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ABSTRAKT 

 
Předloţená bakalářská práce se zabývá studiem produktů hoření a jejich vlivem na 

ţivotní prostředí a organismus člověka. Je zde vysvětlena podstata hoření a podmínky, za 

kterých hoření vzniká. Při tomto ději je vyvinuto velké mnoţství různých sloučenin. Jako 

konkrétní příklady byly z anorganických sloučenin vybrány následující: oxid uhelnatý, oxid 

uhličitý, oxid siřičitý, sulfan, chlorovodík, kyanovodík, nitrozní plyny a amoniak. 

Z organických sloučenin bylo vybráno pouze několik příkladů, například při hoření plastů 

nebo po následném hašení hasícími přístroji je vyvinuta velmi rozmanitá paleta organických 

látek. Toto pestré sloţení látek někdy nelze ani přesně zjistit. Z celé řady sloučenin byl 

vybrán fosgen, formaldehyd, acetaldehyd, polyaromatické uhlovodíky a extrémně toxické 

látky. Při hoření se škodlivé látky dostanou nejdříve do ovzduší a pak se mokrým či suchým 

spadem dostanou do ostatních sloţek ţivotního prostředí. Tyto produkty hoření mají 

různorodý negativní dopad jak na člověka, tak na ţivotní prostředí. V některých případech 

mají tyto látky aţ fatální následky na všechny sloţky ţivotního prostředí.  

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The submitted thesis deals with the study of combustion products and their impact on the 

environment and human organism. It explains the nature of combustion and conditions 

under which the fire originates. In this action is developed a large number of different 

substances. As concrete examples of inorganic substances were selected following 

compounds: carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide, sulphates, hydrogen chloride, 

hydrogen cyanide, nitrous gases and ammonia. From the organic compounds were selected 

only a few examples, such as the burning of plastics or the subsequent fire extinguishing 

device is developed by a diverse range of organic compounds. The wide range of 

compounds was chosen phosgene, formaldehyde, acetaldehyde, PAHs and extremely toxic. 

When burning the noxious substances into the air first and then wet or dry slope to reach the 

other components of the environment. These combustion products have diverse adverse 

effects on both humans and the environment. In some cases, these substances have fatal 

consequences for all components of the environment. 
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1 Úvod 

Hoření je exotermická fyzikálně chemická oxidační reakce. Při tomto ději se uvolňuje 

energie vázaná ve spalovaném palivu. Hořlavá látka reaguje s oxidačním prostředkem 

vysokou rychlostí za vzniku tepla a světla. Jedná se o nejjednodušší metodu termické 

přeměny hlavně organických paliv za přístupu kyslíku na tepelnou energii. Setkáváme se 

zde s pojmy poţár a oheň. Oheň je řízené, kontrolované hoření, vyskytující se na omezeném 

prostoru. Poţár je naopak neřízené hoření a páchá ohromné škody na ţivotním prostředí 

a lidských ţivotech. 

Při hoření dochází u kaţdého materiálu k chemickým změnám, při kterých dochází 

k určité přeměně jedné látky na látku jinou, která má jiţ odlišné vlastnosti. Při hoření vzniká 

několik základních produktů. Hovoříme zde hlavně o teple, světle, kouři, hořlavých 

nespálených plynech a popelu. Jsou zde také popsány různé druhy hořlavin, se kterými se 

můţeme setkat i v běţném ţivotě. Sloţení a mnoţství produktů hoření  závisí na chemické 

skladbě hořlaviny a také na druhu oxidačního prostředku.  

Organické i anorganické hořlaviny jsou sloţeny zejména z uhlíku, vodíku, kyslíku, síry, 

fosforu a dusíku. Tudíţ v produktech hoření dle pravidla, ţe ţádná částice či prvek se 

neztratí, ale pouze přemění do jejich jiné formy, nalezneme v produktech hoření sloučeniny 

obsahující v sobě právě tyto prvky. Jedná se především o oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxid 

siřičitý, sulfan, chlorovodík, kyanovodík, nitrozní plyny a amoniak. V současné době je 

pouţíván velký sortiment materiálů (př. PVC), z nichţ je při hoření vyprodukováno značné 

mnoţství toxických a velmi toxických látek. Hovoříme například o fosgenu, formaldehydu, 

acetaldehydu, polyaromatických uhlovodíkách a extrémně toxických látkách. Ve skutečnosti 

vzniká obrovský sortiment různorodých organických a anorganických látek, které nelze 

s naprostou přesností určit, proto bylo vybráno několik hlavních zástupců, které byly 

následně podrobně popsány. 

Cílem této práce bylo pojednat o vlivu produktů hoření na člověka a ţivotní prostředí. 

Následky hoření, zejména poţáru, představují velkou zátěţ na ţivé organismy, 

ale samozřejmě mají i značný ekologický dopad. 
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2 Fyzikální a chemické vlastnosti hoření 

2.1 Podmínky pro hoření  

Podmínky pro hoření jsou rozmanité. Předpokládáme, ţe hoření vzniká hlavně vlivem 

vysoké teploty či odpařováním těkavých látek. Některé látky dokonce vzplanou a 

nepotřebují k tomu vnější iniciaci, v takovém případě se jedná o samovznícení. 

 

2.1.1 Teplota a její podstata  

Teplota patří mezi základní fyzikální vlastnosti, které charakterizují veškeré existující 

látky. Obecně lze říci, ţe teplo je nejstarší známá energie, která je jiţ po tisíciletí vyuţívána 

lidmi [1]. 

Princip vzniku tepla lze popsat následovně. Ţádný atom v našich běţných podmínkách 

není v klidu, ale lze říci, ţe je více či méně v pohybu (kmitá). Čím více látce dodáváme 

energie, tím více její částice kmitají a látka zvětšuje i svůj objem. Díky tomuto pohybu 

(kmitání) vzniká v látce teplo. Kmit má také za příčinu, ţe se atomy od sebe více vzdalují 

a tím pádem látka zvětšuje svůj objem. Důkazem tohoto principu je rtuťový teploměr [1]. 

Pro běţnou praxi pouţíváme Celsiovu stupnici, tato stupnice je definována teplotním 

stavem tání ledu (0 °C) a teplotním stavem bodu varu (100 °C). Protoţe moment, kdy 

v měřeném prostředí dochází k úplnému zastavení kmitu částic a hmota nemá vnitřní 

energii, je stav vyjádřený pomyslnou teplotou -273,15 °C (0 °K) pro energetické výpočty 

byla zavedena Kelvinova teplotní stupnice. Tento moment nulového tepelného stavu je 

charakterizován jako absolutní nula [2]. 

 

2.1.2 Odpařování látek 

Obecně lze tvrdit, ţe kaţdá hmota (látka) se odpařuje, ale jsou různé podmínky, za jakých 

k tomuto jevu dochází. Kmit částic s tímto jevem ovšem souvisí. Dodáváme-li látce určité 

mnoţství energie, zvyšujeme tím kmitání částic v hmotě. Kdyţ se tyto částice rozkmitají do 

tak velké míry, ţe síla kmitu je větší neţ přitaţlivost v atomové mříţce látky, pak tyto 

částečky začínají volně odletovat do prostoru. Dochází k varu a odpařování látky [3]. 

Existují i některé látky s nestabilní krystalickou mříţkou, které neudrţí pohromadě své 

atomy ani při záporných teplotách. Atomy se pak volně odpařují. Takové látky se nazývají 

těkavé [3]. 
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2.1.3 Samovznícení 

Samovznícení je děj, při kterém se látka ohřeje na teplotu hoření, případně můţe vývinem 

energie látka explodovat. Platí zde stejné podmínky jako u vznícení, ţe mnoţství vzniklého 

tepla je větší neţ teplo odváděné do okolního prostředí. To znamená, ţe rozhodujícím 

faktorem jsou podmínky pro akumulaci tepla. Energie, jeţ vznikne, je důsledkem právě 

probíhajících dějů. Podle procesů vedoucích ke zvýšení teploty, dělíme samovznícení 

na fyzikální, chemické a biologické. Jednotlivé druhy samovznícení mohou probíhat 

různou rychlostí [3]. 

  

2.1.3.1 Fyzikální samovznícení 

Jedná se například o adsorpci plynů a par za přítomnosti katalyzátorů, či o zvýšenou 

teplotu prostředí apod. [4]. 

Jako příklad tohoto druhu samovznícení, lze uvést samovznícení uhlí, jedná se zejména 

o hnědé uhlí. Samovznícení uhlí je v počáteční fázi způsobeno zejména adsorpcí plynů a par 

uhelnou hmotou. Mnoţství tepla uvolňující se při tomto pochodu, závisí na povaze 

pohlcovaných plynů a par. Při adsorpci vodních par odchází největší mnoţství tepla. 

V rozmezí 60 aţ 70 °C dochází adsorpcí k uvolňování tepla. Při vyšších teplotách se spíše 

jedná o oxidaci uhelné hmoty, a proto samovznícení uhlí lze rovněţ řadit mezi chemické 

samovznícení [4]. 

K fyzikálnímu samovznícení řadíme i tzv. tepelné samovznícení. Je způsobeno zvýšenou 

teplotou prostředí. Pod tímto pojmem si lze představit pochod, kdy dojde ke vznícení 

hořlavé látky, na kterou je dlouhodobě působeno poměrně nízkou teplotou (cca 100 °C). 

Reakce neprobíhá při nízkých teplotách. Proces oxidace začne aţ po zahřátí materiálu na 

kritickou teplotu. K tomuto druhu samovznícení jsou náchylné hlavně různé organické 

vláknité materiály. Musíme však předpokládat dobré podmínky pro akumulaci tepla 

a dlouhodobé působení vnějšího tepelného impulsu. Jsou známy případy poţárů dřevěných 

konstrukcí budov, které vznikly v důsledku působení tepla potrubí ústředního topení o 

teplotě 110 - 160°C po dobu několika měsíců [4]. 

 

2.1.3.2 Chemické samovznícení 

Jako příčinu chemického samovznícení lze povaţovat exotermickou reakci. Tato reakce 

můţe při dostatečné akumulaci tepla vést k samovznícení reagující látky či jiných 

přítomných hořlavých látek. Nejrozšířenější skupinou látek schopných samovznícení jsou 

tzv. vysychavé oleje a výrobky z těchto olejů. Vše se děje díky exotermické reakci [4]. 

Samovznícení je způsobeno vysychavými oleji. Jeho podstata spočívá v tom, ţe tyto látky 

ve svých molekulách obsahují dvojné vazby, na které se můţe vázat kyslík. Důsledkem 

okysličování je, ţe látky následně houstnou a tuhnou. Dochází k uvolňování tepelné energie. 

Pokud uvolněné teplo nemůţe odejít do okolí, tak dojde k jeho akumulaci a to má za příčinu 

zvýšení teploty. Nastane samovznícení hořlavých látek [4]. 

K látkám, které jsou příčinou samovznícení, řadíme některé organické oleje a tuky, 

včetně výrobků z nich. Dále sem lze řadit i některé organické kyseliny, jako např. kyselinu 
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olejovou, linoleovou a další. Výjimku tvoří minerální oleje, které nejsou schopny 

samovznícení.  Nejčastěji je původem chemického samovznícení fermeţ. Jedná se v 

podstatě o zahuštěný lněný olej, případně jeho směs s jinými vysychavými oleji. Mimo 

fermeţ můţeme uvést i alkydové pryskyřice, které se pouţívají k výrobě nátěrových hmot. 

V následující tabulce jsou uvedeny příklady rostlinných a ţivočišných olejů a jejich sklon 

k samovznícení [4]. 

 

Tabulka 1: Přehled některých rostlinných a ţivočišných olejů se sklonem k samovznícení [4] 

 

Rostlinné a živočišné oleje a tuky 

Název Sklon k samovznícení 

lučný ano 

dřevný ano 

konopný ano 

mandlový ne 

podzemnicový ne 

olivový ne 

palmový olej ne 

husí sádlo ne 

vepřové sádlo ne 

 

V ojedinělých případech můţe dojít dokonce i k chemickému samovznícení pracích 

prostředků. Jde například o mýdlové vločky, práškové mýdlo, prací prášky a další. 

Na samovznícení těchto látek mohou mít vliv nedostatky v technologii výroby. Jedná se 

například o slabou alkalitu, špatně dosušené mýdlo, vysoké vrstvení obalů s nedostatečným 

prouděním vzduchu, vlhkost apod. [4]. 

 

2.1.3.3 Biologické samovznícení 

Jako příklad biologického samovznícení lze uvést samovznícení rostlinných produktů. 

Dochází zde k samovolnému zahřívání aţ na teplotu, při které dojde k samovznícení. 

K tomuto procesu jsou náchylné různé rostlinné materiály, které musí být dostatečně navlhlé 

a uloţené ve větších celcích ( seno, sláma ). Jedná se o velikosti cca 35 m
3
, která se nachází 

v krytých a tepelně izolovaných prostorách (např. půda). Jako konkrétní případy lze uvést 

jetel, vojtěšku, slámu ječnou a ovesnou, ale i chmel, listí, luskoviny, rákosí apod. [4]. 

Nerovnoměrné rozloţení vlhkosti a tím různorodá jakost vrstvené hmoty je podmínkou 

pro samovznícení. Podstata biologického samovznícení je činnost mikroorganismů 

(bakterií), které svou činností zvýší teplotu aţ na 75 °C. Při této teplotě mikroorganismy 

odumírají. Tato teplota je ale jiţ dostačující pro rozpad některých jednodušších rostlinných 

látek, ve kterých vzniká uhlík. Uhlík dále oxiduje a tím zvyšuje teplotu látky, vzniká další 
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uhlík. Uvolňují se i jiné látky, ale aţ při teplotě 240 – 330 °C.  Následně dojde ke vznícení 

rostlinné hmoty [4]. 

2.2 Hoření  

Hoření je exotermická fyzikálně chemická oxidační reakce. Při reakci se uvolňuje energie 

vázaná ve spalovaném palivu. Hořlavá látka reaguje s oxidačním prostředkem vysokou 

rychlostí za vzniku tepla a světla. Jedná se o nejjednodušší metodu termické přeměny hlavně 

organických paliv za přístupu kyslíku na tepelnou energii [3]. 

Při výkladu pojmu hoření se lze setkat s výrazy oheň a poţár. Oheň lze definovat jako 

lidmi řízené hoření, které je omezeno určitým prostorem [5]. Na rozdíl od ohně je požár 

kaţdé neţádoucí hoření. Dochází při něm k usmrcení či zranění osob, zvířat nebo ke škodám 

na materiálních hodnotách. Za poţár se povaţuje i neţádoucí hoření, při kterém byly osoby, 

zvířata, materiální hodnoty nebo ţivotní prostředí bezprostředně ohroţeny. Kaţdý poţár 

musí být bez odkladu oznámen hasičskému záchrannému sboru [6]. 

 

2.2.1 Proces hoření 

Proces hoření byl jedním z prvních chemických dějů, které lidstvo poznalo jiţ na počátku 

své existence. Na začátku ho člověk vyuţíval hlavně jako zdroj tepla a k různé úpravě 

potravin. Později se ho naučil ovládat. Začal měnit chemickou energii hořící soustavy 

na jinou energii, která je potřebná pro ţivot. Jedná se o další druhy energií, například 

o elektrickou, mechanickou a další [5]. 

 

2.2.1.1 Obecně o hoření 

Vlivem tepla dochází u hořlavých materiálů k většímu počtu postupných, paralelních 

fyzikálních a  chemických reakcí. Za určitých limitních podmínek a za přítomnosti 

oxidovadla začíná proces tepelného hoření. Tímto pojmem označujeme jakýkoliv relativně 

rychlý řetězový autokatalytický reakční mechanismus, který je spojený s uvolněním velkého 

mnoţství tepelné energie [5]. 

Teplo, které vznikne při hoření, představuje teplo uvolněné při oxidačních reakcí. 

Mnoţství tepla odcházející při hoření materiálů závisí na hořícím materiálu. Rozdílný 

materiál má za následek i různou barvu plamene. Jako příklad lze uvést svíčku, která má 

tmavý plamen a vyskytuje se u ní daleko niţší teplota neţ třeba u plamene hořáku svařovací 

soupravy, který je i o dost světlejší neţ plamen svíčky [7]. 

Pojem hoření můţeme definovat jako chemickou reakci, která je provázena vyzářením 

světla a uvolňováním tepla. Hoření vzniká a probíhá za konkrétních podmínek. Základním 

procesem všech existujících reakcí hoření jsou redoxní reakce. K tomuto ději je třeba 

přítomnost hořlavé látky (palivo), oxidačního prostředku (kyslík či vzduch) a tepla (zdroj 

zapálení). Aby se zamezilo vzniku hoření, stačí pouze narušit trojúhelník těchto tří faktorů. 

To znamená, ţe je třeba zamezit vzniku plynných produktů, zvýšit nedokonalost jejich 

spalování či sníţit uvolněné teplo inhibitorů řetězových reakcí, jak v plynné 

tak v kondenzované fázi nebo ochladit palivo apod. Schematické znázornění podmínek 

procesu hoření je zobrazeno na obrázku [5]. 
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Obrázek 1: Schéma tří elementů [8] 

 

Hoření vzniká a probíhá, jak jiţ bylo zmíněno po splnění určitých podmínek. Jinak 

řečeno je zapotřebí přítomnosti hořlaviny, oxidačního prostředku a zdroje iniciace. 

Hořlavina a oxidační prostředek tvoří spolu hořlavý soubor [9]. Těmto látkovým 

komponentům je zapotřebí dodat energii pro zapálení. Samotný proces hoření můţe být 

vyvolán různými zdroji zapálení za určitý čas a při určitém sloţení atmosféry. Nejčastěji 

vyskytující se zdroje zapálení jsou uvedeny v tabulce [10]. 

 

Tabulka 2: Nejčastěji se vyskytující zdroje zapálení [10] 

 

Zdroj zapálení Teplota [°C] 

hořící zápalka 740 - 800 

hořící svíčka 650 - 950 

tlející cigareta 228 - 750 

hořící papír 800 - 850 

rozţhavená elektrická spirála 980 - 1000 

plamen zapalovače 650 - 860 

ţárovka 70 - 250 

 

2.2.1.2 Rozdělení hoření  

Hoření lze rozdělit na homogenní a heterogenní. Záleţí na skupenství jednotlivých 

sloţek, které jsou obsaţeny v hořlavém souboru. U homogenního hoření se hořlavý soubor 

vyskytuje v jednom skupenství. Lze sem zařadit hlavně hoření hořlavých kapalin. Neexistuje 

hranice mezi oxidačním prostředkem (vzduch) a palivem (hořlavé páry). Hořlavý soubor se 

vyskytuje v plynném stavu, nebo se látky navzájem míchají ještě před hořením. V případě 

homogenního hoření je charakteristickým znakem výskyt plamene [10]. 
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V případě heterogenního hoření je hořlavý soubor sloţený ze dvou skupenství. Jako 

palivo zde vystupuje pevná látka (např. dřevo, bavlna) a jako oxidační prostředek plyn 

(kyslík nebo vzduch). V případě heterogenního hoření je charakteristickým znakem 

například tlení na povrchu hořlavé látky [10]. 

Dále je moţné hoření rozdělit podle reakční rychlosti na hoření kinetické a difúzní. 

Kinetické hoření je hoření, u kterého je rychlost závislá pouze na rychlosti chemické reakce 

mezi palivem a oxidační látkou. Jako příklad lze uvést explozi. 

Difúzní hoření je hoření, které je závislé na čase potřebném k zajištění fyzikálního 

kontaktu mezi palivem a oxidačním prostředkem. Rychlost difúze oxidačního prostředku 

do paliva určuje celkovou rychlost hoření. Difúzní hoření je většina poţárů hořlavých látek 

na volné ploše a objektů [5]. 

Jako další druhy hoření můţeme uvést dokonalé a nedokonalé. Při dokonalém hoření 

nevznikají jiţ ţádné zplodiny, které by byly schopné dalšího hoření, jedná se hlavně o oxid 

uhličitý a vodní páry. Pojmenování dokonalé hoření vzniklo díky probíhající dokonalé 

chemické reakci. Jako příklad této reakce lze uvést požár plynu, který uniká z potrubí, jež se 

vyskytuje na volných prostranstvích, v tomto případě se průběh požáru přibližuje téměř 

dokonalému hoření [1]. 

Při nedokonalém hoření vznikají zplodiny, které jsou dále schopné dalšího hoření. 

V tomto případě se tedy nejedná o dokonalou chemickou reakci. Při každém požáru musíme 

vždy počítat s tím, že se jedná o nedokonalé hoření. V každém případě se jedná o jinou 

kvalitu požáru, vše se řídí dle druhu hořlavé látky a přístupu oxidačního prostředku. Jako 

příklad nedokonalého hoření si můžeme uvést požár ve sklepě. Ten lze označit jako klasický 

příklad nedokonalé formy hoření. V tomto případě dokážou zplodiny často vytvořit výbušné 

koncentrace, což může mít fatální následky. Pro zasahující hasiče přestavuje velké 

nebezpečí vznik zplodin nedokonalého hoření. Často vyskytujícím se  produktem 

nedokonalého hoření je v případě organických hmot oxid uhelnatý. V případě nedokonalého 

hoření mnoha druhů plastů vznikají produkty jako například kyanovodík (HCN), 

karcinogenní a mutagenní látky, různé ultrajedy, apod. [1]. 

Pokud hoření probíhá formou výbuchu, nazýváme jej explozivní hoření. Výbuch je 

rychlá fyzikálně chemická reakce, která je provázená okamžitým uvolňováním velkého 

množství energie. Chemický výbuch probíhá formou explozívního hoření či detonací. Obě 

tyto formy hoření se od sebe liší hlavně rychlostí šíření [1]. 

 

2.2.1.3 Zpomalovače hoření 

Zpomalovače hoření, jinak řečeno retardéry hoření, jsou látky sniţující hořlavost jiných 

látek a materiálů. Zlepšují jejich poţárně technické parametry, tudíţ zvyšují odolnost vůči 

poţáru. Hovoříme nejčastěji o sloučeninách bromu, fosforu, chloru, antimonu, hliníku, 

dusíku, boru, síry, křemíku, vápníku, hořčíku a případně dalších kovů [11]. 

Retardéry hoření rozdělujeme dle vlastností na aditivní, reaktivní a povrchové. Aditivní 

zpomalovače tvoří s určitou látkou směs, tím ovlivňují některé další vlastnosti dané látky. 

Do této skupiny patří oxid antimonitý, boritany, estery kyseliny fosforečné (trikrizylfosfát, 

thiofosfát apod.), halogenderiváty (chlorparafín, bromderiváty).  

Reaktivní retardéry hoření jsou chemicky vázány přímo v řetězci polymeru. Jedná se 

o technologicky náročnější a draţší chemické sloučeniny. Řadíme k nim fosforylované 



14 

polyoly, organofosfáty, halogenderiváty (bromované polyoly, pentabromfenol, tribromfenol 

a další).  

Povrchové zpomalovače hoření tvoří ochrannou vrstvu na povrchu látek či materiálů. 

V tomto případě jde o technologicky nejméně náročné a levné látky, které se pouţívají 

hlavně při ochraně různých vodičů a kabelů. Jde o retardované plasty, které se vyuţívají 

zejména v elektrotechnice, elektronice, ve strojírenství, ve stavebnictví a v mnoha dalších 

průmyslových odvětvích [11].  

Z těchto účinných retardérů hoření lze vybrat zejména halogenované zpomalovače. 

Bohuţel některé z nich nevyhovují ekologické a zdravotní politice. Jejich pouţívání je 

značně omezeno národními předpisy. Rozkládají se za vzniku toxických a korozivních látek 

nebezpečných hlavně pro počítačové systémy. V případě bezhalogenovaných retardérů se 

jedná především o anorganické sloučeniny, které nemají tak velký účinek a dávkují se 

ve vysokých koncentracích, coţ má za následek negativní ovlivnění pevnosti konečných 

výrobku, například plastů. V současné době se hodně pouţívá na místo halogenovaných 

retardérů hoření například hydratovaný oxid hlinitý (Al2O3 ∙ 3 H2O) [11]. 

 

2.3 Hořlaviny 

Hořlaviny jsou látky, které za podmínek poţáru hoří a uvolňují při tom energii. Nejčastěji 

se jedná o energii ve formě světla a tepla. Během procesu hoření mění hořlaviny svůj 

chemický charakter a produkují většinou širokou paletu toxických i velmi toxických látek. 

Netvoří chemicky jednotnou, vymezenou přesně definovatelnou skupinu látek jako jsou 

například oxidy, kyseliny apod. Naopak pod výše uvedenou, jednoduchou definici lze 

zahrnout celou řadu různých látek, rozdílného vzhledu a vlastností [3].  

 

2.3.1 Dělení hořlavin 

Hořlaviny lze dělit dle několika hledisek. Jako nejjednodušší dělení hořlavin lze zvolit 

moţnost rozlišení na přírodní a technické hořlaviny. K přírodním hořlavinám patří 

například zemní plyn, ropa, obilí, různé typy uhlí, les a další přírodní produkty [9]. 

 K technickým hořlavinám patří dvě podskupiny. První podskupinu tvoří hořlaviny, 

které vznikají zpracováním přírodních produktů. Jedná se například o benzín, motorovou 

naftu, koks a další. Do druhé podskupiny technických hořlavin patří látky synteticky (uměle) 

připravené např. polyvinylchlorid, barviva, ředidla, rozpouštědla apod. [9]. 

Dále lze hořlaviny dělit podle fyzikálně – chemických vlastností. Následně také dle 

poţadavků technické praxe a rozdělení podle nauky o fázích je uvedeno v tabulce [3]. 
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Schéma 1: Třídění hořlavých kapalin [3] 

2.3.2 Třídy nebezpečnosti 

Působení toxických látek (jedů) na ţivou hmotu je velmi sloţitý biochemický proces. 

Bylo stanoveno třídění pro doposud známé látky podle jejich toxických vlastností a účinků 

na ţivý organismus. Jedná se o tzv. toxikologický kódovací systém (TCS). Poskytuje 

základní informace i pro hasičskou praxi. TCS dělí látky do 7 tříd nebezpečnosti, které jsou 

uvedeny v tabulce [3]. 

 

Tabulka 3: Třídy nebezpečnosti látek [3] 
 

Označení 
třídy 

Stupeň nebezpečnosti Příklady 

F Látka mimořádně nebezpečná 
Tabun, tetrakarbonyl niklu, 

tetraethylfosfát 

E Látka velmi silně nebezpečná Strychnin, fosgen, kyanovodík, sulfan, 

D Látka silně nebezpečná Kyanid draselným oxid uhelnatý, chlor 

C Látka středně nebezpečná Oxid siřičitý, sirouhlík, nitrobenzen 

B Látka slabě nebezpečná Amoniak, kyselina fosforečná, oxiran 

A Látka velmi slabě nebezpečná ethanol, oxid uhličitý, chlorid draselný 

0 Látka prakticky bez nebezpečí Voda, dusík, kyslík, chlorid sodný, helium 

 

V toxikologické literatuře se uvádí dvě velká písmena například E D pro označení stupně 

nebezpečnosti látek. Tato informace se uvádí z pravidla na závěr popisu vlastností a 

toxických projevů těchto látek. První písmeno označuje třídu akutního nebezpečí látky a 

druhé písmeno třídu chronického nebezpečí látky. Tato informace je důleţitá pro hasiče [3]. 

HOŘLAVINY 

Systémy homogenní 

(jednofázové) 

Systém heterogenní 

(vícefázový) 

Čisté, chemicky 

definované fáze plynné, 

kapalné a tuhé 

Prvky (například: vodík, 

síra, fosfor, sodík, hliník) 

Homogenní směsi plynů, 

kapalin a tuhých látek 

Sloučeniny (například: 

metan, acetylen, etanol, 

kyselina palmitová) 

Příklad heterogenní 

hořlaviny: dřevo 

impregnované olejem  



16 

 

2.3.3 Praktické dělení hořlavin  

Kaţdodenní praxe vyţaduje dělení hořlavin do různých tříd, skupin a podskupin. 

Hořlaviny se dělí podle skupenství do tří tříd na pevné, kapalné a plynné. [11]. Důleţitou 

charakteristikou hořlavé látky je teplota vzplanutí, tj. nejniţší teplota, na kterou musí být 

látka zahřátá, aby při přiblíţení k plameni vzplanula. Pevné hořlavé látky se rozdělují 

na samozápalné a výbušné [13]. 

Kapalné hořlaviny jsou podle teploty vzplanutí děleny do čtyř tříd. Zařazení hořlavé 

kapaliny do příslušné třídy nebezpečnosti stanovuje výrobce. Pokud není prokázána třída 

nebezpečnosti hořlavé kapaliny, posuzuje se kapalina jako hořlavina I. třídy nebezpečnosti. 

Stupeň nebezpečí u hořlavých kapalin je výrazně ovlivněn skutečností, zda je hořlavá 

kapalina mísitelná s vodou či nikoliv. Hořlavé kapaliny nemísitelné s vodou tvoří zvláštní 

skupinu poţárně nebezpečných látek, které jsou uvedeny v tabulce [14]. 

 

Tabulka 4: Třídění hořlavých kapalin podle teploty vzplanutí [14] 

 

Třída teplota vzplanutí Příklady 

I.  21 °C 
aceton, ethanol, ether, dioxan, methanol, 

benzin, toluen, benzen 

II. 21 °C – 55 °C butanol, nafta, ledová kys. octová, petrolej, 

III. 55 °C – 100 °C ethylenglykol, anilin 

IV. 100 °C – 250 °C anthracen, vyšší alkoholy 

 

Mezní mnoţství hořlavých kapalin ke skladování se udávají v hodnotách pro I. třídu 

nebezpečnosti. Mezní mnoţství hořlavých kapalin dalších tříd se stanoví přepočtem dle 

tabulky [3]. 

 

Tabulka 5: Součinitel pro přepočet objemu hořlavých kapalin [3] 

 

Třída nebezpečnosti Součinitel 

II 5 

III 10 

IV 100 

  

Pokud si zvolíme konkrétní příklad, řešení bude vypadat následovně. Budeme mít 1 litr 

hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti, coţ lze přepočítat a výsledek je, ţe 1 litr hořlavé 

kapaliny I. třídy nebezpečnosti je ekvivalentní objemu 5 litrů hořlavé kapaliny II. třídy 

nebezpečnosti nebo 10 litrů hořlavé kapaliny III. třídy či 100 litrů hořlavé kapaliny IV. třídy 

nebezpečnosti. Vše se řídí dle pravidel, které jsou zobrazeny v tabulce výše [3]. 

Hořlavé kapaliny lze dále dělit dle teploty vznícení do následujících teplotních tříd. Tyto 

třídy jsou vyznačeny v tabulce. Kdyţ látku zařazujeme do teplotní třídy a třídy 
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nebezpečnosti hořlavých látek, je vţdy nutné vyhodnocovat obě charakteristiky. Hlavně 

v případě čerpání hořlavých kapalin můţe dojít k nepříjemným následkům v případě 

chybného zařazení kapaliny. Existují hořlavé kapaliny, které náleţí do stejné třídy 

nebezpečnosti (např. I. třídy), ale vyskytují se v různých teplotních třídách. To znamená, ţe 

jedna látka se vznítí při zahřátí na teplotu 150 °C (T4), ale druhá jiţ při zahřátí na 80 °C (T6) 

[15]. 

 

Tabulka 6:  Rozdělení hořlavých kapalin podle teploty vznícení [15] 

 

Označení teplotní třídy Teplota (°C) 

T1 teplota vznícení nad 450 

T2 teplota vznícení 300 aţ 450 

T3 teplota vznícení 200 aţ 300 

T4 teplota vznícení 135 aţ 200 

T5 teplota vznícení 100 aţ 135 

T6 teplota vznícení 85 aţ 100 

 

V případě stanovení teploty vznícení se postupuje tak, ţe se vznícení vyvolá pouze 

působením tepla. Není pouţit otevřený plamen nebo jiskra. Některé příklady látek a jejich 

teploty vznícení jsou uvedeny v tabulce 7 [15]. 

 

Tabulka 7: Teploty vznícení některých látek [15] 

 

Druhy látek Teplota vznícení [°C] 

sláma 310 

seno 233 

plexisklo 460 

asfalt 260 

bavlna 450 

PVC 370 

celofán 240 

bavlna 450 

 

Nebezpečnost hořlavých plynů spočívá v tom, ţe obvykle tvoří se vzduchem výbušnou 

směs v širokém rozmezí koncentrace plynu ve vzduchu. Rozmezí nejmenší a největší 

koncentrace, kdy je směs plynu a vzduchu výbušná, udávaly tzv. meze výbušnosti tj. je 

rozpětí koncentrací hořlavého plynu ve směsi se vzduchem mezi dolní a horní mezí 

výbušnosti; vyjadřuje se v objemových procentech (% obj.) [13].  
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Mezi další moţnosti dělení hořlavin, které se uţívá v praxi, je dělení hořlavin 

do poţárních tříd, které jsou uvedeny v tabulce 8. Toto rozdělení je uznáváno ve většině 

evropských států [9].  

 

Tabulka 8: Dělení hořlavin do poţárních tříd [9] 

 

Požární třída Druh hořlavé látky 

A 
Hořlavé látky v tuhém skupenství, ţhnoucí a hořící plamenem, např. 

uhlí, dřevo, papír, seno, sláma, textilie a další 

B 

Hořlavé látky v kapalném skupenství hořící plamenem, např. ropa a 

ropné produkty, dehet, organické rozpouštědla, barvy, laky, tuky 

pryskyřice a další 

C 
Hořlavé látky v plynném skupenství hořící plamenem, např. acetylen, 

vodík, methan, propan – butan, oxid uhelnatý, zemní plyn a další 

D 
Hořlavé kovy a jejich slitiny, např. hořčík, hliník, sodík, draslík, 

oxidy uranu, thoria a další 

 

3 Produkty hoření 

Při hoření dochází u kaţdého materiálu k chemickým změnám. Látky jsou sloţeny 

z částic, při hoření není ţádná částice zničena, dochází zde pouze k určité přeměně jedné 

látky na jinou látku. Například při hoření kousku papíru, se uvolňují plyny a páry, tyto 

sloţky jsou v papíře obsaţeny a zůstane z nich pouze malý zbytek ve formě lehkých 

zuhelnatělých vloček. Součet hmotností všech produktů se vţdy rovná hmotnosti výchozí 

látky (části papírku na začátku). [12]. 

Při poţáru vzniká několik základních produktů. Jedná se o teplo, světlo, kouř, hořlavé 

nespálené plyny a nespálený tuhý zbytek (popel). Teplo je produktem hoření, jeho intenzita 

závisí na velikosti plamenů. Také je velmi často hlavní příčinou dalšího vznícení látek, 

popálení osob, poranění dýchacích cest či zranění hasičů, kteří při poţáru zasahují. [12]. 

Poţár je vysoce sloţitá chemická reakce. Tento děj výrazně mění chemickou podstatu 

a vlastnosti látek vstupujících do reakce. Jeho produkty páchají škodu nejen na majetku, 

ale i na ţivotech, zdraví lidí a samozřejmě i na ţivotním prostředí. Hasiči se ocitnou ve 

velmi horkém prostředí, plného nebezpečných sazí a kouře, jejichţ podstatu tvoří rozsáhlá 

paleta anorganických a organických produktů. Tyto produkty mají mnohdy výrazné toxické 

účinky [3]. 

Sloţení a mnoţství produktů hoření  závisí na chemické skladbě hořlaviny, dále také 

na druhu oxidačního prostředku. Organické i anorganické hořlaviny jsou sloţeny zejména 

z uhlíku, vodíku, kyslíku, síry, fosforu a dusíku. V produktech hoření nalézáme i jejich 

oxidy. Jedná se především o oxid uhelnatý CO, oxid uhličitý CO2, vodu H2O, oxid siřičitý 

SO2 a nitrózní plyny NOX. Prakticky veškeré oxidy, které při hoření vzniknou, jsou produkty 

exotermních reakcí [9]. 
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Při mnoha poţárech klasických i moderních materiálů vzniká široký sortiment toxických 

a velmi toxických látek. Z tohoto vyplývá, ţe smrtelné úrazy jsou spíše důsledkem otrav, 

neţ jako důsledek vysokých teplot při poţáru [3]. 

 

 

 

 

Schéma 2: Rozdělení zplodin hoření [11] 

 

3.1 Nebezpečí vyplývající ze zplodin hoření 

Při poţáru čekají na postiţené osoby a hasiče, kteří při poţáru zasahují, zejména 

4 nebezpečí. Většinou je vše spojeno víceméně s ovzduším na místě poţáru. Jedná se o kouř, 

sníţený obsah kyslíku, zvýšenou teplotu prostředí a toxicitu vznikajících plynů a par [12]. 

3.1.1 Kouř 

S kouřem se setkáváme u všech poţárů. Patří mezi nejnebezpečnější jev, který doprovází 

hoření. Mohou v něm být obsaţeny stovky různých chemických látek. Vše závisí na typu 

hořícího materiálu. Některé materiály při svém hoření vyvíjejí větší mnoţství kouře, 

neţ v případě jiných materiálů [12]. 
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Kouř vzniká zejména nedokonalým spalováním. Pro přítomné osoby je proto varováním, 

ţe se v jejich blízkosti můţe vyskytovat nebezpečný oxid uhelnatý (CO). V případě kouře se 

jedná o celkovou směs zahřátého vzduchu se suspendovanými pevnými látkami, kapalnými 

částečkami, výpary, plyny, aerosoly a páry. Pevné mikroskopické částečky uhlíku se 

postupně shlukují a vytvářejí saze [16]. 

Při hoření různých látek vzniká kouř, který se liší svým sloţením, barvou i zápachem. 

Jeho vlastnosti závisí na sloţení hořících látek a také na zplodinách dokonalého 

a nedokonalého spalování. Mezi několik moţností, které si lze uvést, jako příklady patří 

vlasy, tkaniny, srst a kůţe, které vytvářejí při spalování nepříjemně zapáchající látky, 

v nichţ se nachází pyridin (C5H5N), chinolin (C9H7N) i další sirné a dusíkaté sloučeniny. 

Další příklad je hoření gumy, při kterém vznikají různé sirné sloučeniny způsobující ostrý 

zápach dýmu. Při hoření tuků a olejů obsahuje kouř například akrolein CH2=CH-CHO, který 

má charakteristický a velmi ostrý zápach, který dráţdí sliznice dýchacích cest a očí. Při 

poţáru ropných produktů jsou v kouři navíc obsaţeny saze a uhlovodíky vytvářející 

specifický zápach tohoto kouře [9]. 

 Z barvy kouře lze odhadnout, o jakou hořící látku se jedná, ovšem musíme brát v úvahu, 

ţe barva kouře se můţe kdykoliv změnit. Vše se řídí dle podmínek, při kterých poţár hoří. 

Například při spalování sena, slámy a papíru je kouř ţlutobílý, při spalování dřeva vzniká 

šedočerný kouř. Hoření tkanin je doprovázeno hnědým kouřem a hoření ropných produktů je 

charakterizováno černým kouřem [9]. 

Nebezpečí kouře spočívá v jeho akutních a chronických účincích. V našem případě se 

budeme zabývat hlavně akutním nebezpečím, protoţe tyto podmínky jsou rozhodující 

pro hasiče. K akutnímu nebezpečí řadíme zejména jedovatost, karcinogenitu a mutagenitu. 

Jako další případ akutního nebezpečí je, kdyţ částice uhlíku vystupují jako dobré adsorpční 

činidlo, s tímto  uhlíkem se následně do plic dostávají i toxické látky, které byly zprvu 

neabsorbovány. Nelze také opomenout, ţe při vdechování kouře jsou větší částice ve 

vnějších dýchacích cestách zachyceny. V případě malých částic, ale k zachycení nedojde a 

tyto částice se dostanou aţ do průdušek a plic. Zde pokryjí jejich povrch a jejich účinkem se 

zhorší jejich funkce. Mezi akutní nebezpečí kouře patří samozřejmě i zhoršující se 

viditelnost a také slzení očí [17]. 

Pro lidskou bytost je kouř hlavní příčina úmrtí u poţárů. Lidé, kteří se nedostanou včas 

z místa poţáru, často umírají po expozici kouřem ještě dříve, neţ se k nim dostanou 

plameny. Kouř samozřejmě představuje velké nebezpečí i pro hasiče [16]. 

 

3.1.2 Snížený obsah kyslíku v ovzduší 

V průběhu hoření dochází ke spalování kyslíku. Zároveň zplodiny hoření vytlačují 

vzduch. Běţný obsah O2 v ovzduší se pohybuje okolo 21 %. Lidský organismus pociťuje 

nedostatek kyslíku, jestliţe obsah kyslíku v ovzduší klesne pod koncentraci 18 %. Účinky 

sníţeného obsahu kyslíku v atmosféře dle procentuálního zastoupení jsou vyznačeny 

v tabulce 9. Samozřejmě, ţe výsledné působení závisí na délce pobytu v takovém prostředí, 

na obranyschopnosti organismu a výskytu dalších zplodin hoření [12]. 

 S tímto jevem se můţeme setkat u poţárů v uzavřených prostorách ( poţáry sklepů či 

bytů).  Na tento jev lze také narazit i u poţárů v podzemních prostorách, které nebyly 
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zasaţeny poţárem. Dále se sníţený obsah kyslíku vyskytuje na místech, kde se k uhašení 

poţárů pouţívá dusík (N2), oxid uhličitý (CO2) případně nějaké halony [12]. 

 

Tabulka 9: Účinky sníţeného kyslíku v okolní atmosféře na organismus člověka [12] 

 

Množství O2 

ve vzduchu (%) 
Příznaky 

21 Běţný obsah O2 – ţádný účinek 

17 
Zhoršení koordinace svalové činnosti, zrychlení 

dýchání kvůli kompenzaci sníţeného obsahu O2 

12 Bolesti hlavy, závratě, rychlá únava 

9 Bezvědomí 

6 
smrt po několika minutách následkem udušení a 

selhání srdce 

 

3.1.3  Zvýšená teplota prostředí  

V případě vdechnutí horkých zplodin vznikající při hoření dochází k poškození dýchacích 

cest. Poškození dýchacích cest je výraznější, pokud je vzduch navíc nasycen vodní párou. 

Dopad vdechnutí vzduchu o teplotě kolem 50 °C můţe způsobit velké sníţení krevního 

tlaku, selhání oběhového systému a edém plic
1
, který v tom nejhorším případě končí smrtí 

následkem udušení [12]. 

 

3.1.4 Toxicita vznikajících par a plynů 

Organismus hasičů je v průběhu hašení poţáru vystaven různým účinkům dráţdivých 

a toxických látek. Společný účinek těchto látek na lidský organismus je větší, neţ sečtení 

vlivů jednotlivých látek. Toxické plyny mají škodlivé účinky na lidský organismus. Některé 

z nich působí přímo na plíce a způsobují jejich otok (HCl, SO2, HCN apod.), další se spojují 

s červenými krvinkami a sniţují schopnost krve přenášet kyslík (CO). Důsledkem vţdy 

můţe být udušení postiţeného člověka [17]. 

Mezi nejčastější toxické plyny, které vznikají u poţárů, patří hlavně oxid uhelnatý (CO) 

a oxid uhličitý (CO2). V závislosti na druhu paliva a dokonalosti spalování mohou být 

při poţáru přítomny i další plyny. Jedná se většinou o plyny toxického charakteru, jako jsou 

například H2S, NOX, NH3, HCl, COCl2 a nejrůznější organické sloučeniny. Kombinace 

působení těchto plynů na lidskou bytost není doposud zcela známé. U zvířat se účinek liší od 

součtu kombinace těchto plynů [17]. 

                                                 
1
 Pozn. edém plic - nahromadění vody v plicích a následný otok plic [18] 
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3.2 Toxické sloučeniny hoření 

V produktech hoření nacházíme široký sortiment látek odlišných vlastností a různé 

toxicity. Látky, které vznikají za niţších teplot (produkty pyrolýzy), s určitými specifickými 

vlastnostmi včetně toxických, se při vyšších teplotách mění na látky jiné, změní se 

v produkty oxidace, které mají odlišné vlastnosti. Počet vzniklých látek se odhaduje na 

několik stovek. Hlavní toxické produkty hoření jsou vypsány v tabulce [2]. 

 

Tabulka 10: Hlavní toxické produkty hoření [2] 

 

Toxické produkty Možné zdroje Účinky 

oxid uhelnatý (CO) 
všechny látky s uhlíkovou 

strukturou materiálu 

prudce jedovatý, poruchy 

kardiovaskulárních funkcí 

oxid uhličitý (CO2) 
všechny látky s uhlíkovou 

strukturou materiálu 

dráţdivé účinky, stimulace 

dýchání 

chlorovodík (HCl) 
materiály obsahující Cl, 

PVC 
korozivní a velmi dráţdivý 

kyanovodík (HCN) 

hoření materiálů při 

vysokých teplotách 

obsahující dusík 

velmi jedovatý, s krátkou 

dobou latence 

sulfan (H2S) 
materiály obsahující síru, 

vlna, guma 

způsobuje závrať a stěţuje 

dýchání 

oxid siřičitý (SO2) 
dokonalé hoření materiálů 

obsahující síru 

dráţdí oči a dýchací trakt, 

nejvíce horní cesty dýchací 

oxid dusičitý (NO2) 

materiály obsahující dusík, 

nitrocelulóza, vlna, 

polyamidy 

působí na dýchací cesty, 

toxické účinky s časovým 

zpoţděním 

amoniak (NH3) 

materiály obsahující dusík, 

vlna polyamidy, 

polyuretány 

dráţdí dýchací cesty, vysoké 

koncentrace dráţdí CNS 

 

3.2.1 Toxické vlastnosti 

Důsledkem otravy (intoxikace) je poškození ţivotních funkcí organismu vlivem působení 

jedovaté látky. Můţe se projevit okamţitě po jednorázové dávce cizorodé látky.  Takový 

případ se nazývá akutní otrava – akutní účinek. K této otravě dochází při jednorázové vyšší 

dávce či krátkodobé inhalaci vyšších koncentrací látky. Účinek vyvolává okamţitou reakci 

organismu. V hasičské praxi se setkáváme nejčastěji s touto formou otravy. Akutní otrava se 

počítá k pracovním úrazům [19]. 

 V dalším případě se poškození zdraví můţe projevit teprve aţ po dlouhodobém styku 

s látkou. V tomto případě se jedná o chronickou otravu – chronický účinek. K chronické 

otravě dochází při opakovaných malých dávkách, nebo dlouhodobém vdechování niţších 
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koncentrací látky. Účinky v podobě onemocnění se projeví aţ po určité době. S tímto typem 

otrav je moţné se například setkat při dlouhodobé práci s nebezpečnými chemikáliemi [19]. 

Otravná látka je kaţdá chemická látka, která způsobí smrt, dočasně zneschopní 

nebo trvale poškodí lidský či zvířecí organismus prostřednictvím chemického účinku 

na ţivotně důleţité procesy. Můţe téţ způsobit zničení nebo znehodnocení potravin, 

hospodářských plodin, polních kultur a znemoţnit či ztíţit pouţití zamořeného materiálu 

a techniky [20]. 

Intenzita a rychlost intoxikace závisí hlavně na rychlosti průniku a vstřebání toxické látky 

do organismu. Tento děj je podmíněn několika faktory. Jedná se zejména o chemickou 

strukturu, fyzikální vlastnosti (rozpustnost, těkavost, smáčivost, disociační schopnost, apod.) 

a dávku toxické látky [21].  

Dávka je vyjádření mnoţství látky, která skutečně vstoupila do organismu. Mezi dávkou 

a účinkem toxické látky existuje obecně platný vztah. Čím větší je dávka, tím větší působí 

účinek. Některé látky jsou ovšem toxické jiţ ve velmi nepatrných mnoţstvích. Účinek dávky 

závisí na koncentraci, velikosti, na způsobu vniku do organismu a na době po kterou dávka 

působí [22]. Na dobu a velikost intoxikace má také vliv způsob průniku, kterým toxická 

látka vniká do organismu. Moţnosti vstupu do organismu jsou různé. Nejčastěji se však 

jedná o vstup respiračním traktem, méně často pokoţkou, sliznicí či traktem zaţívacím. 

V případě zranění můţe dojít k průniku nitroţilnímu, nitrosvalovému nebo podkoţím. Mezi 

podmínky, které mají velký vliv na intoxikaci, patří samozřejmě i celková obranyschopnost 

organismu a lokální podmínky na místě aplikace toxické látky [21]. 

 

3.2.2 Anorganické sloučeniny vznikající při hoření 

3.2.2.1  Oxid uhelnatý CO 

Oxid uhelnatý CO je všudypřítomný, bezbarvý, prudce jedovatý plyn, bez chuti. Dle 

toxicity zařazen do tříd D B. Hoření nepodporuje, ale sám o sobě hořlavý je. Hmotnost 

1 litru CO je 1,25 g, relativní hustota vztaţená ke vzduchu je 0,967. Ve zplodinách hoření je 

zastoupen 8 – 10 obj. % [2]. 

Oxid uhelnatý nedráţdí dýchací cesty. V porovnání s ostatními zplodinami jeho účinky 

způsobují mnohem častěji postiţení, hospitalizování a úmrtí osob. Kromě poţáru se s ním 

lze setkat na mnoha dalších místech (v kotelnách, slévárnách, koksárnách, plynárnách, 

u vysokých pecí, v dolech, ve výfukových plynech a v tabákovém dýmu apod.) [17]. 

Oxid uhelnatý CO je produkován při kaţdém poţáru. Vzniká nedokonalým hořením. 

Z místa poţáru stoupá jeho vlivem hustý tmavý kouř. Oxid uhelnatý je obsaţen v mnoha 

plynech (v kouřovém plynu, svítiplynu, koksárenském plynu, vodním plynu, výfukovém 

plynu motorů i v plynech po výbuchu dynamitu a v mnoha dalších). Na vzduchu se vzněcuje 

a při teplotách niţších 700 °C shoří oxid uhelnatý na oxid uhličitý (CO2) dle rovnice: 

22 22 COOCO  [23]. Následující tabulka 11 udává vzájemný vztah CO a CO2 

v závislosti na teplotě tzn. Boudouardova rovnováha podle Remyho [2]. 

 



24 

Tabulka 11: Boudouardova rovnováha podle Remyho [2] 

 

Teplota (°C) 
Množství CO2 Množství CO 

V objemových procentech (%) 

450 98,0 2,0 

600 77,0 23,0 

650 61,5 38,5 

700 42,3 57,7 

750 24,7 75,3 

800 6,0 94,0 

900 2,0 98,0 

1000 0,7 99,3 

 

Oxid uhelnatý, jak jiţ bylo zmíněno, je velmi jedovatý plyn. I kdyţ dojde k ošetření osob  

po inhalaci oxidem uhelnatým, 10 % zraněných osob zůstanou trvale poškozeny. Jejich 

mozková činnost se jiţ nikdy zcela neobnoví. Hlavní nebezpečí CO spočívá v jeho 

schopnosti vázat se na červené krvinky (hemoglobin). Za normálních okolností se na 

hemoglobin váţí molekuly vzdušného kyslíku, které jsou pak krví přenášeny do celého těla. 

Jestliţe se ovšem v ovzduší nachází zvýšené procento CO, dochází k tvorbě 

karboxyhemoglobinu (karbonylhemoglobin COHb). Tím je kyslíku znemoţněno se vázat na 

červené krvinky, protoţe je na nich jiţ navázán CO [24]. 

 

Tabulka 12: Klinické příznaky a symptomy COHb při různém % zastoupení v krvi [25] 

 

% COHb Klinické příznaky 

0 – 10 ţádné příznaky 

10 – 20 ţádné symptomy nebo nepatrná bolest hlavy 

20 – 30 závratě, mdloby, silná bolest hlavy, nevolnost, svalová slabost 

30 – 40 
silná bolest hlavy, svalová slabost, závrať, mdlost, zvedání ţaludku a 

zvracení, zhroucení 

40 – 50 zrychlené dýchání a puls; více moţností kolapsu a synkopa 

50 – 60 
synkopa, zrychlené dýchání a puls, kóma s přerušovanými 

křečemi, Cheyne-Stokes dýchání
2
 

60 – 70 
koma s přerušovanými křečemi, deprese činnost srdce a 

dýchání, případně smrt 

70 – 80 slabý puls a pomalé dýchání, selhání dýchání a úmrtí 

80 – 90 rychlá smrt 

nad 90 okamţitá smrt 

 

                                                 
2
 Pozn. Cheyne-Stokes – periodické dýchání, série pravidelně se prohlubujících a změkčujících se 

dechů s pauzami ţivotně důleţitých funkcí př. srdeční selhání [26]. 
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Oxid uhelnatý představuje nebezpečí jiţ při velmi nízkých koncentracích. Dolní hranice 

toxického působení CO je 0,01 – 0,02 %. Při 0,01 % je saturováno 11 % hemoglobinu, 

při 0,02 % pak 19 %, při 1 % CO jiţ 92 % z celkového mnoţství hemoglobinu [2]. Tato 

vazba je pevnější neţ u kyslíku. Oxid uhelnatý se váţe 300 krát lépe neţ v případě kyslíku. 

Na toxickém účinku CO se dále podílí jeho vazba na ostatní tkáňové hemoproteiny 

a to hlavně cytochromy [24]. 

 

Tabulka 13: Účinky CO při různých koncentracích [2] 

 

Koncentrace CO 
Příznaky 

obj. % mg.m-3 ppm 

0,02 230 200 bolesti hlavy a otrava po 2 – 3 hod 

0,04 460 400 zřetelná otrava po 1 -  2 hod 

0,05 570 500 halucinace za 30 – 120 min 

0,1 1140 1000 smrt za 2 hodiny 

0,3 3440 3000 smrt za 30 minu 

0,79 9160 7900 okamţitá smrt udušením 

 

Toxicita CO je ovlivněna různými faktory. Jak jiţ bylo uvedeno výše, jedná se 

koncentraci ve vzduchu, dále pak celková doba expozice, dechový objem, srdeční výkon. 

V úvahu se musí brát i okamţité nároky tkání na zásobení kyslíkem, například při tělesné 

námaze, tělo spotřebovává více kyslíku neţ, kdyţ je v klidu. Děti jsou ve srovnání 

s dospělými obecně vnímavější k toxickým účinkům CO. V jejich případě se příznaky 

akutní otravy objevují jiţ při 10 – 20 % podílu karboxyhemoglobinu v krvi. Tato 

koncentrace odpovídá přibliţně 0,001 – 0,02 % koncentraci CO ve vdechovaném vzduchu 

[2]. 

Příznaky otravy jsou zpozorovány hlavně orgány a tkáněmi, kterými protéká velké 

mnoţství tekutin, u nichţ je velká metabolická aktivita, a které jsou citlivé na narušení 

aerobního metabolizmu. K těmto nejcitlivějším orgánům samozřejmě řadíme mozek 

a srdeční svalovinu. K prvním symptomům lehké otravy patří bolesti hlavy a pocit napětí 

v čelní oblasti. V případě jiţ vyšší koncentrace se zvětší bolest hlavy, dostavuje se pocit 

nevolnosti a zvracení. Následně se postupně prohlubuje svalová slabost a objevují se závratě 

i šeroslepost. V některých případech se můţe objevit celkové podráţdění a neklid. Při těţké 

intoxikaci dochází k zrychlení srdeční činnosti, později postiţená osoba upadá do 

bezvědomí a objevují se u ní křeče. K hlavním příčinám smrti patří porucha pravidelnosti 

některých orgánu. Nahromadění tekutiny v mozku a celkové poškození mozku vyvolané 

nedostatkem kyslíku. Vystavení se velmi vysokým koncentracím CO ve vdechovaném 

vzduchu (cca 0,3 %) můţe vést k rychlému kómatu bez, jiţ zmíněných, počátečních 

příznaků. Případy chronických otrav jsou méně časté, občas můţe jít o profesionální 

postiţení v některých zaměstnáních, například u dopravních policistů [20].  

K příznakům, jeţ by nás měly upozornit na nebezpečí, je narůţovělá či načervenalá barva 

kůţe, ale definitivní potvrzení diagnózy otravy oxidem uhelnatým stanovujeme zjištěním 



26 

mnoţství karboxyhemoglobinu v krvi, k tomuto úkonu se pouţívá nejčastěji metoda 

spektrofotometrie [20]. 

Hlavním úkolem při poskytování první pomoci je co nejrychlejší vynesení otrávené 

osoby ze zamořeného prostoru, včasné podání kyslíku a neprodlené zavolání rychlé 

záchranné sluţby [20]. 

 

3.2.2.2 Oxid uhličitý CO2 

Častým produktem poţáru je také oxid uhličitý CO2, ačkoliv se často pouţívá i jako 

hasební látka. Třídění dle toxicity B A. Je to bezbarvý plyn, slabě kyselého zápachu, který je 

těţší neţ vzduch. Dobře se rozpouští ve vodě, při 15 ° C se v 1 litru vody rozpustí 1 litr CO2. 

Vzniká hlavně dokonalým spalováním látek bohatých na obsah uhlíku. Hmotnost 1 litru 

oxidu uhličitého CO2 za normálních podmínek je 1,97 g. Relativní hustota ke vzduchu je 

1,52. Oxid uhličitý nepodporuje hoření látek s výjimkou kovů [2]. Oxid uhličitý je lehce 

zkapalnitelný plyn. Při rychlém vypařování se ochlazuje a mění se v tuhou látku, známou 

pod názvem suchý led. Při kontaktu s touto látkou dochází k lokálnímu poškození tkáně, 

dochází k omrznutí. Teplota suchého ledu se pohybuje okolo -78 °C [19]. 

Oxid uhličitý se hromadí ve spodních částech místnosti. Do takových prostor musíme 

vstupovat s velkou opatrností, protoţe CO2 není dýchatelný. Lze se s ním setkat ve sklepích, 

jeskyních, studnách apod. V průmyslu se často vyuţívá při výrobě piva, suchého ledu, 

v dolech, k chemickým operacím apod. [21].  

Běţně oxid uhličitý nezařazujeme mezi toxické látky. Vydechovaný vzduch obsahuje 

asi 3,5 % CO2, v této koncentraci je odstraňován z plic dýcháním jako produkt látkové 

výměny. Koncentraci 1,0 % CO2 ve vzduchu snese člověk bez následků i při delší expozici. 

Oxid uhličitý představuje nebezpečí aţ při vyšší koncentraci.  Dochází tak k snadnějšímu, 

rychlejšímu a celkově většímu průniku různých toxických látek, vznikajících při poţáru, 

do organismu osob přítomných na místě poţáru [3]. Účinky CO2 na organismus jsou 

vyznačeny v tabulce. Pokud postiţená osoba přeţije otravu tímto plynem, jsou následky 

většinou malé nebo pouze přechodné [19]. 

 

Tabulka 14: Účinky CO2 při různých koncentracích [2] 

 

Koncentrace CO2 
Příznaky 

obj. % mg.m-3 ppm 

2-3 35,8-53,7 30 000 zrychlené dýchání, příznaky nevolnosti 

5-6 89,5-107,4 60 000 zadýchávání, bolesti hlavy, moţnost smrti 

8-10 161,1-179 100 000 zrychlený tep, mdloby, zástava dechu 

20 358 200 000 rychlá smrt 

 

Poskytnutí první pomoc při intoxikace oxidem uhličitým spočívá v tom, ţe postiţeného 

vyneseme na čerstvý vzduch a necháme ho inhalovat kyslík. Neprodleně přivoláme 

lékařskou pomoc [12]. 
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3.2.2.3  Oxid siřičitý SO2 

Oxid siřičitý SO2 vzniká při hoření síry a sirných sloučenin. Je to bezbarvý plyn, 

štiplavého zápachu. Dle toxicity zařazen do tříd C C. Tento plyn nehoří, ani hoření 

nepodporuje. Hustota plynného SO2 je 2,927 g/l. Hmotnost 1 litru plynného SO2 váţí za 

normálních podmínek 2,9 g. Ve vodě se dobře rozpouští za vzniku kyseliny sírové (H2SO4). 

Rozpustnost SO2 při teplotě 20 °C je 10,14 g/100 ml vody. Ve vodném roztoku má oxid 

siřičitý silné redukční účinky, které se projevují například odbarvováním mnoha 

organických barviv [27]. 

Oxid siřičitý patří mezi nejčastější chemické škodliviny, který průmysl vypouští 

do ţivotního prostředí. Hlavní příčina problému spočívá v termickém zpracování fosilních 

paliv, kterými jsou uhlí a ropa. Právě při spalování těchto látek bohuţel dochází 

k nedostačujícímu zachycování SO2 z kouře [21]. 

Smyslové orgány ho rozpoznají díky sladké chuti v ústech jiţ při koncentraci 

2  3 mg.m
3
. Hlavním účinkem této sloučeniny jsou její silné dráţdivé účinky na dýchací 

ústrojí a sliznici. Těţká akutní expozice můţe způsobit i rychlou smrt. Jeho vlivem dojde 

ke křeči hlasivek či k reflexní zástavě dechu. Není vyloučeno ani zapříčinění zánětu a edému 

plic. Menší akutní expozice vede k zanícení spojivek a bronchitidám [19].  

 

Tabulka 15: Účinky SO2 při různých koncentracích [2] 

 

Koncentrace SO2 
Příznaky 

obj. % mg.m-3 ppm 

- 2,62 1 lze cítit jeho přítomnost v prostředí 

- 26,2 10 okamţitě dráţdí dýchací orgány 

0,005 – 0,01 131 – 262 50 – 100 snesitelná jen po krátkou dobu 

0,05 1310 500 
ţivotu nebezpečná při krátké 

expozici 

 

V případě SO2 je častější a závaţnější působení chronické. To vede k opakovaným 

dráţdivým pochodům. Nejčastěji vede k chronickému zánětu průdušek, někdy i k rozedmě 

plic. Celkové působení na organismus ovlivňuje metabolismus cukrů a bílkovin. Způsobuje 

narušení chrupu, nedostatek vitamínů B a C, coţ se projevuje únavou, ţízní a ţaludečními 

potíţemi. Dále ovlivňuje řadu ţivotně důleţitých funkcí, jako činnost srdce, krvetvorbu 

a menstruační cyklus ţen [21].  

První pomoc při intoxikace oxidem siřičitým SO2 spočívá ve vynesení postiţené osoby na 

čerstvý vzduch, necháme inhalovat kyslík a neprodleně přivoláme lékařskou pomoc [19]. 
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3.2.2.4 Sulfan H2S 

Sulfan je bezbarvý, hořlavý a dráţdivý plyn, který zapáchá po zkaţených vejcích. 

Rozpustnost při teplotě 20 °C je 0,672 g H2S v 100 ml vody. Je schopný samovznícení 

při teplotě 260 °C. Hustota plynného sulfanu činí hodnotu 1,5392 g/l [27]. 

Vzhledem k tomu, ţe je těţší neţ vzduch, můţe se hromadit v podzemních prostorách, 

jako jsou jímky, stoky, odpadové jámy apod. Lze se s ním setkat i v mnoha průmyslových 

odvětvích, například při zpracování celulózy, syntetických vláken (nylon, rayon), plastů 

apod. [27]. 

Sulfan patří mezi sulfidy, coţ jsou intracelulární toxické látky. Mají podobný 

mechanismus účinku jako kyanidy. Napadají systém buněčného dýchání, coţ vede 

k nedostatku kyslíku v tkáních [20]. 

K expozici dochází hlavně inhalací či vstřebáním kůţí. Odporný zápach sulfanu 

lze postřehnout pouze při nízkých koncentracích (cca 0,3 ppm). V koncentraci 20 ppm je 

H2S cítit jiţ silně, toto mnoţství se povaţuje ještě za bezpečné pro práci. Při vyšších 

koncentracích (přes 200 ppm) jiţ přestává být čichem znatelný, protoţe čich se po kontaktu 

se sulfanem brzo otupí. Koncentrace 200 ppm je bezpečná při kontaktu do 1 hodiny. Po 

několika minutách při koncentraci 200 - 600 ppm můţe dojít k edému plic. Od koncentrace 

1000 ppm dochází k paralýze dechu a k smrti [23]. 

Při nízkých koncentracích dráţdí, projevuje se slzením, pálením očí a dráţdivým kašlem. 

K dalším příznakům řadíme bolesti hlavy, celkovou slabost a zvracení. Při vyšších 

koncentracích se objevuje zrychlené a prohloubené dýchání, kůţe na obličeji nápadně 

zbledne a zornice se rozšíří. Těţká otrava se projevuje neklidnými pohyby a křečemi. Po 

určité době dráţdění plic vyústí v plicní edém, který přechází k paralýze dechu a to nakonec 

vede k srdečnímu selhání [20]. 

První pomoc spočívá v okamţitém vynesení ze zamořeného prostoru a je třeba zahájit 

umělé dýchání. Zajistíme neprodleně rychlou lékařskou pomoc [20]. 

 

3.2.2.5  Chlorovodík HCl 

Jeho výpary jsou těţší neţ vzduch. Ve vodě je velmi dobře rozpustný za velkého vývoje 

tepla. Při teplotě 0 °C se rozpustí 82,31 g chlorovodíku ve 100 g vody. Teplota varu je -

85,03 °C. Hustota v plynném skupenství při teplotě 0 °C je 1,639 g/l [27]. 

S touto sloučeninou se setkáváme často. Komerčně lze získat například jako vedlejší 

produkt při výrobě chloridu sodného (NaCl), nebo jako vedlejší produkt elektrolytických 

procesů reagujících s vodíkem, či jako produkt při výrobě fenolu (C6H5OH) [27]. 

Neplánovaně ovšem vzniká, jako produkt hoření látek obsahujících chlor (Cl). Jedná se 

hlavně o výrobky z PVC, coţ jsou například různé obaly, izolace kabelů, podlahové krytiny 

a hračky. Nebezpečné jsou i dokončovací práce při poţárech, neboť se ve vzduchu nachází 

velké mnoţství plynného chlorovodíku [12]. 

Chlorovodík má silné dráţdivé účinky. Způsobuje silné podráţdění sliznic, záněty 

spojivek a zakalení rohovky. Při inhalaci vyvolává otok dýchacích cest, coţ můţe přejít 

v zástavu dechu s následnou smrtí udušením. Účinky chlorovodíku v závislosti na 

koncentraci jsou uvedeny v tabulce 16 [23]. V případě chronické intoxikace dochází k 

poleptání zubní skloviny, perforaci nosní přepáţky, někdy se uvádí také lámavost nehtů 

a vypadávání vlasů [21]. 
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Tabulka 16: Účinky HCl při různých koncentracích [23] 

 

Koncentrace HCl 
Příznaky 

mg.m-3 ppm 

7,5 5 je cítit, lehce dráţdí 

15 10 silné dráţdění, moţný návyk 

15 – 75 10 – 50 práce je obtíţná, ale moţná 

1500 1000 po krátké expozici edém plic a smrt 

 

Velké nebezpečí představuje i schopnost chlorovodíku se velmi dobře rozpouštět ve 

vodě, kdy vzniká kyselina chlorovodíková (HCl∙H2O), také známá pod tradičním názvem 

kyselina solná [12]. Při styku s vodou či vodní mlhou můţe vzniknout silná kyselina 

chlorovodíková, která má silné korozivní účinky prakticky na všechny materiály, které se 

v běţném ţivotě pouţívají. Kyselina chlorovodíková má samozřejmě negativní účinek i na 

organismus člověka [27]. Dochází k poškození zraku či v případě poţití k poškození 

zaţívacího traktu. Dojde-li k inhalaci kyseliny chlorovodíkové, účinky jsou obdobné jako 

v případě chlorovodíku [23]. 

Při intoxikaci osoby chlorovodíkem či kyselinou chlorovodíkovou je třeba vynést 

postiţeného na čerstvý vzduch a neprodleně zajistit rychlou lékařskou pomoc. Postiţenému 

dáme inhalovat kyslík či roztok hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3) [12]. 

 

3.2.2.6  Kyanovodík HCN 

Kyanovodík HCN je velmi slabá, vysoce těkavá, bezbarvá kyselina, která je lehčí 

neţ vzduch. Teplota varu v tomto případě činí 26,5 °C. Kyanovodík má charakteristickou 

vůni a chuť hořkých mandlí. Řadíme jej do toxických tříd E B. V jakémkoliv poměru je 

schopen se mísit s vodou, lihem či etherem. Ve vodném roztoku slabě disociuje, za vzniku 

kyanidového aniontu CN
-
, jehoţ základním účinkem je blokáda tkáňového dýchání [2]. 

Přirozeně se vyskytuje v přírodě v semenech peckovin. Další mnohem závaţnější způsob 

výskytu je při nedokonalém spalování mnoha látek a materiálů. Hlavně se jedná o různé 

textilie a umělé hmoty [20]. Jako konkrétní příklady lze uvést hoření polyamidů (silon, 

nylon apod.), polyuretanů (molitan), pryskyřic (umakart, lepidlo, lak apod.), vlny 

a přírodního hedvábí [12]. Dále mohou být obsaţeny v různých fungicidních, germicidních 

a rodenticidních přípravcích a jsou také pouţívány v metalurgickém průmyslu [20]. 

Má negativní účinek na vnitřní dýchání tkání. Kyanidový ion CN
- 
je inhalován a následně 

rychle vstřebáván plícemi. Při této expozici představuje HCN jednu z nejtoxičtějších látek, 

kdy se příznaky projevují jiţ po několika vteřinách. U inhalační otravy se rozlišují 3 formy 

otravy. Jde o superakutní, akutní a lehkou formu intoxikace. O superakutní otravu se jedná 

v případě zasaţení osoby vysokou koncentrací HCN. Kdyţ se osoba jednou či několikrát 

málo nadechne, vyvolá pocit silného sevření krku a nepravidelné křečovité dýchání. 

Zasaţená osoba se v křečích kácí k zemi a velmi rychle ztrácí vědomí. V tomto případě 

můţe smrt nastat během 2 – 3 minut. Akutní intoxikace je zpočátku charakterizována 

zrychlenou dechovou frekvencí, po chvíli dochází k rozšíření zornic a pocitu úzkosti. 
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Následuje rychlá ztráta vědomí, kterou doprovází křeče. Dýchání slábne a nakonec ustává. 

Při lehkém průběhu otravy se vyskytují bolesti hlavy, závratě a nevolnost [19]. 

Další moţný vstup do organismu člověka pro CN
- 

 je jeho poţitím, tudíţ vstřebáním 

z ţaludeční sliznice do těla. Nelze opomenout ani moţnost průniku do organismu 

nepoškozenou pokoţkou [19].  

Kyanovodík se na rozdíl od oxidu uhelnatého neváţe na hemoglobin. Působením kyanidů 

se zablokuje nitrobuněčný aerobní metabolizmus. Buňky nejsou schopny vyuţít kyslík. Jeho 

účinkem dochází k zablokování Fe
2+

 a cytochromoxidázy
3
. Následkem je, ţe kyslík nemůţe 

být vyuţit pro oxidační pochody. Tudíţ je přerušen sled reakcí dýchacího řetězce 

v mitochondriích a nedochází k tvorbě důleţitého ATP (adenozintrifosfát) [20]. 

 

Tabulka 17: Účinky HCN při různých koncentracích [2] 

 

Koncentrace HCN 
Příznaky 

obj. % mg.m-3 ppm 

0,002 – 0,003 19,9 – 39,7 20 – 30 slabé příznaky bolesti hlavy 

0,004 – 0,005 49,7 – 59,5 40 – 50 bez těţkostí snesitelné 0,5 – 1 hodinu 

0,009 110,4 90 smrt za 1 hodinu 

0,012 149 120 smrt za 30 minut 

0,018 200 180 smrt za několik minut 

0,027 331 270 okamţitá smrt 

0,33 3600 3300 
s dýchacím přístrojem moţné vydrţet 

30 minut 

 

První pomoc provedeme tak, ţe postiţeného vyneseme na čerstvý vzduch, co nejrychleji 

zahájíme umělé dýchání pomocí dýchacího přístroje. Přímá metoda se z důvodu moţné 

otravy zachránce nedoporučuje. Neprodleně zavoláme rychlou lékařskou pomoc [20]. 

 

3.2.2.7  Nitrozní plyny – NOX 

K nejnebezpečnějším nitrozním plynům řadíme oxid dusnatý NO a oxid dusičitý NO2. 

Jejich účinky na lidský organismus si jsou hodně podobné [27]. 

 

                                                 
3Pozn. cytochromoxidázy – enzym dýchacího řetězce slouţící k přenosu elektronů z cytochromu na 

O2 
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3.2.2.7.1 Oxid dusnatý NO  

NO je bezbarvý plyn, který vzniká jako produkt slučování dusíku a kyslíku při vysoké 

teplotě. Třídění dle toxicity D B. Jeho hustota v plynném skupenství při teplotě 20 °C činí 

hodnotu 1,3402 g/l [27]. Při styku s kyslíkem a vzdušnou vlhkostí se okamţitě NO oxiduje 

a tato reakce má za příčinu vznik ţlutohnědých (červenohnědých) plynů, oxidu dusičitého 

NO2. Toxikologicky se účinky NO zahrnují společně s NO2  jako účinky nitrozních plynů. 

Dle dostupných informací je oxid dusnatý 4 – 5krát méně jedovatý neţ oxid dusičitý [2]. 

Původ oxidu dusnatého je z větší části z přírodních zdrojů. Z lidské činnosti přispívají 

největší měrou spalovací procesy za dostatečně vysokých teplot, které probíhají například 

v energetice, v komunálních zdrojích, dopravě a v mnoha jiných průmyslových odvětvích. 

Čas setrvání v atmosféře se odhaduje na 4 dny [28]. 

Oxid dusnatý má přímý vliv na centrální nervovou soustavu, jeho působení se projevuje 

slabostí, závratěmi, ospalostí aţ mdlobami a bolestí hlavy. Při větší expozici dochází 

působením oxidu dusnatého k modrému zbarvení kůţe a sliznic, coţ je důsledek 

nedostatečného sycení krve [23]. 

Poskytnutí první pomoci spočívá v tom, ţe vyneseme postiţeného na čerstvý vzduch. 

Provádíme inhalaci kyslíkem a zajistíme rychlé lékařské ošetření [12]. 

 

3.2.2.7.2 Oxid dusičitý NO2 

Oxid dusičitý je hnědý plyn, který vzniká přímou oxidací oxidu dusnatého ve vlhké 

atmosféře. Třídění dle toxicity D B. Ve vodě se rozpouští za vzniku kyseliny dusičné. Jeho 

bod varu se udává 21,25 °C. Hustota NO2 při teplotě 21 °C v plynném skupenství je 3,3 g/l 

[27]. 

Oxid dusičitý vzniká v senáţních věţích při skladování zemědělských produktů, 

při poţárech v kancelářích a např. při hoření umělých hnojiv. Jako produkt poţárů se 

objevuje ve formě dimeru N2O4, coţ je červenohnědý dým [23]. Podstatně menší mnoţství 

se do atmosféry dostává z antropogenních zdrojů, při kterých se uvádí suma NO + NO2 a je 

označována jako NOX. Lokálně koncentrace NOX můţe silně kolísat [28]. 

Organismus člověka na přítomnost oxidu dusičitého reaguje dráţdivým kašlem. 

Následuje edémem plic, jeţ můţe končit smrtí udušením. V případě otravy NO2 je zákeřná 

doba latence. Bezprostředně po nadýchání se projeví pouze mírné příznaky a teprve 

o několik hodin později (cca 5 – 72 hodin) se projeví vlastní otrava. Velikost účinku závisí 

na koncentraci NO2 při expozici, tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce [2]. 
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Tabulka 18: Účinky NO2 při různých koncentracích [2] 

 

Koncentrace NO2 
Příznaky 

obj. % mg.m-3 ppm 

- 9,4 – 37,6 5 – 20 znatelná čuchem, slabě dráţdí 

0,006 112,8 60 ihned zřetelně dráţdí 

0,01 – 0,015 188 - 282 100 – 150 
pobyt v prostředí moţný, ale ţivotu 

nebezpečný 

0,03 564 300 vyvolává silný kašel, krajně nebezpečný 

 

Veškeré oxidy dusíku jsou schopné se rozpouštět ve vodě. Vzniknou tak dusičité 

kyseliny. Tyto kyseliny jsou schopny reagovat s alkalickými sloučeninami v lidském těle. 

V důsledku toho vznikají nitráty a nitridy. Tyto sloučeniny potom napadají krevní částice, to 

vede k celkovému selhání organismu a následně ke komatu. Je moţné pozorovat několik 

příznaků, například kolísání krevního tlaku, rozšíření cév, bolest hlavy a mdloby [9]. 

Při opakovaném dlouhodobém působení vyvolává NO2 chronický zánět spojivek, 

nosohltanu, průdušek a poškozuje zuby. Sniţuje imunitu člověka vůči infekcím a nejsou 

vyloučeny ani karcinogenní vlastnosti [23]. 

Poskytnutí první pomoci spočívá v tom, ţe vyneseme postiţeného na čerstvý vzduch. 

Provedeme inhalaci kyslíkem a zajistíme neprodleně lékařské ošetření [12]. 

 

3.2.2.8  Amoniak NH3 

Amoniak je bezbarvý plyn dusivého zápachu a ţíravé chuti. Dle toxicity ho řadíme do 

tříd B B. Je hořlavý, výbušný a jedovatý. Amoniak se zapaluje obtíţně, ale hoří snadno. 

Spolu se vzduchem se zavádí do hořícího plamene. V čistém kyslíku hoří bledě ţlutým 

plamenem za vzniku kyslíku a vody [3]. Výborně se rozpouští ve vodě, při teplotě 0 °C se 

podle váhy rozpustí 42,8 %. V alkoholech a ostatních anorganických rozpouštědlech se také 

dobře rozpouští, například v methanolu se podle váhy rozpustí 29,3 % a ethanolu 20,95  %. 

Bod varu se udává -33,35 °C [27]. 

S amoniakem se lze setkat v mnoha průmyslových odvětvích, ale můţeme se s ním setkat 

i v běţné domácnosti, například při domácím úklidu, kdy pouţíváme různé čistící 

prostředky. Dále s ním můţeme přijít do kontaktu při výrobě hnojiv, v kovovém, ropném, 

chemickém a gumárenském průmyslu. Jeho vodný roztok se běţně vyuţívá jako alkalické 

laboratorní činidlo [27]. 

Amoniak dráţdí hlavně horní dýchací cesty. Při velké expozici můţe dojít k poškození 

oka, které můţe vést aţ k slepotě. Delší pobyt ve vysokých koncentracích amoniaku 

vyvolává křeče, dráţdí CNS, poškozuje ledviny a způsobuje edém plic, který můţe vést aţ 

k smrti postiţeného. Při dlouhodobém působení niţších koncentrací NH3 dochází 

k podobným účinkům jako u jiných dráţdivých látek. Jedná se o podráţdění spojivek, 

dráţdění sliznic nosohltanu i průdušek, kašel a rozedmu plic [23]. 
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Tabulka 19: Účinky NH3 při různých koncentracích [2] 

 

Koncentrace NH3 
Příznaky 

obj. % mg.m-3 ppm 

- 0,695 1 zjistitelnost přístrojem, bez následků 

- 2,475 5 postřehnutelný čichem 

0,002 – 0,01 9,9 – 69,5 20 – 100 přijatelný pro delší pobyt 

0,03 – 0,05 208 – 347 300 – 500 moţnost vydrţet po dobu 1 hodiny 

0,25 1238 2500 ţivotu nebezpečná po 30 minutách 

0,5 2475 5000 rychle dochází k smrti 

 

První pomoc spočívá v neprodleném přerušení expozice. Odneseme postiţeného na 

čerstvý vzduch. Dle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu vodou. 

Zajistíme okamţitě lékařské ošetření [29]. 

 

3.2.3 Organické sloučeniny vznikající při hoření 

Důsledkem hoření různých látek vzniká celá řada organických látek. Jejich spektrum je 

tak široké, ţe dokonce v některých případech není ani moţné zjistit přesně jaké organické 

látky při hoření daného materiálu vznikají. Jako příklad bylo vybráno několik nejznámějších 

organických sloučenin, které vznikají při hoření. Do této vybrané skupiny lze zařadit fosgen, 

aldehydy (formaldehyd, acetaldehyd), polyaromatické uhlovodíky (PAU) extrémně toxické 

látky (polychlordibenzfuranu, polychlordibenzparadiooxinu).  

 

3.2.3.1  Fosgen COCl2 

Fosgen, systematickým názvem dichlorid kyseliny uhličité, je prudce jedovatá bezbarvá 

kapalina. Řadí se do toxikologických tříd E D. Za nízkých teplot se rychle odpařuje. Bod 

varu v tomto případě činí hodnota 8,2 °C. Fosgen zapáchá po ztuchlém senu či tlejícím listí. 

Dobře se rozpouští ve vodě i v organických rozpouštědlech. Ve vodném prostředí se rychle 

rozkládá [20]. 

Fosgen je jedna z nejjedovatějších látek, která se v běţném průmyslu pouţívá. Vyuţívá se 

především v  polyuretanovém průmyslu pro výrobu polymerních izokyanátů, 

v polykarbonátovém průmyslu a ve výrobě karbamátů, pesticidů, barviv, léčiv a izokyanátů. 

Fosgen je také produkován při spalování tetrachlormetanu (CCl4), metylenchloridu 

(CH2Cl2), trichloretylen a také při hoření chladicích kapalin obsahujících freon [30]. Vzniká 

také při pouţití halonových hasicích přístrojů a to zejména s tetrachlormethanovou náplní, 

která je v současné době zakázaná, protoţe při jejich pouţití za vysokých teplot se tvoří 

chlorovodík, plynný chlór a ve větší míře fosgen. K tomuto ději dochází hlavně při styku 

CCl4 s rozţhaveným kovem. Při teplotě 335 °C se z 1 g tetrachlórmetanu uvolní 275 g 

fosgenu. Vzniklé mnoţství je asi 100krát větší neţ u ostatních náplní hasicích přístrojů 
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s chlorovanými halony. Uplatňuje se snaha o nahrazení chlorovaných náplní, u nichţ se při 

hašení poţáru uvolňuje fosgen, za deriváty halogenových uhlovodíků, které podstatně méně 

zatěţují ţivotní prostředí [31]. 

Při inhalační expozici fosgen působí dráţdivými účinky. Okamţité dráţdění je, 

ale poměrně malé, z tohoto důvodu má velmi špatné varovné vlastnosti. Nebezpečí spočívá 

ve váţném poškození plic, coţ se projevuje aţ po delší době latence. Tato doba můţe trvat 

cca 3 – 4 hodiny. Fosgen reaguje hlavně s bílkovinami plicní tkáně, jejichţ neporušenost je 

pro správnou funkci plic nezbytná [23]. 

V průběhu akutní otravy se fosgen chová podobně jako ostatní látky, které po inhalaci 

dráţdí plíce. Vysoké koncentrace mohou způsobit takřka okamţitě smrt. Po menší expozici 

fosgenem se objevuje kašel a někdy bolesti v ţaludeční oblasti. Fosgen lze postřehnout aţ 

při koncentraci okolo 0,125 – 5,5 ppm. Ţivotu nebezpečná se uvádí koncentrace 25 ppm. 

Účinky fosgenu v závislosti na koncentraci jsou uvedeny v tabulce 20 [2]. 

Fosgen je schopen poměrně snadno reagovat s vodou za vzniku kyseliny chlorovodíkové 

(HCl∙H2O). Voda se v plicích vyskytuje neustále, z tohoto důvodu dochází v plicních 

sklípcích k vzniku silně ţíravé kyseliny chlorovodíkové, která je pro lidský organismus 

nebezpečná [12]. 

  

Tabulka 20: Účinky COCl2 při různých koncentracích [2] 

 

Koncentrace COCl2 
Příznaky 

obj. % mg.m-3 ppm 

- 12 – 16 3 – 4 okamţité dráţdění v hrdle a očích 

- 40 10 ţivotu nebezpečná inhalace 30 – 60 min 

0,002 80 20 ţivotu nebezpečná inhalace 15 – 30 min 

0,005 200 50 
inhalační nebezpečná koncentrace, 

způsobující smrt 

 

 První pomoc po otravě fosgenem poskytujeme tak, ţe postiţeného vyneseme ze 

zamořeného prostoru. Zaručíme absolutní klid. V případě zástavy dechu lze pouţít přímou 

metodu dýchání z plic do plic. Neprodleně zajistíme rychlou lékařkou pomoc [20]. 

 

3.2.3.2  Aldehydy 

Aldehydy jsou dráţdivé, toxické či ţíravé plyny. Páry těchto látek mohou způsobit dušení 

či závratě. Mají hepatotoxické, neurotoxické a alergické účinky. Jsou podezřelé 

i na karconogenitu. Tyto látky vznikají při hoření plastů, papíru, gum a v mnoha dalších 

případech hoření. Jako příklad k lepšímu porozumění byli vybraní 2 zástupci této skupiny, 

jedná se o formaldehyd a acetaldehyd [27]. 
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3.2.3.2.1 Formaldehyd 

Formaldehyd HCHO, známý také jako methanal, methylaldehyd, oxymethylen, 

oxomethan, je bezbarvý a ostře páchnoucí plyn, který vzniká při hoření papíru, dřeva 

i umělých hmot. Můţe reagovat s mnoha dalšími chemickými látkami. Při vysokých 

teplotách se rozkládá na metanol (CH3OH) a oxid uhelnatý (CO). Pouţívá se také při výrobě 

syntetických pryskyřic a plastických hmot, v barvířském a textilním průmyslu, při 

vydělávání kůţí, výrobě mýdla, moření semen, k dezinfekci místnosti a jako konzervační 

prostředek. 

Formaldehyd je dráţdivý plyn, který působí jako protoplazmatický jed, s výrazným 

účinkem na centrální nervovou soustavu. Působení na člověka se projevuje podráţděním očí 

a horních dýchacích cest, coţ vede aţ k edému plic. Při perorální otravě dochází k zánětům 

na sliznici zaţívacího traktu, tento jev je doprovázen křečemi a můţe dojít i k poškození 

ledvin. Kontakt jeho par nebo roztoku s pokoţkou se projevuje jejím tvrdnutím, 

depigmentací, necitlivostí a mohou se vyskytnout i drobné puchýře. Nehty měknou a lámou 

se. Velmi často vzniká alergie. Formaldehyd je podezřelý z karcinogenity a mutagenity.  

Při poskytování první pomoci je nutné okamţité přerušení expozice. Při zasaţení očí 

následuje dekontaminace očí a kůţe vodou. V případě perorální otravy vyvoláváme zvracení 

a následuje výplach ţaludku uhličitanem amonným či mlékem. U závaţné intoxikace je 

třeba zabránit otoku plic a neprodleně zajistit lékařské ošetření.  

K zabránění kontaktu s formaldehydem se pouţívají ochranné prostředky jako maska 

a ochranné oděvy [32]. 

 

3.2.3.2.2 Acetaldehyd 

Acetaldehyd (C2H4O), jinak řečeno ethanal, je bezbarvá, velmi reaktivní kapalina. 

Hustota je 0,78 g/cm
3
.
 
Hodnota teploty tání činí -125 °C a teplota varu je 20 °C. Vzniká 

například jako produkt při hoření plastů, ale také při suché destilaci dřeva, nebo jako 

vedlejší produkt syntézy kyseliny octové a etanolu. Uplatňuje se při výrobě zrcadel, 

plastických hmot a pouţívá se hojně i v kosmetickém a fotografickém průmyslu. 

Acetaldehyd má dráţdivé účinky na spojivky a sliznici dýchacích cest. Slzení způsobuje 

jiţ při koncentraci 50 ppm. Na centrální nervovou soustavu působí narkoticky. Při akutní 

otravě způsobuje slzení a podráţdění průdušek. Při intoxikaci se můţe objevit podráţdění 

kůţe, coţ se projevuje zarudnutím a otokem. Dále lze pozorovat bolesti hlavy a průjmy. 

Při inhalační otravě dochází k zánětům sliznice dýchacích cest nebo k otoku plic. 

Při poskytování první pomoci je nutné okamţité přerušení expozice. Při zasaţení očí 

následuje dekontaminace očí a kůţe vodou. V případě perorální otravy vyvoláváme zvracení 

a následuje výplach ţaludku uhličitanem amonným či mlékem. U závaţné intoxikace je 

třeba zabránit otoku plic a neprodleně zajistit lékařské ošetření [32]. 
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3.2.3.3  Polyaromatické uhlovodíky 

Polyaromatické uhlovodíky (PAU) jsou charakteristicky zapáchající sloučeniny. Jejich 

páry mají dráţdivé účinky na oči a kůţi. Vznikají při spalování fosilních paliv (př. uhlí), 

coţ v současnosti představuje nejvýznamnější zdroj znečištění ovzduší. K hlavním zdrojům 

těchto sloučenin řadíme tepelné elektrárny, spalovny, automobilovou dopravu a nelze 

opomenout lokální topeniště. V emisích se mohou vyskytovat v plynném či pevném stavu. 

Jsou to organické škodliviny, které mají značný dopad na ţivotní prostředí a zdraví člověka.  

Na rozdíl od ostatních sloučenin vznikajících při hoření, nemají PAU antropogenní 

původ. Jedná se o produkty nedokonalého spalování organické hmoty. Negativní účinky na 

člověka se začnou projevovat aţ při vyšších koncentracích PAU v ţivotním prostředí. 

Polyaromatické uhlovodíky jsou v průběhu spalovacího procesu navázány na povrch 

pevných částic, které lze jen obtíţně odstranit odlučovacím zařízením. Mohou se tedy 

rozšířit do velké vzdálenosti.  

Nízkomolekulární polyaromatické uhlovodíky jsou zejména dvou aţ čtyřjaderné 

polyaromáty, které unikají do okolního prostředí ve formě plynných emisí. Ty během 

pobytu v atmosféře procházejí celou řadou fotochemických reakcí a mohou být takto 

přeměněny na mnohem nebezpečnější látky. 

Z pohledu vlivu na zdraví člověka patří k nejvýznamnějším PAU 16 látek. Jde především 

o naftalen, fenantren, antracen, pyren, benzen, chrysen,  benzo(a)pyren, 

dibenzo(a,h)antracen a mnoho dalších. Mezi nejnebezpečnější PAU lze povaţovat 

benzo(a)pyren a dibenzo(a,h)antracen. 

Polyaromatické uhlovodíky mají váţné účinky na organismus člověka. Působí negativně 

na ledviny, játra a byl prokázán vliv na sníţení plodnosti a ovlivnění vývojových vad 

potomků. K nejzávaţnějším vlivům PAU na člověka patří jejich karcinogenita. Jejich 

rakovinotvornost stoupá s počtem benzenových jader. Způsobují hlavně rakovinu plic, 

zaţívacího traktu a kůţe. 

Z PAU karcinogenů je neznámější benzo(a)pyren (C20H12), u něhoţ byl objasněn 

mechanizmus jeho působení. Tato sloučenina přímo poškozuje genetickou informaci buněk. 

Spolu s ostatními PAU je benzo(a)pyren obsaţen v kouři ze spalování uhlí, dřeva, 

v cigaretovém kouři a také ve výfukových plynech [33]. 

 

3.2.3.4  Extrémně toxické látky 

Při hoření plastů, polyvinylchloridových materiálů (PVC) vzniká tepelným rozkladem 

oxid uhelnatý, plynný chlór. Tyto látky lze nazvat jako tzv. utrajedy [12]. Z PVC jsou 

vyrobeny nebo v sobě plast obsahují interiéry bytů či izolace kabelů. Mnoţství ultrajedů, 

které vznikají při poţáru skladů plastů, se pohybuje v rozmezí 100 mg aţ 1 g [12, 34].  

Ultrajedy vznikají v důsledku přidávání polychlorovaných bifenylů (PCB) do různých 

materiálů, náplní, přísad do barev, nátěrových hmot a tiskařských barev. PCB se pouţívá 

například v izolačních materiálech či jako chladící olejové náplně transformátoru, 

kondenzátorů či jiných elektrických zařízeních, kde se vyuţívá jejich výborná izolační 

vlastnost a stabilita [35]. 

 Jejich vyuţití jako přísady do různých změkčovadel plastových výrobků by mělo být 

omezeno. Tyto sloučeniny samy o sobě hořlavé nejsou, ale při kontaktu s ohněm se termicky 
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rozkládají a vytvářejí ultrajedy, které mají účinky podobné těţké otravě chlorovanými 

produkty poţáru [34]. 

Nebezpečí představuje hlavně vznik polychlordibenzfuranu (PCDBF) 

a polychlordibenzparadioxinu (TCDBO). Obě tyto sloučeniny patří mezi ultrajedy. Váţou se 

na saze a tím zapříčiňují trvalé hygienické a ekologické následky. Tímto způsobem mohou 

vniknout i do organismu člověka. Ultrajedy představují velké nebezpečí 

jiţ v mikrogramovém mnoţství, kdy způsobují nevyléčitelné choroby. V miligramovém 

mnoţství zapříčiňují smrt. Hašení poţárů, při kterém vznikají ultrajedy, je velmi 

problematické [12, 34]. 

 

4 Dopad hoření na životní prostředí  

Následky hoření, zejména poţáru, představují velkou zátěţ pro organismus člověka, 

ale samozřejmě mají i značný ekologický dopad. Především v místě poţáru, kde je 

kontaminace nejvyšší. 

K lepšímu porozumění problematiky si uvedeme příklad konkrétního případu hoření. 

Jako příklad bylo zvoleno hoření pneumatik. Tento poţár představuje pro ţivotní prostředí 

obzvláště velkou zátěţ, protoţe pneumatiky díky svému sloţení, dávají vznik mnoha 

toxickým sloučeninám, pevným částicím a mnoha dalším škodlivým látkám obsaţených 

ve zplodinách hoření. Mnohé z nich jiţ byly popsány v předchozí kapitole 2.2.  

Nejváţnějším dopadem poţáru pro ţivotní prostředí je fakt, ţe jsou negativně ovlivněny 

veškeré sloţky ţivotního prostředí. V tomto konkrétním případě kromě plynných zplodin, 

které vznikají u všech poţárů, vzniká i olejovitá kapalina, která tvoří směs ropných látek. 

Tato kapalina proniká do půdy a podzemních vod a můţe je následně dlouhodobě 

kontaminovat. Hoření tedy ovlivňuje všechny sloţky ţivotního prostředí jak organické, tak 

i anorganické. 

Vzniklé produkty hoření a samotný dopad poţáru závisí vţdy na konkrétním sloţení 

hořícího materiálu. Pneumatiky v sobě jako hlavní sloţku obsahují zejména kaučuky 

syntetické nebo přírodní. Další část pneumatik je pak tvořena sazemi, antioxidanty, 

změkčovadly, vulkanizačními činidly, urychlovači vulkanizace a aktivátory. Pokud 

vynecháme chemicky nedůleţité části jako kord a patní lana, můţe být přibliţné sloţení 

směsi pro výrobu pneumatik následující: 100 hmotnostních dílů kaučuku, 35 dílů sazí, 4 díly 

aktivátoru, 2,5 dílů síry, 2 díly změkčovadla, 1 díl kyseliny stearové, 0,75 dílu urychlovače, 

0,7 dílu antioxidantů. Jak jiţ bylo řečeno, produkty hoření úzce souvisí se sloţením 

materiálu, který při poţáru hoří. Od této struktury se odvíjí vznik značného mnoţství a 

variabilita toxických zplodin. Řádově se někdy jedná o stovky látek. Největší část se 

přemění na oxidy uhlíku a saze. Při hoření pneumatik tvoří významný podíl také monomery 

1,3-butadien a styren. Z dalších látek jsou to především alifatické uhlovodíky a aromatické 

uhlovodíky. Ze síry, která je obsaţena nejenom v pneumatikách, vzniká především značné 

mnoţství oxidu siřičitého a dále sirné deriváty. Součásti produktů hoření pneumatik jsou 

i některé oxidy kovů, zejména hořčíku, zinku a olova. 

U malých poţárů se zplodiny obvykle velmi rychle rozplynou v okolní atmosféře 

a naměřené hodnoty jsou minimální. V případě velkých poţárů ale vzniká obrovské 

mnoţství toxických zplodin. Experimentální laboratorní testy prokazují, ţe většina 

přítomného uhlíku se přemění na oxidy uhlíku a saze. Podstatně menší část následně tvoří 
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ostatní látky, coţ ovšem při hoření několika tisíc tun hořící látky (př. pneumatik) není moţné 

opomenout. 

Šíření zplodin hoření významně ovlivňuje meteorologická situace. Vítr můţe oblak 

zplodin unášet do velké vzdálenosti od místa poţáru. Kouř a zápach lze povaţovat za 

indikátor šíření zplodin. S rostoucí vzdáleností od místa poţáru koncentrace těchto látek 

značně klesá. Těkavé látky a plyny se do okolního prostředí šíří poměrně snadno. Látky, 

které mají menší těkavý charakter, obvykle kondenzují a zdrţují se v blízkosti místa poţáru. 

 Nedílnou součástí kouře je i černý popílek. Ten na sebe váţe těţší látky, které jsou pak 

unášeny větrem a následně padají k zemi. Tuto situaci můţe značně zkomplikovat inverze, 

kdy se zplodiny šíří při zemi a představují tak mnohem větší riziko. V případě deště se 

zplodiny váţou na kapky vody, které můţeme následně pozorovat jako černý kyselý spad. 

K hašení rozsáhlých poţárů se obvykle pouţívá značné mnoţství vody. Při hoření 

pneumatik, ale i v ostatních případech, dochází při hašení vodou ke kontaminaci vod, 

protoţe voda po hašení poţáru odtéká do nejbliţších kanalizací a blízkých vodních toků. To 

má za následek váţnou kontaminaci těchto vod.  

Na místě poţáru a v jeho blízkosti po ukončení hoření zůstane popel. Ten v sobě 

obsahuje uhlíkové zbytky, materiál, který neshořel, a těţké pevné produkty hoření [36]. 

 

4.1 Ovzduší 

Jak jiţ bylo zmíněno, hlavní hrozbu při poţáru představuje toxický kouř, který obsahuje 

velké mnoţství pevných částic, jako jsou saze, dehet a nedokonale spálené anorganické 

materiály. Dále v kouři lze nalézt velké mnoţství vodní páry. Obsahuje také mnoţství plynů 

a to zejména oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíku, těkavé organické či dráţdivé 

sloučeniny. Dochází také k úbytku kyslíku a vyprodukování velkého mnoţství tepla. Sloţení 

kouře se liší poţár od poţáru, vše se řídí dle struktury hořícího materiálu. Vznik kouře má 

závaţný dopad na ţivotní prostředí [37]. 

Při poţáru se uvolňuje kouř, který v sobě obsahuje prachové částice PM10 a PM 2,5. Tyto 

částice jsou významným rizikovým faktorem s mnohočetným efektem jak na lidské zdraví, 

tak i na ţivotní prostředí [38]. 

Různá velikost i sloţení částic jsou ovlivněny zdrojem, ze kterého pochází. V kaţdém 

případě jde o směs látek s různými účinky. Mnoho z nich současně působí i jako nosič 

některých dalších škodlivin. Účinek částic závisí na jejich velikosti, tvaru a chemickém 

sloţení. Velikost částic je rozhodující pro průnik a následné ukládání. Větší částice (PM10) 

jsou zachyceny v horních partiích dýchacího ústrojí a jemnější částice (PM2,5) pronikají 

aţ do plicních sklípků člověka a jiných ţivočichů [38].  

Nepříznivé účinky pevných částic na ţivotní prostředí jsou dobře známy. Jak 

přírodní,tak antropogenní pevné částice přispívají k degradaci viditelnosti a dalších 

optických vlastností. Dochází k pokryvu flóry pevnými částicemi i ve větší vzdálenosti od 

místa poţáru. Zkoumání pevných částic došlo k závěru, ţe expozice jemnějších částic 

(PM2,5) je nebezpečnější neţ expozice částic PM10. V případě PM2,5 dochází k dvojnásobné 

mortalitě oproti PM10 [39]. Evropská komise doporučila limitní hodnoty pro PM10 50 μg.m
-3

 

pro 24hodinovou průměrnou koncentraci a 40 µg.m
-3

 pro roční průměrnou koncentraci. 

Limitní hodnoty PM2,5 byly stanoveny na 65 µg.m
-3

 pro 24hodinovou průměrnou 

koncentraci a 15 µg.m
-3

 pro roční průměrnou koncentraci [40]. Distribuce PM10 i PM2,5 je 

rozmanitá, záleţí na podmínkách prostředí. Nutnost dodrţovat stanovené limity je nezbytná 
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zejména proto, ţe na pevné částice se můţe vázat mnoho toxických látek a pomocí těchto 

částic pronikají dále do okolí [39].  

Pevné částice uvolňované při poţáru jsou zpravidla 20 – 400 krát větší neţ v případě, 

kdy dochází ke spalování hořlavých materiálů za řízených podmínek. Odhaduje se, ţe emise 

pocházející z poţáru, svým objemem dosahují znečištění, jako roční produkce 

z automobilové nákladní dopravy [41]. 

Kromě hoření poměrně běţných materiálů jako je například dřevo, byly během 

posledních 50 let zavedeny v obrovském mnoţství syntetické polymery v budovách. Mnohé 

z nich ve své struktuře obsahují dusík či halogeny, coţ vede k uvolnění kyanovodíku a 

anorganických kyselin v kouři. Toxikologická analýza nálezů v ohni naznačuje, ţe oxid 

uhelnatý je pravděpodobně hlavní toxická látka v moderním poţáru. Tato analýza také 

prokázala častý výskyt kyanovodíku při poţárech [41]. 

 

4.2 Voda a půda 

Hoření samozřejmě představuje velkou zátěţ i pro vodní toky a půdu. Při hoření je 

vyvinuta vysoká teplota, coţ má za následek zvýšení teploty vody. Dále dochází ke sníţení 

koncentrace rozpuštěného kyslíku a mění se také pH vody. 

Po ukončení poţáru se ze vzniklého popela a bahna uvolňují do vodních toků toxické 

organické a anorganické sloučeniny. Tyto sloučeniny svým toxickým působením negativně 

ovlivňují kvalitu povrchových vod. Jejich vlivem se povrchová voda stane jedovatou 

pro vodní organismy a dochází k jejich úmrtí. V některých případech poţár můţe způsobit 

úmrtí ryb, protoţe ryby jsou citlivé na amoniak a kyanid a obě tyto látky vznikají během 

hoření. Bezobratlí ţivočichové jsou oproti rybám méně citlivé na otravu amoniakem či 

kyanidem, ale v případě extrémně vysokých teplot, velkého mnoţství kouře či zanesení 

většího mnoţství popela do vody dochází také k vysoké mortalitě bezobratlých ţivočichů 

[42]. 

Několik studií dokazuje, ţe poţár souvisí se zvýšeným uvolňováním ţivin do proudu 

vody. Při hoření se do vod uvolňuje amoniak, dusičnany, dusík, fosfor, vápník, hořčík 

a draslík. V některých případech dochází, jak jiţ bylo zmíněno výše, dokonce k úniku 

kyanidů. Uvolnění kyanidů doprovází například hoření biomasy. Sledování koncentrace 

amoniaku a fosforu je z hlediska ţivotního prostředí důleţité, je třeba identifikovat jejich 

zdroj. Akutní toxicita amoniaku pro vodní organismy je silně závislá na pH. Rostoucí pH 

vede k zvýšení toxicity. Popel, který vznikne po poţáru, vykazuje velmi vysoké pH. U 

fosforu neočekáváme akutně toxické účinky, ale jeho působení můţe způsobit eutrofizaci. 

Vysoké hladiny fosforu nepříznivě ovlivňují jezera nebo vodní nádrţe [42]. 

Při hoření je do ovzduší vyprodukováno mnoho škodlivých sloučenin a pevných částic 

různých velikostí, které se do ostatních sloţek ţivotního prostředí dostávají pomocí suché 

a mokré depozice. Tímto způsobem dochází ke kontaminaci povrchových vod a půd. 

Platí, ţe čím menší jsou částice, tím déle zůstávají v ovzduší. V případě, ţe jejich velikost 

je přes 10 μm, usazují se na zemský povrch v průběhu několika hodin. Na rozdíl 

od jemnějších částic, které jsou menší neţ 1 μm a v atmosféře dokáţou setrvávat i několik 

týdnů a následně jsou odstraněny díky mokré depozici [39, 43]. 

Mokrá depozice v sobě zahrnuje všechny formy kyselých sráţek, jako je kyselý déšť, 

sníh a mlha. Jedná se tedy o spad částic, které jsou rozpuštěné ve vodě a při sráţkách se 

dostanou z ovzduší na zemský povrch. Důsledek mokré depozice je hromadění kyselin či 
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kyselých sloučenin na povrchu Země. Mokrá depozice můţe poškodit ţivotní prostředí 

různými způsoby. Mezi hlavní negativní následky tohoto spadu sloučenin lze uvést 

okyselení jezer, řek, vyplavení minerálů a mnoha dalších ţivin z půd. Dále se jedná 

o bránění fixaci dusíku a potlačování fotosyntézy u rostlin. [44]. 

Suchá depozice je důleţitý jev týkající se znečištění ovzduší v blízkosti zemského 

povrchu. Ve srovnání s mokrou depozicí je mnohem pomalejší. Zájem o poznání 

okamţitých a dlouhodobých účinků je velký, protoţe suchá depozice ovlivňuje po poţáru  

lesní populaci, rostliny, rostlinné biomasy a bilance ţivin. Bylo provedeno i řada studií na 

suchou depozici, aby bylo moţné například odhadnout kyselost dešťů a depozici stopových 

prvků. Spad částic závisí na jejich velikosti, tvaru a sloţení. Čím větší je částice, tím bude 

rychlejší její depozice. Tyto částice vznikají například při spalování dřeva a dalších 

biomateriálů, ale vznikají také při sopečné erupci [43]. 

Částice jemného a hrubého aerosolu se liší svým odlišným sloţením. Hrubý aerosol tvoří 

částice zemské kůry, jedná se například o částice půd, zvětraných hornin a minerálů, ale 

patří sem také prach, který vzniká nejenom při hoření. Jemný aerosol se skládá hlavně ze 

síranů, amonných solí, organického a elementárního uhlíku a z některých kovů. Dusičnany 

řadíme mezi významnou sloţku jak hrubého, tak i jemného aerosolu. Prašný aerosol je 

nebezpečný z důvodu, ţe můţe fungovat jako dobré absorpční medium pro těkavé organické 

látky, a vše se pak suchým či mokrým spadem dostane na zemský povrch, kde to má 

negativní dopad na veškeré sloţky ţivotního prostředí [39, 43]. 
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5 Závěr 

Pod pojmem hoření si lze představit děj, který je lidstvem vyuţíván jiţ od počátku věků. 

V podobě poţáru dokáţe brát vše, co mu přijde do cesty, platí se zde cena nejvyšší a to cena 

lidského ţivota. Neméně důleţitým dopadem poţáru je i negativní ovlivnění ţivotního 

prostředí, coţ v současné době představuje obrovský problém, o kterém je velmi často 

diskutováno.  

Hoření je exotermická fyzikálně chemická oxidační reakce, při níţ se uvolní velké 

mnoţství energie vázané ve spalovacím palivu. Reagují spolu hořlavá látka (např. benzín), 

oxidační prostředek (např. kyslík) a teplo, tím je myšlen zdroj zapálení (např. zápalka). 

K zabránění vzniku hoření, je třeba jeden z těchto tří elementů odebrat. 

Při hoření různých materiálů dochází k jejich chemickým změnám. Vzniká několik 

základních a velké mnoţství vedlejších produktů. Mezi základní produkty hoření lze zařadit 

teplo, světlo, kouř, hořlavé nespálené plyny a popel. Hlavní vliv na charakter a mnoţství 

vzniklých produktů hoření má hořlavina, která se poţáru účastní a také druh oxidačního 

prostředku. Hořlaviny mohou být organické či anorganické. Sloţené jsou hlavně z uhlíku, 

vodíku, kyslíku, síry, fosforu a dusíku. Dle pravidla ţe ţádná částice či prvek se neztratí, 

ale pouze přemění do jejich jiné formy, nalezneme v produktech hoření sloučeniny 

obsahující v sobě právě tyto prvky. V případě anorganických sloučenin jde o oxid uhelnatý, 

oxid uhličitý, oxid siřičitý, sulfan, chlorovodík, kyanovodík, nitrozní plyny a amoniak.  

Vlivem pouţívání moderních materiálů, ke kterým lze zařadit například různé plasty, 

vznikají organické látky toxické a velmi toxické. S nimi se setkáváme v běţném ţivotě 

kaţdý den, v případě ţe shoří, vzniká velké mnoţství různorodých jedovatých organických 

produktů hoření. Přesné sloţení a mnoţství vzniklých sloučenin není v některých případech 

ani známo. Z tohoto důvodu bylo vybráno pouze několik zástupců, které byly podrobněji 

popsány. Jako konkrétní příklady lze uvést fosgen, formaldehyd, acetaldehyd, 

polyaromatické uhlovodíky a extrémně toxické látky.  

Důsledkem hoření je tedy vyvinuta celá škála sloučenin, které jsou více či méně toxické 

pro lidský organismus a ţivotní prostředí. Záleţí na mnoha faktorech, které určují toxický 

účinek daných látek, mezi hlavní patří zcela jistě koncentrace vzniklých produktů hoření. 

Důleţitou roli hraje samozřejmě samotná toxicita sloučenin. Je rozdíl, kdyţ je jako produkt 

hoření vyvinuto 0,027 %
 
HCN, coţ je vysoce toxická sloučenina a pro člověka představuje 

okamţitou smrt, nebo 0,027 % NH3, coţ pro člověka představuje moţnost ještě po dobu 

1 hodiny v tomto prostředí setrvat bez větší újmy. Na podobném principu působí zplodiny 

hoření i na sloţky ţivotního prostředí. Je důleţité znát koncentraci a toxicitu látek, které jsou 

při hoření uvolňovány do okolí, protoţe kaţdá vyvinutá sloučenina, nebo jejich kombinace 

má svůj specifický účinek jak na člověka, tak na vodu, půdu či ovzduší. V některých 

případech je kontaminace toxickými látkami tak velká, ţe dopad můţe být aţ fatální pro 

veškerý organismus ţijící na zasaţeném místě. Toxickému působení podléhá  i široké okolí. 
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7 Seznam zkratek a pojmů 

Al2O3∙3H2O trihydrát oxidu hlinitého 

ATP adenozintrifosfát 

C2H4O acetaldehyd 

C5H5N pyridin 

C6H5OH fenol 

C9H7N chinolin 

CCl4 tetrachlormethan 

Cl chlór 

CN
-
 kyanidový aniont 

CNS centrální nervová soustava 

CO oxid uhelnatý 

CO2 oxid uhličitý 

COCl2 fosgen 

COHb karbonylhemoglobin (karboxylhemoglobin) 

Fe
2+

 ţeleznatý kationt 

H2S sirovodík 

HCl chlorovodík 

HCl∙H2O kyselina chlorovodíková 

HCN kyanovodík 

HCHO formaldehyd 

CH2=CH-CHO akrolein 

CH2Cl2 methylchlorid 

CH3OH methanol 

intoxikace otrava 

intracelulární průnik vnitrobuněčný průnik 

karcinogenita schopnost vyvolat rakovinu 

mutagenita schopnost vyvolat genetickou mutaci 

N2 dusík 

N2O4 dimer oxidu dusičitého 

NaCl chlorid sodný 

NaHNO3 hydrogenuhličitan sodný 

NH3 amoniak 

NO oxid dusnatý 

NO2 oxid dusičití 

NOX nitrózní plyny 

O2 kyslík 

PAU polyaromatické uhlovodíky 

PCB polychlorované bifenyly 

PCDBF polychlordibenzfuran 

pH záporně 

PM10 pevné prachové částice velikosti 10 μm 
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PM2,5 pevné prachové částice velikosti 2,5 μm 

PVC polyvinylchlorid 

SO2 oxid siřičitý 

TCDBO polychlordibenzparadioxin 

TCN toxikologický kódovací systém 

 


