelných pojistek 

nádrží CNG (stlačený zemní plyn).  

Při pohledu na levý přední blatník vozidla jsou na jeho zadní části jasně viditelné stopy 

postupu šíření tepelné degradace (viz obr. č. 33, červeně zvýrazněné linie). Tyto stopy 

(uzavřené oblasti) vykazují vždy na jedné straně vyšší stupeň ostrosti ohraničení (například 

žlutě vyznačená oblast). Dle stanovené hypotézy lze stranu stopy s vyšším stupněm 

ohraničení pokládat za stranu umístění zdroje tepelné energie.  Tím lze potvrdit stanovený 

předpoklad o směru šíření požáru (viz obr. č. 33, modré šipky).  

  
Obr. č. 33: Detailní pohled na stopy znatelné na levém předním blatníku vozidla č. 5. 

 

Směr tepelné degradace karoserie ukazuje na vznik požáru v přední části automobilu. 

Blatník nad kolem je beze stop charakteristických pro pomalý nárůst tepelné energie 

v době zuhelnatění laku (tmavé až černé oblasti zuhelnatěného laku) tak, jak tomu bylo 

u vozidla č 3 (viz obr. č. 19). Navíc na povrchu blatníku chybí struktura, která 

je charakteristická pro tepelné působení z vnější strany povrchu (plocha složená ze směsi 

tmavých a světlých míst). To jsou indicie, které vypovídají o tom, že požár nevznikl 

v prostoru podběhu a v případě jeho rychlého rozvoje nepůsobila tepelná energie 

plamenného hoření na lak blatníku z vnější strany tak, jak tomu bylo u zkoumaného 

vozidla č. 3. Na blatníku je vidět uzavřená ohraničená stopa kovového charakteru, která ke 

charakteristická pro tepelné působení z odvrácené strany pozorovaného povrchu (viz obr. 

č. 33, modře ohraničená oblast).   
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Přední kapota 

Při pohledu na povrch přední kapoty jsou jasně viditelné uzavřené oblasti vzniklé tepelným 

působením z odvrácené strany pozorovaného povrchu. Je zřejmé, že ocelová výztuž kapoty 

se svým profilem a tvorbě tvaru a velikosti těchto oblastí podílela (viz obr. č. 34, červené 

ohraničení). Při pohledu na vnitřní oblasti, které se vytvořily ještě dříve než oblasti červeně 

označené, lze dle stanovené hypotézy vyznačit směr horkých produktů hoření (modré 

šipky), které se podílely na postupném zvětšování uzavřených oblastí (viz obr. č. 34, první 

docházelo k vytvoření modře označených oblastí, následně k vytvoření červeně 

označených oblastí). 

 
Obr. č. 34: Pohled na stopy znatelné na kapotě vozidla č. 5. 

 

Tímto způsobem se lze lokalizovat oblast, která byla vytvořena jako první a lze ji označit 

jako oblast charakteristickou pro projevy ohniska vzniku požáru (viz obr. č. 34, žlutě 

vybarvená oblast). Tuto žlutě označenou oblast lze nazvat oblast půdorysného umístění 

ohniska vzniku požáru. 

Okraje kapoty vozidla nesou především v její přední části stopy, které jsou dle stanovených 

hypotéz charakteristické pro tepelné působení z vnější strany pozorovaného povrchu 

(plocha složená ze směsi světlých a tmavých míst, bez jasného ohraničení oblastí, detail 

viz obr. č. 34). Vznik této oblasti byl vytvořen plamenným hořením předního nárazníku 

vozidla v době (viz příloha A, skupina obr. č. 15). 
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Střecha 

Při bližším pohledu je patrné, že celá plocha střechy je pokryta zuhelnatěnou vrstvou laku. 

Na její levé straně je zuhelnatěná vrstva hladká a má konzistentní barvu (další popis viz 

obr. č. 35). Při bližším pohledu je ale vidět na povrchu plocha složená ze směsi světlých 

a tmavých míst. Dle stanovených hypotéz o vzniku různých charakterů stop šíření tepelné 

degradace ukazuje tento charakter povrchu na velmi prudký nárůst tepelné energie a to 

v oblasti označené červeně s převahou tepelného působení z odvrácené strany 

pozorovaného povrchu. V oblasti označené modře převládalo tepelné působení z vnějšího 

směru. Zkoumáním rozvoje požáru (viz příloha A, skupina obr. č. 15), byl tento průběh 

požáru potvrzen.  

 

 
Obr. č. 35: Pohled na stopy znatelné na střeše vozidla č. 5. 

Dílčí zhodnocení vozidla č. 5. 

U svislých povrchů (bok vozidla): 

 Byla ověřena hypotéza o spojitosti míry ostrosti přechodů mezi jednotlivými oblastmi 

s tepelnými rozdíly povrchu v době vytváření těchto oblastí. (viz obr. č. 32). 

 Za ztrátou tepelných rozdílů v celé ploše povrchu (a tím i ztrátě ostrosti přechodů 

uzavřených oblastí) může stát předehřátí celé plochy z vnější strany v době 

před zuhelnatěním laku. K zuhelnatění laku pak dochází v důsledku tepelného 

působení z odvrácené strany pozorovaného povrchu (viz obr. č. 32). Dalším důvodem 

ztráty ostrosti přechodů oblastí, které nevykazují přímo charakter pro jejich vznik 
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v důsledku tepelného působení z přední strany, může být velmi prudký rozvoj požáru a 

jeho intenzivní působení na celou pozorovanou plochu. V tomto případě se jednalo 

o vyhořívající směs CNG se vzduchem.  

 Předehřátí ploch je možné u vzdálenějších ploch od místa ohniska vzniku požáru. 

Z tohoto důvodu lze plochy s ostřejšími přechody uzavřených oblastí spojit 

se vzdáleností k ohnisku vzniku požáru (viz obr. č. 32). Tak lze určit směr šíření 

požáru. 

 Byla ověřena platnost hypotézy popisující charakter stop postupu zuhelnatění a tepelné 

degradace i pro svislé povrchy (viz obr. č. 33).  

 Byla ověřena hypotéza spojující ostřejší přechody mezi jednotlivými odstíny na 

hranici uzavřené oblasti se směrem působení tepelné energie požáru (viz obr. č. 33).  

   

U vodorovných povrchů (přední kapota a střecha vozidla): 

 Byla ověřena hypotéza, vysvětlující vystředění vnitřních uzavřených oblastí 

nacházejících se na plochách konstrukčně ohraničených. To je způsobeno 

nasměrováním proudících horkých produktů hoření šířících se pod kapotou 

(viz obr. č. 34).  

 Byla znovu ověřena hypotéza spojující ostřejší přechody mezi jednotlivými odstíny na 

hranici uzavřené oblasti, se směrem proudění horkých plynů produktů hoření 

(viz obr. č. 34).    

 Dle stanovení směrů šíření produktů hoření pod pozorovaným povrchem lze stanovit 

uzavřenou oblast, která byla vytvořena jako první. Tato oblast byla nazvána oblastí 

půdorysného umístění ohniska vzniku požáru (viz obr. č. 34). 

Závěrem tohoto zhodnocení lze konstatovat, že předešlé hypotézy byly zkoumáním 

tohoto vozidla ověřeny. Jedná se především o hypotézy, na jejichž základě lze určit 

směr tepelného působení a to jak u vodorovných povrchů, tak u svislých povrchů. 

Důležitým závěrem zkoumání tohoto vozidla je systém, díky kterému lze stanovit 

oblast, která se vytvořila jako první. Tato oblast byla pojmenována oblastí 

půdorysného umístění ohniska vzniku požáru (viz obr. č. 34 žlutě vyznačená oblast). 

Tuto stopu lze označit jako ohniskovou stopu vzniku požáru.  
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5.6 Vozidlo č. 6 

U tohoto vozidla bylo simulováno úmyslné zapálení neznámým pachatelem. Provedení 

bez použití akcelerantu hoření je častým způsobem založením požáru. Po zapálení 

kartonového papíru umístěného v levém zadním podběhu vozidla, byla spuštěna časomíra.  

Levý bok vozidla 

Při pohledu na levý bok vozidla jsou na ploše obou dveří i zadního blatníku jasně viditelné 

stopy šíření tepelné degradace pozorovaného povrchu a to v podelném směru 

k pozorovanému povrchu (další polis viz obr. č. 36, červené ohraničení). Dle stanovené 

hypotézy lze určit směr šíření požáru, který je na obou dveřích levého boku shodný 

(vyznačeno modrými šipkami). Struktura povrchu zuhelnatěného laku je v některých 

místech plochy dveří charakteristická pro tepelné působení z vnější strany, v jiných 

místech je povrch kovově čistý. Tyto plochy jsou bez jasného ohraničení s výjimkou 

obrysů proti-rezonančních gum nalepených ve středu plochy obou dveří. Tento jev ukazuje 

na prudké tepelné působení jak z vnitřní, tak z vnější strany povrchu karoserie a především 

na celou posuzovanou oblast. Výše popsanému odpovídá prudké hoření v době 

zareagování pojistného ventilu tepelné pojistky tlakových lahví CNG (stlačený zemní plyn) 

nádrží (viz příloha A, skupina obr. č. 6), dané hypotézy byly průběhem rozvojem požáru 

potvrzeny. 

 

 
Obr. č. 36: Pohled na stopy znatelné na boku vozidla č. 4. 

Stopy šíření tepelné degradace ukazují na zdroj tepelné energie postupující ze zadní části 

automobilu. Na levém zadním blatníku jsou vyznačené linie šíření tepelné degradace, které 

ukazují na zdroj tepelné energie v prostoru levého zadního podběhu.  
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Při bližším pohledu je na blatníku vidět stopa tepelné degradace, která byla účinky 

plamenného hoření vycházejícího z podběhu blatníku vytvořena jako první 

(viz obr. č. 36 a 37 žluté ohraničení a příloha A, skupina obr. č. 17, 5. minuta požáru).  

Tato oblast má plochu převážně světlejší barvy, ve které se objevují tmavá místa. 

Dle stanovených hypotéz odpovídají tyto barvy střední rychlosti nárůstu tepelné energie 

(světlý odstín). Tmavá místa ve světlé ploše ukazují na tepelné působení i z vnější strany. 

Celá tato oblast vykazuje zvláště v její vrchní části vysoký stupeň ohraničení, což ukazuje 

na velký tepelný rozdíl v době vzniku této prvotní oblasti. Tato oblast bude dále nazývána 

ohniskovou oblastí vzniku požáru (viz obr. č. 37, žlutě ohraničená oblast).  

 
Obr. č. 37: Detailní pohled na levý zadní blatník vozidla č. 4. 

Červeně označené oblasti (další popis viz obr. č. 37) v okolí ohniskové oblasti mají kovový 

vzhled, což dle stanovené hypotézy odpovídá prudkému nárůstu teploty v době zuhelnatění 

laku. Nad červeně označenými oblastmi jsou vidět oblasti tmavší barvy (vyšší obsah 

uhlíku), u kterých je postup jejich vytváření zvýrazněn modrými přerušovanými čarami. 

Tyto tmavé oblasti byly dle jejich charakteru (konzistentní povrch) vytvořeny účinky 

tepelného působení z odvrácení strany pozorování. Z fotodokumentace průběhu požáru 

(viz příloha A, skupina obr. č. 17) je vidět, že již v sedmé minutě požáru se plamenné 

hoření rozšířilo na hořlavé prvky zavazadlového prostoru automobilu a jeho tepelná 

energie se podílela na tvorbě těchto oblastí. Z karoserie lze tedy zpětně odečíst šíření 

požáru a konstatovat, že požár se šířil díky směru větru k zadní části automobilu. V těchto 

místech oblasti ztrácejí ostrost ohraničení a jejich povrch je protkán světlými místy. Tyto 

charakteristiky ukazují na tepelné působení plamenného hoření z vnější strany karoserie.  

Výše popsanému odpovídá pozorovaný průběh požáru (viz příloha A, skupina obr. č. 17). 



 

49 

 

Přední kapota 

Pohled na přední kapotu prozradil působení tepelné energie převážně z odvrácené strany, 

tedy z motorového prostoru. Červeně označené uzavřené oblasti (další popis viz obr. č. 38) 

ukazují ohraničení, na kterém se podílela výztuž přední kapoty z profilovaného plechu. 

Ještě před těmito obrysy vznikly menší oblasti (modré ohraničení), které svým charakterem 

a vystředěním ukazují na směr proudění horkých produktů hoření šířících se pod kapotou. 

Vystředění a charakter ostrosti ohraničení ukazuje na šíření tepelné energie ze zadní části 

automobilu, respektive z prostoru pro cestující. Směr vystředění se v různých oblastech 

plochy přední kapoty liší, což lze připsat velice rychlému rozvoji požáru v oblasti 

motorového prostoru. 

 
Obr. č. 38: Pohled na stopy znatelné na přední kapotě vozidla č. 6. 

V zadní části kapoty jsou viditelné stopy šíření tepelné degradace (žluté zvýraznění), které 

ukazují na prohřívání povrchu kapoty ze strany prostoru pro cestující v oblasti podelné osy 

vozidla. Tepelný zdroj působil v této oblasti převážně na povrch kapoty z odvrácené 

strany. Tomuto způsobu tepelného namáhání odpovídá několik uzavřených oblastí 

v místech, kde je plech kapoty dvojitý (zeleně vyznačené oblasti a foto č 11, pohled 

na spodní stranu přední kapoty). Směr tepelné energie je na obr. č. 38 vyznačen modrými 

šipkami. 
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Střecha 

Při pohledu na střechu vozidla (další popis viz obr. č. 39) je vidět jasný rozdíl mezi přední 

částí střechy, kde je vysoký stupeň ohraničení jednotlivých oblastí a zadní částí, kde je 

stupeň ohraničení jednotlivých oblastí mnohem nižší. Při bližším pohledu na přední část 

střechy jsou na její ploše vidět uzavřené oblasti jasného ohraničení všech tří popsaných 

charakterů povrchu (kovový vzhled, světlá barva a tmavá barva). Tento jev je připisován 

prudkému rozvoji požáru v důsledku hoření unikajícího paliva CNG z armatury tepelné 

pojistky.   

 
Obr. č. 39: Pohled na stopy znatelné na střeše vozidla č. 6. 

 

Lze stanovit hypotézu, popisující charakter jemně ohraničených stop, různého charakteru, 

které jsou chaoticky smíchány, bez znatelných projevů a stop šíření tepelné degradace 

povrchu daným směrem, že tento charakter povrchu (přední část střechy) lze připsat 

extrémně rychlému rozvoji požáru.  

Červenou přerušovanou čarou jsou na obr. č. 39 zvýrazněny výztuže střechy 

z profilovaného plechu. Tyto výztuže se podílely na tvorbě tvaru ohraničení v celé ploše 

střechy. Lze tak jednoznačně konstatovat, že v době uhelnatění laku střechy, působila 

tepelná energie převážně z vnitřní strany prostoru pro cestující.   

Detail viz obr. č. 40. 
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Obr. č. 40: Detailní pohled na část střechy vozidla č. 6. 

Při bližším pohledu na zadní část střechy (viz obr. č. 39 a detail obr. č. 40), jsou na jejím 

povrchu viditelné linie postupné tepelné degradace. Tyto linie vycházejí z uzavřené oblasti, 

která je umístěná půdorysně nad místem ohniska vzniku požáru (vyz obr. č. 40, žluté 

označení). Tuto oblast tedy lze označit jako oblast půdorysného umístění ohniska vzniku 

požáru.  

Dílčí zhodnocení vozidla č. 6 

U svislých povrchů (bok vozidla): 

 Byla ověřena hypotéza o spojitosti míry ostrosti přechodů mezi jednotlivými oblastmi 

s tepelnými rozdíly povrchu v době vytváření těchto oblastí. (viz obr. č. 36). 

 Byla ověřena platnost hypotézy popisující charakter stop postupu zuhelnatění a tepelné 

degradace i pro svislé povrchy (viz obr. č. 36 a 37). 

 Byla stanovena hypotéza spojující výskyt malých světlých míst rozesetých v ploše 

tmavší barvy, nebo ploše kovového vzhledu, s tepelným působením plamenného 

hoření vnější strany (viz obr. č. 37). 

 Byla specifikována a pojmenována ohnisková oblast vzniku požáru. Jedná se o oblast, 

která byla na svislém povrchu vytvořena jako první (viz obr. č. 37). 

U vodorovných povrchů (přední kapota a střecha vozidla): 

 Byla ověřena hypotéza, vysvětlující vystředění vnitřních uzavřených oblastí 

nacházejících se na plochách konstrukčně ohraničených. To je způsobeno 

nasměrováním proudících horkých produktů hoření šířících se pod kapotou (viz 

obr. č. 38).  
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 Byla ověřena hypotéza spojující ostřejší přechody mezi jednotlivými odstíny 

na hranici uzavřené oblasti se směrem proudění horkých plynů produktů hoření 

(viz obr. č. 38).   

 Byla stanovena hypotéza spojující charakter různého druhu ohraničených stop 

s vysokým stupněm ohraničení  bez znatelných projevů a stop šíření tepelné degradace 

povrchu daným směrem s extrémně rychlým rozvojem požáru. Tento rozvoj požáru 

byl způsoben vyhořením směsi CNG se vzduchem (viz obr. č. 39).  

 Byla ověřena hypotéza popisující charakter stop, které vznikly tepelným působením 

z odvrácené strany pozorovaného povrchu (viz obr. č. 39). 

 Bylo zjištěno, že prudký rozvoj požáru způsobený například vyhořením směsi CNG 

se vzduchem může způsobit výskyt ostře ohraničených oblastí různého charakteru 

povrchu. Tyto stopy jsou vytvořeny v místech karoserie, která ještě nebyla prohřátá 

pomalu rozvíjejícím se požárem. 

 Byla ověřena definice již pojmenované oblasti půdorysného umístění ohniska vzniku 

požáru (viz obr. č. 40). 

Závěrem tohoto zhodnocení lze konstatovat, že předešlé hypotézy byly zkoumáním 

tohoto vozidla ověřeny. Jedná se především o hypotézy, na jejichž základě lze určit 

směr tepelného působení a to jak u vodorovných povrchů, tak u svislých povrchů. 

Dále byla definována struktura stop, které na povrchu karoserie vzniknou 

v důsledku prudkého rozvoje požáru. Důležitým závěrem zkoumání tohoto vozidla je 

postup, díky kterému lze stanovit oblast, která se vytvořila jako první. Tato oblast 

byla pojmenována oblastí půdorysného umístění ohniska vzniku požáru 

(viz obr. č. 40 žlutě vyznačená oblast). Tuto stopu lze označit jako ohniskovou stopu 

vzniku požáru.  
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6 ZHODNOCENÍ MODELOVÝCH ZKOUŠEK A NÁVRH POSTUPU 

ČTENÍ STOP ŠÍŘENÍ POŽÁRU 

Při zkoumání vozidel, které byly podrobeny modelovým zkouškám, bylo stanoveno 

několik hypotéz. Tyto hypotézy byly s přibývajícími vozidly potvrzovány a docházelo 

k přesnějšímu pochopení vzniku stop šíření požáru. Obtížné zhodnocení probíhalo u 

prvních dvou vozidel, kde při pozorování stop vzniklých na karoserii docházelo 

k neustálému vracení se k možným výkladům významu charakterů stop. Ještě nebyly 

pojmenovány základní druhy stop. V hledání souvislostí mezi stopami a mechanizmem 

jejich vzniku nastal posun ve chvíli pojmenování jednotlivých odstínů stop znatelných na 

karoserii. Zpočátku je tedy klíčové si uvědomit souvislost mezi charaktery povrchů 

jednotlivých stop tepelné degradace karoserie a tím, co bylo v době jejich vytváření 

odlišné. Jednalo se o rychlost zvyšování teploty povrchu karoserie v době tepelné 

destrukce laku a jeho další tepelné degradace (dále jen tepelná degradace laku karoserie). 

V případě tepelného působení z odvrácené strany povrchu karoserie dochází dle výsledků 

měření k tepelné degradaci laku karoserie v rozmezí 500 °C – 550 °C 

(viz skupina obr. č. 28) a to nikoli lineárně, ale skokově, tedy po úsecích na ploše 

karoserie. Pokud prohřátá plocha karoserie o dané velikosti dosáhne této teploty, dojde 

k tepelné degradaci laku karoserie a následně k vytvoření oblasti, jejíž tvar je ohraničený 

plochou, kde k tepelné degradaci došlo. Charakter povrchu je závislý na rychlosti nárůstu 

teploty (od teploty 500 °C) v době procesu tepelné degradace laku karoserie. Charakter 

povrchu je tedy závislý na době trvání procesu tepelné degradace laku karoserie. 

Zkoumáním byly zjištěny tři základní charaktery povrchů takto vytvořených oblastí (viz 

obr. č. 9): 

1. Oblasti čistého kovu (kovového vzhledu) vznikají při rychlém nárůstu teploty 

v dané ploše. Jedná se tedy o nárůst teploty za krátký časový interval. 

2. Světlejší oblasti vznikají při středním nárůstu teploty v dané ploše. Jedná se tedy 

o nárůst teploty za střední časový interval.  

3. Tmavší oblasti vznikají při pomalejším nárůstu teploty v dané ploše. Jedná se tedy 

o nárůst teploty za delší časový interval. 

Dalším zkoumáním bylo zjištěno, že za odstíny vytvořených oblastí můžou látky, které po 

procesu tepelné degradace laku s kovem karoserie reagují a zanechávají charakteristickou 

stopu [4]. Při velmi rychlém nárůstu teploty dojde k tepelné degradaci laku karoserie tak 
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rychle, že jednotlivé složky (organické i anorganické) nestihnou za přispění vysoké teploty 

zanechat na povrchu kovu karoserie žádnou stopu, dojde k jejich shoření a povrch i nadále 

zůstává kovově čistý.   

V případě střední rychlosti nárůstu tepelné energie dojde ke spálení většiny uhlíku 

(organické složky laku) a na povrchu karoserie zůstávají anorganické složky laku, což jsou 

především soli. Povrch karoserie tak zůstává pokryt tenkou vrstvou bílého popílku. 

V případě mechanického odstranění tohoto popílku zůstává na povrchu plechu karoserie 

světlá stopa.  

U tmavších oblastí stojí za odstínem uhlík, který při pomalém nárůstu teploty nestačí 

shořet a na povrchu karoserie zanechává tmavou až černou stopu.  

Dále byla definována souvislost mezi ostrostí ohraničení jednotlivých oblastí a tepelným 

rozdílem povrchu ohraničené oblasti s okolní plochou karoserie. Pokud je tedy karoserie 

prohřívána intenzivně, linie kde je postupně přesahováno 500 °C, se posunuje vyšší 

rychlostí, lze na okraji právě vytvořené oblasti předpokládat velký tepelný rozdíl na malé 

ploše karoserie. V těchto momentech dochází ke vzniku ohraničených ploch s vysokým 

stupněm ohraničení, kde je charakter stopy závislý na rychlosti nárůstu teploty plochy 

v době tepelné degradace laku na ploše právě vytvářející se stopy.  

Pokud teplota plochy karoserie stoupá pozvolně na konci plochy (oblasti), která je tepelně 

exponovaná, dochází vzhledem k ploše karoserie k malému teplotnímu rozdílu. Okolní 

karoserie stačí být prohřívána a ostrost okraje ohraničení právě vzniklé tepelně 

degradované plochy je nízká. Výsledkem je pozvolný přechod okraje vytvořené oblasti 

do jiného charakteru povrchu. Tyto tepelné rozdíly na ploše karoserie můžou být také 

zapříčiněny stíněním působení tepelného zdroje jinou konstrukcí. 

Toto jsou základní informace, které by měl pozorovatel stop šíření požáru znát a chápat 

mechanismy výše popsané. Před vlastním posuzováním, je třeba si uvědomit, že zprvu 

nejde o zjištění konkrétní příčiny vzniku požáru, ale nalezení stop na povrchu karoserie, 

které by navedly pozorovatele na prostor vzniku požáru. Dojít až k bodu zjištění oblasti 

kriminalistického ohniska vzniku požáru pomáhají následující body při, jejíž dodržení je 

eliminováno riziko zmatku a ztracení vnitřní představy o vývoji požáru, který zkoumaný 

objekt postihl.  

1. Rozdělení vozila do sektorů. 

Celou situaci je třeba zjednodušit. Před přistoupením k vozidlu je třeba si uvědomit, že 

prvotním pozorováním bude pozorovatel odpovídat na tři základní otázky: 
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 Vypovídají stopy o tepelném působení z motorového prostoru? 

 Vypovídají stopy o tepelném působení z prostoru pro cestující? 

 Vypovídají stopy o tepelném působení z vnější strany vozidla? 

 

2. Pozorovat vozidlo pokud možno jeho bokem z návětrné strany, dále kapotu a střechu. 

Modelovými zkouškami bylo ověřeno, že horké produkty hoření strhávané větrem 

ovlivňují charakter stop šíření tepelné degradace karoserie vozidla. Proto pokud to 

podmínky dovolují, je třeba k boku vozidla přistoupit z návětrné strany. Na základě 

výsledků modelových zkoušek, je doporučeno zkoumat vozidlo po následujících 

částech v dodrženém pořadí: 

 bok vozidla z návětrné strany větru působícího při požáru, 

 přední kapota vozidla, 

 střecha vozidla. 

Pokud stopy šíření požáru boku vozidla ukazují na vznik v jeho zadní části, lze přidat 

například viko zavazadlového prostoru atd. 

 

3. Projevy tepelného působení z odvrácené strany pozorovaného povrchu (sektoru). 

Jak na svislých, tak i na vodorovných površích vznikají při tepelném působení 

z odvrácené strany pozorovaného povrchu zcela, nebo částečně uzavřené oblasti, jejíž 

charakter povrchu byl výše popsán a jeho barva souvisí s rychlostí nárůstu teploty 

povrchu v době tepelné degradace laku karoserie (viz obr. č. 9). Ostrost ohraničení 

těchto oblastí má souvislost s mírou poklesu teploty plochy karoserie na koncích právě 

vznikajících oblastí (viz obr. č. 9, 12, 13, 22, 29, 34, 38 a 40).   

 

4. Projevy tepelného působení z vnější strany pozorovaného povrchu. 

Výsledky zkoušek bylo zjištěno, že tepelné působení plamenného hoření z vnější 

strany zanechává stopy, jejíž plocha je složená ze směsi tmavších a světlejších míst. 

Povrch může mít také charakter tmavého podkladu (charakter povrchu č. 3) do nějž 

jsou rozesety světlé body (charakter povrchu č. 2), (viz obr. č. 19, 24, 25, 34 a 35). 

Dalším důležitým faktorem charakteru stop způsobených vnějším tepelným 

působením je velice nízký stupeň ohraničení oblasti charakteristické pro tento druh 

tepelného působení.   
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5. Projevy tepelného působení z vnější i zadní strany pozorovaného povrchu. 

Je třeba si uvědomit, že s přibývajícím poměrem tepelného působení z vnější strany 

dochází u stop charakteristických pro tepelné působení z odvrácené strany ke ztrátě 

ostrosti jejich ohraničení a dále k rozbití konzistentních ploch ohraničených oblastí 

na plochu složenou ze směsi tmavých a světlých míst. Dle poměru převahy tepelného 

působení se mění i poměr charakteru stop. Tento poměr se může na pozorované ploše 

měnit a tak je třeba pro správné čtení stop oddělit plochy s různým charakterem 

povrchů (viz obr. č. 15, 21, 23, 27, 32 a 34) a tak se moci soustředit se na stopy, které 

můžou ukázat směr postupu šíření tepelné degradace karoserie. 

 

6. Určení směru šíření postupu tepelné degradace povrchu karoserie. 

Na základě výsledků modelových zkoušek bylo určeno několik způsobů určení směru 

šíření tepelné degradace povrchu karoserie. Jedná se o: 

 Linie postupu tepelné degradace pozorovaného povrchu. Vrstvení a vznik 

jednotlivých oblastí za sebou vzniká postupným prohříváním pozorovaného 

povrchu. Linie jednotlivých přechodů vznikají při různých rychlostech nárůstu 

teploty povrchu v daných plochách (viz obr č. 10, 12, 14, 17, 24, 33, 36, 37, 

38 a 40). 

 Stupeň ostrosti ohraničených oblastí na pozorované ploše dále neděleného 

sektoru vozidla (např. motorový prostor, prostor pro cestující) souvisí 

se vzdáleností od místa tepelného působení (viz obr. č. 32). Výjimku tvoří 

rychlý rozvoj požáru například v důsledku prudkého vyhoření směsi paliva 

(CNG) se vzduchem. V tomto případě můžou vzniknout ohraničené oblasti 

s vysokým stupněm ostrosti ohraničení i ve větší vzdálenosti od prvotního 

zdroje tepelného působení (viz obr. č. 40).   

 V případě uzavřených oblastí způsobených v důsledku tepelného působení 

z odvrácené strany pozorovaného povrchu dochází díky směru proudění 

horkých produktů hoření k rozdílnému stupni ostrosti okrajů uzavřených 

oblastí.  Ostřejší přechody mezi jednotlivými odstíny na okraji uzavřené 

oblasti vznikají na straně, která je proti směru proudění horkých produktů 

hoření (viz obr. č. 13, 33, 34 a 38) 



 

57 

 

 Uzavřené oblasti ohraničené konstrukční výztuží vozidla (například přední 

kapoty) vznikají a k prohřívání dochází od středních částí těchto konstrukcí 

ohraničených ploch. Modelovými zkouškami bylo potvrzeno, že vystředění 

vnitřních uzavřených oblastí nacházejících se na plochách konstrukčně 

ohraničených je způsobeno směrem, jakým horké produkty hoření šířící se pod 

kapotou na plochu působily (viz obr. č. 22, 29 a 38). 

 

7. Určení oblastí kriminalistického ohniska. 

Pochopení výše popsaných mechanismů vzniku stop šíření tepelné degradace 

znatelných na karoserii vozidla spolu s dodržením postupu přístupu k pozorování 

těchto stop zavede pozorovatele do míst, kde požár vznikl. Výsledky modelových 

zkoušek bylo potvrzeno, že k místu ohniska vzniku požáru vedou stopy 

pozorovatelné na více plochách (například bok, kapota, nebo střecha vozidla) a pro 

stanovení ohniskových markant je třeba vždy shody potvrzené z více pozorovaných 

ploch. Pak lze prvotní oblast vytvořenou tepelnými účinky rozhořívajícího 

se požáru nazvat v případě vodorovných povrchů: 

 oblastí půdorysného umístění ohniska vzniku požáru (viz obr. č. 34 a 40), 

a v případě svislých povrchů: 

 ohniskovou oblastí vzniku požáru (viz obr. č. 37). 

 

6.1 Přístup ke čtení stop šíření požáru. 

Při čtení stop šíření požáru je třeba dodržovat zásady týkající se přístupu ke čtení těchto 

stop. Jde o to, aby se pozorovatel neztratil v množství stop a jejich odlišných charakterech 

na posuzované ploše a zároveň nepřehlédl důležité stopy. Je tedy třeba odlišit důležité 

stopy, které něco vypovídají o směru šíření požáru od těch, jejíchž charakter přímo 

nevyjadřuje směr tepelného působení, nýbrž dynamiku požáru, ze které zpočátku nemůže 

pozorovatel stanovit závěr vedoucí ke zjištění potřebných informací. Jako příklad lze uvést 

rozbor požáru vozidla č. 5, které bylo iniciováno díky simulované technické závadě 

elektroinstalace v motorovém prostoru. Při prvotním pozorování boku vozidla můžou 

pozorovatele zmást stopy viditelné na předních a zadních dveřích, které opravdu vyjadřují 

spíše dynamické projevy požáru (viz obr. č. 32). Je tedy zapotřebí ponechat si náležitý 
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odstup a tyto těžko čitelné stopy přejít a postoupit k další pozorované ploše karoserie, nebo 

z jejich charakteru vyčíst (mnohdy jde o to vycítit) jednoduchou informaci. V tomto 

případě stopy, které vykazovaly vyšší stupeň ohraničení viditelné na předních dveřích, 

vypovídaly o možném směru prohřívání karoserie účinky postupujícího požáru. Je tedy 

důležité neulpívat na místech, které zdánlivě pro pozorovatele neprozrazují žádnou 

informaci. Jít dál, nebo zkusit tato místa analyzovat s odstupem jako celek. Co vypovídají 

tato místa jako celek? 

Tím byl definován základní předpoklad pro úspěšné čtení stop a tím je náležitý odstup. 

Přístup od celku po detail. V případě vozidla č. 5 je detailem na boku vozidla charakter 

stopy, který jasně ukazuje na směr šíření požáru z přední strany vozidla (viz obr. č. 33). 

Následně pozorovatel přešel k rozboru stop šíření viditelných na přední kapotě vozidla (viz 

obr. č. 34). Jejich charakter potvrdil závěr stanovený rozborem stop boku vozidla. Toto 

potvrzování závěrů je důležitým ukazatelem pro pozorovatele, který ví, že je na správné 

cestě a může přistoupit k rozboru větších detailů na povrchu. Tímto způsobem pozorovatel 

může přijít na stopy šíření požáru, které byly vytvořeny jako první a stanovit oblast 

kriminalistického ohniska vzniku požáru. 

Při přeskočení jedné z pozorovaných ploch vozidla z důvodu nečitelnosti charakterů stop, 

se lze po rozboru další plochy a stanovení závěrů o směru tepelného působení k této 

vynechané ploše vrátit. S náležitým odstupem lze po pochopení souvislostí stanovených 

rozborem jiných ploch vozidla zpětně charakter stop na vynechané ploše pochopit a tak 

se posunout ve schopnosti čtení stop šíření požáru a v pochopení projevů dynamiky požárů 

dopravních prostředků.  
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7 PŘÍPADY Z PRAXE A PRAKTICKÉ VYUŽITÍ METODY V OBORU. 

Na následujících několika příkladech bude ukázáno praktické využití čtení stop šíření 

požáru a postupu tepelné degradace karoserie v praxi.  

Požár osobního automobilu Hyundai I-30 

K požáru tohoto vozidlo došlo půl hodiny po půlnoci na veřejné komunikaci před domem 

jeho uživatele. Svědecká výpověď oznamovatele požáru potvrdila prvotní plamenné hoření 

v prostoru podběhu levého zadního kola vozidla. Automobil byl v době požáru cca půl 

roku starý. Vyšetřovatel příčin vzniku požárů HZS se obrátil na experty TÚPO o pomoc 

ohledně posouzení události a vyloučení technické závady elektroinstalace jako příčiny 

vzniku požáru. Při ohledání požárem zasaženého vozidla byla znalost charakteru stop 

šíření požáru klíčová. Již při prvotním pohledu na charakter stop znatelných na levém 

zadním blatníku bylo zřejmé, že se jedná o stopy, způsobené tepelnou degradací, jejíž zdroj 

byl umístěn na odvrácené straně pozorovaného povrchu (stopy vykazovaly vysoký stupeň 

ostrosti ohraničení a povrch byl konzistentní, viz obr. č. 40). Dle stanovených hypotéz 

se jako první vytvářejí vnitřní uzavřené oblasti. V tomto případě se jednalo o žlutě 

ohraničenou oblast na obr. č. 41, kterou lze nazvat ohniskovou oblastí vzniku požáru 

(viz detail v obr. č. 14). 

 
Obr. č. 41: Pohled na zadní levou část požárem zasaženého vozidla Hyundai I-30. 

Díky znalostem charakterů stop šíření tepelné degradace bylo další šetření jednoznačně 

směřováno k možným iniciátorům technického charakteru. Bylo zjištěno, že příčinou 

vzniku požáru byla technická závada elektroinstalace jednotky tažného zařízení, která 

Detailní pohled. 
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je umístěná přesně za místem definování ohniskové oblasti vzniku požáru (viz obr. č. 42). 

Tato jednotka je připojena ke zdroji el. energie i v době, kdy je zapalování v poloze 

vypnuto.  

 
Obr. č. 42: Pohled na jednotku tažného zařízení (dvě části). 

 

Požár nákladních automobilů IVECO. 

Jednalo se o požár čtyř nákladních automobilů IVECO. Vozidla byla zaparkovaná v areálu 

firmy a čekala na ranní rozvážku. Pohonné jednotky chladicích boxů byly připojeny 

ke zdroji el. energie napájecím přívodem (380 V). Díky stopám tepelné degradace 

karoserie bylo šetření zúženo na konkrétní vozidlo a dále zjištěno, že oblast 

kriminalistického ohniska vzniku požáru je umístěna v místě uložení vstupní svorkovnice 

el. napájení chlazení (viz obr. č. 43, modré šipky ukazují směr tepelného působení). 

 
Obr. č. 43: Pohled na bok nákladního automobilu IVECO, jehož technická závada požár 

iniciovala. 
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Ve žlutě ohraničené oblasti se nacházela elektroinstalace chlazení. Díky rozdílnému stupni 

a charakteru tepelné degradace lišty, na které byly uchyceny elektrické svorky (dále jen 

DIN lišty), byla zúžena oblast kriminalistického ohniska. Jak je patrné z obr. č. 44, DIN 

lišta nese stopy nerovnoměrné tepelné degradace. Červeně označená oblast tepelné 

degradace odpovídá svým charakterem na tepelné působení, kdy se plamenné hoření 

nepodílelo na tvorbě této oblasti (konzistentní povrch). Ostatní plocha DIN lišty nese stopy 

degradace charakteristické pro působení tepelné energie plamenného hoření (plocha 

složená ze směsi tmavých a světlých míst.    

 

 
Obr. č. 44: Pohled na konkrétní umístění svorek upevněných na DIN lištu. Šipka ukazuje na svorku, 

u které tepelné účinky přechodového odporu způsobily požár. 
 

Dalším šetřením byla lokalizována elektrická svorka (viz obr. č. 44, označená červenou 

šipkou), na které byla generována tepelná energie (Joulovo teplo) přechodového odporu 

na kontaktním rozhraní vodiče napájení kompresoru chlazení mrazicího boxu vozidla a 

tělem svorky. 
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Požár garáže. 

Při zjišťování příčiny vzniku požáru garáže bylo třeba prvotně vyloučit, nebo potvrdit 

možnost iniciace požáru v důsledku technické závady v garáži zaparkovaného nákladního 

automobilu IVECO (viz obr. č. 45). 

 
Obr. č. 45: Pohled na požárem zasažené vozidlo zaparkované v garáži. 

Při pohledu na přední kapotu vozidla je zřejmé, že na tepelné degradaci se podílelo tepelné 

působení jak z vnější, tak z její vnitřní strany. Tmavé oblasti na její ploše napovídají o 

převládajícím tepelném působení z vnitřní strany v místech vytvoření těchto tmavších 

oblastí (viz obr. č. 46, označeno šipkou). Pozornost vyšetřovatelů byla dále směřována 

k oblasti přístrojové desky vozidla. 

 

 
Obr. č. 46: Pohled na přední kapotu vozidla IVECO. 
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Obr. č. 47: Pohled na levý bok kabiny vozidla IVECO. 

 

Jako potvrzení hypotézy lokalizující oblast kriminalistického ohniska vzniku požáru 

do prostoru přístrojové desky vozidla posloužily stopy postupné tepelné degradace 

znatelné na levém boku vozidla (viz obr. č. 47). 

Dalším zkoumáním prostoru přístrojové desky byly nalezeny jednoznačné stopy 

po tepelných účincích technické závady elektroinstalace. Konkrétně se jednalo o zkrat 

vzniklý mezi vodičem vedoucím od kladného pólu akumulátoru a vodičem spojeným s 

ocelovým rámem vozidla. Ke zkratu došlo v těsné blízkosti bloku jistících a spínacích 

prvků. 
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8 ZÁVĚR 

Závěrem lze jednoznačně konstatovat, že modelové zkoušky vedly především 

k pojmenování a pochopení mechanismů vzniků jednotlivých druhů stop šíření požáru. 

To umožňuje pochopit souvislost mezi charakterem stop a průběhem šíření požáru 

v závislosti na směru, nebo intenzitě tepelného působení na posuzovaný povrch. Na 

základě těchto informací může pozorovatel popsat a pojmenovat jednotlivé stopy šíření 

požáru a postupně zužovat oblast ohniska vzniku požáru až k nalezení kriminalistického 

ohniska vzniku požáru. Na základě vyhodnocení výsledků modelových zkoušek a jejich 

aplikaci v praxi, lze například projevy technické závady nalezené v zúžené oblasti 

kriminalistického ohniska označit za primární (technická závada, jenž požár iniciovala). 

Výsledky práce mají přínos pro vyšetřovatele příčin vzniku požárů a charakteristiky stop 

šíření požáru popsané v této práci lze použít při tvorbě odborných vyjádření a znaleckých 

posudků v oboru. 

Tuto metodu lze použít i při vyšetřování příčin vzniku požárů v prostorách, kde 

se nacházejí jakékoli plechové zařizovací předměty. Dalším příkladem použití může být 

řešení otázky, zda požár rozvaděče elektrické energie byl destruován z vnější strany nebo 

z vnitřní. 

Výsledky byly  prezentovány před zástupci vyšetřovatelů příčin vzniku požárů všech krajů 

HZS ČR a způsob popsání a využití se setkal s velmi kladnou odezvou (viz obr. č. 48). 

 
Obr. č. 48: Pohled na prezentaci výsledků na Instruktážně metodickém zaměstnání vyšetřovatelů 

příčin vzniku požárů ČR (2015). 


