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ABSTRAKT 
 
Cílem této práce je vyhodnotit současný stav na úseku zjišťování příčin požáru v ČR, 
včetně zakotvení této činnosti v právních předpisech. Vypracovat přehled větších požárů 
v ČR za posledních 10 let a vytvořit statistiku požárů, u kterých přesáhla způsobená škoda 
5 mil. Kč. Vyhodnotit tyto události z hlediska příčiny vzniku požáru. Dále si práce klade za 
cíl analyzovat nebezpečí a očekávané zvláštnosti na místě šetření příčiny vzniku požáru a 
vyhodnotit odlišnosti při postupu vyšetřovatele příčin požárů z hlediska šetření velkých 
událostí. Řešit činnost a spolupráci příslušníka na úseku zjišťování příčin požárů 
s velitelem zásahu a jednotkou s ohledem na zachování stop pro následnou dokumentaci a 
šetření. Vypracovat vlastní návrh na vybavení vyšetřovatele požárů z hlediska zjišťování 
příčiny požárů a z hlediska jeho ochrany před nebezpečím, které se na místě zásahu 
vyskytuje. 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this work is analysis of current status in the sector of detection of the 
causes of fire in the Czech Republic, including embedding of this activity in legislation, 
make an overview of major fires in the Czech Republic in recent 10 years and make a 
statistic of fires, which caused damages exceeding CZK 5 million. Evaluate these events in 
terms of causes of fire. Next objective of the work is analysis of the hazard and expected 
specialities on the investigation spot of fire causes and evaluate the differences in 
procedure of investigating causes of fires in terms of major events. It solves the activities 
and cooperation of investigator of causes of fires with commander of intervention and unit 
with respect to maintaining of stops for consequent documentation and investigation. Make 
a design for equipment for investigator of causes of fires and make a design for protection 
against hazard which is on the place of intervention. 
 
 
 
 
 
 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
 
hasiči, vyšetřovatel, požár, zjišťování příčin požárů, příčina vzniku požáru 
 
 
KEYWORDS  
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1. ÚVOD  
 
Požáry patří mezi vysoce nebezpečné mimořádné události, které často ohrožují životy 
a zdraví lidí nebo zvířat, ale také působí vysoké škody v ekonomické sféře. Statistika 
požárů ukazuje neustálý růst přímých škod způsobených požáry a také velké množství 
zmařených životů a zraněných osob v přímé souvislosti s požáry. Chceme-li využívat 
všech poznatků a zkušeností o požárech v preventivní činnosti, je třeba o nich získat co 
největší množství informací. Mezi nejdůležitější skutečnosti, které je nutné zjistit, jsou 
příčiny vzniku požárů.  
 
Zjišťování příčin vzniku požárů patří k významným složitým technickým disciplínám v 
rámci činností dotýkajících se oboru požární ochrany. Plnění tohoto úkolu nelze chápat 
staticky, ale naopak jako stále se vyvíjející proces, kde je bezpodmínečně nutné využívat 
výsledků vědy a techniky a nové poznatky v praxi účinně aplikovat. Úspěšné zjišťování 
příčin vzniku požárů je a bude vždy závislé na stále se doplňujících informacích o nové 
poznatky a to nejen z oboru požární ochrany, ale též z jiných oborů jako například 
stavebnictví, chemie, elektrotechniky a podobně. 
Celkové výsledky jsou významně ovlivňovány individuálním přístupem a specializací 
příslušníka v dané problematice, stupněm získaných zkušeností, znalostí otázek požární 
prevence a represe, dalších souvisejících oborů a kriminalistických disciplin. Požadavky na 
zjišťování příčin vzniku požárů se neustále zvyšují a příslušník zabývající se tímto oborem 
musí být rovnocenným odborným partnerem orgánů činných v trestním řízení [1]. 
 

2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN POŽÁRŮ 
 
Zjišťování příčin vzniku požáru je v systému profesionálních hasičů postupně zakotvován 
od roku 1960. První vyšetřovatelé jsou z řad zaměstnanců prevence. V okresech vznikají 
Inspekce požární ochrany. Činnost vyšetřovatelů je postupně specifikována a jsou 
zřizována první samostatná oddělení v rámci odborů prevence.  
Vyšetřovatel požárů se zaměřuje prvotně na zjištění příčiny vzniku požáru. Toto je jeho 
základní činnost. Jeho zjištění pak slouží pro potřeby policejních orgánů, které určí další 
postup, případné stíhání či zastavení případu. Další činností vyšetřovatele je výkon státního 
požárního dozoru, tedy kontrola dodržování právních předpisů a nařízení ve spojitosti 
s požární ochranou.  
Zjišťování příčin vzniku požáru se tedy soustředí na stanovení konkrétní příčiny požáru. Ta 
je důležitá pro orgány činné v trestním řízení (případné stíhání pachatele trestného či 
nedbalostního činu), pro pojišťovny (informace k pojistnému plnění) a pro prevenci 
(například předcházení požárů v určitých typech provozů nebo objektů).  
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2.1. Právní předpisy 
 
Kompetenci zjišťování příčin požárů stanovují orgánům Hasičského záchranného sboru 
ČR (dále jen HZS ČR) právní předpisy v oblasti požární ochrany a to jmenovitě zákon 
č.133/85 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/01 Sb., o 
požární prevenci a Sbírka interních aktů řízení č. 9/03 generálního ředitele HZS ČR a 
náměstka ministra vnitra.  
Sbírka interních aktů řízení (SIAŘ) č. 9, vydaná v roce 2003 definuje některé základní 
předpisy a ustanovení. SIAŘ byl vydán právě pro zjišťování příčin vzniku požárů. 
Požárem se rozumí mimořádná událost (dále jen událost“) definovaná v § 1 písm. m) 
vyhlášky o požární prevenci. Za požár ve smyslu uvedené definice se také považují 
výbuchy směsi hořlavých plynů nebo par hořlavých kapalin či prachů s plynným 
oxidantem. Přitom není rozhodující, zda a kým byl požár likvidován, došlo-li 
k samouhašení nebo byl-li požár nahlášen příslušnému HZS kraje dodatečně. Za požár se 
pro účely tohoto pokynu nepovažuje fyzikální výbuch, výbuch výbušnin, pokud nedojde 
k hoření materiálu a konstrukcí po výbuchu, hoření vinutí elektrických točivých strojů 
elektrickou iniciací, pokud nedojde k rozšíření hoření mimo prostor vinutí, žhnutí 
elektrické instalace, pokud nedojde k jeho rozšíření mimo instalaci, vznícení, ke kterému 
dochází při výrobě, pokud v technologickém postupu nelze vznik těchto případů vyloučit a 
jejich likvidace je technicky zajištěna za předpokladu, že nedojde k rozšíření hoření mimo 
předpokládanou část technologie, nebo pokud jsou specifikovány výhradně jako provozní 
nehody, za předpokladu, že nesplňují některý ze znaků definice požáru [13].  
Při zjišťování příčin vzniku požáru jsou příslušníci HZS ČR oprávněni požadovat od 
právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob informace potřebné 
k plnění základních úkolů HZS ČR /§ 4 odst. 3 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském 
záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o HZS 
ČR“) a jsou oprávněni provádět potřebná zjištění a služební úkony (§ 5 odst. 1 zákona o 
HZS ČR). Tato oprávnění umožňují mimo jiné vyžadovat předložení dokladů obsahujících 
potřebné identifikační údaje o fyzické osobě. Odmítne-li fyzická osoba předložit doklady 
potřebné k její identifikaci, využije se ustanovení § 13 odst. 2 písm. f) zákona č. 283/1991 
Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů [13]. 
Důležitým faktem je, že odpovědnost za zjištění příčiny vzniku, respektive poslední 
rozhodnutí v souvislosti s příčinou požáru a následných úkonů, má orgán Policie ČR. 
Hasičský vyšetřovatel své závěry, ohledně příčiny požáru a možnému porušení zákonů a 
předpisů PO, sdělí policejnímu vyšetřovateli prostřednictvím Odborného vyjádření (viz 
kapitola 5.6), které je souhrnem informací, na jehož konci je příčina vzniku požáru. Ten 
pak na základě těchto zjištění činí další kroky. Odborné vyjádření, které hasičský 
vyšetřovatel zpracuje, pak slouží jako podklad pro další činnost policejných orgánů. Ty se 
však zjištěním hasičských vyšetřovatelů nemusí řídit. Odpovědnost a rozhodnutí tak 
zůstává právě na Policii ČR. Odborné vyjádření jako dokument Hasičského záchranného 
sboru k příčině požáru však má svou váhu. Stejně jako znalecký posudek soudního znalce 
v oboru PO. Na orgánech činných v trestním řízení pak je, zda Odborné vyjádření 
zpracované hasičským vyšetřovatelem je dostatečné a relevantní.   
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2.2. Současný stav na úseku zjišťování příčin požárů v ČR 
 
Na základě výše uvedených právních předpisů, je příslušník místně příslušného HZS kraje 
(územního odboru) nazýván vyšetřovatelem. V minulosti byl označován jako zjišťovatel. 
Přeformulování na vyšetřovatele více vystihuje jeho činnosti, protože se zabývá řadou i 
jiných okolností vedoucích k objasnění a dalších okolností vzniku a průběhu požáru, než 
jenom vlastní příčinou. I samotné vytipování a zjištění příčiny vzniku požáru však 
vyžaduje takové specifické postupy určování okolností před, při a po požáru, že jejich 
souhrn lze bez rozpaků vyšetřováním nazvat [12]. 
Systém rozvržení pracovních sil a nasazení příslušníků na úseku zjišťování příčin požárů je 
rozdílný s ohledem na velikost kraje respektive velikost území, na kterém vyšetřovatel 
operuje. Ve větších městech, zpravidla krajských, jsou vyšetřovatelé nasazování na 24 
hodinové směny, stejně jako hasiči na výjezdu. Na jiných místech se využívá takzvaný 
systém „záskok“, kde vyšetřovatel slouží klasickou denní službu, odpolední a noční časy 
pak vykrývají vyšetřovatelé v pohotovosti a pomáhají jim kolegové, většinou z odboru 
prevence. Vyšetřovatel si pak data z případného požáru převezme od příslušníka, který měl 
právě službu. Tento systém má své nevýhody. Pro vyšetřovatele je nezbytná přítomnost 
v době požáru. Spolupráce se zasahujícími hasiči, fyzická přítomnost u požáru a zajištění 
stop prakticky bezprostředně po ukončení zásahu je jedním ze základních předpokladů jak 
kvalitně příčinu požáru zjistit. U větších, složitějších požárů, je přítomnost vyšetřovatele na 
místě velmi důležitá. To ostatně vyplívá z celé této práce. Zprostředkované informace od 
někdy i nezkušených kolegů z řad prevence mohou zkomplikovat vyšetřování. U velkých 
požárů to platí dvojnásobně.  
Řešením je, zajistit vyšetřování požáru během celé 24 hodinové služby stálým 
příslušníkem pro ZPP. Vyšetřovatel požáru bude přítomen u události, kterou pak sám 
vyšetřuje. Předávání informací a tzv. „záskok“ kolegů, by měl být nahrazen přímou 
přítomností na místě požáru vyšetřovatele, který zjišťování příčiny požáru dovede do 
úplného konce.  
 
Dle právních předpisů se rozlišují tři skupiny příslušníků pro ZPP [13]:  
 
- základní příslušníci pro ZPP - příslušníci HZS ČR s odbornou způsobilostí pro ZPP 

zařazení v odboru prevence krajského ředitelství HZS kraje nebo oddělení prevence 
územního odboru HZS kraje, kteří mají ZPP jako hlavní nebo převažující náplň 
činnosti 

- ostatní příslušníci pro ZPP - příslušníci HZS ČR s odbornou způsobilostí pro ZPP, 
kteří nemají ZPP jako hlavní nebo převažující náplň činnosti 

- určení příslušníci pro ZPP - příslušníci HZS určení rozpisem služeb k plnění úkonů 
při ZPP  
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2.3. Přehled činností 
 
Vyšetřovatel příčin vzniku požárů však pouze nestanovuje příčiny požáru. Jeho agenda je 
poněkud obsáhlejší.  
 
Hlavní úkoly 
Samotné šetření příčiny vzniku požáru na místě požáru je časově náročné. U velkých 
požárů může trvat došetřovaní delší dobu i několik dní. Během toho musí vyšetřovatel 
shromažďovat veškerá data a ukládat je pro další využití, zejména pro vypracování 
Odborného vyjádření. To pak slouží pro potřeby Policie ČR. Na základě Odborného 
vyjádření se orgány Policie ČR rozhodují jak dále postupovat v daném případu. Zda případ 
odloží, předají ke správnímu řízení vyšetřovateli nebo zda zahájí stíhání pro trestný čin. 
Odborné vyjádření je tak základním a nejdůležitějším výstupem práce vyšetřovatele.  
Další zásadní součásti agendy vyšetřovatele je sdělování příčiny vzniku požáru dotčeným 
subjektům. Jedná se o majitele postižené požárem a pojišťovny, které likvidují případné 
škody. Příčina požáru má významný vliv na rozsah plnění pojistek.  
Vyšetřovatelé jsou také odpovědní za statistické sledování událostí (dále jen SSU), kde do 
systému SSU přidávají on-line data Operační informační střediska a také velitelé zásahu. 
Po ukončení zásahu a vložení dat od velitele, je vyšetřovatel odpovědný za uzavření 
případu v rámci SSU. Je stanoven takzvaným garantem.  
 
Vedlejší úkoly 
Neméně důležitou agendou je v mnoha případech i poskytování informací. Vyšetřovatelé 
mají k dispozici mnoho informací a ve spolupráci s tiskovým mluvčím zajišťují data pro 
informační výstupy. Vyšetřovatel nebo jeho technik zajišťují na místě fotodokumentaci a 
video záběry. Informace a pořízená data pak v upravené verzi zveřejňují tiskové odbory 
novinářům a veřejnosti. Vyšetřovatelé pak sami informují novináře přímo na místě zásahu 
o příčinách a postupech vyšetřování. U velkých požárů je ale důležitá komunikace s Policií 
ČR. Některá choulostivá sdělení mohou narušit průběh šetření. Proto je pro vyšetřovatele 
tato činnost, tedy sdělování informací a práce s novináři, opravdu důležitá a je třeba se v ní 
stále více zdokonalovat. Vyšetřovatelé by se tak měli částečně účastnit mediálních cvičení, 
určených primárně pro tiskové mluvčí.  
 

2.4. Systém zjišťování příčin požáru ve světě 
 
Evropská unie svým členům nezasahuje do zajištění požární ochrany na území 
jednotlivých států. Požární ochrana je tak zajišťována v jednotlivých zemích samostatně a 
různorodě. Stejně to platí pro zjišťování příčin požárů. Rozdělení tohoto oboru je značně 
komplikované. V některých státech, jako například v Německu či Rakousku, je systém 
zajištění zjišťování příčin požárů odlišné dokonce v jednotlivých krajích či území 
samotného státu [12].  
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Obecně lze však rozdělit systém zjišťování požárů podle určité historické tradice. 
V Anglosaských státech je zjišťování příčin požáru zajišťováno ve značné míře detektivem 
- vyšetřovatelem, který má na starost určitý okres. Jsou označováni jako „fire investigator“ 
nebo „fire marsal“. Jejich úloha je prakticky stejná jako hasičského vyšetřovatele u nás. 
Podstatným rozdílem je však to, že tvoří ozbrojenou složku a spadají buď pod hasičský 
sbor nebo pod místní či státní policii, případně pod státního zástupce či šerifa. Sami 
zahajují a končí vyšetřování včetně dopadení případných žhářů respektive osob, které 
požár způsobí, třeba i svojí nedbalostí. V tomto systému práce je výhodou celková 
koncepce, kdy si vyšetřovatel a jeho úřad, zajišťuje veškeré stopy a informace sám, stejně 
tak sám chytá nebo trestá případného viníka požáru. 
U nás je represivní složkou Policie ČR a kompetence jsou rozděleny mezi hasiče a 
policisty, co se týká šetření požárů. Právě předávání kompetencí a rozdělení práce mezi 
dvě složky může být do jisté míry překážkou.  
Další formou zjišťování příčin požárů ve světě je systém policejních vyšetřovatelů. Stejně 
jako vyšetřují loupeže či vraždy mají na starost i požáry. Pro případné zajištění stop, 
odborné konzultace a další potřebné informace mají k dispozici techniky 
v kriminalistických ústavech a laboratořích. Shrnuto, práci vyšetřovatele požáru zajišťuje 
pouze policie. Základní informaci o požáru a možné příčině dostane policista od velitele 
zásahu.  
Systém ve východních částech Evropy je podobný jako v České republice. Velké rozdíly 
nejsou, snad jen v rozdělení kompetencí nebo případném rozdělení vyšetřovatelů do 
represivní nebo preventivní složky hasičského sboru.  
Každý z výše uvedených systémů má své výhody, ale i svá negativa. Zjišťování příčin 
požárů založené pouze na policejním vyšetřovateli, byť ve spolupráci s velitelem zásahu, je 
závislé na míře zkušenosti policejního vyšetřovatele. Ti totiž vyšetřují i vraždy a loupeže. 
Specializace pouze na požár je však žádoucí. Navíc vybavení takového policisty není 
ideální pro pohyb během požáru nebo pak při došetření na požářišti.  
Stejně tak systém rozdělení zjišťování příčin požárů mezi hasiče a policejní orgány, jako 
funguje například u nás, má svá negativa. Předávání informací, někdy i nepřehlednost 
v kompetencích jsou mnohdy důvodem rozdílných příčin požárů tak jak je vidí policejní 
vyšetřovatel a vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru ČR.  Policie ČR je u nás značně 
zatěžována jinými případy a požáry jsou mezi policejními vyšetřovateli značně 
nepopulární. Policisté nejsou na vyšetřování požáru příliš specializováni. Nemají 
dostatečné vybavení pro pohyb v době probíhajícího požáru, neví jak se na požářišti 
chovat. 
Ideálním řešením je vytvoření specialistů na požáry z řad hasičských vyšetřovatelů, kteří 
by však vyšetřování vedli od počátku do konce. Případné nedbalostní jednání vyřeší 
v rámci jejich kompetencí, které mají již teď. Trestný čin uzavřou stejně jako dnes 
policejní orgán a předají státnímu zástupci. Tento systém funguje úspěšně v některých 
státech USA a severských zemích Evropy.   
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3. NEJVĚTŠÍ POŽÁRY V ČR ZA POSLEDNÍCH 10 LET 
 
Přehled vychází ze statistiky Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR a 
ze statistik příslušných HZS Krajů. Za velký požár je obecně považován požár, u kterého je 
nasazen velký počet sil a prostředků a následky požáru přesahují škodu větší než 5. 
milionu korun. 
 

3.1. Souhrn největších požárů 
 
V níže uvedených položkách jsou největší požáry za posledních deset let [6]. Byly vybrány 
události s velkou škodou a s náročností zásahu, ale i s ohledem na vyšetřování příčiny 
požáru. U požárů, kde je uvedeno, že příčina je v šetření, nebyla doposud stanovena 
konkrétní nebo jediná příčina požáru, popřípadě nebyla doposud objasněna.  
 
1999 
20.11. - Sklad textilu a zábavné pyrotechniky vietnamské tržnice v budově bývalého 
masokombinátu v Praze 4.  
Příčina nezjištěna. Škoda: 200 000 000 Kč. Zraněno bylo 8 osob. 
 
27.8. - Výrobní a administrativní objekt firmy FP Technik s.r.o. v Lubech, okr. Cheb.  
Příčinou je nedbalost při používání otevřeného ohně při opravě střechy.  
Škoda: 150 000 000 Kč. Zraněno bylo 8 osob. 
 
28.8. - Hala formace akumulátorových elektrod firmy VB Autobatterie GmbH 
Hannover v České Lípě.  
Příčina byla technická závada vzduchotechnického zařízení. Škoda: 39 345 000 Kč. 
 
5. 5. - Sklad zeleniny firmy Hortim s.r.o. v Brně.  
Příčina: v šetření. Škoda: 120 000 000 Kč. 
 
22.9. - Pilnice a hranolkárna Jihomoravských dřevařských závodů a.s., závod Bystřice 
pod Hostýnem, okr. Kroměříž. Příčina: v šetření. Škoda: 59 171 600 Kč. Zraněny 2 osoby. 
 
9.1. - Sklad polotovarů televizních obrazovek STV Glass a.s. Valašské Meziříčí, okr. 
Vsetín. Příčina: v šetření. Škoda: 256 300 000 Kč. Zraněny – 2 osoby. 
 
2000 
28.8. – Bývalá sladovna pivovaru v Korunní ulici v Praze 10.  
Příčina:  v šetření. Škoda: 100 000 000 Kč. 
 
2.1. – Digitální telefonní ústředna Českého telecomu a.s., v budově České pošty  a.s.,  
Frýdek – Místek.  
Příčina: nepředpokládané změny provozních parametrů a následné proudové přetížení. 
Škoda: 121 600 000 Kč.  
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2001 
29.5. - Výroba plastových autodílů firmy VDO Mannesmann v Brandýse nad Labem, 
okr. Praha východ.  
Příčina: úmyslné zapálení. Škoda: 226 339 000 Kč. Zraněn: 1 hasič. 
 
30.5. – Výrobní hala lamel, desek a rodinných domků, expedice a řeziva firmy Haas 
Fertigbau s.r.o. v Chanovicích, okr. Klatovy.  
Příčina: technická závada. Škoda: 375 000 000 Kč. 
 
24.5. – Výroba a sklad plastových ramínek firmy TFS a následně požárem postiženy 
sklady cigaret, zeleniny a ovoce v Otovicích, okr.Karlovy Vary.  
Příčina: technická závada elektrické instalace vnitřního světelného okruhu.  
Škoda: 179 000 000 Kč. Zraněni: 4 hasiči. 
 
1.1 - Supermarket OBI v Opavě.  Příčina: úmyslné zapálení. Škoda:  192 111 000 Kč. 

2002 
21.11 - Výrobní provoz pryskyřice SPOLCHEMIE a.s., Ústí nad Labem.  
Příčina:  v šetření.  
Škoda:  2 170 000 000 Kč. Zraněni : 2 hasiči.  
 
8.1. -  Herna s kasinem MACH 1 PLUS, Brno.  
Příčina:  v šetření. Škoda:   15 000 000 Kč. Usmrceny: 3 osoby, z toho 2 hasiči. Zraněna: 1 
osoba.  
 
11.7. - Sklad bavlny výroby bavlněných přízí firmy SLEZAN a.s., Frýdek – Místek ve 
Starém Městě, okr.Uherské Hradiště.  
Příčina: technická závada napínací kladky dopřádacího stroje. Škoda :  50 000 000 Kč. 
 
7.11. - Výrobní a skladové objekty potisku hliníkových folií ACOM Praha a.s., 
Rýžoviště, okr.Bruntál.  
Příčina:  v šetření. Škoda:  176 948 000 Kč. 
 
2003 
6.8. - Hala mrazírny Mrazírny SOFIL spol. s.r.o., Praha 6.  
Příčina: v šetření. Škoda: 150 000 000 Kč. Zraněni: 3 hasiči.  
 
29.11. - Sklad potravin ABLO PROPERTY spol. s.r.o., Praha 6 –Liboc.  
Příčina:  jiskra z rozbrušovačky. Škoda:  94 736 000 Kč.  
 
2.11. - Výrobní a skladové budovy papírových izolací firmy CIUR a.s., Brandýs nad 
Labem, okr.Praha východ.  
Příčina: v šetření. Škoda: 90 000 000 Kč. Zraněno: 6 hasičů. 
 
30.1. - Budova zámku UNIVERZITY KARLOVY, Zahrádky, okr.Česká Lípa.  
Příčina: vznícení hořlavin od žárovky. Škoda: 91 924 000 Kč. Zraněn: 1 hasič.  

13 
 



2004 
30.11. - Sklad bavlny firmy Schoeller k.s., Litvínov, okr.Most.  
Příčina :  technická závada – elektrický zkrat v zářivkovém tělese. Škoda : 105 000 000 
Kč.  
  
26.8. - Výrobní objekt cukrovaru firmy Cukrovary TTD a.s., České Meziříčí, 
okr.Rychnov n.Kněžnou.  
Příčina: v šetření. Škoda: 70 000 000 Kč.  
 
27.8. - Sklad s hutním materiálem ZPA a.s., Nová Paka, okr.Jičín.  
Příčina: v šetření. Škoda: 50 000 000 Kč. 
 
27.9. - Budova skladu elektroniky a kompletace výpočetní techniky firmy SWS a.s., 
Slušovice, okr.Zlín.  
Příčina:  vznícení materiálů uložených u akumulačního topidla. Škoda:  77 000 000 Kč.  
 
31.10. - Rozvodná skříň, strojovna výtahů a vzduchotechniky telefonní ústředny - 
Ostrava.  
Příčina: technická závada elektrické spojky kabelu.  
Škoda:  83 000 000 Kč.   
 
2005 
24.6. - Sklad komponentů firmy Škoda ETD Transformátory a.s., YAT a.s., Plzeň.  
Příčina: nedbalost při svařování. Škoda: 121 000 000 Kč. Zraněny: 2 osoby.  
    
6.11.- Výroba a sklad toaletního papíru MORACELL spol. s.r.o.,  Zaječí, okr.Břeclav.  
Příčina: v šetření. Škoda: 96 600 000 Kč. Zraněny: 2 osoby.  
 
2006 
22.4.- Tři skladovací haly zahradnických potřeb a nábytku firmy NOELL a.s.,Vraňany, 
okr.Mělník.  
Příčina: vznícení od otevřeného ohně při pálení odpadu. Škoda: 60 000 000 Kč.  
 
17.10. - Výrobní hala a sklad s polyuretanem firmy NEOCHEM PLUS spol. s.r.o., 
Šardice, okr. Hodonín.  
Příčina: v šetření. Škoda: 100 000 000 Kč. Zraněny: 3 osoby.  
 
20. 12. - Tržnice  EXCALIBUR CITY spol. s.r.o., Chvalovice, okr. Znojmo.  
Příčina:  manipulace se zábavnou pyrotechnikou. Škoda: 100 000 000 Kč. Zraněny: 2 
osoby. 
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2007 
7.1. – Pila v Košťanech, okr.Teplice. Příčina – v šetření. Škoda – 50 000 000 Kč.  
   
31.8. – Výrobní a skladové budovy více firem bývalé textilní továrny Kolora v Liberci 
– Doubí. Příčina – v šetření. Škoda – 66 626 000 Kč. Zraněny 3 osoby.  
 
12.9. – Tavírna hliníku firmy Alcan s.r.o. v Děčíně. 
Příčina – nesprávná údržba odsávacího zařízení. Škoda – 50 000 000 Kč. Zraněn – 1 hasič. 
 
16.10. – Výroba zdravotnického materiálu firmy Rauscher a.s. ve staré budově textilky v 
Nové Pace, okr.Jičín.  
Příčina – jiskra z rozbrušovačky. Škoda – 210 000 000 Kč. Evakuováno 20 osob. 
 
2008 
12. 9. - Požár výrobní haly formátovací linky AKUMA a.s., Mladá Boleslav, zasahovalo 
41 JPO, délka zásahu 3 dny. 
Příčina:  v šetření Škoda: 100 000 000 Kč  
 
16. 10. - Požár západního křídla Průmyslového paláce, Praha 7, zasahovalo 37 JPO, 
délka zásahu 3 dny. 
Příčina: nedbalost Škoda: 1 000 000 000 Kč  
 
6. 11. - Požár haly tržnice SAPARIA a.s., Praha 4 - Libuš, celkem se zúčastnilo 80 JPO a 
vrtulník PČR, celková délka zásahu 4 dny. Příčina: nedbalost, Škoda: 100 000 000 Kč 

3.2. Vyhodnocení vybraných událostí 
 
S ohledem na množství velkých požárů, byly vybrány pouze ty, u kterých zpracovatel této 
práce osobně byl a podílel se na zjišťování příčiny vzniku požáru. Může tak lépe zhodnotit 
a analyzovat tyto případy na základě osobních zkušeností. Jedná se o požáry, které jsou 
něčím odlišné od jiných velkých požárů právě metodou vyšetřování nebo jinými aspekty, 
které ovlivnily zjištění příčiny požáru nebo nalezení ohnisek, jako například zřícení 
konstrukcí, odlišná ohniska požáru nebo použití vrtulníku při šetření požáru.  
 

3.2.1. Sklad textilu a zábavné pyrotechniky vietnamské tržnice na Praze 4 
Požár vznikl dne 20. 11. 1999 kolem 23. hodiny. Po příjezdu na udanou adresu bylo 
zřejmé, že požárem je zasaženo zboží uvnitř velkoobchodního skladu obdélníkového 
půdorysu, který byl postaven na ploše 132,56 x 73,25m. Jednalo se o dva podlouhlé 
jednopodlažní objekty dílem zděné, dílem železobetonové konstrukce, které byly uvnitř 
rozděleny na jednotlivé kóje, přičemž proluka mezi těmito dvěma objekty byla zastřešena 
trapézovým plechem se světlíky a ve vzniklém prostoru byly umístěny další kóje 
s různorodým skladovaným materiálem. Zásah byl prvním velkým zásahem v této tržnici. 
V následujících letech došlo k dalším požárům [14].  
Šetření požáru se prvotně zaměřilo na nalezení a určení ohnisek požáru. K tomuto účelu 
byl vůbec poprvé v historii vyšetřování požárů na území ČR použit vrtulník PČR. 
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Vyšetřovatelé se z výšky dívali na celou halu a díky tomuto postupu se podařilo ohniska 
požáru určit. Tento požár a vyšetřování příčiny vzniku požáru byla specifická právě 
množstvím nasazených vyšetřovatelů. Došetření probíhalo 6 dní za účasti všech specialistů 
ze všech oborů. V novodobé historii České republiky to byl první požár, kde bylo nasazeno 
tolik specialistů. Postupným vylučování všech verzí se došlo k jediné, a to úmyslnému 
zapálení. Experti postupně vylučovali jednu příčiny za druhou. Šetření komplikovala 
jazyková bariéra a nedůvěra Vietnamců k represivním orgánům. Vyšetřovatelé požádali 
ambasadora Vietnamské lidové republiky o spolupráci. Rozsah a oblasti, na které se šetření 
zaměřovalo, byl opravdu veliký. Škoda požárem se vyšplhala na 200 000 000 Kč.  
 

3.2.2. Bývalá sladovna pivovaru v Korunní ulici v Praze 10 
Požár vznikl dne 28. 8. 2000 ve 20:05 hod. Podle více ohlášení bylo zřejmé, že se jedná o 
požár většího rozsahu. Na místo bylo vysláno mnoho zásahových hasičských jednotek. 
Jako první přijíždí na místo jednotka ve 20:14 hodin [14]. Spolu s první jednotkou na místo 
přijíždí i vyšetřovatel požárů. Okamžitě jsou pořízeny prvé fotografie a dokumentováno na 
videozáznamu. Tato dokumentace hraje pak významnou roli při určování a potvrzení 
ohnisek požáru. Požárem bylo zasaženo více než 100 metrů půdorysné plochy objektu 
sladovny, tj. téměř 70 % délky. Statické ohledání požárem zasaženého objektu bylo 
zahájeno částečně v nočních hodinách po lokalizaci požáru. V ohledání se pokračovalo 
další následující dny. Byly vytipovávány prostory jednotlivých sekcí objektu, v nichž bylo 
viditelně patrné největší poškození, jednak stavebních konstrukcí a jednak zbylého zařízení 
a vybavení působením plamenného hoření. Opět je z každého dne došetření pořizován 
videozáznam a fotodokumentace.  
U tohoto případu bylo neobvyklé, jak se rozcházely verze příčiny požáru hasičských 
vyšetřovatelů od verzí, které prosazovala Policie ČR. Vzhledem ke značným rozporům 
byla zpracována další tři znalecká vyjádření k příčině požáru. Dvě potvrdila verzi hasičů, 
jedno pak verzi policejních vyšetřovatelů. Konkrétní příčina vzniku požáru nebyla 
stanovena, hasiči se přikláněli k verzi úmyslného zapálení, policisté se však přiklonili ke 
své verzi. Tím byla nedbalost při rekonstrukci části budovy. V té době ještě nebyl 
k dispozici pes na detekci hořlavých kapalin. Vyšetřovatelé obou složek jsou dnes 
přesvědčeni, že by případné nasazení psa pomohlo buď potvrdit, nebo případně vyloučit 
jejich verzi.  

 

3.2.3. Hala firmy Mrazírny SOFIL spol. s.r.o., Praha 6 
Požár vznikl dne 6. srpna 2003 kolem 22. hodiny. Jednalo se o chladící a mrazící halu 
v areálu firmy SOFIL s.r.o. Areál mrazíren se skládá ze dvou mrazících a chladících 
budov, administrativní budovy a několika drobných staveb. Hala, ve které došlo k požáru, 
je situována ve východní části objektu štítovou stěnou na hranici pozemku. Půdorysná 
plocha haly je 40 x 70 metrů a výška 12 metrů. Konstrukce haly jsou z části 
železobetonové a z části sendvičové konstrukce – typ Al plech, PUR pěna (20cm) a Al 
plech. V  hale bylo ve třech mrazících a chladících boxech skladováno maso, zelenina a 
jiné potravinářské výrobky, při konstantní teplotě -20°C a +5°C. Jako chladící médium byl 
použit čpavek. Při požáru a jeho likvidaci nedošlo k žádnému významnějšímu úniku 
čpavku [14]. 
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Požárem byl zasažen drátěný přístřešek na rampě a od něho se požár šířil opláštěním 
podélné a štítové stěny a v době příjezdu bylo zasaženo přibližně 20 metrů opláštění obou 
stěn od severovýchodního nároží haly. V drátěném přístřešku byl požár v části blíže stěny 
haly ve IV. fázi požáru a požár se šířil směrem od haly.  
 

 
 
Požár likvidovalo ve třech bojových úsecích 8 jednotek HZS hl. m. Prahy (st. č.: 
1,2,3,4,5,6,7 a 10) a 4 jednotky SDH (Lysolaje, Suchdol, Řepy a Ďáblice). Na lokalizaci 
požáru bylo použito 11 C proudů. Jednotky zasahovaly v dýchací technice a po celou dobu 
zásahu bylo průběžně prováděno měření koncentrace čpavku. Požárem byla poškozena 
celá hala v takovém rozsahu, že byla nařízena demolice. Dále bylo znehodnoceno veškeré 
uskladněné potravinářské zboží. Jednalo se o 1600 tun zboží, převážně masa. Celková 
škoda se vyšplhala na 160 000 000 Kč [14]. 
Došetření tohoto požáru probíhalo prakticky ihned po ukončení zásahu, tedy v ranních 
hodinách následujícího dne. Na místě byla okamžitě ustanovena vyšetřovací skupina z řad 
policejních vyšetřovatelů, hasičských vyšetřovatelů a techniků Kriminalistického ústavu. 
Během došetření byl nasazen i pes na detekci hořlavých kapalin. Na základě zjištění 
vyšetřovatele, který na místo přijel prakticky s první jednotkou, bylo zřejmé, že ohnisko 
požáru je vně, přímo v přístřešku vedle haly. Známky hoření travního porostu ve větší 
vzdálenosti od haly tomu nasvědčovaly. V jiném místě v okolí místa vzniku požáru takové 
stopy nebyly. Celý vnitřek haly byl požárem značně devastován.  
Právě včasným určením kriminalistického ohniska požáru mimo halu, se vyšetřování 
mohlo ubírat správnou cestou. Vyšetřovatelé se zaměřili na pohyb osob v okolí haly. Byly 
odebrány vzorky z přístřešku vedle haly. Policie ČR se pokusila najít svědky události, kteří 
se mohli nacházet v právě projíždějícím vlaku.   
Tento případ ukázal, jak je zásadní určit kriminalistické ohnisko požáru, které v tomto 
případě nebylo shodné s požárním ohniskem. Druhotná ohniska se nacházela uvnitř haly. 
Při záměně ohnisek se mohly kroky vyšetřovatelů ubírat jiným, nesprávným směrem. 
Stejně tak bylo zajímavé hledání svědků z projíždějícího vlaku. 
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3.2.4. Západní křídlo Průmyslového paláce, Praha 7 
Požár vznikl dne 16. 10. 2008 po 19. hodině [14]. Opět zde hraje roli včasný příjezd 
vyšetřovatelů na místo a pořizování foto a video záběrů. Během probíhajícího náročného 
zásahu, vyšetřovatelé sbírali data potřebná k následnému šetření a zajištění svědků. Ještě 
ten večer byli vyslechnuti svědci a ustanovena vyšetřovací skupina, která byla 
v následujících hodinách rozšířena o další specialisty. Šetření požáru v intenzivní rovině 
probíhalo 6 dní. Došetření prováděli stejní vyšetřovatelé, kteří byli přímo u zásahu.  
 

 
 
Zvláštní pozornost jsme věnovali postupnému odklízení trosek a odkrývaní místa vzniku 
požáru. To bylo stanoveno na základě pohledu videokamery umístěné ve středu levého 
křídla. Statik Hlavního města Prahy však nedoporučil vstup do prostoru požářiště. Po 
dohodě všech zainteresovaných složek IZS, respektive PČR, HZS a pracovníků Magistrátu 
odpovědných za stavbu, se následující dny šetřilo ve speciálním režimu zvýšené opatrnosti. 
Zde byla důležitá spolupráce vyšetřovatelů, zasahujících hasičů, statika a stavební firmy, 
která trosky částečně odklízela.  
Jednotka postupně s vyšetřovateli odkrývala napadané konstrukce. Jednalo se o mravenčí 
práci, která by bez spolupráce s velitelem a zasahujícími hasiči nebyla možná. U tohoto 
případu se prokázala souhra všech složek IZS, které byly do šetření požáru více či méně 
zapojeny. Tlak od představitelů města na rychlé ukončení šetření a opravdu velmi obtížné 
podmínky na místě požáru se nakonec podařilo překonat. Ještě po 14 dnech od požáru 
pravidelně přicházeli na místo hasičští vyšetřovatelé a prohledávali ve spolupráci 
s demoliční firmou odkryté trosky stavebních konstrukcí. Každá stopa byla 
zadokumentována  
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Nutná a žádoucí byla spolupráce mezi Technickým ústavem požární ochrany a 
Kriminalistickým ústavem. Zmíněná spolupráce však nebyla ideální. Rozdělování 
pravomocí a přístup některých vyšetřovatelů od Policie ČR měl částečně za následek 
průtahy při výslechu svědků a tlak na urychlení vyšetřování.  
Hasičští vyšetřovatelé chtěli vybudovat stejný stánek, stejné konstrukce a v laboratorních 
podmínkách provézt test. Bohužel k tomuto kroku nedošlo. Příčinou vzniku požáru byla 
nedbalost při manipulaci s elektrickým vařičem.   
 

3.2.5. Hala tržnice SAPARIA a.s., Praze 4 – Libuš 
Požár vznikl dne 5. 11. 2008 po 23. hodině. Při zásahu bylo nasazeno nejvíce sil a 
prostředků na likvidaci požáru v dějinách České republiky. Zásah trval několik dní, stejně 
tak probíhalo několik dní i vyšetřování případu.  
 

 
 
Na šetření se vystřídalo celkem 13 hasičských vyšetřovatelů. Šetření probíhalo souběžně se 
zásahem jednotek, které dohašovaly skrytá ohniska [14]. Tím bylo celé šetření požáru 
ovlivněno. Spolupráce s jednotkou byla nutností. Vyšetřovatelé na ohledání místa museli 
používat dýchací techniku. Hasiči jim odklízeli trosky nad vytipovanými ohnisky požáru. 
Zřícení celé stropní konstrukce haly zkomplikovalo šetření a určení ohnisek požáru natolik, 
že jejich přesné zjištění nebylo možné. V některých místech bylo nad ohniskem i 2 metry 
suti. Ohniska byla určena na základě svědeckých výpovědí, videozáznamu zásahu a 
fotografií pořízených během zásahu. Na zjištění ohnisek byla použita i výšková technika. 
V době zpracování této práce nebylo vyšetřování příčiny ukončeno. 
 
 

19 
 



3.3.   Celkový počet požárů za posledních 10 let se škodou větší než 5. mil Kč 
 
Počty požárů se škodou vyšší než 5. miliónů korun jsou ze statistických dat Generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky [6].  
 
 
 
 

 Tabulka č. 1 
 
 
 
Jak uvádí tabulka č. 1, celkový počet velkých požárů za posledních deset let je 338, 
přičemž nejvíce takových požárů bylo v letech 2000, 2003 a 2006. Jejich počet se blížil k  
40 požárům s vysokou škodou za rok.  
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 Graf č. 1

 
 
 
Ze statistiky v grafu č. 1 je zřejmé, že největší počet velkých požárů za posledních deset let 
má Středočeský kraj. Je to dáno jeho velkou rozlohou a počtem obyvatel na 1 km2. Na 
druhém místě co do počtu velkých požáru je Praha a na třetím místě Jihomoravský kraj.  
  

3.4.   Statistika nejčastějších příčin velkých požárů 
 
Statistiky příčin vzniku u velkých požárů prakticky kopírují příčiny vzniku požárů s menší 
škodou. Jak je vidět v tabulce č. 2, velkým požárům dominují technické závady [10]. Další 
častou příčinou vzniku u velkých požárů jsou úmyslně založené požáry a nedbalost, tedy 
lidský faktor. V posledních letech dochází k nárůstu požárů úmyslně zapálených 
v důsledku pojišťovacích podvodů.    
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Příčiny vzniku velkých požárů za posledních 10 let 
 

Příčiny vzniku požáru Celkový počet 1999 - 2008 
Technická závada 124 
Úmyslné zapálení 61 

Nedbalost 58 
Neobjasněno 86 

Ostatní příčiny 9 
 Tabulka č. 2
 
Poměrně vysoký počet neobjasněných příčin vzniku požárů v grafu č. 2 je důsledkem toho, 
že se vytipovalo několik verzí možné příčiny požáru, ale ani jednu z nich se nepodařilo 
objektivně vyloučit respektive potvrdit. Některé požáry z konce roku 2008 ještě nejsou 
uzavřeny.  
 
 
 

 

Graf č. 2
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3.5.   Nejčastější příčiny velkých požárů 
 
Pro účely jednotného statistického sledování událostí se požáry podle příčin jejich vzniku 
dělí: 

a) požáry úmyslně založené, 

b) požáry způsobené dětmi do 15 let, 

c) požáry založené nedbalostí, 

d) požáry od komínových těles, 

e) požáry od topidel, 

f) požáry v důsledku technických závad, 

g) požáry samovznícením, 

h) požáry v důsledku výbuchů, 

i) požáry v důsledku manipulace s hořlavými látkami, 

j) požáry v důsledku mimořádných příčin, 

k) jiné příčiny vzniku požárů. 

 
K nejčastějším příčinám vzniku velkých požárů jsou dle statistik technické závady různého 
druhu. Dalším významným faktorem je nedbalostní jednání a úmyslné zapálení [11].  
Ostatní příčiny jsou zastoupeny pouze sporadicky. Větší počet neobjasněných příčin je dán 
faktorem, že u daných požárů bylo vytipováno několik verzí příčiny vzniku požáru, ale 
nepodařilo se je jednoznačně potvrdit respektive vyloučit. Pokud totiž nedojde vyšetřovatel 
k jasné příčině požáru potvrzené například stopami zajištěnými na místě nebo 
relevantnímu vyloučení ostatních uvažovaných verzí, musí případ odložit jako 
neobjasněný. Vzhledem k tomu, je statistika příčin požáru prakticky nezkreslená a 
vyjadřuje konkrétní počet objasněných příčin požárů. Pokud má vyšetřování požáru 
několik verzí, neuvádí se do statistik, aby nedošlo ke zkreslení dat.  
 

4. ZVLÁŠTNOSTI U VELKÝCH POŽÁRŮ  
 
Obecně lze říci, že při velkém požáru je nasazen větší počet sil a prostředků. Požár je 
rozdělen do několika úseků. Plamenným hořením je zasažena větší část objektu a požár 
prokazatelně (s ohledem na místo požáru, například výrobní hala) způsobí vysokou škodu, 
zranění nebo smrt osob. 
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Vyšetřování rozsáhlých požárů například výrobních hal nebo technologických provozů 
vyžaduje speciální postupy se zaměřením na činnost stav bezprostředně před vznikem 
požáru. Konkrétní situace, tj. činnost osob, pohyb látek a materiálů a zařízení, stav strojů 
(v chodu v klidu), dopravních prostředků, která byla bezprostředně před vznikem požáru v 
daném objektu, má zásadní vliv na objektivní zjištění příčiny vzniku požáru. Jedná se o 
vytvoření časového snímku činností v nejkratším časovém období před předpokládanou 
dobou vzniku požáru [1]. 
Vyšetřovatel požáru se musí zaměřit na případné změny v technologii výroby, v 
technických parametrech zařízení, obsluhujícího personálu, kvality látek a materiálů. Dále 
musí sledovat konkrétní pohyb osob, vozidel, strojů, přítomnost cizích osob, záznamy 
registračních přístrojů apod. Měl by zjistit ve spolupráci s Policií ČR, zda těsně před 
vznikem požáru nebyly pozorovány neobvyklé jevy jako záblesk, zápach, odlišný zvuk, 
zda nebyly nalezeny stopy po vloupání nebo jakákoliv změna proti původnímu stavu. 
Přitom je nutné vycházet především z informací od osob, které byly na místě a v nejbližším 
okolí místa vzniku požáru. Tady je pak spolupráce s policií nejdůležitější, tedy co se týká 
prvotního šetření.  
Meteorologická situace, směr, síla a rychlost větru, teplota, viditelnost a vytváření 
vzdušných proudů mohou být velmi důležité i pro posouzení možnosti rozšíření požáru na 
okolní objekty Projevy chování osob mohou mít spojitost s příčinou vzniku požáru. 
Někteří lidé jsou zvlášť aktivní při hašení požáru, zejména tehdy, kdy požár vznikl 
v důsledku jejich nedbalosti nebo úmyslného založení [8].  
Všechny tyto aspekty pak musí vyšetřovatel vyhodnotit. U velkých požárů je důležité 
vytvořit takový tým lidí, kteří zajistí dokonalý přísun informací a poznatků. Rozdělení 
pracovních činností je hodně důležité. Některé úkony mohou být pro policisty složitější 
(pohyb po samotném požářišti atp.), některé naopak mohou řešit jen policisté (výslechy 
svědků a zajištění např. záběrů z kamer). Tato „dělba“ práce je právě tím odlišujícím 
faktorem u vyšetřování velkého požáru.  
 

4.1. Odlišnosti postupu vyšetřovatele 
 
Postup vyšetřovatele u velkých požárů je závislý na míře možnosti zahájit vyšetřování.      
U velkých požárů je zásah dlouhodobější záležitostí a prvotní šetření přímo v místě požáru 
je většině případů hodně omezené. Proto je důležité shromáždit co nejvíce informací, které 
s požárem souvisí. Vyšetřovatel má možnost sestavit svůj tým, který mu pomůže při 
šetření velkého požáru. Pomoc ostatních odborníků je u velkých požáru prakticky 
nevyhnutelná. Tým by měl být složený s vyšetřovatelů Policie ČR, specialistů z řad 
Kriminalistického ústavu, Technického ústavu PO a dalších specialistů. Další možností je 
přizvání specialistů v oblasti prevence, popřípadě chemických specialistů nebo soudního 
znalce v příslušném oboru.  
Při tvorbě skupiny určené pro vyšetřování se v současné době nevyužívá přítomnost 
velitele zásahu. Ve skupinách pro vyšetřování velkých požárů velitelé chybí. V některých 
případech by přítomnost velitele zásahu nebo prvního zasahujícího hasiče ve vyšetřovací 
skupině přispěla minimálně k dobré koordinaci mezi zasahujícími hasiči a vyšetřovacím 
týmem. Velitel zásahu respektive zasahující hasiči, kteří na místě události byli jako první, 
mohou přispět výrazně k určení ohnisek popřípadě samotné příčině požáru.   

24 
 



 

4.2. Spolupráce vyšetřovatele se zasahující jednotkou 

Tato spolupráce je zásadní a hodně důležitá. Jak je uvedeno v kapitole 3.1, prvotní 
poznatky zasahujících hasičů jsou pro porovnání dalšího zjištění, které vyšetřovatel získá, 
poměrně důležité.  
 
Zasahující hasiči jsou první, kteří se dostaví k rozvíjejícímu se velkému požáru nebo již k 
rozvinutému požáru a proto mohou vyšetřujícímu poskytnout důležité informace o [5]: 
  
a) požárním ohnisku, tj. o místě či místech, kde se projevovala největší intenzita hoření, 

tj. případně o vícečetném ohnisku 

b) rozsahu plamenného hoření v době před zahájením hasebního zásahu 

c) barvě plamenů, barvě a intenzitě kouře 

d) materiálech, zařízení a látkách, které se účastní hoření 

e) stavu vstupních prvků před zásahem (vyražené dveře, rozbitá okna) 

f) místě nálezu zraněných nebo usmrcených osob a jejich stavu 
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Z praxe vím, že spolupráce vyšetřovatele se zasahující jednotkou není v mnoha případech 
jednoduchá. Hasiči se mnohdy zaměřují jen na likvidaci požáru a někdy dojde i ke zničení 
stop, které by při tom mohly být zachovány. V tomto ohledu je důležitá komunikace a 
znalost práce vyšetřovatele. Nejen velitel zásahu, ale i zasahující hasič by měl mít základní 
znalosti činností a práce vyšetřovatele, stejně tak přehled o zajišťování stop a odběru 
vzorků.  
 

4.3. Spolupráce s Policií ČR 
 
Při šetření velkých požárů je nezbytná úzká spolupráce s orgány Policie ČR, případně s 
dalšími orgány a organizacemi ve smyslu IZS. Spolupráci s orgány Policie ČR upravuje 
„Dohoda o součinnosti příslušníků Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR při 
vyšetřování požárů“. Osobně jsem se podílel na tvorbě této dohody, byl jsem vybrán do 
skupiny vyšetřovatelů, kteří tuto dohodu připravovali. Tento dokument, vydaný Sbírkou 
pokynů vrchního požárního rady ČR č. 18 z roku 1996, je shrnut do níže uvedených 
základních bodů [1]: 
 
- Získá-li operační středisko HZS ČR informaci o požáru jinak než od útvaru Policie 

ČR, sdělí ji bez odkladu příslušnému útvaru Policie ČR. Obdobně postupuje Policie 
ČR ve vztahu k příslušnému operačnímu středisku HZS ČR. 

- Po přijetí oznámení o požáru vyšle příslušný útvar Policie ČR příslušníky na místo 
události. Jestliže zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že ve věci není vyloučeno 
podezření ze spáchání trestného činu, provede opatření v souladu s trestním řádem a 
dalšími obecně závaznými právními předpisy a interními normami. 

- Probíhá-li na místě zásah jednotek požární ochrany, mohou příslušníci Policie ČR 
(dále jen „policisté“) a příslušníci HZS ČR pověřeni zjišťováním příčin vzniku požárů 
vstupovat na požářiště, nebo provádět související opatření jen se souhlasem velitele 
zásahu. 

 
Policisté při vyšetřování spolupracují s příslušníkem HZS ČR pověřeným zjišťováním 
příčin vzniku požárů, jehož činnost je zaměřena především na zjištění: 
 
- místa a času vzniku požáru, 

- příčiny vzniku požáru, 

- okolnosti mající vliv na šíření požáru, 

- následků požáru, jako jsou způsobená škoda, usmrcené a zraněné osoby, 

- porušení předpisů o požární ochraně, 

- ostatních důležitých okolností majících vliv na zjištění příčiny. 
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Při plnění svých úkolů příslušník HZS ČR pověřený zjišťováním příčin vzniku požárů 
využívá zejména oprávnění daná § 88 odst. 1 zákona o požární ochraně. To znamená, že v 
zájmu objektivního zjištění všech okolností požáru je bezpodmínečně nutná součinnost a 
koordinace činnosti mezi policisty a příslušníky HZS ČR pověřenými zjišťováním příčin 
vzniku požárů při provádění prvotních úkonů, včetně zajištění místa požáru i v průběhu 
dalšího vyšetřování. Policisté zejména zajišťují požářiště do doby nezbytně nutné k 
ohledání a zadokumentování místa požáru, přihlížejí k návrhům příslušníků HZS ČR 
pověřeným zjišťováním příčin vzniku požárů, umožňují jim účast na poradách o postupu 
prací, při provádění úkonů, ohledání místa požáru, výslechu svědků, obviněných apod. 
V dalším průběhu vyšetřování si vzájemně poskytují podklady pro vypracování písemné, 
fotografické nebo filmové dokumentace, informují se o jejím zajištění, o odběru vzorků 
a komu byly předány k šetření, zkoumání apod. a vyměňují si nové poznatky o případu, 
respektive společně navrhují a připravují preventivní opatření [1]. 
 
Policisté poskytují příslušníkům HZS ČR pověřeným zjišťováním příčin vzniku požárů 
zejména opisy protokolů o ohledání místa požáru, příp. další materiály, ve kterých jsou 
uvedeny skutečnosti mající vztah k plnění úkolů, pokud tomu nebrání jiné okolnosti. 
V těchto případech poskytují policisté pouze věcný obsah zjištěných skutečností. HZS 
předávají na vyžádání příslušným útvarům Policie ČR ve dvojím vyhotovení Odborná 
vyjádření, týkající se zejména hodnocení okolností. 
Jestliže nelze vyloučit podezření z úmyslného založení požáru se škodou naplňující 
skutkovou podstatu přestupku proti majetku podle § 50 zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, respektive jeho pokusu, učiní policisté 
nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a zajištění důkazních 
prostředků nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem [1]. 
 
Z praxe je zřejmé, že kompetence při vyšetřování požárů jsou více méně rozděleny. 
Policisté třeba zajišťují záběry z bezpečnostních kamer nebo zajišťují svědky a jejich 
výpovědi, pomáhají vytvořit „ideální prostředí“ pro samotné šetření požáru. Jak je uvedeno 
v úvodu této práce, policejní vyšetřovatel zodpovídá za samotné šetření a on má 
zodpovědnost za průběh vyšetřování. Hasičský vyšetřovatel je specialista, který ze zákona 
určí příčinu požáru. Výslechy a další podobné úkony, jsou v kompetenci Policie ČR. Při 
zajištění některých závažných stop, jako například ohledání mrtvol v místě požáru je také 
plně v kompetenci Policie ČR.  Stejně tak zajištění některých speciálních služeb, například 
vrtulník pro ohledání rozsáhlého požáru z výšky.  
   

4.4. Spolupráce s dalšími složkami 
 
Dalšími složkami, které mohou být využity pro šetření požáru, jsou například pojišťovny. 
Ve spolupráci s orgány pojišťoven se prověřuje zejména nadhodnocování škod, vznik 
požáru v krátké době po pojištění, podobný druh objektu a další poznatky, které vedou 
k určité indicii, která může mít vliv na objasnění příčiny vzniku požáru.  
Při velkých požárech se dále spolupracuje například s meteorologickou službou, kde je 
možné získat informace o dané oblasti, kde požár vznikl. Vliv větru a obecně 
meteorologických podmínek na šíření požáru má pro účely zjištění příčiny velkou hodnotu.  
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Využití ostatních složek je více specifické s ohledem na každý jednotlivý požár. Při 
velkých požárech se využívají i rejstříky katastru nemovitostí, specialisté jednotlivých 
dodavatelů elektrické energie, složky dodavatelů plynu do zasažených objektů nebo 
například pomoc mobilních operátorů. Stále více se začíná rozvíjet i spolupráce se 
sdělovacími prostředky, kde zveřejněné informace o požáru a následná žádost o pomoc, 
mohou výrazně přispět ke zdárnému vyšetřování požáru nebo minimálně zajistit svědectví 
na základě kterých je možné například upřesnit ohnisko požáru atp.   
 

4.5. Nasazení specialistů při šetření velkých požárů 
 
Speciální složky jsou již dnes nedílnou součástí vyšetřování velkých požárů. Využívají se 
speciální kynologové, soudní znalci v příslušných oborech s ohledem na příčinu vzniku 
požáru a třeba i specialisté na pojišťovnictví či psychologové.  
 
Využití služebního psa PČR  
Pes vycvičený na vyhledávání zbytků hořlavých kapalin (akcelerantů) může procento 
správně zajištěných vzorků značně zvýšit a může rovněž v některých případech přispět ke 
zjištění pachatele. 
Myšlenkou na použití psů při vyšetřování požárů se začal zabývat newyorský detektiv 
Robert Noll již koncem sedmdesátých let minulého století. Domníval se, že když jsou psi 
schopni reagovat na nepatrná množství drog či výbušnin, mohli by také vyhledávat malá 
množství hořlavých kapalin, která zůstávají na požářištích i po uhašení požáru [4]. 
V České republice byl výcvik prvního psa na detekci akcelerantů započat v průběhu roku 
2001 u Správy hl. m. Prahy Policie ČR metodou převzatou z výcvikového střediska ATF 
ve Virginii [4]. 
Úkolem psa na místě požáru není v žádném případě vyhledání ohniska. Jeho úkolem je 
pouze zjištění míst, odkud jsou pak odebrány vzorky k dalšímu zkoumání. Pes na místě 
nesupluje vyšetřovatele, ale je nástrojem, který vyšetřovateli poskytne informace, které 
může, ale také nemusí vzít v úvahu při stanovení příčiny vzniku požáru [4]. 
Průkopníkem v České republice byl pan Ludvík Pinc, příslušník PČR, který absolvoval 
výcvik ve zmíněném středisku v USA jako vůbec první Čech. Jako první pak psa Asie 
[Eší] vycvičil. Výcvik probíhal na vybraných požárech na území hlavního města Prahy. 
Pan Pinc oslovil vyšetřovatele pražských hasičů a požádal je o spolupráci při výcviku.  
Osobně jsem spolu s kolegou prosazoval tuto speciální metodu vyšetřování, která neměla 
v začátcích velikou podporu. Jako zatím jediný hasičský vyšetřovatel jsem v roce 2001 
osobně navštívil výcvikové středisko ATF ve Virginii v USA, kde jsme se během 3 dnů 
seznámili s touto speciální vyšetřovací metodou. Postupně jsem stále častěji tuto metodu 
vnášel do práce hasičského vyšetřovatele. Dnes se tato metoda využívá na celém území 
České republiky.  
 
Využití expertíz a znaleckých posudků 
Při zjišťování příčin vzniku požárů se v některých případech nelze obejít bez expertíz od 
specialistů, například oboru chemie nebo elektro. Pro tyto účely se využívá požárně 
technických i jiných expertíz. Například chemické expertízy, kriminalistické 
defektoskopické expertízy, elektrotechnické nebo požárně chemické expertízy. Pro účely 
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zjišťování příčin vzniku požárů využíváme na expertízy zejména odborná pracoviště 
Technického ústavu požární ochrany MV ČR a Kriminalistického ústavu Policie ČR.  
Je-li ke zjištění skutečností důležitých pro trestní řízení třeba i dalších odborných znalostí, 
přibere se znalec (§ 105 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve 
znění pozdějších předpisů). Místo přibrání znalce je možno se spokojit v jednodušších 
případech s potvrzením nebo odborným vyjádřením příslušného orgánu, o jehož správnosti 
nejsou pochybnosti [1].  
Organizace pro znalecké činnosti je upravena zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích 
a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. 
Znalecké zkoumání je využíváno zejména při potvrzování či vylučování možností určitých 
konkrétních jevů nebo okolností požáru nebo při potvrzování či vylučování konkrétní 
verze o příčině požáru. Znalci v oboru požární ochrany jsou krajskými soudy jmenovány 
konkrétní osoby, které mají patřičné teoretické i praktické znalosti a zkušenosti [12]. 
Znalecký posudek požáru se zabývá zejména zkoumáním určitých předmětů (vzorků, 
zbytků, částí zařízení apod.), které mají vztah k šetřenému požáru. 
 
 

5. SPOLUPRÁCE S JEDNOTKOU S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ  
STOP 

 
Zajištění stop, které vedou k objasnění příčiny požáru, jsou důležitou činností 
vyšetřovatele. V této důležité fázi vyšetřování je nutná spolupráce všech složek, tedy ne 
jenom specialistů, ale i zasahujících hasičů.  
 

5.1. Obecná charakteristika zajišťování stop 
 
Podstatný vliv na stanovení reálných verzí, jejich prověrku a objektivní posouzení příčiny 
vzniku požáru má získaný přehled o tom, co se v zóně hoření nacházelo, jaké látky, 
materiály a výrobky tam byly uloženy, skladovány a k jakým účelům byly používány. 
S využitím dokladů o skladovaných látkách a materiálech, odborné literatury, případně 
požárně technické expertízy je třeba zjistit potřebné údaje o látkách a materiálech. Jedná se 
např. o teplotu vznícení, teplotu vzplanutí, lineární rychlost šíření požáru, rychlost 
odhořívání, sklon k samovznícení a meze výbušnosti [2]. 
Dále je třeba zjistit stav a způsob skladování, množství a rozmístění látek a materiálů, např. 
zda byly skladovány volně, v obalech, podmínky skladování (vlhko, teplo apod.), v které 
části místnosti nebo objektu byly uloženy, v blízkosti kterých zařízení a způsob 
manipulace s nimi. 
Uvedené údaje slouží k posouzení možné iniciace ve vztahu k fyzikálně chemickým 
vlastnostem skladovaných látek a materiálů, k vysvětlení a hodnocení jevů provázejících 
vznik, šíření a následky požáru, určení místa vzniku požáru a v neposlední řadě také k 
posouzení, zda určené látky a materiály se skutečně v objektu nacházely. Podle charakteru 
ohoření, očazení jednotlivých částí konstrukcí, podle zbytků materiálů případně předmětů 
nalezených na místě se může posoudit, zda v postiženém objektu byly či nebyly materiály 
ve stanoveném množství přítomny [2]. 
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Příslušníci pro ZPP provádějí odběr výrobku nebo vzorku. O tomto odběru zpracují 
protokol. V návaznosti na ustanovení § 5 odst. 1 písm. g) a § 17 odst. 1 písm. g) zákona 
o požární ochraně vydají Protokol o předání a převzetí výrobku nebo vzorku, pokud 
to osoba, které výrobek nebo vzorek odebraný k expertize náleží, požaduje [3]. 
Při ohledání požářiště je potřeba věnovat zvýšenou pozornost všem předmětům. Většina 
předmětů bývá požárem zničena nebo poškozena tak, že jejich původní stav je změněn. 
Specialista, který ohledání provádí je postaven před důležitý úkol posoudit takové 
předměty na místě a určit závěr o tom, jaký byl původní stav, jakou funkci předmět plnil, 
jak na něj požár působil, zda předmět patří k objektu, je-li na původním místě nebo byl 
přinesen apod. Ohledáním musí být dosaženo celkového obrazu o situaci na požářišti. Je 
důležité, aby při ohledání byly zjišťovány a posuzovány i takové předměty, okolnosti nebo 
situace, které nemusí mít přímou souvislost s příčinou, případně mohou mít význam při 
stanovení preventivních opatření [3]. 
Pokud chceme správně a kvalitně zajišťovat stopy po požáru. Je nutné uvědomit si 
podstatu hoření. Hoření je exotermická oxidační reakce probíhající takovou rychlostí, že 
při ní vzniká detekovatelné teplo a světlo [2]. 
 
Aby došlo k hoření, musí být splněny následující podmínky [3]: 
 

a) Musí být přítomno spalitelné palivo. 
b) Musí být k v dostatečném množství k dispozici oxidovadlo (jako např. 

atmosférický kyslík). 
c) Musí dojít k působení energie jako prostředku k iniciaci (např. teplo). 
d) Musí dojít k vzájemné interakci paliva a oxidovadla za vzniku nezávislé řetězové 

reakce  

5.2. Průzkum mezi hasiči o spolupráci jednotky s vyšetřovatelem 
 
Od března 2009 jsem provedl anketu mezi hasiči na serveru POŽÁRY.cz, kde respondenti 
odpovídali na otázky spojené se spoluprácí u zásahu s vyšetřovatelem příčin vzniku 
požáru.  

5.2.1. Obecný popis průzkumu 
Internetový portál POŽÁRY.cz je nejsledovanějším webem v oblasti požární ochrany 
v České republice. Navštěvuje ho kolem 6. tisíc uživatelů denně. Na průzkum odpovědělo 
během 2 měsíců celkem 500 respondentů (po dosažení tohoto počtu byla anketa 
ukončena).  
V dotazech jsem se zaměřil na otázky v oblasti spolupráce jednotek s vyšetřovatelem právě 
ve spojení s šetřením požáru během nebo těsně po likvidaci, kdy jednotka a vyšetřovatel 
jsou v těsném kontaktu.  
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5.2.2. Výsledky  
 

Setkáváte se s vyšetřovatelem u 
zásahu? 

Jaký jste hasič? 
profesionální hasič   29% 
dobrovolný hasič   71% ano, velmi často   47% 
 ano, ale jen občas   48% 

ne, nesetkávám       5% Znáte práci vyšetřovatele požárů? 
 znám jí dobře   22% 
Jakou funkci zastáváte? něco o tom vím   57% 
hasič    41% vím toho hodně   18% 

nevím o této práci nic      2% strojník    12% 
 velitel    41% 

jiná funkce        6% 
 
 
 
 
 

  Graf č. 3
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Znáte vyšetřovatele ve svém regionu 
či sboru? 
ano     86% 
ne     15% 
 

Požádal někdy vaši jednotku 
vyšetřovatel požárů o pomoc, při 
zjišťování příčiny požáru? 
ano                55% 
ne     45% 

 
Myslíte si, že práce vyšetřovatele je 
důležitá? 
ano     97% 
ne       1% 
nevím      2% 
 

 
Chtěli jste si někdy zkusit práci 
vyšetřovatele? 
ano            50% 
ne     25% 
nevím    25% 

 
Ptal se vás nebo někoho z jednotky 
někdy při zásahu vyšetřovatel požárů 
na podrobnosti, které by mu pomohli 
s určením příčiny? 
nekomunikuje s námi  5% 
komunikuje s velitelem zásahu 25%  

Přemýšlíte během zásahu u požáru 
nad možnými příčinami vzniku? 
ano, přemýšlím o tom pokaždé 65% 
ano, ale jen občas   29% 
ne, vždy na to zapomenu    6% 

komunikuje se všemi  70% 
 
 
 

 
 
 

    Graf č. 4
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Myslíte si, že vyšetřovatel ve vašem 
okolí by si nechal občas od zasahující 
jednotky poradit s určením příčiny 
požáru? 
ano, vyšetřovatel naslouchá 51% 
ano, ale jen od velitele zásahu 25% 
ne, neposlouchá názor hasičů   4% 

Myslíte si, že zasahující jednotka by 
měla na místě události pomoci 
vyšetřovateli požáru? 
ano, rozhodně měla  73% 
jen jak usoudí velitel zásahu 26% 
ne, není to naše práce    3% 

jen občas    20% 
 
 

 
 Graf č. 5
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5.2.3. Shrnutí a vyhodnocení 
 
Na základě průzkumu, který jsem mezi hasiči udělal je zřejmé, že zasahující hasiči jsou 
celkem dobře seznámeni s prací vyšetřovatele. Prakticky všichni s myslí, že práce 
vyšetřovatele je důležitá. Více než polovina respondentů při zásahu přemýšlí o příčině 
vzniku požáru (viz graf č. 3 a 4). Kolem 70% respondentů oslovil vyšetřovatel požárů 
přímo u případu s dotazem na příčinu požáru. 73% dotázaných si myslí,  že by jednotka 
v každém případě měla vyšetřovateli pomoci při zjišťování příčiny vzniku požáru (viz graf 
č. 5). Jak vyplívá z grafu č. 6, je zajímavé, že 71% respondentů si není jistá s tím, jaké 
stopy jsou při šetření příčiny vzniku požáru důležité.  
Na základě průzkumu lze konstatovat, že zasahující hasiči by měli být více informování o 
zajištění stop, aby nedocházelo k jejich poškození. Samozřejmě s ohledem na likvidaci 
požáru.  
 

5.3. Spolupráce s velitelem zásahu 
 
Včasnost a úplnost podání základních informací o vzniku požáru je limitující pro zajištění 
rychlého výjezdu jednotek požární ochrany a výjezd speciální techniky podle charakteru a 
velikosti požáru v návaznosti na vyhlášení příslušného stupně požárního poplachu. V této 
souvislosti je nutné připomenout, že včasné zpozorování, ohlášení a rychlá likvidace 
požáru dává reálné předpoklady k získání mnoha důležitých poznatků a informací pro 
zjištění jeho příčiny. Jedná se především o možnost rychlejšího a snadnějšího posouzení a 
stanovení času a místa vzniku požáru, vyhodnocení stop, způsobu a rychlosti šíření požáru, 
zjištění cenných důkazních materiálů a podobně. Jsou-li však informace o vzniklém požáru 
nedostatečné a nepřesné, jsou-li navíc podány s velkým časovým odstupem, pak je 
samozřejmě značně zkomplikován nejen hasební zásah, ale zpravidla následně i činnost 
související se zjištěním příčiny jeho vzniku [7]. 
Vyšetřovatel požárů musí během šetření, které probíhá prakticky spolu se zásahem 
komunikovat i s velitelem zásahu. On i zasahující hasiči mají přehled o situaci na požářišti. 
 

5.4. Odlišné šetření u výbuchů 
 
Šetření požáru po výbuchu je specifická činnost, vyžadující si přítomnost specialistů. 
Nicméně velmi důležitou činností na místě požáru je prvotní zabezpečení prostoru 
po výbuchu, aby bylo možné provést objektivní šetření. 
Úspěch spočívá především ve včasně provedené uzávěře prostoru. Uzávěry členíme na dvě 
základní skupiny, a to: 
 
Uzávěra přísná  
Provádí se v poloměru kružnice 20 m od centra výbuchu (průměr uzávěry 40 m). V tomto 
prostoru je přísný zákaz pohybu osobám a provádění jakékoli manipulace s předměty či 
jinými doličnými věcmi. Vyšetřovatel vstupuje do uzávěry až po chemikovi a 
pyrotechnikovi. 



Uzávěra široká  
Provádí se v průměru 200 až 300 m od centra výbuchu. Zde je zákaz pohybu nepovolaným 
osobám a tato uzávěra se dále člení na sektory, které se podrobují podrobnému zkoumání. 
Jednotlivé sektory se zakreslí do plánu uzávěry a označují konkrétním názvem. 
 
V případě potřeby se v uzávěrách zastavuje i hromadná doprava, nepovoluje se vstup tisku 
apod. Naopak je nutno poskytnout pomoc zraněným osobám a provést průzkum stavu 
ohrožení, což zpravidla provádí nebo organizuje velitel zásahu jednotky požární ochrany.  
 
Odběry vzorků se zásadně provádějí ve třech stupních : 
 
- z nejhlubšího místa kráteru po výbuchu (pokud kráter existuje, jinak z epicentra 

výbuchu) 

- ze stěny kráteru a to ve směru větru i proti směru větru, aby bylo možno vyhodnotit 
proti vzorek, 

- z odvalu. 

 
Při identifikaci povýbuchových zbytků je nutno věnovat pozornost různým plíškům, 
zbytkům hodinových strojků a číselníků, drátům a drátkům, různým zbytkům plastů apod. 
 
 

6. ODLIŠNOSTI ŠETŘENÍ PŘÍČIN U VELKÝCH POŽÁRŮ 
 
Základní činnost vyšetřovatele příčin požáru u velkých a závažných požárů má jisté 
odlišnosti v šetření. Musí být aktivnější spolupráce se složkami Policie ČR a začíná se 
koordinovat postup obou hlavních složek. Důležité je i vytvoření týmu, který bude 
provádět šetření požáru. Policie a hasičský vyšetřovatel by měli zajistit základní data o 
požáru, zajistit svědky požáru, majitele a další okolnosti k požáru. Během šetření požáru se 
také musí provádět foto a video dokumentace.  
K tomu, abychom si mohli udělat představu o příčině vzniku požáru, o ději, který vzniku 
požáru předcházel, o následcích požáru a v neposlední řadě o činnosti osob v souvislosti 
s touto událostí, musíme již od prvního úkonu zjišťovat zaznamenávat a ukládat informace, 
poznatky, podklady, důkazy, materiály, různá vyhodnoceni, zprávy, dokumentaci apod. 
Získávání informací je důležitá činnost, která je uplatňována v různých formách ve všech 
etapách zjišťování příčin vzniku požárů [7]. 
 

6.1. Úkony během likvidace probíhajícího požáru 
 
Pokud to vyšetřovateli dovolí situace, je třeba plnit některé neodkladné úkoly již v průběhu 
hasebních prací. Sledování průběhu hoření, probíhajících jevů, okolností a činností je 
velmi důležité pro vyhodnocení situace po požáru. Bude-li mít vyšetřovatel možnost 
sledovat průběh požáru a hasebních prací, může získat některé poznatky a údaje, které se 
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po požáru zjišťují velmi těžce, nebo se nadají zjistit vůbec. Čím dřív se příslušník HZS ČR 
pověřený zjišťováním příčin vzniku požárů dostaví na požářiště, tím jsou větší 
předpoklady pro úspěšné zjištění příčiny vzniku požáru [1]. 
Během likvidace probíhajícího požáru si vyšetřovatel musí stanovit základní postupy. Řídí 
se základní osnovou pro ohledání místa požáru. Vyšetřovatel může během zásahu jednotky 
provádět prvotní šetření.  
 
Základní data, která je schopen zjistit ještě během probíhajícího zásahu jsou:  
 
- kdo ohledal místo požáru (hodnost, jméno, příjmení všech účastníků z HZS, orgán 

Policie ČR) 

- přítomnost nezúčastněných osob (poškozený, zástupce firmy, obecního úřadu, soused 
atd.) 

- čas zahájení a ukončení ohledávání 

- popis přístupové cesty na požářiště, prostory a objekty na požářišti s uvedením 
výchozího bodu a hranic ohledání 

- v terénu – popis dominantních nebo orientačních objektů 

- meteorologické podmínky, viditelnost 

 

6.2. Šetření po ukončení zásahu 
 
Ohledání se provádí, mají-li být přímým pozorováním objasněny skutečnosti důležité pro 
trestní řízení. Jde o důležitý důkazní prostředek, který umožňuje činit závěry na podkladě 
bezprostředního zkoumání předmětu ohledání, tedy činit si přímý poznatek o skutečnosti. 
Ohledání požářiště při zjišťování příčin vzniku požárů je jedním z hlavních úkonů. Tak 
jako u jiných trestných činů zde platí, že místo činu, tj. požářiště je východiskem pro další 
šetření. Z praxe je možno uvést, že ohledání požářiště je velmi obtížné a mnohdy technicky 
a časově náročné. Důležité je zde upozornit i na možná zdravotní rizika při této činnosti. 
Účelem ohledání požářiště je vyhledávání stop a jiných věcných důkazů, pomocí kterých 
bude možné stanovit příčinu vzniku požáru. Zjištěné stopy, předměty a jiný důkazní 
materiál, který může mít vztah k příčině vzniku požáru je potřeba zafixovat nebo odebrat. 
Součástí ohledání je rovněž zkoumání okolností činu, podstaty události, které vedly 
ke vzniku požáru. Podle výsledků ohledání požářiště můžeme pak sestavovat a prověřovat 
verze o příčině vzniku požáru, případně stanovit směr dalšího šetření [1]. 
Po ukončení zásahu nastává nejdůležitější fáze šetření. Tým hasičských vyšetřovatelů se 
dostává do prostoru místa vzniku požáru. Pokud je na místě přítomen i policejní orgán, je 
důležité přizvat na místo ohledání i příslušníky Policie ČR.  
U velkých požárů se na místě po ukončení zásahu vyskytuje i prvotní výjezd složený 
s techniků a kriminalisty Policie ČR. Při závažných požárech je žádoucí vyčkat příchodu 
policisty-vyšetřovatele, který bude mít za Policii ČR případ ve své kompetenci.   
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V tomto je důležitý rozdíl u velkých a závažných požárů oproti požárům např. osobních 
automobilů nebo požárů v přírodním prostředí.  
Tým specialistů je nasazen na samotné ohledání požáru. U velkých požárů je důležitá 
jednotnost postupu, který zpravidla zvolí vyšetřovatel Policie ČR na základě dohody 
s hasičským vyšetřovatelem, který má k dispozici i jednotku na místě došetření [1].  
 
Ohledání se dá rozdělit do dvou částí. Statické a dynamické ohledání místa požáru. 
 
Při statickém ohledání vyšetřovatel vyhledává stopy šíření požáru především poškození 
povrchů plameny nebo sálavým teplem stěn, podlah, stropů a zařizovacích předmětů 
staveb nebo nátěrů vozidel, strojů apod., jehož míra od periferie požářiště k ohnisku požáru 
vzrůstá. Dále vyhodnocuje místa svědeckého resp. požárního ohniska podle výpovědi 
svědků respektive hasičů kvalifikovat druhy ohnisek, zejména pak svědecké ohnisko 
použít k lokalizaci požárního a to vyhodnotit ve smyslu shodnosti s ohniskem 
kriminalistickým. Určuje se kriminalistické ohnisko, což je místo, kde požár skutečně 
vznikl a kde se mohou projevit charakteristické znaky (např. ohniskový kužel, což je stopa 
účinku tepla či kouře, stopa má tvar kužele, jehož vrchol směřuje dolů, do ohniska) nebo je 
to místo shodné jednak s ohniskem svědeckým, jednak s místem požárně nebezpečné 
činnosti prokázané jiným způsobem. Úkolem je nalézt zvláštnosti, potvrzující verzi 
úmyslného zapálení, zejména poloha ohniska u hořlavých materiálů apod. Zjišťuje se 
potvrzení případné vícečetnosti kriminalistického ohniska a musí se nalézt, zda mezi 
jednotlivými ohnisky hoření nejsou zjevné stopy šíření požáru po spalných materiálech, 
pokud ano, jedná se o charakteristický znak úmyslného zapálení [11].  
 
Závěr statického ohledání místa požáru by měl zásadně určit: 
 
• místo, které se má ohledat dynamicky 

• předběžné verze příčiny vzniku požáru 

Při dynamickém ohledání místa požáru vyšetřovatelé a specialisté odkrývají místa 
kriminalistického ohniska při mechanickém odstraňování vrstev spalků, popela či 
ohořelých konstrukcí a vyhledávají možné iniciátory nebo jejich zbytky. Zjišťují se použité 
hořlavé kapaliny k rozvoji nebo k zintenzivnění hoření k čemuž lze použít například 
speciálně vycvičeného policejního psa a další specialisty (viz kapitola 3.5). Vyšetřovatel 
určuje místa vhodná k odběru vzorků a ty se pak vyhodnocují laboratorně. Vyhledávají se 
stopy přenosu plamenného hoření mezi ohnisky, protože v případě vícečetného ohniska je 
nezbytné takový přenos potvrdit nebo vyloučit a tím potvrdit či vyloučit verzi úmyslného 
zapálení [1]. 
 
Závěr dynamického ohledání místa požáru by měl zásadně určit: 
 
- potvrdit kriminalistické ohnisko požáru 

- stanovit cesty šíření požáru 

- vyloučit irelevantní verze příčiny vzniku požáru 
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Účel ohledání požářiště a jeho specifické rysy lze shrnout následovně [1]: 
 

- nalezení a zafixování ohniskových příznaků a příznaků směru šíření hoření, 

- stanovení plochy ohniska požáru, 

- nalezení, zafixování a odebrání předmětů, které mohou být věcným důkazem, 

- odebrání vzorků pro případnou expertizu, 

- nalezení, zafixování stop činností a pohybu osob, které mohou mít určitý vztah k 
příčině a šíření požáru. 

Důležitou součástí ohledání požářiště je zafixování (zadokumentování, trvalé zachycení) 
nalezených příznaků, stop a předmětů odebraných vzorků, o kterých se předpokládá, že 
mohou mít určitý vztah k případu. Při ohledání i dalším postupu zjišťování příčin vzniku 
požárů je snaha najít k zjištěnému stavu vysvětlení [3].  
Mezi zjištěnými příznaky hoření, předměty a stopami najít souvislost, vytvořit si předem 
představu o vzniku a vývoji požáru [7]. 
Závěrem k této kapitole lze tedy říci, že při šetření na místě požáru je důležité a více méně 
nejdůležitější částí, určení ohnisek požáru. Kriminalistické ohnisko požáru je místo, kde 
samotný požár vznikl. Svědecké ohnisko požáru je místo, kde byl požár pozorován 
svědky. Požární ohnisko je místo nejintenzivnějšího hoření. Může vzniknout i několik 
takovýchto míst. Druhotná ohniska jsou taková místa, kam byl požár přenesen např. 
odlétajícími hořícími troskami. 
 

6.3. Odběr vzorků 
 
Veškeré odebrané vzorky a předměty musí vyšetřovatel zadokumentovat. Toto, by měl 
vyšetřovatel provést ve spolupráci s Policií ČR. Místa na požářišti, kde byly zajištěné 
předměty nalezeny, vyšetřovatel fotografuje a popíše v Odborném vyjádření a v popisu 
fotodokumentace. Dále provede fotografování zajištěných předmětů po jejich vyproštění 
z požářiště [1].  
Je možno rovněž provést zadokumentování míst nálezů technických zařízení, spotřebičů, 
zbytků předmětů, stavu po požáru a následně vyproštěných a zajištěných zařízení 
a předmětů pomocí videozáznamu, který slouží jako doplňkový materiál k 
fotodokumentaci a odbornému vyjádření příslušného spisu o požáru [2]. 
U spotřebičů, různých technických zařízení apod. je nutno zjistit co největší množství 
informací z písemných podkladů, dostupné dokumentace a návodů, např. výrobce zařízení, 
typ, zda bylo zařízení nebo spotřebič v provozu, jak dlouho, za jakých podmínek, zda se 
vyskytly závady, zda je zařízení nebo spotřebič technicky způsobilý k provozu, jeho 
výrobní číslo, rok výroby apod., zjistit a popsat jejich umístění, zda místa jejich nálezu 
odpovídají výpovědím svědků [3]. 
Zajištěné materiály a vzorky je možno odeslat k provedení expertízy na Kriminalistický 
ústav Policie ČR v Praze nebo na Technický ústav požární ochrany MV ČR. 
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6.4. Došetření případu a pořízení dokumentace 
 
Došetřovaní velkých požárů je časově a organizačně náročná činnost. Při šetření např. 
požáru Průmyslového paláce probíhalo došetření případu v intenzivní rovině 8 dní.  
Dobu, po kterou by mělo došetření probíhat, nelze jednoznačně stanovit. Je závislá na 
možnostech dostat se na místo požáru respektive přímo do místa vzniku. Došetřovaní je 
prakticky šetření případu ne jen po ukončení zásahu, ale po dobu nezbytně nutnou 
k zajištění dalších stop. Odkrývání napadaného materiálu a určování ohnisek požáru, sběr 
dalších dat a celkové vyhodnocení události. To jsou základní faktory časově náročného 
došetřování.  
Policie ČR se v této fázi zaměřuje na výslechy svědků, hasičský vyšetřovatel pracuje se 
specialisty na místě požáru. Závěrečná fáze pak závisí na úzké spolupráci obou složek za 
přispění i další orgánů. Souhrn těchto informací je pak použito při výstupech. 
Dokumentace při samotném šetření požáru je pro vyšetřovatele, zvláště u velkých požárů 
zdroj informací a důkazů.  
 
Fotodokumentace se pořizuje u všech požárů s výjimkou požárů dále nedošetřovaných, 
kromě odůvodněných případů, které musí být v Odborném vyjádření popsány. Každá 
fotografie musí být opatřena popisem, datem a časem pořízení (pokud to zařízení 
umožňuje, tak přímo v data stěně) a místa odkud byl veden záběr [13].  
Videozáznam sice nenahrazuje fotodokumentaci, ale při zásahu pomáhá například 
s určením místa nejintenzivnějšího hoření. Při šetření velkých požárů je pořizování 
videozáznamů již samozřejmostí. 
  

6.5. Vyhodnocení stop a sběr dalších dat 
 
Všechny informace a stopy zjištěné u požáru se musí postupně rozčlenit a poskládat tak, 
aby se s nimi dalo dále relevantně pracovat.  
Informace získané orgány Policie ČR jsou zejména poznatky z operativního šetření, 
porovnání poznatků a výpovědí poskytnutých poškozenou osobou nebo svědky orgánům 
HZS a policejním orgánům.  
Informace svědků se zaměřují zejména svědecké ohnisko, tedy místo, kde byl pozorován 
požár nebo jeho průvodní jevy (například místo úniku kouře, místo plamenného hoření, 
zvukové efekty jako praskot nebo jiný projev jako například teplá stěna či dveře). 
Svědectví by mělo být také zaměřeno na popis pozorovaných osob a popis požáru, (barva 
kouře, barva plamenů) [1]. 
Stopy odebrané na místě požáru se musí kvalitně vyhodnotit. U velkých požárů je odlišnost 
zřejmá právě tím, že se vše děje a musí konat ve spolupráci s Policií ČR, která za 
vyšetřování nese zodpovědnost. Stopy se u velkých požárů sbírají delší dobu a zpravidla 
hasičští vyšetřovatelé a specialisté pracují přímo na místě požáru a policejní vyšetřovatel 
pracuje na sběru dat od svědků atp. Vzorky se odesílají k laboratornímu zkoumání ve 
spolupráci s Odborem kriminalistických technik a expertíz (OKTE) nebo k laboratornímu 
zkoumání ve spolupráci s Kriminalistickým ústavem a obdobně ve spolupráci s 
Technickým ústavem požární ochrany MV ČR. Všechny zmíněné složky by měly být při 
zjišťování stop přítomny. Odebrání vzorků přímo technikem je zárukou kvality.  
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Ideální je odběr technikem z laboratoře, která bude následně odebraný vzorek zkoumat 
v laboratorních podmínkách.  
Při vyhodnocení všech stop je pak u velkých požárů nutné udělat rekonstrukci sledu 
událostí. Lze ji provést až po shrnutí informací o stavu objektu před, při a po požáru s 
vyhodnocením svědeckých výpovědí, časových údajů a výsledků zkoumání lze stanovit 
sled událostí, které vedly ke vzniku požáru [13]. 
 

6.6. Spis o požáru Odborné vyjádření 
 
Spis o požáru je základní složka vedená o příslušném požáru. Spis o požáru se skládá 
z následujících částí: 
 
- odborné vyjádření, 

- fotodokumentace (videozáznam), 

- situační plánek místa požáru, 

- zpráva o zásahu, 

- ostatní údaje. 

Závěrečným výstupem hasičského vyšetřovatele je zpracování Odborného vyjádření. To 
se zpracovává na základě vyžádání orgánů činných v trestním řízení nebo na základě 
vyžádání soudu. 
Při zjišťování příčiny vzniku požáru se v Odborném vyjádření vlastně písemnou formou 
zpracovávají informace získané praktickým postupem, popsaným v této práci.  
Prvotním krokem je vytipování verzí, přicházejících v úvahu a zjišťováním technických 
podmínek, za nichž by k požáru uvažovanou příčinou mohlo dojít. Postupným 
vylučováním verzí lze dospět k potvrzení jediné verze a tím k potvrzení uvažované příčiny, 
u které ale musí být také potvrzeny technické podmínky ke vzniku nebo nálezy 
charakteristických znaků. V případě úmyslného založení požáru to jsou především 
vícečetnost kriminalistického ohniska, koincidence s jinou trestnou činností apod. [11]. 
 
Odborné vyjádření se pak skládá z následujících částí: 
 
- místo a doba vzniku požáru, 

- osoba, u které požár vznikl, 

- popis objektu, 

- příčina vzniku požáru včetně možných verzí, 

- okolnosti mající vliv na šíření požáru včetně dodržení podmínek požární bezpečnosti 
stavby, vyplývající z ověřené projektové dokumentace, 

- následky požáru - předběžná způsobená škoda, zraněné a usmrcené osoby, 
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- výše uchráněných hodnot při hasebním zásahu, 

- porušení předpisů o požární ochraně, 

- jiné okolnosti nezbytné pro zjištění příčiny vzniku požáru, 

- závěr. 

 

6.7. Další dokumentace 
 
Dalším výstupem jsou informace o příčině požáru pro majitele objektu popřípadě pro 
pojišťovny. Poskytování informací účastníkům správního řízení nebo jiným subjektům 
(např. pojišťovnám) a nahlížení do Spisu o požáru, či jiné části dokumentace o požáru se 
provádí v souladu s § 23 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění 
pozdějších předpisů, pokud se prokáže odůvodněnost takového požadavku, např. důležitý 
právní zájem, a to v rozsahu odpovídajícím prokázané potřebě.  
Přitom je třeba učinit opatření, aby nebylo porušeno nebo ohroženo státní, hospodářské, 
služební nebo obchodní tajemství nebo zákonem uložená nebo uznaná povinnost 
mlčenlivosti, v případě fyzických osob ochrana osobních údajů ve smyslu zvláštních 
předpisů. S informacemi o požáru je třeba nakládat odpovídajícím způsobem, zvláště 
pokud se nejedná o jednoznačné prokázání, ale jistou pravděpodobnost. Je třeba předcházet 
případům, kdyby se mohlo jednat o poškození například dobrého jména výrobce [13].  
 

7. NÁVRH NA VYBAVENÍ VYŠETŘOVATELE PŘÍČIN POŽÁRŮ  
 
Vzhledem k tomu, že vyšetřovatel požárů se na místě pohybuje během či po 
bezprostředním ukončení likvidace požáru, musí být vybaven prakticky stejně jako 
zasahující hasič či velitel zásahu.  
 

7.1. Možné zdroje nebezpečí  
 
Při šetření velkých požárů je zdrojů nebezpečí mnoho. Špatné podmínky pohybu 
v prostoru nebo destrukce konstrukcí znesnadňují pohyb. Přitom pohyb na místě požáru, 
zejména v místech možných stop a v místě ohniska požáru je důležitý s ohledem na možné 
poškození např. pachových stop pro psa na detekci par hořlavých kapalin.  
Zplodiny hoření při velkých požárech ohrožují nejen zasahující hasiče, ale i vyšetřovatele 
požárů. Ti se na místo dostávají prakticky s jednotkou, ale i během došetření požáru po 
ukončení likvidačních prací jsou zplodiny hoření na místě požáru přítomny. Během odběru 
vzorků, odklízení napadaných částí na ohnisko požáru ale i během samotného pohybu po 
místě požáru je vyšetřovatel ohrožen zplodinami hoření a pádem požárem poškozených 
konstrukcí. Základní zdrojem nebezpečí při šetření velkých požárů jsou tedy zplodiny 
hoření a destrukce konstrukcí. Proto jsou základní požadavky na ochranné pomůcky 
směřovány právě tímto směrem.  
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7.2. Osobní ochrana 
 
Vzhledem k tomu, že vyšetřovatel požárů se na místě pohybuje během či po 
bezprostředním ukončení likvidace požáru, jsou nároky na osobní ochranu prakticky 
totožné se zasahujícími hasiči. Osobní výstroj je tedy zaměřená podobně jako u 
zasahujícího hasiče a je koncipována s ohledem na možné zdroje nebezpečí. Dýchací 
přístroj je prakticky nutností během prvotního šetření zakouřených prostor. Dostat se na 
místo požáru ještě během likvidace, je pro vyšetřovatele poměrně důležitou součástí při 
zjišťování příčiny vzniku požáru. V tomto je role vyšetřovatele důležitá také pro složky 
Policie ČR. Policejní vyšetřovatel nemá prakticky šanci dostat se na místo požáru během 
likvidace s ohledem na chybějící ochranné pomůcky. Spolupráce hasičského vyšetřovatele 
s velitelem zásahu je v této fázi šetření hodně důležitá. Velitel zásahu musí vyhodnotit 
rizika a sdělit je vyšetřovateli. Ten se na základě informací rozhodne, zda zahájí šetření 
požáru s ohledem na bezpečnost.  
 
Osobní výstroj vyšetřovatele požárů 
 
- zásahový oblek 

- ochranné rukavice 

- ochranná přilba 

- zásahová obuv 

- pracovní stejnokroj PS II 

- ochranná kukla 

- ochranná obličejová maska k izolačnímu dýchacímu přístroji 

 

7.3. Pomůcky pro odběr vzorků a zajištění stop 
 
Každý vyšetřovatel musí mít možnost kvalitně odebrat vzorek z místa požáru. Na místě 
velkých požárů je v expertním týmu několik složek respektive odborníků na odběr vzorků 
z řad pracovníků Kriminalistického ústavu nebo Technického ústavu požární ochrany. 
Odběr vzorků je jejich doménou, základní odběry však musí vyšetřovatel ovládat sám. 
Kvalitní pomůcky jsou proto nedílnou součástí každého vybavení vyšetřovatele resp. 
výjezdového automobilu. Vyšetřovatelé se musí osobně podílet na seznamu pomůcek pro 
odběr vzorků. Kvalitní soupravy zaručují kvalitní práci při odběrech. Níže uvedené 
soupravy pro zajištění a odběr vzorků jsou navrženy maximálně a funkčně. Soupravy se 
samozřejmě mohou lišit s ohledem na velikost výjezdového automobilu. Vybavení souprav 
je sestaveno na základě dlouholetých zkušeností a potřeb samotných vyšetřovatelů příčin 
vzniku požáru a je inspirováno vybavením techniků Policie ČR. 
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Soupravy pro odběr vzorků [9] 
 
• brašna s prostředky pro dokumentaci (pro zakreslování, evidenci a měření - mimo 

prostředků foto a video dokumentace) 

- měřítko pro foto 

- tabulky s čísly pro foto 

- kovové pásmo (min. 30 m) na měření vzdálenosti 

- kovové pásmo na měření vzdálenosti s milimetrovou stupnicí v délce nejméně 2 m 

- kovové pravítko s milimetrovou stupnicí v délce nejméně 25 cm 

- buzola 

- digitální ultrazvukový nebo laserový dálkoměr 

- laserový bezkontaktní termometr s rozsahem do 750 0C 

- blok A4 v pevných deskách s klipem 

 
• brašna s prostředky pro odběry chemických vzorků a konzerv 

- jednorázová pipeta  2 ml  (plast) 

- jednorázová pipeta  5 ml  (plast) 

- jednorázová pipeta 50 ml  10 (plast) 

- buničitá vata ke stěrům 100g,  

- chemická konzerva - plechovka s víčkem 1litr  pozink. nebo nerez  

- skalpel 

- pinzeta střední nerez 

- nůžky na textil celokovové (nerez) 

- špachtle šíře 5 cm 

- sázecí (zahradnická) lopatka 

- gumové chirurgické rukavice 

- respirátory  
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• brašna s prostředky pro odběry mechanických vzorků 

- nůžky na plech vystřihovací 

- kleště kombinované 

- kleště štípací stranové 

- kleště sikovky 250 mm 

- šroubováky ploché nejméně tři velikosti 

- šroubováky křížové nejméně tři velikosti 

- klíč francouzský malý (do 200 mm) stranový 

- klíč francouzský střední (do 250 mm) stranový 

- ruční pilka na ocel (+náhradní list) 

- ruční pilka na dřevo 

- kladivo 750 g 

- zednické kladivo 

- sekáč plochý cca 25 cm 

 
• brašna s prostředky pro odběry elektotechnických vzorků 

 
- nůž zavírací jednostranný  

- nůžky na měděné a hliníkové kabely délky do 25 cm (na kabely do průměru min. 
25  mm) 

- univerzální čtyřhranný klíč na rozvaděče 

- profesionální zkoušečka napětí s rozsahem do 500V/50Hz   (pro testování odpojení 
el. instalace před odběrem vzorků) 

- kapesní multimetr s rozsahem min DC do 50 V, AC do 500V 
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• brašna s prostředky pro přepravu vzorků (souprava pro fixaci vzorků a jejich balení) 

 
- plastový sáček zdrhovací objem 40 l (nosnost 5 kg), (sáčky na odpadky pevné) 

- plastový pytel 1200 l (nosnost min 5 kg), (pytle na odpadky pevné) 

- průhledná lepící páska šíře 2,5 mm 

- průhledná lepící páska šíře 50 mm 

- lepící páska s textilním podkladem šíře min 50 mm 

- balící potravinářská fólie (k upevnění a zabalení vzorků) šíře min 50 cm 

- klubko provázku 

 

7.4. Výjezdový automobil 
 
V požadavcích na automobil ZPP musí být uplatněny dosavadní zkušenosti s provozem 
vozidel zařazených na ZPP, včetně skutečnosti, že se jedná o jeden z nejvytíženějších 
automobilů zařazených na výjezdu u HZS. Na základě dlouholetých zkušeností bych 
navrhoval automobil dodávkový s pohonem kol 4x4 nebo terénní SUV. Velikost a 
vybavení se pak určí dle místa využití. Pro nasazení v menším obvodu někdy plně 
dostačuje osobní automobil, ovšem nároky na terén vyžadují pohon všech 4 kol. Proto je 
prakticky nezbytné, aby výjezdový automobil ZPP byl s náhonem 4x4. V lidnatějších 
lokacích respektive ve větších, zpravidla krajských městech, tvoří tým vyšetřovatelů více 
než jedna osoba. Výjezdový automobil proto musí být koncipován tak, aby pojmul větší 
osádku, minimálně 4 osoby. Stejně tak zavazadlový prostor musí být dostatečný s ohledem 
na výše uvedené vybavení pro zjišťování příčin požárů a také pro umístění osobních 
ochranných pomůcek vyšetřovatele.  
 

7.5. Vybavení automobilu pro zjišťování příčin požárů 
 
Vybavení je koncipováno pro výjezdový automobil krajského týmu vyšetřovatelů. 
Konkrétně pro hlavní město Prahu.  
 
Požadavky na provoz [9] 
 
• 5 míst k sezení - standardní výjezd je ideální v počtu 2 vyšetřovatelé + 1 technik 

(dokumentarista) + řidič, v případě došetření velkých požárů jede na místo i ředitel 
odboru popř. se další volné místo využije pro stáže atp.  

• náhon 4x4  

• zavazadlový prostor minimálně 2000 litrů (měřeno pod střechu) 
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• výkon motoru alespoň 80 kW (dostatečný výkon v poměru k hmotnosti) 

• klimatizace (i v prostoru zadních sedadel) 

• autorádio s automatickým laděním dopravních informací 

• přenosná odnímatelná navigace 

 
Požadavky na bezpečnost [9] 
 
• vybavení přepážkou (mříží) bezpečně oddělující zavazadlový prostor a prostor pro 

posádku  

• na všech sedadlech tříbodové pásy 

• airbagy řidiče a spolujezdce 

• ABS 

• zvláštní varovná světla žluté barvy na zadní straně vozu 

• reflexní pruhy na obvodu karoserie 

 
Požadavky na kabinu a nástavbu [9] 
 
• osvětlení ke čtení dokumentace (lampička) na místě velitele vozu   

• police na uložení přileb a fotobrašen v prostoru druhé řady sedadel  

• schránka na uložení dokumentace mezi sedadlem řidiče a spolujezdce 

• věšáky na zásahové kabáty 

• sklopný stolek na psaní v prostoru druhé řady sedadel 

• vybavení nástavby (dle Vyhl. MVČR Č. 35/2007 Sb o technických podmínkách 
požární techniky, s přihlédnutím k připravované specifikaci vyšetřovacího automobilu 
formou přílohy výše uvedené vyhlášky) pro stabilní posádku 1 + 3 

 
Požadavky na vybavení nástavby pro stabilní posádku 1 + 3 [9] 
 
• dýchací přístroj 4 Ks 

• přenosný hasicí přístroj práškový 2 ks 

• ruční akumulátorová svítilna s držákem a paticí na dobíjení v automobilu 4 ks 
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• ruční vyprošťovací nástroj 

• řezák na bezpečnostní pásy v držáku  

• lékárnička velikost II 

• ženijní nářadí uložené ve schránce na podlaze automobilu, přístupné po otevření 
zadních dveří a končící pod druhou řadou sedaček automobilu 

- lopata 

- kopáč 

- koště cestářské 

- motyko-sekera 

- polní lopatka 

- sekyra 750 g 

• uzavíratelná vyjímatelná bedna s úchyty na přenášení pro transport znečištěných a  
páchnoucích vzorků o rozměrech cca 40x50x 30 cm 

• nádoba na vodu 25l s výpustním kohoutem na mytí a oplachování 

• dva halogenové světlomety o výkonu 500 W pro osvětlení místa požáru se stativem 
(trojnožkou) a připojovacím kabelem na cívce 2 x 25 m 

• energetický zdroj (přenosná elektrocentrála) o výkonu min 1000 W  

• police na další převážený materiál o celkovém objemu min 100 litrů 

Automobil je také nutné vybavit výstražným světelným a zvukovým zařízením, 
radiostanicí a výbavou dle Vyhl. MVČR Č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách 
požární techniky. 
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8. ZÁVĚR 
 
V předcházejících částech této práce je uvedeno, že prakticky každý požár má svá 
neopakovatelná specifika a odlišuje se v mnoha znacích. U velkých požáru to platí 
dvojnásobně. Obecně ale lze říci, že průběh šetření běžného požáru, lze aplikovat i na 
velké požáry, jen s jistou momentální specifikací a s ohledem na konkrétní požár. 
Konkrétní podmínky na místě jednoznačně ovlivňují způsob šetření příčiny a dalších 
okolností požáru. 
Ze zkušeností v praxi lze však obecně odvodit určité společné základní prvky, které 
se objevují u většiny případů zjišťování příčin vzniku požáru. 
Zkušenosti, které jsem získal jako hasič na výjezdu, jsem pak mohl uplatnit i při zjišťování 
příčin požárů. Pro vyšetřovatele jsou zkušenosti s likvidací požáru neocenitelné. Jak 
v pochopení chování požáru, jeho šíření a jeho následnou likvidaci, tak i následně při 
jednání se zasahujícími hasiči, pokládání správných otázek a celkové spolupráci při šetření 
požárů.  
Praxe více než 13 let na úseku zjišťování příčin požárů mě utvrzuje v tom, že velké požáry 
se od těch běžných odlišují. Není zde zásadní odlišnost, co se týká postupu šetření samotné 
příčiny požáru, ale hlavně organizací práce, spolupráce v týmu a kvalitním a včasným 
sběrem dat.  
Brzký příjezd k místu požáru je pak základním předpokladem k úspěchu šetření příčiny 
požáru, stejně jako přítomnost vyšetřovatele a jeho týmu při došetření. Pro vyšetřovatele je 
ideální být u požáru od počátku až do konce, stejně tak být u výslechu svědků a sběru dat 
či odběru vzorků. Pokud má vyšetřovatel k dispozici i technika na pořízení fotografií a 
video snímků, je jeho práce více efektivní. Během mé praxe vyšetřovatele se to již 
mnohokrát potvrdilo.  
Pro vyšetřovatele příčin vzniku požáru je neméně důležité seznamovat se navzájem 
s postupy vyšetřování velkých požárů od svých kolegů. Rozmanitost jednotlivých požárů a 
počet neobjasněných příčin u některých případů to jen potvrzuje.  
Univerzálnost vyšetřovatelů je základním předpokladem dobrého vyšetřovatele, který musí 
znát nejen běžné postupy likvidace požáru, chování stavebních konstrukcí nebo rychlosti 
šíření plamene při hoření různorodých materiálů, ale vyšetřovatel musí mít základní 
chemické vzdělání stejně tak i v oboru elektro.  
Ne nadarmo se říká, že hasičský vyšetřovatel je to nejlepší mezi represí a prevencí.  
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10.   VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK 
 
akceleranty – hořlavá látka (nejčastěji kapalina) podporující hoření (například benzín)  
 
HZS – Hasičský záchranný sbor 
 
IZS – Integrovaný záchranný systém 
 
kriminalistické ohnisko – místo, kde požár vznikl 
 
likvidace požáru – doba, kdy je požár úplně uhašen a je ukončen zásah jednotek PO 
 
lokalizace požáru – doba, kdy je zřejmé, že se požár dále nešíří a je plamenné hoření je 
pod kontrolou 
 
Odborné vyjádření – dokument, který zpracuje vyšetřovatel k příčině vzniku  požáru a 
dalším okolnostem mající vliv například na rozšíření požáru 
 
PČR – Policie České republiky 
 
Požár – každé nežádoucí hoření 
 
Požár většího rozsahu – požár, u kterého je nasazen velký počet sil a prostředků, k jeho 
likvidaci je nutné nasazení několika bojových úseků s ohledem na rozlohu požáru, 
následky požáru přesahují škodu větší než 5. milionu korun 
 
požární ohnisko – místo, kde došlo k nejintenzivnějšímu hoření 
 
Požářiště – místo požáru 
 
SIAŘ – Sbírka interních aktů ředitele 
 
SSU – statistické sledování událostí 
 
svědecké ohnisko – místo zpozorování požáru  
 
ZPP – zjišťování příčin požárů 
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