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Změny v oblasti ZPP?



Nový přístup

Kategorie staveb x třídy požárů

Obdobná úprava systému SPD a přístupu k hloubce a podrobnosti 
zkoumání u jednotlivých požárů

Požár třídy IV. („závažný požár“)

Úmrtí 3 a více osob nebo zranění 7 a více osob a nebo škoda minim.           
20 000 000 Kč



Požár třídy IV.
Vyšetřovací skupiny

vyšetřovatel požárů HZS kraje
+

„stavař“ a „kontrolor“ HZS kraje
+

určený vyšetřovatel GŘ HZS ČR
+

(velmi často) TÚPO/IOO LB



Požár třídy IV.
+ Přenositelnost zkušeností z požárů mezi všechny složky SPD

+ Zpětná vazba a podrobnější informace do systému SPD

využitelné i do vzdělávání 



ANALÝZA ZPP



PROČ?

požadavek GŘ analýza potřeb a sjednocení přístupu 
- reakce na kategorizaci staveb – třídy požárů (T1-T4)
- počty požárů - statistická data (požáry za posledních 10 let) 
- vazba na personální možnosti dle HZS krajů a velikosti území 



Analýza oblasti ZPP

vzdělávání

úprava tříd požárů 

nejednotnost výkonu služeb ZPP
napříč HZS krajů

ZPP8
8 HZS Krajů

ZPP12
1 HZS Kraje

ZPP24
2 HZS Krajů

ZPP8/ZPP24
3 HZS Krajů

Poměrové zastoupení HZS krajů při zabezpečení 
výkonu služby ZPP



1.jednotnost a aplikovatelnost v rámci všech HZS krajů

2.kontinuita a provázanost v SPD

3.efektivnost, tzn. menší nasazení lidských zdrojů
u méně závažných požárů, jejich vyšetřování není natolik
významné pro účely výkonu SPD a další potřeby HZS ČR

naopak posílení lidských zdrojů u „závažných požárů“, jejichž
šetření má významný přesah pro účely výkonu SPD případně pro
součinnost s PČR

Cíle



4. každý „závažný požár“ bude vyšetřován krajským
vyšetřovatelem požárů (vyšetřování jako hlavní náplň práce)

5. tok informací zpět do systému
získávání informací pro změny právních předpisů a norem požární
bezpečnosti staveb, vzdělávání

6. zajištění integrity a návaznosti výkonu jednotlivých činností
SPD

zkušenosti a přesahy, které v rámci běžné pracovní náplně, např.
zařazení na stavební prevenci, či na kontrolní činnosti nemohou
příslušníci získat

Cíle



Analýza obsahuje 2 základní varianty řešení 

vždy identifikovány + a –
finanční a personální nároky 

Varianta A – 4 možné kombinace + popis

1. denní směna a doubleři („ZPP 8“)
2. ZPP vykonávané v rámci 12 hodinových směn („ZPP 12“)
3. ZPP vykonávané v rámci 24 hodinových směn („ZPP 24“)
4. ZPP vykonávané prolínáním více systémů („ZPP 8/24“)

V praxi by se jednalo o  využití jednoho modelu stávajícího systému 
bez zásadnějších systémových změn … sjednocení v rámci ČR 



Varianta B – preferovaná varianta Odborem PRE

Struktura nového systému služeb ZPP je postavena na:

– 24 hodinových směnách v rámci výjezdu HZS kraje
– denních směnách základních vyšetřovatelů požárů (alternovaných doublery) 

v rámci jednotlivých ÚO ZPP

nutná změna klasifikace tříd požárů T1-T4
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Vyšetřovatelé požárů, vozidla ZPP…



SYSTÉM, KTERÝ BUDE UMOŽNOVAT VÝJIMKY OPRAVU 
VYJÍMEČNĚ … NEBUDE SE JEDNAT O SYSTÉM POSTAVENÝ NA 

VÝJIMKÁCH

ČEKÁME NA ROZHODNUTÍ A STANOVISKO GŘ



Zahraniční spolupráce v oblasti ZPP



NPFA 921



NPFA 921 – Chapter 13 – Health and Safety



NPFA 921 – Chapter 13 – Health and Safety
Kategorie požářišť

Horké požářiště A

• požár není zlikvidován, bezprostředně po uhašení

Horké požářiště B

• do 2 hodin po uhašení

Teplé požářiště

• 2 – 72 hodin po uhašení

Studené požářiště

• více než 72 hodin po uhašení 



NPFA 921 – Chapter 13 – Health and Safety

Zóny na požářišti

Horké požářiště A

Teplé požářiště

Studené požářiště



NPFA 921 – Chapter 13 – Health and Safety
Kategorie / zóny požářišť

Kategorie

• Horká A

• Horká B

• Teplá

• Studená

Zóna

• Horká

• Teplá

• Studená

Výsledná úroveň 
bezpečnosti

ČAS VZDÁLENOST



NPFA 921 – Chapter 13 – Health and Safety

Akceptovatelná ochrana dýchacích cest

- IAAI recommended minimum – polomaska s brýlemi !!!





Dynamika požáru



Dynamika požáru v uzavřeném prostoru



NFPA 921 – určení místa vzniku požáru

SVĚDECTVÍ

EL. DATA

DYNAMIKA

STOPY POŽÁRU



Dynamika požáru v uzavřeném prostoru



Ohniskové příznaky - požár ve III. fázi 



Dynamika požáru – další oblasti
• vliv horizontální a vertikální polohy na stopy požáru, šíření požáru v rámci více místností



Dynamika požáru - výuka



Dynamika požáru - výuka



Dynamika požáru – příprava požářiště

• řízení požáru 
(doba uhašení)



Dynamika požáru - výuka

• vyhodnocení práce frekventantů



Arc Mapping
vyhodnocení zkratových projevů na elektroinstalaci



Arc Mapping princip



Arc Mapping

Vytenis Babrauskas – Arc Mapping A Critical Review 2018

ATF – Arc Mapping as a Tool For fire Investigation 2019



NFPA 921 – určení místa vzniku požáru

• svědectví / elektronická data

• stopy požáru

• arc mapping

• dynamika požáru

• svědectví / elektronická data

• stopy požáru
• arc mapping

• dynamika požáru



Arc Mapping

• vyhodnocení zkratových projevů na elektroinstalaci za účelem určení 
MÍSTA VZNIKU POŽÁRU

• od roku 2021 se nejedná o metodu ale jako o stopu požáru

• při vyhodnocení zkratového projevu je potřeba zohlednit další 
aspekty (palivo, dynamika, svědectví...)



Arc Mapping – PŘÍČINA vs NÁSLEDEK

• vyhodnocení zkratových projevů na elektroinstalaci za účelem určení 
MÍSTA VZNIKU POŽÁRU

• neřeší podstatu přítomnosti zkratového projevu z hlediska možnosti 
PŘÍČINY VZNIKU POŽÁRU



Identifikace nátavu
• působení tepla

• elektrická aktivita

• mechanické působení

• (tavení) slitina dvou kovů

Poškozený 
vodič

MECHANICKÉ 
poškození

TEPLO

ELEKTRICKÁ 
aktivita

Poškození bez 
vlivu elektřiny

Roztavení 
vlivem požáru

Tavení (slitina) 
dvou kovů



NÁTAV

působení zkratu  
působení tepla z požáru

46



stopa po elektrického zkratu
působení zkratu

47

• Lokalizované poškození obloukem
• Ostrá demarkační linie mezi poškozenou a nepoškozenou oblastí
• Odpovídající oblast poškození na protilehlém vodiči
• Kulatý, hladký tvar artefaktu
• Zaoblené nebo nepravidelně tvarované lemování na koncích přerušených vodičů
• Resolidační vlny
• Měděné rýsovací čáry viditelné mimo poškozenou oblast
• Zářezy po stranách vodičů
• Roztavené částice stříkané z místa oblouku se shromažďují na blízkých površíc
• Lokalizované, kulaté prohlubně
• Malé korálky a drny na omezené ploše
• Vysoká vnitřní pórovitost při pohledu v řezu



stopa po elektrického zkratu (nátav)

48

• Lokalizované poškození obloukem
• Odpovídající oblast poškození na protilehlém vodiči



stopa po elektrického zkratu (nátav)

49

• Resolidační vlny



stopa po elektrického zkratu (nátav)

51

• malé korálky a trsy



působení tepla (nátav)

52

• vliv gravitace



působení tepla (nátav)

53

• vliv gravitace



působení tepla (nátav)

54

• absence ohraničující linie



působení tepla (nátav)

57

• protažení



působení tepla (nátav)

58

• legování / eutektická směs



Nátav vzniklý od elektrické aktivity – vliv jistícího prvku

typ jističe (US)
• TM (klasický jistič) – 100 %

• vypínací charakteristika jističe, jmenovitý proud jističe, zkratový proud

• GFCI (proudový chránič) – 40 % (6mA USA/ 30 mA EU)

• AFCI / AFDD (požární jistič) – 70 %

(Fire & Arson Investigator journal 2021)



ARC Mapping - praxe

• nelze u všech případů 

• časově náročné

• doplňující (cenná) informace 
(i absence nátavu)

• zkušenosti / odborné znalosti 
vyšetřovatele

• vizuální posouzení zkratových 
míst



Arc Mapping - výuka



Detekce akcelerantů na požářišti



Detekce akcelerantů na požářišti

• primární použití policejních psů

• existují případy, kdy může být vhodné detekci provést přístrojem
• služební pes není k dispozici

• ověření odebrané stopy (v obalu) vyznačené služebním psem

• menší lokální požářiště

• detekce neznámé kapaliny v obalu

• rychlá detekce podezřelých osob na místě



Detekce akcelerantů na požářišti
USA
MODEL 950-ASH AKCELERANT a DETEKTOR UHLOVODÍKŮ
detekci uhlovodíků, akcelerantů, ropných těkavých látek a různých plynů
- petrolej, benzín, nafta, metan, ethan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, oktan, 
propylen, benzen, toluen, xylen, etylenoxid...



Detekce akcelerantů na požářišti
Nizozemí



Detekce akcelerantů na požářišti
ČR (Plzeň)

MiniRAE Lite PGM7300
• použití v praxi
• testovací měření



Detekce akcelerantů na požářišti
ČR (Plzeň)

MiniRAE Lite PGM7300 - testovací měření
• v rámci specializačních kurzů
• vyzkoušeny 4 akceleranty
• další 4 budou zkoušeny



Detekce akcelerantů na požářišti
ČR (Plzeň)

MiniRAE Lite PGM7300 - použití v praxi
• výběr vhodného místa pro odběr
• detekce osob



Detekce akcelerantů na požářišti
ČR (Plzeň)

MiniRAE Lite PGM7300 - použití v praxi
• výběr vhodného místa pro odběr
• detekce kapaliny v nádobě



Záznam požářiště



Záznam požářiště
(Inspirace Dánsko)

• termovizní kamery

• drony

• 360 kamery



Použití termovize v ZPP

• Svědectví 

• Stopy požáru
• TERMOGRAM (termovizní snímek)

• Elektronická data

• Dynamika požáru
(NFPA 921)

SVĚDECTVÍ

EL. DATA

DYNAMIKA

STOPY POŽÁRU



Faktory:

- čas

- palivo

- ventilace

Princip termovize po požáru 
v uzavřeném prostoru



Použití termovize v praxi

77

požár v kuchyni



Použití termovize v zahraničí (Dánsko – Kodaň)

78

požár bytového domu

- skryté šíření požáru



Použití termovize v praxi

80

požár jízdní soupravy



Použití termovize v praxi

požár lokomotivy



Použití termovize v praxi

požár seníku



Použití termovize v praxi

83

• podklad pro likvidátora

• podklad pro statika

požár seníku



Použití termovize v praxi 

84

Dokumentace/podklad pro případné správní řízení



Parametry termokamer pro účely ZPP

86

+ kompaktní

+ odolná

- nízké rozlišení

- nízký úhel záběru

- nelze zamknou stupnici

- pouze termogram

+ kompaktní

+ vysoké rozlišení

+ velký úhel záběru

+ lze zamknou stupnici

+ termogram vč. běžného snímku

+ software zdarma pro úpravy

+ termovizní video

+ nízká cena

- méně odolná

- nutnost mobilního telefonu

+ odolná

- vysoká cena (provedení Ex)

- velikost

- nízké rozlišení

- nízký úhel záběru

- nelze zamknou stupnici

- pouze termogram



Použití dronů v ZPP

• ve světě vyšetřovatelé mají vlastní drony (zejména v privátním sektoru)

• organizují se za tímto účelem semináře/webináře

• v ČR drony disponují HZS, PČR, soukromé subjekty



Použití 
dronů v ZPP
(ČR)

požár truhlárny



Letecká termovize
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požár stohu rostlinného materiálu



Letecká termovize v praxi
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požár ubytovny



Použití 360 kamer v ZPP

• virtuální prohlídky objektů

• používáno ve světě zejména v privátním sektoru

• komplexní záznam požářiště

• rychlé použití (odpadá nutnost sešívání fotografií)

• není náročné na data a software

• možnost sdílení

• virtuální realita



Použití 360 kamer v ZPP



Použití 360 kamer v ZPP



Použití 360 kamer v ZPP



Použití 360 kamer v ZPP



First responders v ZPP



First responders v ZPP

• vzdělávání hasičů (policistů) v oblasti ZPP

• velmi rozšířené v USA

• výukové kurzy  (prezenčně – NFA / online)

• v ČR je vzdělávání v této oblasti zaměřeno pouze 
na profesionální hasiče

• nedostatek vzdělávání dobrovolných hasičů

• výukové video z USA s titulky



Specializační kurz VYP I

Aplikace poznatků do kurzu VYP…



Nové formy vzdělávání
moderní technologie

drony, spheron/scaner

360 kamery

termovizní kamery

štěrbinové kamery, rekonstrukce požárů

virtuální realita 

rozbor vybraných závažných požárů/rekonstrukce

e-learning



Specializační kurz „VYP II“

Termín 2023 ???

Organizace většího místa zásahu (zejm. k IV)

VR …

Rozvoj a šíření požáru







Nizozemci v ČR

20. – 25. 11. 2022

4 – 5 vyšetřovatelů požárů

IOO v LB (rtg, laboratoře)

ČVUT laboratoře

HZS Plzeňského kraje (laboratoře, systém ZPP), HZS hl. m. Prahy ???



Dotazy ?

plk. Mgr. Jakub Škoda, MBA

kpt. Ing. Stanislav Kopecký


