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1. Charakteristika kurzu 

Kurz je určen k doplnění znalostí příslušníků HZS ČR pro jejich samostatný výkon státního 
požárního dozoru zjišťováním příčin vzniku požárů (dále jen „vyšetřování požárů“). 

2. Cíle vzdělávání 

Hlavním cílem kurzu je opakování, prohlubování a aktualizace znalostí v oblasti vyšetřování 
požárů a praktické procvičení některých aspektů činností s touto oblastí souvajících. 

3. Rozsah znalostí absolventa 

Absolvent je schopen samostatně vykonávat odborné činnosti při vyšetřování požárů. 

Absolvent kurzu je seznámen s: 

- právními a interními předpisy v oblasti vyšetřování požárů postupem při vyšetřováním 
požáru a s přiřazením tohoto postupu ke zpracovávané dokumentaci o požáru, kterou je 
schopen zpracovat, 

- hodnocením vzniku požáru v souvislosti s chemií hoření, elektrotechnikou a možnostmi 
získání a prověření některých skutečností, údajů, znaků apod., které je potřebné 
při vyšetřování požáru zjistit, 

- postupem při ohledání místa požáru a prověření stop šíření požáru, ohniskových příznaků 
apod., které je schopen používat v praxi, 

- praktickými příklady postupů při ohledání místa požáru, 

- dokumentováním místa požáru, 

- s psychologickými aspekty vyšetřování požárů, zejména s ohledem na dotčené osoby  
a spolupráci se svědky události, 

- správným postupem při odběru vzorků zejména z hlediska požární chemie 
a elektrotechniky a je schopen takový odběr prakticky provést a zadokumentovat, 

- s praktickým provedením ohledání místa požáru, nalezení ohniskových příznaků, 
respektive kriminalistického a požárního ohniska, které je schopen provádět v praxi, 

- zpracováním výchozího zhodnocení (reportu, zkráceného odborného vyjádření) a jeho 
prezentaci před kolegy s odpověďmi na otázky osob, 

- s pravidly součinnosti s Policií ČR na místě požáru následně a je schopen spolupracovat 
se složkami Policie ČR. 
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4. Časová dotace 

Předmět Počet hodin 

Zahájení kurzu    0,5  
1. Vyšetřování požárů - teorie  15  
2. Vyšetřování požárů - praxe 16  
3. Řízení navazující na vyšetřování požárů 1  
4. Součinnost s Policií ČR    1,5  
Závěrečné hodnocení a ukončení kurzu 1  
CELKEM 35 hodin 

 

5. Podmínky pro zařazení 

Podmínkou pro zařazení do kurzu je absolvování kurzu Požární prevence (PP-Z). 

6. Materiální zajištění účastníků kurzu 

Účastník kurzu musí být vybaven ochrannými prostředky pro činnost vyšetřovatele požáru 
na místě požáru a pro práci v učebně psacími prostředky a základními předpisy pro účely 
vyšetřování požárů. 

6.1 Doklady 
− osobní doklady 
− služební průkaz 
− průkaz pojištěnce 
− potvrzení o splnění podmínek pro zařazení do kurzu. 

6.2  Vybavení pro účely výuky 
− sešity 
− psací a kreslicí potřeby.  

6.3 Naturální náležitosti 
− pracovní stejnokroj PS I (učebna) a PS II. 

Vzdělávací zařízení může vyžadovat popřípadě i další náležitosti, které budou uvedeny 
v povolání do kurzu. 

7.  Ukončení kurzu 

Ukončení kurzu se provádí formou řízené rozpravy ke zpracovanému praktickému úkolu  
z oblasti vyšetřování požárů, přičemž zkoušející účastníkovi kurzu sdělí, zda při zkoušce 
„prospěl“ resp. „neprospěl“. 

7.1  Doklad o ukončení kurzu 

Dokladem o ukončení kurzu je potvrzení o absolvování kurzu. 
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8.   Učební osnovy  

Vysvětlivky: 

U = učebna T = teorie Cv = cvičení CV = cvičiště 

Tyto učební osnovy nabývají účinnosti dnem schválení a k témuž dni se zrušují učební 
osnovy doplňkového kurzu 3 - zjišťování příčin vzniku požárů (D3-ZPP) čj. PO-2134/GŘ-
VZ-2005 ze dne 31. ledna 2006. 

 

Vyšetřování příčin požárů – specializační kurz            Počet hodin:  35 

 Zahájení kurzu    Počet hodin:    0,5 

Téma 
číslo 

Počet  
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky Téma výuky Poznámky 

 0,5 U T Organizace kurzu, denní řád vzdělávacího zařízení  

 

Vyšetřování příčin požárů – specializační kurz    Počet hodin:  35 
Předmět: 1 – Vyšetřování požárů – teorie               Počet hodin: 15 

Téma 
číslo 

Počet  
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky Téma výuky Poznámky 

1.1 2 U T Úvod do problematiky zjišťování příčin vzniku požárů, 
právní rámec, význam tohoto oboru v souvislostech 

 

1.2 4 U T Postup vyšetřování požárů a vztah k obsahu odborného 
vyjádření 

 

1.3 2 U T Chemie hoření v souvislosti s možnostmi zjištění 
skutečností potřebných pro zhodnocení vzniku a šíření 
požáru, odběry vzorků z hlediska požární chemie 

 

1.4 2 U T Požární elektrotechnika v souvislosti s možnostmi zjištění 
skutečností potřebných pro zhodnocení vzniku a šíření 
požáru, odběry vzorků 

 

1.5 1 U T Postup při ohledání místa požáru, stopy šíření požáru, 
ohniskové příznaky apod.  

 

1.6 1 U T Ohledání místa požáru v příkladech. Konkrétní rozbory 
několika požárů z hlediska ohledání místa požáru 

 

1.7 1 U T Fotodokumentace místa požáru  

1.8 2 U T Psychologické aspekty vyšetřování požárů  



VYP  MV-GŘ HZS ČR 

 6 

Vyšetřování příčin požárů – specializační kurz    Počet hodin:  35 

Předmět: 2 – Vyšetřování požárů – praxe               Počet hodin: 16 

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky Téma výuky Poznámky 

2.1 1 CV Cv Příprava na praktické zaměstnání - vysvětlení postupů, 
rozdělení skupin, přemístění na cvičiště 

 

2.2 4 CV Cv Vyšetřování požáru - praktické zaměstnání I. část - 
automobily 

 

2.3 4 CV Cv Vyšetřování požáru - praktické zaměstnání II. část – 
interiérové požáry 

 

2.4 4 U Cv Zpracování reportu a prezentací. Zpracují jednotlivé 
pracovní skupiny (4 skupiny) a vedou lektoři podle svých 
odborností 

 

2.5 3 U Cv Moderovaná prezentace práce jednotlivých skupin 
s konfrontací se záznamy stavu objektů před požáry. Provádí 
jednotlivé pracovní skupiny - mluvčí skupiny případ 
prezentuje a lektoři dle svých specializací splněné úkoly 
hodnotí 

 

 

Vyšetřování příčin požárů – specializační kurz    Počet hodin: 35 
Předmět: 3 – Řízení navazující na vyšetřování požárů   Počet hodin:  1 

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky Téma výuky Poznámky 

3 1 U T Řízení navazující na vyšetřování požárů  

 

Vyšetřování příčin požárů – specializační kurz    Počet hodin: 35 
Předmět: 4 – Součinnost s Policií ČR     Počet hodin:  1,5 

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky Téma výuky Poznámky 

4.1 1,5 U T Součinnost s Policií ČR při vyšetřování požárů  
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Vyšetřování příčin požárů – specializační kurz    Počet hodin: 35 

Závěrečné hodnocení a ukončení kurzu     Počet hodin:  1 
 
Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky Téma výuky Poznámky 

 1 U T Závěrečné hodnocení a ukončení kurzu  
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