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1. Úvod 

Kluby a další zábavní podniky typu diskoték, heren, sálů určených ke koncertům 

apod. jsou z požárního hlediska velmi specifické. Jedním z problémů jsou hořlavé 

materiály uvnitř takovýchto objektů. Jde zejména o různé zvukové izolace, dekorační 

prvky a další materiály, které jsou ve většině případů snadno hořlavé a jejich zplodiny 

většinou silně toxické. Navíc lze u tohoto typu objektů čekat sníženou možnost odvětrání 

těchto zplodin hoření. Dalším závažným problémem je možnost evakuace osob, která je 

přinejmenším velice problematická. Jedná se zpravidla o objekty provozované v nočních 

hodinách, přičemž vnitřní osvětlení bývá minimální. Navíc se v těchto objektech nachází 

velké množství osob na stísněném prostoru, které jsou navíc zpravidla ovlivněny 

alkoholem a jinými omamnými látkami (především drogami). Následná evakuace těchto 

osob v případě požáru bývá velice problematická v důsledku snížených rozlišovacích 

schopností a panického chování umocněného charakterem prostor. V těchto krizových 

situacích následně hrozí ztráta orientace, intoxikace a udušení, popálení a opaření, úrazy 

elektrickým proudem a ušlapání či jiná zranění osob uvnitř objektu. Je proto nutné výše 

uvedeným specifikům věnovat zvýšenou pozornost jednak při samotném návrhu těchto 

objektů a v neposlední řadě i při provozování obdobných prostor. [34] 

V historii došlo již k mnoha katastrofám v obdobných objektech, a proto je nutné 

jim z hlediska požární bezpečnosti věnovat patřičnou pozornost při jejich návrhu i 

následném provozu. Při vzniku požáru v takovýchto typech zařízení následuje zpravidla 

jeho velmi rychlý rozvoj a tvorba zplodin hoření. Následná panika a chaos mezi osobami 

nacházejícími se uvnitř objektu, navíc ovlivněnými nejrůznějšími omamnými látkami, 

povětšinou zcela znemožní jejich včasnou evakuaci. Jak ukázalo již mnoho případů 

z minulosti, důsledky požáru těchto objektů mohou být naprosto fatální. Z těchto 

tragických událostí, které se v minulosti udály, lze vyjmenovat následující.: [16] [35] 

- Divadlo Conway, Brooklyn, New York, 15. 12. 1876 – 295 obětí 

- Ring Theatre, Vídeň, Rakousko, 08. 12. 1881 – 794 obětí 

- Klub Rhythm, Natchez, Mississippi, 23. 04. 1940 – 207 obětí 

- Ozone Disco, Quezon City, Filipíny, 19. 03. 1996 – 162 obětí 

- Klub Station, West Warwick, Rhode Island, 21. 02. 2003 – 100 obětí 

- Klub Cromagnon, Buenos Aires, Argentina, 30. 12. 2004 – 194 obětí 

- Klub Kiss, Santa Maria, Brazílie, 27. 01. 2013 – 232 obětí 
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2. Rešerše 

Cílem rešerše bylo provést průzkum odborných publikací týkajících se 

softwarového modelování požárů a modelování průběhu evakuace osob, konkrétně při 

použití počítačového softwaru Fire Dynamics Simulator. Cíle vyhledávání publikací pro 

účely této diplomové práce byly v rámci rešerše v zásadě dva: 

1) Publikace popisující užití počítačového softwaru Fire Dynamics Simulator pro 

modelování průběhu požáru v objektech, respektive stavebně uzavřených 

prostorách 

2) Publikace popisující užití počítačového softwaru Fire Dynamics Simulator pro 

simulaci evakuace osob z místností, respektive uzavřených prostor zasažených 

požárem. 

Obecně lze říci, že hlavními publikacemi, které popisují tuto problematiku, jsou 

uživatelské příručky k počítačovému softwaru Fire Dynamics Simulator a k modulu 

FDS+Evac volně dostupné současně s tímto softwarem z world wide web (WWW). 

 

Z hlediska prvního cíle, tedy modelování průběhu požáru v objektech, respektive 

stavebně uzavřených prostorách, jde především o tyto publikace vydané institutem NIST 

(National Institute of Standards and Technology – Národní institut standardů a 

technologií): 

- FDS User Guide [19] 

- FDS Technical Reference Guide Volume 1- Mathematical Model [20] 

- FDS Technical Reference Guide Volume 2- Verification Guide [21] 

- FDS Technical Reference Guide Volume 3- Validation Guide [22] 

- FDS Technical Reference Guide Volume 4- Configuration Management Plan [23] 

 

Ve výše uvedených publikacích jsou popsány veškeré principy, matematické, 

fyzikální a chemické modely, na nichž je postaven software FDS jako takový. Dále jsou 

veřejně dostupné publikace zabývající se vyšetřováním požáru a současně i softwarovým 

modelováním požáru klubu Station ve West Warwicku v USA řešeném v této práci. Jedná 

se o vyšetřovací zprávu [17] včetně přílohy, která je zaměřena na počítačové modelování 

klubu Station pomocí softwaru FDS [18]. V této zprávě jsou uvedeny požárně technické 

charakteristiky materiálů a jejich implementace do zdrojového souboru softwaru FDS 

včetně následného provedení simulace. Simulace je ovšem řešena v FDS ve verzi 4. Tato 



 
 
 

3 
 

verze již není dostupná a její výpočtové principy, jakož i zadávání hodnot do vstupního 

souboru, jsou zásadně odlišné oproti současně dostupné verzi 5. Pro účely této diplomové 

práce je tedy nutné celý model klubu Station ve West Warwicku vytvořit znovu, ale určité 

části z původního modelu lze částečně využít.  

Součástí samotné instalace softwaru FDS jsou i zdrojové soubory s konkrétními 

příklady modelových situací, které napomáhají k pochopení principů fungování FDS ve 

vazbě na uživatelské příručky. V uživatelské příručce FDS [19] je dokonce výslovně 

doporučeno veškeré nové projekty nezačínat tzv. “od začátku”, ale vycházet z některého z 

uvedených příkladů a tento modifikovat pro vlastní řešený projekt. 

 

Z hlediska druhého cíle, tedy simulace evakuace osob z místností, respektive 

uzavřených prostor zasažených požárem, je veřejně dostupná především tato publikace 

vydaná ze strany VTT Technical Research Centre of Finland (Finské výzkumné technické 

centrum): 

- Fire Dynamics Simulator with Evacuation: FDS+Evac - Technical Reference and 

User’s Guide [27] 

 

V této publikaci jsou uvedeny principy a modely chování osob v případě požáru a 

evakuace, na nichž je postaven software FDS+Evac. Je zde popsán i postup zadávání 

hodnot do zdrojového souboru pro software FDS. Na world wide web jsou současně 

k dispozici příklady řešení evakuace z objektu za užití softwaru FDS+Evac. Tyto příklady 

jsou dostupné formou zdrojových souborů pro FDS včetně komentářů. [38] 

 

Z výše uvedeného plyne, že pro provedení počítačového modelování požáru za 

pomoci softwaru FDS jsou v zásadě dostačující uživatelské manuály softwaru FDS a 

instalace programu samotného, která obsahuje dostatečné množství příkladů. Za pomoci 

těchto manuálů a příkladů lze poměrně dobře pochopit základy problematiky tvorby 

projektu v softwaru FDS a FDS+Evac. Nicméně pro účely softwarového modelování v této 

práci se lze inspirovat i modelem provedeným ze strany NIST v rámci vyšetřování požáru 

v klubu Station.[17][18] 
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Bibliografické odkazy: 

F. DUVAL, ROBERT.:NFPA Case Study: Nightclub fires. Quincy, MA 02169 USA, 2006. 

45 s., NFPA Fire Investigations Department. [16] 

 

Tato případová studie popisuje požáry nočních klubů v USA. Celkem tato studie 

popisuje v obecné rovině požáry klubů „Rhythm Club“ v Natchez - Mississippi, „Cocoanut 

Groove“ v Bostonu – Massachusetts a „Beverly Hills Supper Club“ v Southgate – 

Kentucky. Dále detailně popisuje požár i jeho průběh včetně popisu zásahu jednotek hasičů 

v klubu „The Station“ ve West Warwicku, který je předmětem této práce. 

 

KOLEKTIV AUTORŮ.:Report of the Technical Investigation of The Station Nightclub 

Fire. Washington, 2005. 246 s., National Institute of Standards and Technology. [17] 

 

Jedná se o zprávu z vyšetřování požáru v nočním klubu ve West Warwicku, který je 

předmětem této diplomové práce. Zpráva je zpracována kolektivem autorů, kteří jsou 

zaměstnanci národního institutu standardů a technologií. Konkrétně jsou autory zprávy p. 

William Grosshandler, Nelson Bryner, Daniel Madrzykowski a Kenneth Kuntz. Ve zprávě 

je popsán požár v tomto klubu z hlediska fyzikálně chemického včetně popsání celé 

situace, která bezprostředně po požáru nastala.  

 

KOLEKTIV AUTORŮ.:Report of the Technical Investigation of The Station Nightclub 

Fire: Appendices. Washington, 2005. 414 s., National Institute of Standards and 

Technology. [18] 

 

Jedná se o druhou část vyšetřovací zprávy požáru klubu ve West Warwicku. V této 

části zprávy jsou uvedeny testy materiálů z hlediska fyzikálně chemického a další 

laboratorní výsledky. Dále je zde popsána a provedena simulace pomocí programu fire 

dynamics simulator ve verzi 4.0.  
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3. Legislativní a normativní prostředí v rámci České republiky 

Legislativní a normativní prostředí mající vliv na řešení stavebních objektů 

z hlediska požární bezpečnosti staveb je v rámci České republiky dáno zejména zákonem 

České národní rady č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o požární ochraně“), jeho prováděcí Vyhláškou ministerstva vnitra č. 246/2001 

Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární 

prevenci“) a Vyhláškou č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby je 

určujícím předpisem Vyhláška ministerstva vnitra 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve 

znění pozdějších předpisů. 

Normativní prostředí, které určuje rozsah a požadavky požárně bezpečnostního 

řešení, je dáno v zásadě kodexem norem požární bezpečnosti staveb. Hlavními 

normativními předpisy z tohoto kodexu jsou především normy ČSN 73 0802: Požární 

bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, ČSN 73 0804: Požární bezpečnost staveb – 

Výrobní objekty, ČSN 73 0810: Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. 

Samozřejmě do kodexu norem požární bezpečnosti staveb patří celá řada dalších norem, 

které zde neuvádím z důvodu jejich velkého množství. Normy použité pro účely této práce 

jsou uvedeny v kapitole 11. 

4. Problematika klubů z hlediska požární bezpečnosti staveb 

Kluby a další zábavní podniky typu diskoték, heren, sálů určených ke koncertům 

apod. jsou z požárního hlediska velmi specifické. Jedním z problémů jsou hořlavé matriály 

uvnitř takovýchto objektů. Jde zejména o různé zvukové izolace, dekorační prvky a další 

materiály, které jsou ve většině případů snadno hořlavé a jejich zplodiny většinou silně 

toxické. Navíc lze u tohoto typu objektů čekat sníženou možnost odvětrání těchto zplodin 

hoření. Dalším závažným problémem je možnost evakuace osob, která je přinejmenším 

velice problematická. Jedná se zpravidla o objekty provozované v nočních hodinách, 

přičemž vnitřní osvětlení je většinou minimální. Navíc se v těchto objektech nachází velké 

množství osob na stísněném prostoru, které jsou navíc zpravidla ovlivněny alkoholem a 

jinými omamnými látkami (především drogami). Následná evakuace těchto osob v případě 

požáru bývá velice problematická v důsledku snížených rozlišovacích schopností a 

panickému chování umocněných charakterem prostor. V těchto krizových situacích 
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následně hrozí ztráta orientace, intoxikace a udušení, popálení a opaření, úrazy elektrickým 

proudem a ušlapání či jiná zranění osob uvnitř objektu. Je proto nutné výše uvedeným 

specifikám věnovat zvýšenou pozornost jednak při samotném návrhu těchto objektů a 

v neposlední řadě i při provozování obdobných prostor. [34] 

5. Požárně bezpečnostní řešení stavby podle předpisů platných v ČR 

Požárně bezpečnostní řešení klubu „The Station“ ve West Warwicku je zpracováno 

na základě údajů získaných z vyšetřovacích zpráv. [17] [18] Z uvedených dokumentů je 

převzat stavební půdorys řešeného objektu včetně dalších informací nutných pro 

zpracování požárně bezpečnostního řešení podle předpisů platných v České republice. 

Zejména jsou ve výše uvedených dokumentech popsány stavební konstrukce objektu, 

použité materiály na konstrukcích a povrchová úprava konstrukcí uvnitř objektu. Samotné 

požárně bezpečnostní řešení je zpracováno především na základě zákona č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů dle požadavků Vyhlášky Ministerstva 

vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), přičemž rozsah je dán vyhláškou 

Ministerstva vnitra č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

5.1. Seznam použitých podkladů pro zpracování 

Pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby nočního klubu Station ve 

West Warwicku byly použity podklady uvedené v bibliografických citacích v odstavci č. 

6 této práce. 

5.2. Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, 

účelu užití, zhodnocení technologie a provozu a umístění stavby ve 

vztahu k okolní zástavbě 

5.2.1. Konstrukční řešení objektu 

Řešený objekt nočního klubu je jednopodlažní budova kompletně konstrukčně 

řešená ze dřevěného skeletu. Půdorysná plocha objektu je 412 m2. Podle ČSN 73 0802 a 

ČSN 73 0810 se tedy jedná o konstrukční systém hořlavý a použité konstrukce jsou druhu 

DP3. Světlá výška celého objektu je jednotná a to 3,0 m. Požární výška objektu je dle čl. 

5.2.3 ČSN 73 0802 => h = 0 m.  



 
 
 

7 
 

5.2.2. Dispoziční řešení objektu 

Jedná se o objekt provozovaný jako noční klub. Hlavní vstup do objektu je 

z parkoviště situovaného v severní části. Hlavní vstup je řešen dvoukřídlými dveřmi o šířce 

1,8 m. Následuje 2 metry široká vstupní chodba délky 2,7 m k dalším, jednokřídlým 

dveřím o šířce 0,9 m. Zde je umístěn pult s pokladnou, od nějž vedou dva otevřené vchody 

o šířce 0,8 m půdorysně vlevo a vedle pultu napravo o šířce 0,9 m. Vlevo od zmíněného 

pultu se nachází prostor o ploše cca 65 m2, kde je situován hlavní bar. Vpravo od 

zmíněného pultu se nachází denní místnost a samotný prostor klubu. V pravé části objektu 

je vedle denní místnosti situována šatna a v prostoru nad ní se nachází taneční parket, 

podium a výklenek pro bubeníka. V prostoru nad hlavním barem je umístěn menší bar a 

místnost sloužící jako kuchyně a nad ní je situován zábavní prostor s šipkami a dalšími 

hrami. Celý prostor nočního klubu je dispozičně otevřený a tvoří jeden poměrně rozlehlý 

spojitý prostor. Dále je součástí klubu zázemí a odpočinkové místnosti. Tyto prostory jsou 

od zbytku klubu dispozičně odděleny. Dvě odpočívárny jsou situovány půdorysně nad 

menším barem. Zázemí klubu je situováno půdorysně v levé horní části objektu a jeho 

součástí je kancelář, toalety, a tři místnosti sloužící jako příruční sklady. Z objektu vedou 

celkem čtyři východy a to dveřmi hlavního vstupu, dále dveřmi vedoucími přímo 

z kuchyně, dveřmi vedoucími z prostoru s hlavním barem a nakonec dveřmi situovanými 

vedle podia. 

5.2.3. Umístění objektu ve vztahu k okolní zástavbě 

Objekt nočního klubu Station se nachází ve městě West Warwick situovaném ve 

státě Rhode Island, jenž patří k nejmenším státům v celých Spojených státech amerických. 

Rhode Island se nachází v Nové Anglii, regionu Spojených států. Rhode Island sousedí na 

západě se státem Connecticut, na severu a východě se státem Massachusetts a na 

jihozápadě sdílí vodní hranici s New Yorským Long Islandem. Město West Warwick je 

situováno jihozápadně od hlavního města Rhode Island – Providence. [36] [37] Řešený 

noční klub Station se nachází na rohu ulic Cowesett Avenue a Kulas Road. Noční klub 

Station je umístěn v blízkosti zalesněné části oblasti. Na východ od nočního klubu se 

nachází menší průmyslový areál a zástavba rodinných domů. Severně v bezprostřední 

blízkosti nočního klubu je situováno parkoviště. Přístup k nočnímu klubu je 

bezproblémový přímo z ulic Cowesett Avenue a Kulas Road. Ve vzdálenosti zhruba 0,5 

km západně od klubu se nachází požární stanice č. 4 (WWFD station 4 – West Warwick 

Fire Department station 4). Na obrázku č. 2 je patrné okolí nočního klubu Station včetně 
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umístění požární stanice č. 4 a na obrázku č. 1 je patrné umístění nočního klubu Station 

vzhledem k nejbližší okolní zástavbě. [17] 

 

Obrázek č. 1: umístění objektu nočního klubu Station v zástavbě [17] 

 

Obrázek č. 2: letecký snímek obce West Warwick v okolí nočního klubu Station [17] 

5.3. Rozdělení stavby do požárních úseků 

Jedná se o objekt, který vnitřním uspořádáním a dělením tvoří z většinové 

půdorysné plochy velký spojitý prostor. Stavebně je odděleno pouze zázemí, kuchyň, šatna 

a odpočinkové místnosti. Vzhledem k tomuto vnitřnímu členění, celkové půdorysné ploše 

a v návaznosti na požadavky normy ČSN 73 0802 nebude objekt dělen na požární úseky a 

bude tvořit jeden samostatný jednopodlažní požární úsek. Bude se jednat o požární úsek 

N1.01 – Klub. 
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5.4. Stanovení požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a 

posouzení velikosti požárních úseků 

Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku N1.01 je určen na základě 

výpočtového požárního zatížení a výšce objektu z tabulky č. 8 normy ČSN 73 0802. U 

požárního úseku je uvedeno výpočtové požární zatížení, součinitele a, b, c a skutečné 

rozměry požárního úseku, které jsou porovnány s mezními rozměry požárního úseku 

stanovenými dle čl. 7.3 ČSN73 0802. Výpočtové požární zatížení včetně součinitelů a, b, c 

je pro řešený objekt vypočítáno v příloze A této práce. Výsledné hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce č. 3. 

5.4.1. Stanovení stupně požární bezpečnosti 

Nejnižší stupeň požární bezpečnosti se stanoví na základě tabulky normy ČSN 73 

0802, přičemž rozhodující parametry pro určení stupně požární bezpečnosti jsou: 

- Výpočtové požární zatížení podle rovnice A (1) dle přílohy A 

- Konstrukční systém objektu 

- Výška objektu h 

 

Jednotlivé výsledné parametry pro určení stupně požární bezpečnosti jsou shrnuty 

v tabulce č. 1. 

Parametr pro určení stupně požární bezpečnosti Hodnota parametru 

Výpočtové požární zatížení [kg.m-2] 23,15 

Konstrukční systém objektu Hořlavý 

Výška objektu [m] 0,00 

Tabulka č. 1 – parametry pro určení stupně požární bezpečnosti 

 

Na základě tabulky č. 1 je možné z normy ČSN 73 0802 stanovit stupeň požární 

bezpečnosti. Stupeň požární bezpečnosti (dále jen „SPB“) pro požární úsek N1.01 je 

v prvním stupni, tedy SPB I. 

5.4.2. Posouzení velikosti požárního úseku 

Dle čl. 7.3.2 normy ČSN 73 0802 jsou stanoveny mezní velikosti požárních úseků 

v závislosti na výpočtovém požárním zatížení pv, součiniteli a, a výškové poloze požárního 

úseku hp. Na základě čl. 7.3.3 normy ČSN 73 0802 se délka nebo šířka (hloubka) požárního 

úseku měří kolmo k vnitřnímu líci požárních nebo obvodových stěn, popř. jako součet 
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vzdáleností vymezených kolmicemi k těmto stěnám a jejich průsečíku uvnitř požárního 

úseku. Délka nebo šířka (hloubka) se měří v místech, kde jsou tyto rozměry největší. 

Mezní rozměry požárního úseku s hořlavým konstrukčním systémem uvádí tabulka 11 

v normě ČSN 730802. 

Požární úsek N1.01 má provedeno požárně bezpečnostní zařízení systémem EPS 

(součinitel c1) a na základě čl. 7.3.4 c) normy ČSN 73 0802 lze mezní rozměry požárního 

úseku zvětšit vynásobením hodnotou c-1/2. Skutečné rozměry a mezní rozměry požárního 

úseku jsou stanovené v tabulce 11 v normě ČSN 73 0802. Zvětšené mezní rozměry 

požárního úseku na základě součinitele c1 jsou uvedeny v tabulce č. 2. Skutečné rozměry 

požárního úseku N1.01 dle tabulky č. 2 vyhovují. 

Skutečné rozměry požárního úseku 
Mezní rozměry požárního úseku 

stanovené v tabulce 11 ČSN 73 0802 

Délka [m] Šířka [m] Délka [m] Šířka [m] 

32,7 21,2 57,0 (65,8) 40,7 (47,1) 

Pozn.: hodnoty v závorce jsou zvětšené na základě součinitele c1 

Tabulka č. 2 – skutečné a mezní rozměry požárního úseku 

5.4.3. Shrnutí hodnot požárního úseku 

Výsledné vypočítané a určené hodnoty požárního úseku N1.01 na základě normy 

ČSN 73 0802 jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

Požární úsek N1.01 – Klub 

Výpočtové požární zatížení pv [kg m-2] 23,15 

Součinitel a 1,05 

Součinitel b 0,54 

Součinitel c 0,75 

Stupeň požární bezpečnosti úseku I.SPB 

Rozměry požárního úseku [m] 32,7 x 21,2 

Mezní rozměry požárního úseku [m] 65,8 x 47,1 

Tabulka č. 3 – vypočítané a určené hodnoty požárního úseku N1.01 

5.4.4. Shromažďovací prostor dle ČSN 73 0831 

Součástí řešeného požárního úseku N1.01 je shromažďovací prostor dle ČSN 73 

0831, na který jsou kladeny specifické požadavky z hlediska požární bezpečnosti staveb. 

Tyto požadavky jsou popsány a zohledněny vždy pro danou část požární bezpečnosti 
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řešenou v jednotlivých kapitolách této práce. Pro stanovení výše uvedených specifických 

požadavků, respektive jejich hodnot, je nutné konkrétní zařazení prostoru dle  

ČSN 73 0831. 

 

Zařazení shromažďovacího prostoru dle ČSN 73 0831: 

Stanovení objektu jako shromažďovacího prostoru je provedeno dle čl. 3 normy 

ČSN 73 0831. Jako shromažďovací prostor je klasifikován celý požární úsek, jelikož se dle 

čl. 4.7 c) jedná o skupinu provozně a funkčně souvisejících prostorů se shromažďovací 

funkcí. Dle čl. 3.2 normy ČSN 73 0831 se jedná o vnitřní shromažďovací prostor. 

Jako vnitřní shromažďovací prostor se dle čl. 3.2 normy ČSN 73 0831 stanovuje 

každý prostor, který splňuje charakteristiku vnitřního shromažďovacího prostoru a je 

uveden v příloze A této normy. Dle položky 3.2.2 tabulky A. 1 normy ČSN 73 0831 se 

jedná o společenský sál s tanečním prostorem. Velikost shromažďovacího prostoru je 

určena dle počtu osob, přičemž nejmenší počet osob pro tento případ je stanoven na 150. 

Dle čl. 4.3 normy ČSN 73 0831 se shromažďovací prostory člení do tří výškových 

pásem na základě jejich výškové polohy. V řešeném případě se jedná o jednopodlažní 

objekt s požární výškou dle čl. 5.2.3 normy ČSN 73 0802 => h = 0 m. Výškové pásmo 

shromažďovacího prostoru je tedy VP1.  

Na základě tabulky č. 8 je celkový počet osob v požárním úseku, respektive 

shromažďovacím prostoru roven E = 253 osob. Mezní počet osob pro SP je stanoven ve 

výše uvedené tabulce A. 1 normy ČSN 73 0831. Pro diskotékové sály s tanečním parketem 

ve výškovém pásmu VP1 je mezní hodnota jednoho SP rovna 150 osobám v prostoru. Pro 

253 osob je tedy hodnota řešeného shromažďovacího prostoru 1 SP. Jednotlivé parametry 

řešeného shromažďovacího prostoru stanovené dle normy  ČSN 73 0831 jsou uvedeny 

v tabulce č. 4. 

Parametr shromažďovacího prostoru 
Hodnota parametru 

shromažďovacího prostoru 

Typ shromažďovacího prostoru Vnitřní shromažďovací prostor 

Plocha shromažďovacího prostoru [m2] 430 

Počet osob ve shromažďovacím prostoru 253 

Výškové pásmo shromažďovacího prostoru VP 1 

Velikost SP 1 SP 

Tabulka č. 4 – parametry shromažďovacího prostoru dle ČSN 73 0831  
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5.5. Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů 

z hlediska jejich požární odolnosti 

Řešený objekt nočního klubu je jednopodlažní budova kompletně konstrukčně 

řešená ze dřevěného skeletu. Půdorysná plocha objektu je 430 m2. Podle ČSN 73 0802 a 

ČSN 73 0810 se tedy jedná o konstrukční systém hořlavý a použité konstrukce jsou druhu 

DP3. Světlá výška celého objektu je jednotná a to 3,0 m. Požární výška objektu je dle čl. 

5.2.3 ČSN 73 0802 => h = 0 m. 

 

Požadavky na jednotlivé konstrukce řešeného požárního úseku N1.01 v I. SPB jsou 

uvedeny v tabulce č. 5. Hodnoty v tabulce č. 5 jsou převzaty z tabulky 12 normy ČSN 73 

0802 pro staticky nezávislé jednopodlažní objekty.  

Stavební konstrukce 
Požadavek na stavební konstrukci 

v minutách a druhu konstrukčního systému 

Požární stěny 30 DP1 

Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách 15 DP1 

Svislé požární pásy v obvodových stěnách 

mezi objekty a obvodové stěny, pokud mají 

být bez požárně otevřených ploch 

15 DP1 

Tabulka č. 5 – požadované vlastnosti konstrukcí požárního úseku dle ČSN 73 0802 

 

Jedná se o jednopodlažní objekt, který tvoří jeden samostatný požární úsek. 

Z tohoto důvodu nejsou v řešeném objektu žádné konstrukce, u nichž je požadována 

požární odolnost na základě tabulky č. 5 vycházející z požadavků normy ČSN 73 0802. 

Nicméně se jedná o shromažďovací prostor na základě normy ČSN 73 0831. Dle čl. 5.2.1.1 

normy ČSN 73 0831 musí nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu vykazovat požární 

odolnost nejméně 15 minut, nebo dvojnásobnou dobu evakuace osob. Evakuace dle 

tabulky č. 15 v žádném z uvedených případů nepřekračuje při zdvojnásobení hodnotu 15 

minut. Výsledný požadavek na nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu je požární 

odolnost 15 minut. 
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5.6. Zhodnocení navržených stavebních hmot 

Požární úsek nočního klubu N1.01 je zařazen do I. stupně požární bezpečnosti a 

požadavky normativních předpisů z hlediska konstrukcí a stavebních hmot jsou posouzeny 

níže. 

5.6.1. Zhodnocení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Z hlediska požární odolnosti stavebních konstrukcí nevycházejí v návaznosti na 

charakter objektu žádné požadavky dle tabulky č. 5. Avšak na základě normy ČSN 73 

0831 jsou stanoveny požadavky na nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu Níže je 

provedeno stručné shrnutí požadavků ve vazbě na řešený objekt. 

 

Požární stěny 

Jedná se o jednopodlažní objekt, který tvoří jeden samostatný požární úsek. Na 

základě čl. 5.2.1.1 normy ČSN 73 0831 musí nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu 

vykazovat požární odolnost nejméně 15 minut. Jedná se o dřevěné stěny o tloušťce 150 

mm zhotovené z rostlého dřeva jehličnatých dřevin. Tyto konstrukce mají na základě 

tabulky 5.2.1c publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle 

Eurokódů“ při rozměrech 140 x 140 mm požární odolnost minimálně 15 minut [31]. 

Požární stěny objektu vyhovují.  

 

Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách 

Jedná se o jednopodlažní objekt, který tvoří jeden samostatný požární úsek. 

Z tohoto důvodu se uvnitř objektu nenachází žádné požárně dělicí konstrukce a tedy ani 

požární uzávěry otvorů v požárních stěnách. Požadavek dle ČSN 73 0802 není uplatněn. 

Uzávěry otvorů nemusí plnit požární funkci, a tudíž vyhovují. 

 

Svislé požární pásy v obvodových stěnách mezi objekty a obvodové stěny, pokud mají 

být bez požárně otevřených ploch 

Jedná se o jednopodlažní objekt, který tvoří jeden samostatný požární úsek, který 

nesousedí s žádným dalším objektem. Z těchto důvodů nejsou požadovány svislé požární 

pásy v obvodových stěnách mezi objekty. Jelikož objekt přímo nesousedí s žádnými 

dalšími objekty, není vyžadována žádná požární odolnost obvodových stěn. Od objektu 

budou stanoveny odstupové vzdálenosti, které budou posouzeny s okolní zástavbou a 

pozemky. Tyto odstupové vzdálenosti jsou podrobně řešeny v další části této práce. 
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5.6.2. Zhodnocení navržených stavebních hmot 

Povrchové úpravy stavebních konstrukcí uvnitř objektu z hlediska indexu šíření 

plamene a třídy reakce na oheň musí v tomto případě splňovat podmínky především norem 

ČSN 73 0802 a ČSN 73 0831. Vzhledem k faktu, že celý řešený požární úsek je posuzován 

jako vnitřní shromažďovací prostor, na základě čl. 5.2.6 normy ČSN 73 0831 jsou 

stanoveny vyšší požadavky z hlediska stavebních hmot. Požadované vlastnosti 

povrchových úprav stavebních konstrukcí uvnitř objektu jsou uvedeny v tabulce č. 6. 

Povrchová úprava 
Index šíření plamene 

is[mm.min-1] 

Nejmenší povolená třída 

reakce na oheň stavebních 

výrobků 

Stěny 0,00 B-s1-d0 

Stropy a podhledy 0,00 B-s1-d0 

Tabulka č. 6 – požadované vlastnosti povrchových úprav stavebních konstrukcí uvnitř 

objektu 

 

Porovnání povrchových úprav stavebních konstrukcí navržených uvnitř objektu 

s požadovanými hodnotami a parametry je uvedeno v tabulce č. 7. 

Povrchová 

úprava 
Použitý materiál 

Index šíření plamene 

is[mm.min-1] 
Třída reakce na oheň 

Stěna Dřevěné obložení 85 1) D 

Stěna Polyuretanová pěna 167,1 1) F 
1) Hodnoty jsou převzaty z ČSN 73 0822 a zkušebního protokolu [32] 

Tabulka č. 7 – porovnání navržených povrchových úprav stavebních konstrukcí 

s požadovanými hodnotami 

 

Na základě tabulky č. 6 a tabulky č. 7 je zřejmé, že navržené povrchové úpravy 

konstrukcí jsou z hlediska indexu šíření plamene i třídy reakce na oheň nevyhovující. 

Namísto těchto navržených hmot musí být použity hmoty jiné, které vyhovují požadavkům 

dle tabulky č. 6. 
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5.7. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, 

zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich 

kapacity, provedení a vybavení 

„Únikové cesty musí být navrženy tak, aby umožnily bezpečnou a včasnou evakuaci 

všech osob z požárem ohroženého objektu nebo jeho části na volné prostranství a přístup 

požárních jednotek do prostorů napadených požárem. Podle stupně ochrany, kterou 

únikové cesty poskytují unikajícím osobám, se rozlišují únikové cesty chráněné a 

nechráněné“. [5] 

Řešený objekt je jednopodlažní samostatně stojící staticky nezávislá budova, jež 

tvoří jeden samostatný požární úsek N1.01. V objektu nejsou požárně vyčleněny chráněné 

únikové cesty a evakuace osob je uvažována pomocí nechráněných únikových cest 

vedoucích přímo na volné prostranství. 

„Evakuaci osob po nechráněné únikové cestě je možné pokládat za bezpečnou, 

pokud unikající osoby jsou evakuovány z hořícího prostoru či požárního úseku v časovém 

limitu, kdy zplodiny hoření a kouř nezaplní prostor či požární úsek do úrovně 2,5 m nad 

podlahou“. [5] Tento časový limit (te v minutách) se stanoví podle empirické rovnice (2). 

Uvedená rovnice je stanovena v čl. 9.1.2 a) normy ČSN 73 0802. Z hlediska 

shromažďovacích prostor se na tuto rovnici odkazuje čl. 5.3.5.1 a) normy ČSN 73 0831. 

= , · /

         (2) 

Kde: 

 : časový limit pro evakuaci osob vzhledem ke zplodinám hoření [min] 

 ℎ : světlá výška posuzovaného prostoru či požárního úseku 

 : součinitel dle ČSN 73 0802 

 

Světlá výška všech prostor požárního úseku N1.01 je rovna hs= 3,0 m. Součinitel a 

dle normy ČSN 73 0802 je spočítán v příloze A a hodnota součinitele je rovna a = 1,05. Po 

dosazení uvedených hodnot do rovnice (2) získáme výsledný časový limit pro evakuaci 

osob vzhledem ke zplodinám hoření. 

= , · /

         (2) 

= , · , /

,
  

= , 	      
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Pro splnění podmínek požární bezpečnosti staveb z hlediska evakuace osob je nutné 

zajistit dostatečné množství únikových cest odpovídajících mezním délkám a šířkám dle 

ČSN 73 0802 a dalších dotčených norem a předpisů, především pak ČSN 73 0831. 

Posouzení únikových cest a doba evakuace po těchto cestách je řešena v následujících 

kapitolách této práce. 

Pro posouzení únikových cest je nejprve nutné určit obsazení objektu, respektive 

jednotlivých místností v objektu osobami. Výpočet počtu osob v jednotlivých místnostech 

je určen na základě normy ČSN 73 0818, která stanoví normové hodnoty obsazení objektů 

osobami pro řešení požární bezpečnosti staveb. Výsledné počty osob v jednotlivých 

místnostech objektu jsou uvedeny v tabulce č. 8. 

Místnost č. Název místnosti 
Plocha 

[m2] 

Počet 

osob 

Plocha na 1 

osobu [m2] 

1.1. Příruční sklad 5,5 1 5,52 

1.2. Příruční sklad 11,2 2 5,58 

1.3. Příruční sklad 29,9 3 9,97 

1.4. Kancelář 17,4 4 4,34 

1.5. Toalety 3,8 0 - 

1.6 Odpočívárna 8,5 5 1,70 

1.7 Odpočívárna 7,6 4 1,91 

1.8 Šipky 35,5 18 1,97 

1.9 Kuchyně 12,3 3 4,10 

1.10 Hlavní bar 19,8 4 4,94 

1.11 Klub 155,5 128 1,22 

1.12 Taneční parket 29,3 30 0,98 

1.13. Pódium 18,4 13 1,42 

1.14. Zázemí bubeníka 7,7 6 1,28 

1.15. Pokladna 5,0 2 2,51 

1.16. Hlavní vstup 5,5 2 2,73 

1.17. Denní místnost 50,3 26 1,93 

1.18. Šatna 7,2 2 3,59 

 
CELKEM 430,27 253 3,37 

Tabulka č. 8 – stanovené počty osob v jednotlivých místnostech 
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5.7.1. Posouzení počtu a situování východů 

Jelikož součástí požárního úseku N1.01 je shromažďovací prostor, na počet a 

situování východů jsou kladeny zvláštní nároky dle normy ČSN 73 0831. Dle čl. 5.3.2.1 

normy ČSN 73 0831 musí být v každém shromažďovacím prostoru k dispozici nejméně 

dvě únikové cesty vedoucí různým směrem k východům z těchto prostorů. Počet východů 

a započitatelné poměrné kapacity jedné únikové cesty jsou tabelovány v normě ČSN 73 

0831. Tyto hodnoty pro řešený shromažďovací prostor jsou uvedeny v tabulce č. 9. 

Velikost 

shromažďovacího 

prostoru 

Nejmenší dovolený 

počet únikových 

východů 

Započitatelná kapacita Km v % celkového 

počtu osob ze shromažďovacího prostoru 

nejmenší největší 

1 SP 2 30 70 

Tabulka č. 9 – počet únikových východů a jejich kapacita 

 

Z hlediska počtu únikových východů je shromažďovací prostor (požární úsek N1.01) 

vyhovující. Pro únik osob jsou z objektu k dispozici celkem čtyři východy vedoucí na 

volné prostranství. Jejich situování je patrné z obrázku č. 3. Z obrázku č. 3 je 

patrné situování těchto východů půdorysně na dolní polovině. Vzhledem k možnosti úniku 

osob z objektu vždy dvěma směry musí všechny tyto východy splňovat požadavky dle 

normy ČSN 73 0831. 

5.7.2. Posouzení mezních délek únikových cest 

Mezní délka jedné a více nechráněných únikových cest se stanovuje na základě 

tabulky 18 a součinitele a dle normy ČSN 73 0802. Mezní délky jedné a více nechráněných 

únikových cest pro řešený požární úsek N1.01 jsou uvedeny v tabulce č. 10. Tyto mezní 

délky lze na základě čl. 9.10.3 normy ČSN 73 0802 zvětšit. V případě požárního úseku 

N1.01 pomocí součinitele c1 vynásobením mezních délek hodnotou 1/c1. Hodnoty 

zvětšených mezních rozměrů pro nechráněné únikové cesty jsou v tabulce č. 10 uvedeny 

v závorkách. 

Součinitel a požárního 

úseku N1.01 

Mezní délka nechráněné únikové cesty [m] 

Jedna úniková cesta Více únikových cest 

1,05 22,5(30) 37,5 (50) 

Pozn.: v závorkách jsou uvedeny hodnoty zvětšených mezních délek 

Tabulka č. 10 – mezní délky nechráněných únikových cest pro požární úsek N1.01 
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Na obrázku č. 3 jsou zhodnoceny předpokládané varianty nechráněných únikových 

cest vedoucích na volné prostranství. U každé cesty je navíc uvedena její skutečná délka. 

 

Obrázek č. 3 – varianty a délky nechráněných únikových cest 

 

Pro posouzení těchto reálných cest s mezními délkami stanovenými v tabulce č. 10 

je nutné uvažovat vždy nejhorší variantu pro jednu únikovou cestu, dále nejhorší variantu 

pro více únikových cest a nakonec nejhorší variantu pro součet jedné únikové cesty a více 

únikových cest dohromady. Na obrázku č. 3 jsou znázorněny celkem čtyři varianty pro 

jednu únikovou cestu a pět variant pro více únikových cest. Veškeré únikové cesty, jejich 

typ a jejich vzájemné varianty jsou uvedeny v tabulce č. 11. 
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Úniková cesta (ÚC) Typ únikové cesty Délka cesty [m] Mezní délka cesty [m] 

ÚC č. 1 Jedna ÚC 9,8 22,5 

ÚC č. 2 Jedna ÚC 5,8 22,5 

ÚC č. 3 Jedna ÚC 7,3 22,5 

ÚC č. 4 Jedna ÚC 13,3 22,5 

ÚC č. 5 Více ÚC 6,0 37,5 

ÚC č. 6 Více ÚC 24,5 37,5 

ÚC č. 7 Více ÚC 21,5 37,5 

ÚC č. 8 Více ÚC 12,6 37,5 

ÚC č. 9 Více ÚC 15,4 37,5 

ÚC č. 1 + ÚC č. 6 Jedna ÚC + více ÚC 34,3 37,5 

ÚC č. 4 + ÚC č. 7 Jedna ÚC + více ÚC 25,9 37,5 

Tabulka č. 11 – posouzení délky únikových cest z PÚ N1.01 

 

Z tabulky č. 11 je patrné, že žádná z variant délek únikových cest není vyšší než 

normativně požadované mezní délky dle tabulky č. 10. Únikové cesty z požárního úseku 

N1.01 a tedy i z řešeného objektu jsou z hlediska mezních délek vyhovující. 

5.7.3. Posouzení mezních šířek únikových cest 

Šířky únikových cest musí umožňovat bezpečnou evakuaci všech osob z místnosti, 

z požárního úseku a z objektu. Minimální šířka únikové cesty je dána nejmenším počtem 

únikových pruhů (u) dle normy ČSN 73 0802 rovnicí (3). 

= ∙          (3) 

Kde: 

 : počet evakuovaných osob v posuzovaném místě 

 : počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu nechráněné  

 únikové cesty 

 : součinitel, vyjadřující podmínky evakuace dle ČSN 73 0802 

 

Počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu nechráněné únikové cesty (K) 

je dán tabulkou 19 normy ČSN 73 0802 na základě součinitele a, který je spočítán 

v příloze A této práce. Hodnota součinitele je rovna a = 1,05. Výsledný počet 

evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu nechráněné únikové cesty (K) dle  
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ČSN 73 0802 pro jednu a více nechráněných cest, je uveden v tabulce č. 12. Jelikož se 

jedná o objekt nočního klubu, kde lze předpokládat sníženou schopnost orientace osob v 

důsledku intoxikace, je hodnota K snížena o 25 % na základě čl. 5.3.4.3 normy ČSN 73 

0831 ve smyslu čl. 9.11.5 a2) normy ČSN 73 0802. 

Počet nechráněných únikových cest 

z požárního úseku 

Počet evakuovaných osob v jednom únikovém 

pruhu nechráněné únikové cesty (K) 

Jedna úniková cesta po rovině 52 (39) 

Více únikových cest po rovině 105 (78) 

Pozn.: hodnota v závorce je snížena dle čl. 5.3.4.3 normy ČSN 73 0831 

Tabulka č. 12 – Počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu  

nechráněné únikové cesty (K) 

 

Součinitel vyjadřující podmínky evakuace je vyjádřen v tabulce 21 ČSN 73 0802 a 

pro případ požárního úseku je jeho hodnota rovna s = 1,0. Předpokládá se s osobami 

schopnými samostatného pohybu a se současným způsobem evakuace nechráněnými 

únikovými cestami. 

Únikové cesty z požárního úseku N1.01 jsou vedeny dveřními otvory přímo na 

volné prostranství. Na každé předpokládané nechráněné únikové cestě je uvažováno s 

nejužším místem. Počty osob u jednotlivých dveřních otvorů jsou řešeny dle normy ČSN 

73 0831 a jsou znázorněny na obrázku č. 4. Tyto dveřní otvory jsou na obrázku č. 4 

značeny VÝCHOD 1 – VÝCHOD 4. 
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Obrázek č. 4 – počty osob v únikových východech na volné prostranství 

 

Na základě rovnice (3) jsou spočítány minimální počty únikových pruhů pro jednotlivé 

únikové cesty, respektive dveřní otvory v řešeném požárním úseku N1.01. Jedná se však o 

shromažďovací prostor, kde je kladen jednoznačný požadavek na nejmenší započitatelnou 

šířku východu, dva únikové pruhy dle čl. 5.3.2.1 normy ČSN 73 0831. Minimální počty 

únikových pruhů jsou uvedeny v tabulce č. 13, kde jsou i porovnány s navrhovaným 

stavem v objektu. Požadavek ze strany ČSN 73 0831 je v tabulce č. 13 uveden v závorce. 

Část únikové cesty Minimální počet únikových 

pruhů (u) dle rovnice (3) 

Skutečný počet únikových 

pruhů (u) dle PBŘS 

VÝCHOD 1 0,64 (2) 1,5 

VÝCHOD 2 1,38 (2) 1,5 

VÝCHOD 3 0,82 (2) 1,5 

VÝCHOD 4 0,39 (2) 1,5 

Pozn.: hodnota v závorce zohledňuje požadavek normy ČSN 73 0831 

Tabulka č. 13 – Posouzení počtu únikových pruhů na východech z objektu 
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Dle tabulky č. 13 je patrné, že šířky všech východů nevyhovují z hlediska 

minimálního počtu únikových pruhů. Jelikož je požární úsek N1.01 posuzován jako 

shromažďovací prostor, je kladen na základě čl. 5.3.2.1 normy ČSN 73 0831 požadavek na 

šířku únikové cesty minimálně dva únikové pruhy, což není splněno v žádném z případů. 

Z hlediska šířky únikových cest je řešený objekt nevyhovující. 

5.7.4. Posouzení doby evakuace 

Předpokládaná doba evakuace by neměla být bez dalších opatření delší než doba 

zakouření prostoru do úrovně 2,5 m nad podlahou (doba te) dle rovnice (2). Výsledná doba 

zakouření (te) dle rovnice (2) je rovna te= 2,06 minut, která musí být vyšší nežli 

předpokládaná doba evakuace tu. Tato předpokládaná doba evakuace (tu) se stanoví dle 

rovnice (4). 

= , · + ·
·

        (4) 

Kde: 

 : délka únikové cesty v m 

 : rychlost pohybu osob v m za minutu, podle tabulky 23normy  

 ČSN 73 0802 

 : počet evakuovaných osob 

 : součinitel, vyjadřující podmínky evakuace dle ČSN 73 0802  

 : jednotková kapacita únikového pruhu dle ČSN 73 0802 

V objektu se mohou nacházet osoby pod vlivem omamných látek a 

dle čl. 9.11.5 a) normy ČSN 73 0802 je snížena jednotková kapacita 

únikového pruhu o 25%  

 : započitatelný počet únikových pruhů dle tabulky č. 14 

 

Na základě rovnice (4) jsou spočítány doby evakuace pro nejhorší varianty 

v řešeném požárním úseku N1.01. Tyto hodnoty jsou uvedeny a porovnány s mezními 

hodnotami dle výsledku rovnice (2) v tabulce č. 14. 
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Úniková cesta 
Počet únikových 

pruhů 

Doba evakuace 

[min] 

časový limit pro evakuaci 

osob  vzhledem ke zplodinám 

hoření [min] 

ÚC č. 1 + ÚC č. 6 1,5 2,44 2,06 

ÚC č. 1 + ÚC č. 5 1,5 0,78 2,06 

ÚC č. 4 + ÚC č. 7 1,5 1,40 2,06 

ÚC č. 4 + ÚC č. 8 1,5 2,31 2,06 

ÚC č. 4 + ÚC č. 9 1,5 1,56 2,06 

Tabulka č. 14 – Porovnání doby evakuace s mezními stavy u původního řešení 

 

Z tabulky č. 14 je patrné, že z hlediska doby evakuace nevyhovují cesty ÚC č. 1 + ÚC č. 6 

a ÚC č. 4 + ÚC č. 8. Pro splnění podmínek požární bezpečnosti staveb je nutné, aby 

vyhověly z hlediska doby evakuace všechny cesty. Jelikož není tato podmínka splněna, 

únikové cesty z objektu z hlediska doby evakuace nevyhovují. 

5.7.5. Navržení opatření a jejich zhodnocení 

Při výpočtu únikových cest bylo zjištěno, že navržený stav nevyhovuje 

legislativním a normativním předpisům platným v současné době v České republice. 

Hlavním nedostatkem je šířka únikových cest. Dále je nevyhovující mezní doba evakuace 

vzhledem k času zakouření dle rovnice (2), která má však přímou vazbu na šířky 

únikových cest. 

Opatřením, které zajistí soulad navrhovaného stavu s normativními předpisy je 

úprava šířky únikových cest ze shromažďovacího prostoru, respektive požárního úseku 

N1.01. Na obrázku č. 5 jsou znázorněna místa, kde jsou šířky únikových cest nevyhovující 

požadavkům norem ČSN 73 0802 a ČSN 73 0831. Tato místa je nutno upravit na šířku 

minimálně dvou únikových pruhů tak, jak je na obrázku č. 5 znázorněno. Pro toto nové 

řešení je proveden výpočet doby evakuace a její porovnání s mezním stavem zakouření dle 

rovnice (2). 

 

Zhodnocení nutných změn oproti navrhovanému stavu: 

- Zvětšení rozměru dveří u východu 1 na rozměr 2 únikových pruhů, tedy 

minimálně 1,1 metru 

- Zvětšení rozměru dveří u východu 3 na rozměr 2 únikových pruhů, tedy 

minimálně 1,1 metru 
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- Zvětšení rozměru dveří u východu 4 na rozměr 2 únikových pruhů, tedy 

minimálně 1,1 metru 

- Odstranění příčky ve vstupní chodbě. (zde není možno provést zvětšení 

rozměru dveří, jelikož i přes toto zvětšení by nastala situace, kdy by byla 

v podstatě vytvořena nika obrácená proti směru úniku dle čl. 5.3.6.1 a) normy 

ČSN 73 0831 

- Posunutí pultu a úprava příčky ve vstupní chodbě tak, aby byla dodržena šířka 

únikové cesty minimálně 2 únikové pruhy tímto místem 

 

Na základě výše uvedených změn je proveden nový výpočet doby evakuace dle 

rovnice (4) a tento porovnán s dobou zakouření dle rovnice (2). Porovnání nového stavu je 

uvedeno v tabulce č. 15. Provedené změny jsou znázorněny na obrázku č. 5. 

Úniková cesta 
Počet únikových 

pruhů 

Doba evakuace 

[min] 

časový limit pro evakuaci 

osob  vzhledem ke zplodinám 

hoření [min] 

ÚC č. 1 + ÚC č. 6 2,0 1,94 2,06 

ÚC č. 1 + ÚC č. 5 2,0 0,64 2,06 

ÚC č. 4 + ÚC č. 7 2,0 1,17 2,06 

ÚC č. 4 + ÚC č. 8 2,0 1,83 2,06 

ÚC č. 4 + ÚC č. 9 2,0 1,27 2,06 

Tabulka č. 15 – Porovnání doby evakuace s mezními stavy u nového řešení 

 

Z tabulky č. 15 je patrné, že po provedených dispozičních úpravách objektu již 

všechny únikové cesty na volné prostranství z hlediska doby evakuace i mezních šířek 

vyhovují. 
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Obrázek č. 5 – Nutné změny v objektu dle požadavků PBŘS 

5.8. Stanovení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečného prostoru 

Pro stanovení odstupové vzdálenosti podle ČSN 73 0802 je do velikosti požárně 

otevřených ploch započítána skutečná plocha obvodových konstrukcí druhu DP3. 

Stanovení odstupových vzdáleností od jednotlivých obvodových konstrukcí je provedeno 

na základě tabulky F.1 normy ČSN 73 0802. Grafické znázornění těchto odstupových 

vzdáleností je uvedeno v příloze D této práce. Shrnutí velikosti odstupových vzdáleností 

od jednotlivých obvodových konstrukcí je uvedeno v tabulce č. 16. 

Konstrukce Délka [m] Odstupová vzdálenost [m] 

Severní stěna 24,0 5,8 

Západní stěna 14,7 5,4 

Jižní stěna 20,0 5,8 

Východní stěna 22,0 5,8 

Tabulka č. 16 – Odstupové vzdálenosti dle tabulky F.1 normy ČSN 73 0802 
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Stanovené minimální odstupové vzdálenosti dle tabulky č. 16 nezasahují sousední 

stavební objekty. Uvedené odstupové vzdálenosti však zasahují na sousední pozemky a 

budou řešeny výjimkou ze strany stavebního úřadu a tím pádem vyhoví bez nutnosti 

dalších úprav na straně řešeného objektu. 

5.9. Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrních míst 

Pro řešený objekt musí být zajištěno zásobování požární vodou a hasicími médii 

v souladu s příslušnými normativními předpisy. Zásobování objektu, respektive požárního 

úseku N1.01 požární vodou je řešeno především dle požadavků normy ČSN 73 0873.  

5.9.1. Vnější odběrní místa 

Požadavky na vnější odběrní místa stanovuje čl. 5 normy ČSN 73 0873. Z hlediska 

požadavků na vnější odběrní místa je rozhodující druh objektu a jeho mezní plocha 

požárního úseku S v m2. Znázornění vnějších odběrních míst požární vody je patrné na 

obrázku č. 6. 

 

Obrázek č. 6 – vnější odběrní místa požární vody 
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Posouzení vnějších odběrních míst požární vody s požadavky normy ČSN 73 0873 

je uvedeno v tabulce č. 17. 

Typ odběrního místa 

Požadovaná vzdálenost 

odběrního místa od objektu / 

mezi sebou [m] 

Maximální skutečná 

vzdálenost odběrního místa 

od objektu / mezi sebou [m] 

Nadzemní hydrant (3 ks) 150 / 300 150 / 250 

Tabulka č. 17 – Vnější odběrní místa požární vody 

 

Na základě obrázku č. 6 a tabulky č. 17 je patrné, že je zajištěno adekvátní 

množství a rozmístění vnějších odběrních míst požární vody, které splňují požadavky 

normy ČSN 73 0873. 

5.9.2. Vnitřní odběrní místa 

Na základě přílohy B a čl. 4. 4. b1) normy ČSN 73 0873 nelze od vnitřních 

odběrních míst upustit a v požárním úseku N1.01 musí být instalována. Na základě čl. 6.5 

c1) normy ČSN 73 0873 budou instalovány hadicové systémy s hadicí o jmenovité 

světlosti alespoň 25 mm. Vyhovující rozmístění hadicových systémů je znázorněno 

v příloze D. Pro zabezpečení požadavků dle normy ČSN 73 0873 je vyhovující jeden 

hadicový systém s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti 25 mm a délce 30 m. 

     

5.10. Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření 

k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a 

záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací 

5.10.1. Zhodnocení příjezdových komunikací 

Objekt je snadno přístupný po stávajících pozemních komunikacích. Je umístěn na 

rohu ulic Cowesett Avenue a Kulas Road, přičemž na severní straně směrem k Cowesett 

Avenue je u objektu celistvá betonová plocha. Lze předpokládat s bezproblémovým 

příjezdem vozidel hasičského záchranného sboru a stejně tak i s bezproblémovým vedením 

protipožárního zásahu. Jelikož se jedná o samostatně stojící jednopodlažní objekt, nemusí 

se zřizovat nástupní plochy. Nemusí se rovněž zřizovat vnější ani vnitřní zásahové plochy 

viz čl. 5.10.2 a 5.10.3 této práce. Z hlediska příjezdových komunikací a zásahových cest 

řešený objekt vyhovuje bez nutnosti dalších úprav. 
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5.10.2. Vnitřní zásahové cesty 

Dle čl. 12.5.1 normy ČSN 73 0802 nemusí být zřízeny vnitřní zásahové cesty. 

Nejedná se o objekt s výškou přesahující 22,5 m, protipožární zásah lze účinně vést 

z vnější části objektu a nejedná se o požární úsek s půdorysnou plochou vyšší než 200 m2, 

kdy je současně součinitel a vyšší než 1,2. 

5.10.3. Vnější zásahové cesty 

Jelikož řešený objekt, respektive požární úsek N1.01 je jednopodlažní, není nutné 

zřizovat vnější zásahové cesty v souladu s normou ČSN 73 0802. 

5.11. Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů 

Na základě přílohy C musí být v řešeném objektu, respektive požárním úseku 

N1.01 osazeno celkem 9 kusů přenosných hasicích přístrojů. Hořlavé látky, které se 

nacházejí uvnitř požárního úseku N1.01, jsou dřevěné materiály a drobné množství 

hořlavých kapalin v místech velkého a malého baru. Pro hašení požárů pevných látek na 

bázi dřeva je nejvhodnější přenosný hasicí přístroj vodní. Pro hašení hořlavých kapalin je 

nejvhodnější přenosný hasicí přístroj práškový. Při použití práškového hasicího přístroje ve 

shromažďovacím prostoru by mohlo dojít k nežádoucí panice. Z tohoto důvodu jsou do 

řešeného objektu zvoleny pouze vodní hasicí přístroje. V místě malého a velkého baru 

bude umístěn vždy jeden přenosný hasicí přístroj vodní s náplní 9 kg. V ostatních 

prostorách bude umístěno dalších celkem 7 kusů přenosných hasicích přístrojů vodních 

s náplní 9 kg. Rozmístění jednotlivých přenosných hasicích přístrojů v objektu je patrné 

v příloze D. 

5.12. Zhodnocení technických zařízení stavby z hlediska požární 

bezpečnosti 

Řešený objekt tvoří jeden samostatný požární úsek N1.01. Z tohoto důvodu není 

nutné protipožární utěsnění prostupů stavebními konstrukcemi. Rovněž nejsou požadována 

zvláštní požární opatření pro vzduchotechnické zařízení (požární klapky apod.). Vedení 

potrubních rozvodů určených k vytápění a instalace tepelných spotřebičů je v souladu 

především s ČSN 06 100, vyhláškou MV č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 

dalšími platnými předpisy. Povrchová teplota potrubních rozvodů sloužících k vytápění 

nedosahuje hodnot, které by mohly zapříčinit vznícení hořlavých látek nacházejících se 

v řešeném objektu.  
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5.13. Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti 

stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot 

Na základě odstavce 5.6.2. této práce nelze použít navržené povrchové materiály na 

konstrukcích uvnitř objektu, tedy izolaci stěn z polyuretanové pěny a osazení konstrukcí 

dřevěným obložením. Oba tyto navržené materiály přesahují mezní hodnoty indexu šíření 

plamene a třídy reakce na oheň. Namísto těchto materiálů musí být použity materiály 

takové, které splňují požadavky kodexu norem požární bezpečnosti staveb, viz tabulka č. 6. 

Žádné další zvláštní požadavky z hlediska kodexu norem požární bezpečnosti staveb 

nejsou na konstrukce a stavební hmoty objektu  kladeny. 

5.14. Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně 

bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh 

způsobu jejich umístění a instalace do stavby 

Na základě normy ČSN 73 0802 s uplatněním požadavků normy ČSN 73 0831 je 

vyžadována instalace elektrické požární signalizace v celém požárním úseku N1.01. 

Požární úsek N1.01 musí být vybaven samočinnými hlásiči požáru (s kouřovými, 

tepelnými nebo jinými čidly), a to ve všech prostorech (místnostech) oddělených 

stavebními konstrukcemi kromě prostor bez požárního rizika. Hlásiče musí být zapojeny 

nepřetržitě a musí mít buď samostatný zdroj elektrického proudu, nebo jsou zapojeny tak, 

aby ani v případě vypnutí elektrického proudu v síti nebyly vyřazeny z činnosti (např. 

napájení z akumulátoru). Hlásiče budou napojeny na automatickou ústřednu elektrické 

požární signalizace a o signalizaci požáru a dalších stavů musí být informována jednotka 

požární ochrany prostřednictvím dálkového přenosu. Objekt bude vybaven zařízením pro 

akustický signál vyhlášení poplachu v návaznosti na zjištění vzniku požáru elektrickou 

požární signalizací. [5] 

5.15. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 

tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se 

nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní 

zařízení 

V objektu se musí zřetelně označit podle ČSN ISO 3864 směr úniku všude, kde 

východ na volné prostranství není přímo viditelný. Tato označení mají usnadnit evakuaci 

osob, a proto musí být únikové cesty vybaveny bezpečnostními značkami, tabulkami 
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zejména v místech, kde se mění směr úniku (horizontálně i vertikálně), nebo kde dochází 

ke křížení komunikací. 

5.16. Závěr 

V případě dodržení zásad uvedených v čl. 5 této práce lze objekt Station ve West 

Warwicku považovat za vyhovující z hlediska legislativních a normativních předpisů 

platných v současné době v České republice. 

6. Softwarové modelování řešeného objektu za použití programu 

FDS a modulu FDS+Evac 

V této části práce porovnávám řešený klub dle původního stavebně technického 

řešení a dle stavebně technického řešení na základě legislativních a normativních předpisů 

platných v současné době v České republice, které vyplynulo z PBŘS zpracovaného 

v odstavci 5. této práce. Obě tato řešení jsou porovnána pomocí softwarového modelování 

s využitím specializovaného programu Fire Dynamics Simulator (FDS) a modulu 

FDS+Evac. Program FDS slouží k simulaci rozvoje a průběhu požáru a modul FDS+Evac 

je určen k simulaci evakuace osob z objektu. Oba programy slouží pouze k samotnému 

výpočtu konkrétních zadaných hodnot, přičemž v sobě zahrnují celou řadu dat a 

výpočtových algoritmů. Pro vizualizaci vypočtených hodnot je použit software 

Smokeview. O výše popsaných softwarových programech, jejich popisu a použitých 

verzích pojednává následující kapitola 6. 1. této práce. 

6.1. Software FDS (Fire Dynamics Simulator) a Smokeview 

FDS je počítačový software pro modelování požárem řízeného proudění a 

dynamiky kapalin. FDS řeší model numericky formou Navier-Stokesových rovnic 

vhodných pro nízko rychlostní, tepelně řízený tok s důrazem na transport tepla a kouře 

z požáru. Formulace rovnic a numerické algoritmy jsou popsány v uživatelské příručce a 

technických průvodcích softwaru. [19] [20] [21] [22] [23] 

Smokeview je samostatný vizualizační software, který se používá k zobrazení 

výsledků simulací vypočítaných softwarem FDS. Podrobný popis softwaru Smokeview je 

v jeho uživatelské příručce, technické příručce a kontrolní příručce. [24] [25] [26] 

Oba programy jsou vyvíjeny a vydávány institutem NIST (National Institute of 

Standards and Technology). Pro simulace provedené v této práci je použit program FDS ve 
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verzi 5.5.3 a program Smokeview ve verzi 5.6. Oba programy byly instalovány v 64 bitové 

verzi na operačním systému Microsoft Windows 7. 

6.1.1. Vlastnosti programu FDS 

První verze softwaru byla veřejně uvolněna v únoru, roku 2000. Do dnešního dne je 

asi polovina aplikací softwaru použita pro návrh systémů řízení kouře a studií aktivace 

sprinklerů. Druhá polovina je užívána pro bytové a průmyslové rekonstrukce požárů. 

V průběhu vývoje byl software FDS zaměřen na řešení dílčích problémů v požárním 

inženýrství, přičemž současně slouží jako nástroj pro zkoumání základů požární dynamiky 

a spalování. [19] Program je tvořen třemi základními prvky sloužícími pro modelování 

určitých situací v požárním inženýrství. Tyto tři prvky jsou popsány níže. 

 

Hydrodynamický model 

FDS řeší model numericky formou Navier-Stokesových rovnic vhodných pro nízko 

rychlostní, tepelně řízený tok s důrazem na transport tepla a kouře z požáru. Jádrem 

algoritmu je explicitní predikčně-korekční schéma druhého řádu přesná v prostoru a čase. 

Turbulence jsou řešeny prostřednictvím formy Smagorinského velkých vířivých modelů 

(LES – Large Eddy Simulation). Je možné provádět přímé numerické simulace (DNS – 

Direct Numerical Simulation) pokud je podkladová numerická síť dostatečně jemná. LES 

je defaultní režim provozu. [19] 

 

Model pro spalování 

Pro většinu aplikací používá FDS jednokrokové chemické reakce, jejíž produkty 

jsou sledovány dvouparametrovým modelem zlomku směsi. Směs frakcí je udržovaná 

skalární veličina, která představuje hmotnostní zlomek jedné nebo více složek plynu 

v daném okamžiku v bodě toku pole. Defaultně jsou přesně počítány dvě složky zlomku 

směsi. První je hmotnostní zlomek nespáleného paliva a druhý je hmotnostní zlomek 

spáleného paliva (tj. hmotnost spalin vzniklých ze spáleného paliva). Dvoukroká chemická 

reakce se třemi parametry rozkladu zlomku směsi může být použita v prvním kroku, kdy 

proběhla oxidace oxidu uhelnatého na oxid uhličitý. Tyto tři složky zlomku směsi pro 

dvoustupňovou reakci jsou nespálené palivo. Hmotnost paliva, která dokončila první 

reakční krok a hmotnost paliva, která dokončila druhý reakční krok. Hmotnostní zlomky 

všech hlavních reaktantů a produktů mohou být odvozeny z parametrů zlomků směsi 
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pomocí tzv. „stavových vztahů“. Konečně, vícestupňový konečný model je také 

k dispozici. [19] 

 

Přenos tepla 

Přenos tepla radiací je součástí modelu přes řešení rovnice pro přenos tepla radiací 

šedým plynem a v určitých omezených případech užívá široko pásmový model. Rovnice je 

řešena použitím techniky podobné metodě konečných objemů pro přenos tepla konvekcí, 

takže její název tedy je FVM (Finite Volume Method – metoda konečných objemů). 

Použitím přibližně 100 samostatných úhlů, metoda konečných objemů potřebuje zhruba 

20% celkového výpočtového času procesoru, což je malá cena s ohledem na složitost 

přenosu tepla zářením. Absorpční koeficienty směsí plynových sazí jsou počítány použitím 

úzkopásmového modelu RADCAL. Tekuté kapky mohou absorbovat a rozptýlit tepelné 

záření. To je důležité v případech zahrnujících rozstřiky sprinklerů, ale hrají také roli u 

všech případů se sprinklery. Koeficienty absorpce a rozptylu jsou založeny na teorii Mie. 

[19] 

6.2. Software FDS+Evac 

FDS+Evac je modul pro simulaci evakuace pro software FDS. Tento software lze 

použít pro simulaci pohybu osob při evakuaci. Simulace evakuace osob probíhá povětšinou 

současně se simulací požáru pomocí softwaru FDS. 

Hlavní rysy softwaru FDS+Evac jsou tyto [27]: 

- Simulace osob 

- Pohybový algoritmus založený na „panikovém modelu“ 

- Jednoduchá, na bázi textu založená, definice scénářů 

- Post-processing pomocí softwaru Smokeview 

- Účinky požáru jsou počítány na základě tzv. koncepci FED (Fractional 

Effective Dose – zlomková efektivní dávka) 

 

„Panikový model“: 

Software FDS+Evac při simulaci osob v situacích evakuace vychází z tzv. 

„panikového modelu“. Jedná se o sérii simulací publikovanou 28. září roku 2000 v 407. 

vydání časopisu NATURE na stranách 487 - 490. Článek nese název „Simulating 

dynamical features of escape panic“, čili simulace dynamických vlastností paniky při 

útěku. Tento článek publikovali Dirk Helbing z Institutu pro pokročilá studia, 
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Szentháromság u. 2, H-1014 Budapešť, Maďarsko, Illés Farkas z Institutu pro ekonomii a 

dopravu, Drážďanská universita Techniky, D-01062 Drážďany, Německo a Tamás Vicsek 

z oddělení biologické fyziky, universita Eӧtvӧs, Pázmány Péter Sétány 1A, H-1117 

Budapešť, Maďarsko. [28] 

Článek zkoumá a popisuje chování osob v případě panikové situace. Pro simulace 

je použit model chování chodců za účelem zkoumání mechanismů a předpokladů paniky a 

uvíznutí v důsledku nekoordinovaného pohybu v davu. Simulace navrhují praktické 

způsoby jak zabránit nebezpečným tlakům davu. Navíc je v článku popsána optimální 

strategie pro únik ze zakouřených místností zahrnující kombinace individuálního chování a 

kolektivního instinktu „stáda“. Výsledky a informace popsané a ověřené ve zmíněném 

článku slouží jako základ pro výpočtové algoritmy použité v programu FDS+Evac. 

Dalším z použitých podkladů pro software FDS+Evac je článek „Following the 

Crowd“, čili „následovat dav“ publikovaný rovněž 28. září roku 2000 v 407. vydání 

časopisu NATURE na stranách 465 – 466 od Davida J. Lowa. [29] Tento článek popisuje 

chování osob jako „stáda“ v případech krizových situací. Poznatky z tohoto článku jsou 

rovněž implementovány ve výpočtových algoritmech softwaru FDS+Evac. 

7. Model řešeného objektu v programu FDS 

Výchozí informace pro vytvoření modelu klubu Station v programu FDS byly 

převzaty ze zprávy o technickém vyšetřování požáru nočního klubu Station (Report of the 

Technical Investigation of The Station Nightclub Fire). [17] [18] 

V uvedené publikaci je k dispozici půdorysný výkres řešeného klubu včetně popisu 

použitých materiálů, konstrukcí a dalších dat. Součástí uvedené zprávy je i příloha se 

zpracovanou počítačovou simulací v programu FDS ve verzi 4. Součástí této přílohy je i 

zdrojový kód pro software FDS 4. Nicméně program FDS ve verzi 4 není již ze strany 

institutu NIST podporován a není ani k sehnání na world wide web (WWW). Pro 

provedení počítačové simulace požáru v objektu Station na základě původních parametrů a 

jejich porovnání s parametry navrženými dle požárně bezpečnostního řešení zpracovaného 

v této práci bylo nutné modelování celého objektu klubu od začátku. Rozdíly v algoritmech 

a zadávacích příkazech mezi verzemi FDS 4 a FDS 5 jsou natolik významné, že není 

možné z původního zdrojového kódu pro FDS 4 využít v zásadě žádná data. Další důvod 

pro nové modelování objektu je, že program FDS ve verzi 4 nepodporoval modul pro 

evakuaci. Data pro evakuaci ve vazbě na software FDS tedy nejsou ve zprávě o 
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technickém vyšetřování požáru nočního klubu Station (Report of the Technical 

Investigation of The Station Night club Fire) žádná. Jsou zde pouze zmíněna přibližná čísla 

z hlediska osob, které se v klubu nacházely. Modul pro evakuaci FDS+Evac je dostupný až 

od verze programu FDS 5.5.0 a vyšší a je v této práci plně využit pro simulaci evakuace 

osob z řešeného objektu v několika různých scénářích. 

Celý klub Station jsem tedy modeloval v programu FDS 5 od začátku ve dvou 

variantách. S využitím informací dostupných ze zprávy o technickém vyšetřování požáru 

nočního klubu Station jsem jej modeloval dle skutečnosti. Na základě požárně 

bezpečnostního řešení zpracovaného v této práci jsem jej modeloval dle návrhu 

odpovídajícímu legislativním a normativním předpisům platným v současné době v České 

republice. Softwarové modelování je provedeno pro porovnání zásadních rozdílů mezi 

reálným stavem z roku 2003 a v této práci zpracovaným PBŘS dle legislativních a 

normativních předpisů platných v současné době v České republice. Mezi zásadní rozdíly 

patří především evakuační cesty ve vazbě na umístění konstrukcí a velikost dveří. Dále pak 

hořlavé materiály uvnitř řešeného objektu. 

7.1. Model řešeného objektu dle reálného stavu 

Půdorys klubu Station pro softwarové modelování požáru je převzat ze zprávy o 

technickém vyšetřování požáru nočního klubu Station.[17] [18]. Jedná se tedy o objekt o 

půdorysné ploše 430 m2vystavěný kompletně z dřevěného skeletu. Dispoziční řešení 

objektu je patrné z půdorysného výkresu na obrázku č. 7. Model simulace evakuace 

z objektu dle reálného stavu je popsán v čl. 7.1.1 této práce a model simulace požáru 

objektu dle reálného stavu ve vazbě na hořlavé materiály je popsán v čl. 7.1.2 této práce. 
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Obrázek č. 7 – Půdorysný výkres objektu dle reálného stavu 

7.1.1. Model evakuace řešeného objektu dle reálného stavu 

Pro účel modelování evakuace za pomoci programu FDS+Evac je objekt klubu 

Station z hlediska dispozičního členění kompletně převzatý ze zprávy o technickém 

vyšetřování požáru nočního klubu Station (Report of the Technical Investigation of The 

Station Nightclub Fire). [17] [18]. Uvedená zpráva z vyšetřování sice popisuje průběh 

evakuace, avšak přesné údaje o počtu a lokalizaci osob v objektu během požáru nejsou 

známy. Ve zprávě je uvedeno, že v klubu Station se v době před vypuknutím požáru 

nacházelo zhruba 350 osob. Z těchto 350 osob se evakuovalo 248 osob a zbývajících 102 

osob se, bohužel, nezachránilo a zůstalo uvnitř objektu. Vzhledem k tomu, že není možné 

přesně určit obsazení konkrétních míst objektu osobami dle reálného stavu v roce 2003, je 

obsazení osobami provedeno ve vazbě na české normativní předpisy, především na normu 

ČSN 73 0818. V softwarovém modelu evakuace je řešen únik osob po rovině čtyřmi 

únikovými východy (VÝCHOD_1, VÝCHOD_2, VÝCHOD_3 a VÝCHOD_4) dle 

obrázku č. 8.  

Objekt je pro účely softwarové simulace evakuace rozdělen do celkem 13-ti ploch a 

podle druhů provozu jsou určeny na základě normy ČSN 73 0818 počty osob na těchto 

plochách. Následně jsou počty osob poměrně navýšeny pro jednotlivé plochy vzhledem 

k celkovému počtu 350 osob dle údaje ze zprávy o technickém vyšetřování požáru nočního 
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klubu Station (Report of the Technical Investigation of The Station Nightclub Fire) [17] 

[18]. Provedení tohoto navýšení osob je uvedeno v tabulce č. 18. Na obrázku č. 8 je vždy u 

každé plochy číslo, které představuje počet osob na dané ploše dle ČSN 73 0818. Číslo 

v závorce představuje navýšený počet osob dle reálného stavu. 

Počet osob v objektu 
Podle ČSN 73 0818 Podle reálného stavu 

Plocha Počet osob na ploše Plocha Počet osob na ploše 

1_1 67 1_1 93 

1_2 19 1_2 26 

1_3 10 1_3 14 

2 49 2 68 

3 28 3 39 

4_1 10 4 14 

4_2 16 5_1 22 

4_3 13 5_2 18 

5 18 5_3 25 

6 1 6 1 

7 2 7 2 

8 3 8 4 

9 1 9 1 

10 4 10 6 

11 5 11 7 

12 4 12 6 

13 3 13 4 

CELKEM 253 CELKEM 350 

Tabulka č. 18 – Počet osob situovaných v klubu Station 



 
 
 

37 
 

 

Obrázek č. 8: Půdorys objektu pro model evakuace dle reálného stavu 

 

Na základě tabulky č. 18 jsou v programu FDS+Evac vloženy dané počty osob na 

jednotlivé plochy v řešeném objektu. Pro objekt dle reálného stavu jsou provedeny dva 

scénáře simulace evakuace. První scénář simulace evakuace je proveden s vložením počtu 

osob na jednotlivé plochy v objektu dle ČSN 73 0818 – viz tabulka č. 18. Druhý scénář 

simulace evakuace je proveden s vložením počtu osob na jednotlivé plochy v objektu dle 

reálného stavu – viz tabulka č. 18. Pro simulaci evakuace v obou scénářích jsou vloženy 

dospělé osoby se svými charakteristickými rysy definovanými v uživatelské příručce 

k softwaru FDS+Evac. [27] Doba výpočtu evakuace v programu FDS+Evac je nastavena 

na hodnotu t = 220 s („&TIME T_END=220.0 /“ - viz příloha L) v případě počtu osob dle 

ČSN 73 0818 a na hodnotu t = 250 s („&TIME T_END=250.0 /“ - viz příloha M) 

v případě počtu osob dle reálného stavu. Následně je sledována evakuace v průběhu času 

s důrazem na čas t = 123 s. Tento čas odpovídá době = , 	  dle rovnice (2). 

Doba = , 	  odpovídá předpokladu zakouření prostoru objektu do výšky 2,5 

nad podlahou. V tuto dobu se již nesmí v objektu nacházet žádné osoby dle kodexu norem 

požární bezpečnosti staveb. Součástí výpočtu v programu FDS+Evac je počítání osob, 

které projdou v časových úsecích jednotlivými únikovými východy (VÝCHOD_1, 
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VÝCHOD_2, VÝCHOD_3 a VÝCHOD_4) dle obrázku č. 8. Průběh evakuace a výsledky 

počítačových simulací jsou popsány v kapitole 8. této práce. 

7.1.2. Model požáru řešeného objektu dle reálného stavu 

Hořlavé materiály použité jako povrchová úprava konstrukcí objektu jsou rovněž 

převzaty ze zprávy o technickém vyšetřování požáru nočního klubu Station (Report of the 

Technical Investigation of The Station Nightclub Fire). [16] [17]. Definice těchto materiálů 

v návaznosti na software FDS je patrná ze zdrojového kódu v příloze J. 

Nastavení použitých materiálů pro výpočet programem FDS vychází ze zprávy o 

technickém vyšetřování požáru nočního klubu Station (Report of the Technical 

Investigation of The Station Nightclub Fire). [16] [17]. V této zprávě byly jednotlivé 

materiály podrobeny laboratorním analýzám a zkoumáním. Dokonce byla provedena i 

reálná simulace požáru v laboratořích NIST, kde byly uplatněny poznatky získané při 

zkoumání použitých materiálů. Hořlavé materiály, které se nacházely podle reálného stavu 

v objektu, byly v zásadě dva. Prvním materiálem bylo dřevěné obložení stěn, které bylo 

provedeno po celé výšce jednotlivých stěn. Druhým materiálem byla polyuretanová 

izolace, která byla provedena od výšky 0,6 metru od podlahy objektu až ke stropu. 

Umístění těchto dvou materiálů na stěnách objektu je patrné z obrázku č. 9. 

 

Obrázek č. 9 - Umístění hořlavých materiálů v objektu dle reálného stavu [17] 
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Model řešeného objektu podle reálného stavu vytvořený v programu FDS 5 je pro ilustraci 

znázorněn na obrázku č. 10. Jde o pohled na model klubu pomocí softwaru SMV, přičemž 

jsou zprůhledněny materiály stropu, aby bylo patrné dispoziční členění a konstrukce uvnitř 

objektu. Barevné označení materiálů odpovídá obrázku č. 9. Hnědou barvou jsou 

znázorněny dřevěná obložení stěn, parket, dveře a konstrukce barů. Červeně je znázorněno 

polyuretanové obložení stěn. 

 

Obrázek č. 10 - Model řešeného objektu podle reálného stavu 
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7.2. Model řešeného objektu dle zpracovaného požárně bezpečnostního 

řešení na základě kodexu norem požární bezpečnosti staveb 

platného v ČR 

7.2.1. Model evakuace řešeného objektu dle zpracovaného PBŘS 

Pro účel modelování evakuace za pomoci programu FDS+Evac je objekt klubu 

Station z hlediska dispozičního členění převzatý z PBŘS zpracovaného v kapitole 5. této 

práce. Výkresová část požárně bezpečnostního řešení je uvedena v příloze D. Stejně jako 

v případě modelu řešeného objektu dle reálného stavu, tak i v této části je stejným 

způsobem provedeno vložení osob. Obsazení osobami je provedeno ve vazbě na české 

normativní předpisy, především na normu ČSN 73 0818. V softwarovém modelu evakuace 

je řešen únik osob po rovině čtyřmi únikovými východy (VÝCHOD_1, VÝCHOD_2, 

VÝCHOD_3 a VÝCHOD_4) dle obrázku č. 11. 

Objekt je pro účely softwarové simulace evakuace, stejně jako v případě modelu 

řešeného objektu dle reálného stavu, rozdělen do celkem 13-ti ploch a podle druhů provozu 

jsou určeny na základě normy ČSN 73 0818 počty osob na těchto plochách. Následně jsou 

počty osob poměrně navýšeny pro jednotlivé plochy vzhledem k celkovému počtu 350 

osob dle údaje ze zprávy o technickém vyšetřování požáru nočního klubu Station (Report 

of the Technical Investigation of The Station Nightclub Fire) [17] [18]. Provedení tohoto 

navýšení osob je uvedeno v tabulce č. 18. Na obrázku č. 11 je vždy u každé plochy číslo, 

které představuje počet osob na dané ploše dle ČSN 73 0818. Číslo v závorce představuje 

navýšený počet osob dle reálného stavu. 
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Obrázek č. 11: Půdorys objektu pro model evakuace dle zpracovaného PBŘS 

 

Na základě tabulky č. 18 jsou v programu FDS+Evac vloženy dané počty osob na 

jednotlivé plochy v řešeném objektu. Pro objekt dle PBŘS jsou provedeny dva scénáře 

simulace evakuace. První scénář simulace evakuace je proveden s vložením počtu osob na 

jednotlivé plochy v objektu dle ČSN 73 0818 – viz tabulka č. 18. Druhý scénář simulace 

evakuace je proveden s vložením počtu osob na jednotlivé plochy v objektu dle reálného 

stavu – viz tabulka č. 18. Pro simulaci evakuace v obou scénářích jsou vloženy dospělé 

osoby se svými charakteristickými rysy definovanými v uživatelské příručce k softwaru 

FDS+Evac. Doba výpočtu evakuace v programu FDS+Evac je nastavena na hodnotu t = 

123 s („&TIME T_END=123.0 /“ - viz příloha N a O) v případě počtu osob dle ČSN 73 

0818 i v případě počtu osob dle reálného stavu. Následně je sledována evakuace v průběhu 

času s důrazem právě na čas t = 123 s. Tento čas odpovídá době = , 	  dle 

rovnice (2). Doba = . 	  odpovídá předpokladu zakouření prostoru objektu do 

výšky 2,5 nad podlahou. V tuto dobu se již nesmí v objektu nacházet žádné osoby dle 

kodexu norem požární bezpečnosti staveb. Součástí výpočtu v programu FDS+Evac je 

počítání osob, které projdou v časových úsecích jednotlivými únikovými východy 

(VÝCHOD_1, VÝCHOD_2, VÝCHOD_3 a VÝCHOD_4) dle obrázku č. 11. Průběh 

evakuace a výsledky počítačových simulací jsou popsány v kapitole 8. této práce. 
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7.2.2. Model požáru řešeného objektu dle zpracovaného PBŘS 

Hořlavé materiály, které byly v reálném stavu použité jako povrchová úprava 

konstrukcí objektu, nevyhověly dle zpracovaného PBŘS. Proto byly pro účel modelu 

požáru řešeného objektu dle zpracovaného PBŘS vybrány vyhovující materiály. Dřevěné 

obložení, které má parametry dle tabulky č. 7 je pro účely softwarového modelování 

nahrazeno celulózovou izolací VATIZOL, která má index šíření plamene is= 0 mm.min-1 a 

třídu reakce na oheň B-s1. [33] Polyuretanová izolace na stěnách, která má parametry dle 

tabulky č. 7 je pro účely softwarového modelování nahrazena také akustickou celulózovou 

izolací VATIZOL, která má index šíření plamene is= 0 mm.min-1 a třídu reakce na oheň B-

s1. [33] Tento materiál byl vybrán, jelikož má hodnoty šíření plamene a třídy reakce na 

oheň na hranici možnosti použití dle tabulky č. 6. Definice těchto materiálů v návaznosti 

na software FDS je patrná ze zdrojového kódu v příloze K. Nastavení použitých materiálů 

pro výpočet programem FDS vychází z údajů získaných ze zkušebních protokolů těchto 

materiálů. 

Celulózová izolace VATIZOL zvolená jako náhrada za dřevěné obložení je pro 

účely modelu umístěna totožně jako dřevěné obložení v objektu dle reálného stavu. Jde 

tedy o obložení provedené po celé výšce jednotlivých stěn. Akustická celulózová izolace 

VATIZOL zvolená jako náhrada za polyuretanovou izolaci je pro účely modelu umístěna 

totožně jako polyuretanová izolace dle reálného stavu. Jde tedy o obložení stěn provedené 

od výšky 0,6 metru od podlahy objektu až ke stropu. Umístění těchto dvou materiálů na 

stěnách objektu je patrné z obrázku č. 12. 

 

Obrázek č. 12 - Umístění nehořlavých materiálů v objektu dle PBŘS 
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Model řešeného objektu podle zpracovaného PBŘS vytvořený v programu FDS 5 je pro 

ilustraci znázorněn na obrázku č. 13. Jde o pohled na model klubu pomocí softwaru SMV, 

přičemž jsou zprůhledněny materiály stropu, aby bylo patrné dispoziční členění a 

konstrukce uvnitř objektu. Barevné označení materiálů odpovídá obrázku č. 12. Hnědou 

barvou jsou znázorněna obložení stěn akustickou izolací VATIZOL, dále pak parkety, 

dveře a konstrukce barů z dřeva. Zeleně je znázorněno obložení stěn rovněž akustickou 

izolací VATIZOL. 

 

Obrázek č. 13 - Model řešeného objektu podle PBŘS 

8. Výsledky počítačových simulací 

8.1. Evakuace z objektu řešeného dispozičně dle reálného stavu 

V této kapitole je popsán průběh evakuace osob z řešeného objektu na základě 

provedeného počítačového modelu pomocí softwaru FDS+Evac. Evakuace z objektu 

dispozičně řešeného dle reálného stavu je rozdělena na dvě kapitoly podle počtu osob 

v objektu. První kapitola 8.1.1. uvažuje s počtem osob dle předpokladu na základě ČSN 73 

0818. Druhá kapitola 8.1.2. uvažuje s předpokládaným počtem osob dle reálného stavu 

v objektu na základě informací ze zprávy o technickém vyšetřování požáru nočního klubu 

Station (Report of the Technical Investigation of The Station Nightclub Fire). [17] [18]. 
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8.1.1. Simulace evakuace z objektu řešeného dispozičně dle reálného stavu 

s počtem osob dle ČSN 73 0818 

Na obrázku č. 14 vlevo je patrné situování osob v čase t=0. V tuto chvíli dochází 

k požáru, který je osobami v objektu zpozorován. Veškeré osoby podléhají panice a snaží 

se směřovat k viditelným evakuačním východům. Na obrázku č. 14 vpravo je patrné 

situování osob v čase t=31 s. Osoby směřují v zásadě ke všem evakuačním východům, 

přičemž největší množství osob směřuje k východu hlavním vstupem (východ č. 2) a 

k východu vedle pódia (východ č. 3). 

 

Obrázek č. 14 – Evakuace dle 8.1.1 – čas t= 0 s (vlevo), čas t=31 s (vpravo) 

 

Dále je patrné, že chování osob v zásadě podléhá panikovému modelu 

implementovanému v softwaru FDS+Evac. Na obrázku č. 15 vlevo je patrné situování 

osob v čase t=62 s. Většina osob směřuje k evakuačním východům č. 2 a 3. Pouze menší 

část osob směřuje k východu č. 4. U východů č. 2, 3 a 4 se tvoří fronty a evakuační východ 

č. 1 zůstává nevyužit. Obrázek č. 15 vpravo ukazuje situování osob v objektu v čase t=93 s. 

Zde je patrné, že fronta osob je tvořena v zásadě již pouze u hlavního vstupu a ostatní tři 

únikové východy zůstávají v podstatě nevyužity, což zcela odpovídá nelogickému chování 

osob v davu během krizové situace. 
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Obrázek č. 15 – Evakuace dle 8.1.1 – čas t= 62 s (vlevo), čas t=93 s (vpravo) 

 

Na závěr je na obrázku č. 16 patrné situování osob v objektu v čase t=123 s. Jde 

tedy o čas, kdy dochází k zakouření objektu do výšky 2,5 m nad podlahu dle rovnice (2). 

V tomto čase by se již neměly v objektu nacházet žádné osoby, jelikož hrozí jejich vážná 

intoxikace zplodinami hoření. Z obrázku č. 16 je patrné, že v čase t=123 s zůstává 

v objektu značné množství osob ve frontě u hlavního vstupu. V důsledku špatného 

dimenzování únikových cest není toto množství osob v požadovaném čase evakuováno 

z objektu. Přesné množství osob v objektu a osob evakuovaných jednotlivými východy 

v časech t=31 s, t=62 s, t=93 s a t=123 s je uvedeno v tabulce č. 19. Zároveň je z této 

tabulky patrné, kolika osobám se nepodařilo evakuovat v požadovaném čase t=123 s. 

 

Obrázek č. 16 – Evakuace dle 8.1.1 – čas t= 123 s 
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Počet evakuovaných osob dle 8.1.1. 

čas 
[s] 

osoby v 
objektu 

počet 
evakuovaných 

osob - VÝCHOD_1 

počet 
evakuovaných 

osob - VÝCHOD _2 

počet 
evakuovaných 

osob -  VÝCHOD _3 

počet 
evakuovaných 

osob -  VÝCHOD _4 

1 253 0 0 0 0 

31 230 6 6 6 5 

62 135 25 36 38 19 

93 62 25 60 69 37 

123 29 25 84 73 42 

154 9 25 104 73 42 

177 0 25 113 73 42 

Tabulka č. 19 – počty evakuovaných osob dle 8.1.1 

8.1.2. Evakuace z objektu řešeného dispozičně dle reálného stavu s počtem osob 

dle reálného stavu 

Na obrázku č. 17 vlevo je patrné situování osob v čase t=0. V tuto chvíli dochází 

k požáru, který je osobami v objektu zpozorován. Veškeré osoby podléhají panice a snaží 

se směřovat k viditelným evakuačním východům. Na obrázku č. 17 vpravo je patrné 

situování osob v čase t=31 s. Osoby směřují v zásadě ke všem evakuačním východům, 

přičemž největší množství osob směřuje k východu hlavním vstupem (východ č. 2) a 

k východu vedle pódia (východ č. 3). 

 

Obrázek č. 17 – Evakuace dle 8.1.2 – čas t= 0 s (vlevo), čas t=31 s (vpravo) 

 

Dále je patrné, že chování osob v zásadě podléhá panikovému modelu 

implementovanému v softwaru FDS+Evac. Na obrázku č. 18 vlevo je patrné situování 

osob v čase t=62 s. Většina osob směřuje k evakuačním východům č. 2 a 3. Pouze menší 

část osob směřuje k východu č. 4. U východů č. 2, 3 a 4 se tvoří fronty a evakuační východ 

č. 1 zůstává nevyužit. Obrázek č. 18 vpravo ukazuje situování osob v objektu v čase t=93 s. 
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Zde je patrné, že fronta osob je i nadále tvořena u východů č. 2, 3 a 4, přičemž vlivem 

špatného dimenzování těchto východů jimi evakuované osoby prochází jen velmi pomalu. 

I přes zjevně pozvolné zmenšování front se osoby nechovají racionálně a nevyužívají jiné 

evakuační východy, což zcela odpovídá nelogickému chování v davu během krizové 

situace. 

 

 

Obrázek č. 18 – Evakuace dle 8.1.2 – čas t= 62 s (vlevo), čas t=93 s (vpravo) 

 

Na závěr je na obrázku č. 19 patrné situování osob v objektu v čase t=123 s. Jde 

tedy o čas, kdy dochází k zakouření objektu do výšky 2,5 m nad podlahu dle rovnice (2). 

V tomto čase by se již neměly v objektu nacházet žádné osoby, jelikož hrozí jejich vážná 

intoxikace zplodinami hoření. Z obrázku č. 19 je patrné, že v čase t=123 s zůstává 

v objektu značné množství osob ve frontě u hlavního vstupu a vedle pódia. Navíc se ještě 

určité množství osob nachází u východu č. 4. V důsledku špatného dimenzování únikových 

cest není toto množství osob v požadovaném čase evakuováno z objektu. Přesné množství 

osob v objektu a osob evakuovaných jednotlivými východy v časech t=31 s, t=62 s, t=93 s 

a t=123 s je uvedeno v tabulce č. 20. Zároveň je z této tabulky patrné, kolika osobám se 

nepodařilo evakuovat v požadovaném čase t = 123 s. 
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Obrázek č. 19 – Evakuace dle 8.1.2 – čas t= 123 s 

 

Počet evakuovaných osob dle 8.1.2. 

čas 
[s] 

osoby v 
objektu 

počet 
evakuovaných 

osob - VÝCHOD_1 

počet 
evakuovaných 

osob - VÝCHOD _2 

počet 
evakuovaných  

osob -  VÝCHOD _3 

počet 
evakuovaných  

osob -  VÝCHOD _4 

1 350 0 0 0 0 

31 324 8 7 5 6 

62 219 33 33 39 26 

93 161 33 58 56 42 

123 95 33 85 81 56 

154 41 33 110 107 59 

185 13 33 130 115 59 

209 0 33 143 115 59 

Tabulka č. 20 – počty evakuovaných osob dle 8.1.2 

 

8.2. Požár dle reálného stavu 

Průběh požáru s materiály použitými reálně v objektu je znázorněn na obrázcích č. 20 - 22. 

Na obrázku č. 20 je patrná teplota v objektu ve výšce 1,6 metru nad podlahou v 45 vteřině 

od zapálení zábavné pyrotechniky. Je patrné, že dochází k iniciaci polyuretanové pěny na 

zdi a tím i ke značnému zvýšení teploty v místě iniciace. Na obrázku č. 20 je patrné, že 

v místě iniciace až do vzdálenosti cca 2 metry od stěny dosahuje teplota ve výšce 1,6 m 

nad podlahou hodnot až 570 °C. V prostoru objektu dosahuje teplota hodnot cca 20°C – 

75°C. Vyšší teplota o hodnotách cca 100°C je u stěn, kde dochází ke kumulaci zplodin 

hoření a jejich poklesu právě na výškovou úroveň 1,6 m nad podlahou. 



 
 
 

49 
 

 

Obrázek č. 20 – Teplota v objektu ve výšce 1,6 metru nad podlahou, čas t = 45 s  

(hořlavé materiály v objektu dle reálného stavu) 

 

Na obrázku č. 21 je patrná teplota v objektu ve výšce 1,6 metru nad podlahou v 70 

vteřině od zapálení zábavné pyrotechniky. Lze pozorovat rozhoření polyuretanové pěny na 

stěně, přičemž se požár po této stěně začíná dále šířit. Dochází ke zvětšení plochy, na níž 

dosahuje teplota až 570 °C. Navíc v zásadě na celé ploše objektu je patrné zvýšení teploty 

ve výškové úrovni 1,6 metru nad podlahou na hodnoty okolo 240 °C. 
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Obrázek č. 21 – Teplota v objektu ve výšce 1,6 metru nad podlahou, čas t = 70 s (hořlavé 

materiály v objektu dle reálného stavu) 

 

Na obrázku č. 22 je patrná teplota v objektu ve výšce 1,6 metru nad podlahou 

ve 140 vteřině od zapálení zábavné pyrotechniky. Je patrné, že i nadále dochází k šíření 

požáru po polyuretanovém obložení stěn. Zároveň dochází k navýšení teploty v zásadě 

v celém prostoru objektu na hodnoty okolo 350 °C. Model v programu FDS s použitím 

materiálů dle reálného stavu tedy potvrzuje, že v případě použití zábavné pyrotechniky 

v místě obložení stěn polyuretanovou pěnou dochází k iniciaci této polyuretanové pěny. 

Dále simulace potvrzuje, že dochází k prudkému šíření požáru a navýšení teploty v celém 

prostoru řešeného objektu. Již ve 140 vteřině teplota ve výšce 1,6 metru nad podlahou 

dosahuje hodnot okolo 350 °C. 
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Obrázek č. 22 – Teplota v objektu ve výšce 1,6 metru nad podlahou, čas t = 140 s  

(hořlavé materiály v objektu dle reálného stavu) 

8.3. Evakuace dle PBŘS 

V této kapitole je popsán průběh evakuace osob z řešeného objektu na základě 

provedeného počítačového modelu pomocí softwaru FDS+Evac. Evakuace z objektu 

dispozičně řešeného dle v této práci zpracovaného PBŘS je rozdělena na dvě kapitoly 

podle počtu osob v objektu. První kapitola 8.3.1. uvažuje s počtem osob dle předpokladu 

na základě ČSN 73 0818. Druhá kapitola 8.3.2. uvažuje s předpokládaným počtem osob 

dle reálného stavu v objektu na základě informací ze zprávy o technickém vyšetřování 

požáru nočního klubu Station (Report of the Technical Investigation of The Station 

Nightclub Fire). [17] [18] 

8.3.1. Evakuace z objektu řešeného dispozičně dle PBŘS s počtem osob dle ČSN 

73 0818 

Na obrázku č. 23 vlevo je patrné situování osob v čase t=0. V tuto chvíli dochází 

k požáru, který je osobami v objektu zpozorován. Veškeré osoby podléhají panice a snaží 
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se směřovat k viditelným evakuačním východům. Na obrázku č. 23 vpravo je patrné 

situování osob v čase t=31 s. Osoby směřují v zásadě ke všem evakuačním východům, 

přičemž největší množství osob směřuje k východu hlavním vstupem (východ č. 2) a 

k východu vedle pódia (východ č. 3). 

 

Obrázek č. 23 – Evakuace dle 8.3.1 – čas t= 0 s (vlevo), čas t=31 s (vpravo) 

 

Dále je patrné, že dimenzování únikových cest dle požadavků kodexu norem 

požární bezpečnosti staveb (především ČSN 73 0831) je velmi účinné. Na obrázku č. 24 

vlevo je patrné situování osob v čase t=62 s. Skoro všechny osoby jsou již v tento čas 

evakuovány z objektu. V objektu se nachází pouze minimální množství osob ve frontách 

směřujících k východům č. 2 a 3. Na obrázku č. 24 vpravo je znázorněn čas t=93 s. Jak je 

z obrázku patrné, veškeré osoby jsou z objektu evakuovány již v tomto čase. 

 

Obrázek č. 24 – Evakuace dle 8.3.1 – čas t= 62 s (vlevo), čas t=93 s (vpravo) 

 

Na závěr je na obrázku 25 patrné situování osob v objektu v čase t=123 s. Jde tedy 

o čas, kdy dochází k zakouření objektu do výšky 2,5 m nad podlahu dle rovnice (2). 

V tomto čase by se již neměly v objektu nacházet žádné osoby, jelikož hrozí jejich vážná 
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intoxikace zplodinami hoření. Z obrázku 25 je patrné, že v čase t=123 nezůstávají 

v objektu již žádné osoby. V důsledku správného dimenzování únikových cest dle kodexu 

norem požární bezpečnosti staveb jsou veškeré osoby v požadovaném čase evakuovány 

z objektu. Přesné množství osob v objektu a osob evakuovaných jednotlivými východy 

v časech t=31 s, t=62 s, t=93 s a t=123 s je uvedeno v tabulce č. 21. 

 

Obrázek č. 25 – Evakuace dle 8.3.1 – čas t= 123 s 

 

Počet evakuovaných osob dle 8.3.1. 

čas 
[s] 

osoby v 
objektu 

počet 
evakuovaných 

osob - VÝCHOD_1 

počet 
evakuovaných 

osob - VÝCHOD _2 

počet 
evakuovaných  

osob -  VÝCHOD _3 

počet 
evakuovaných  

osob -  VÝCHOD _4 

1 253 0 0 0 0 

31 209 10 17 11 6 

62 39 23 102 56 33 

83 0 23 118 78 34 

93 0 23 118 78 34 

123 0 23 118 78 34 

Tabulka č. 21 – počty evakuovaných osob dle 8.3.1 

 

8.3.2. Evakuace z objektu řešeného dispozičně dle PBŘS s počtem osob dle 

reálného stavu 

Na obrázku č. 26 vlevo je patrné situování osob v čase t=0. V tuto chvíli dochází 

k požáru, který je osobami v objektu zpozorován. Veškeré osoby podléhají panice a snaží 

se směřovat k viditelným evakuačním východům. Na obrázku č. 26 vpravo je patrné 

situování osob v čase t=31 s. Osoby směřují v zásadě ke všem evakuačním východům, 
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přičemž největší množství osob směřuje k východu hlavním vstupem (východ č. 2) a 

k východu vedle pódia (východ č. 3). 

 

Obrázek č. 26 – Evakuace dle 8.3.2 – čas t= 0 s (vlevo), čas t=31 s (vpravo) 

 

Dále je patrné, že chování osob v zásadě podléhá panikovému modelu 

implementovanému v softwaru FDS+Evac. Na obrázku č. 27 vlevo je patrné situování 

osob v čase t=62 s. Většina osob směřuje k evakuačním východům č. 2 a 3. Pouze menší 

část osob směřuje k východu č. 4. U východů č. 2, 3 a 4 se tvoří fronty a evakuační východ 

č. 1 zůstává nevyužit. Obrázek č. 27 vpravo ukazuje situování osob v objektu v čase t=93 s. 

Zde je patrné, že dimenzování únikových cest dle požadavků kodexu norem požární 

bezpečnosti staveb (především ČSN 73 0831) je velmi účinné. Jak je z obrázku patrné, 

téměř veškeré osoby jsou z objektu evakuovány již v tomto čase. 

 

Obrázek č. 27 – Evakuace dle 8.3.2 – čas t= 62 s (vlevo), čas t=93 s (vpravo) 

 

Na závěr je na obrázku č. 28 patrné situování osob v objektu v čase t=123 s. Jde 

tedy o čas, kdy dochází k zakouření objektu do výšky 2,5 m nad podlahu dle rovnice (2). 

V tomto čase by se již neměly v objektu nacházet žádné osoby, jelikož hrozí jejich vážná 
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intoxikace zplodinami hoření. Z obrázku 28 je patrné, že v čase t=123 nezůstávají 

v objektu již žádné osoby. V důsledku správného dimenzování únikových cest dle kodexu 

norem požární bezpečnosti staveb jsou veškeré osoby v požadovaném čase evakuovány 

z objektu. Přesné množství osob v objektu a osob evakuovaných jednotlivými východy 

v časech t=31 s, t=62 s, t=93 s a t=123 s je uvedeno v tabulce č. 22. 

 

 

Obrázek č. 28 – Evakuace dle 8.3.2 – čas t= 123 s 

 

Počet evakuovaných osob dle 8.3.2. 

čas 
[s] 

osoby v 
objektu 

počet 
evakuovaných 

osob - VÝCHOD_1 

počet 
evakuovaných 

osob - VÝCHOD_2 

počet 
evakuovaných 

osob -  VÝCHOD_3 

počet 
evakuovaných 

osob -  VÝCHOD_4 

1 350 0 0 0 0 

31 312 7 17 7 7 

62 121 33 104 56 36 

93 9 33 168 93 47 

100 0 33 173 97 47 

123 0 33 173 97 47 

Tabulka č. 22 – počty evakuovaných osob dle 8.3.2 

8.4. Požár dle PBŘS 

Průběh požáru s materiály použitými dle PBŘS zpracovaného v této práci je 

znázorněn na obrázcích č. 29 - 31. Na obrázku č. 29 je patrná teplota v objektu ve výšce 

1,6 metru nad podlahou ve 45 vteřině od zapálení zábavné pyrotechniky. Je patrné, že 

v důsledku použití nehořlavých materiálů oproti původnímu stavu, nedochází k jejich 

iniciaci od zábavné pyrotechniky. Dochází pouze k velice mírnému zvýšení teploty 
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v některých částech prostoru v důsledku vývinu kouře a tepla ze strany zábavné 

pyrotechniky. Vyšší teploty o cca 1°C jsou u některých stěn, kde dochází ke kumulaci 

kouře ze zábavné pyrotechniky a jeho poklesu právě na výškovou úroveň 1,6 m nad 

podlahou. 

 

Obrázek č. 29 – Teplota v objektu ve výšce 1,6 metru nad podlahou, čas t = 45 s  

(nehořlavé materiály v objektu dle PBŘS) 

 

Na obrázku č. 30 je patrná teplota v objektu ve výšce 1,6 metru nad podlahou v 70 

vteřině od zapálení zábavné pyrotechniky. Nadále dochází k pouze mírnému nárůstu 

teploty v řádech desetin °C. Plochy s vyššími teplotami o cca 1°C u některých stěn se 

zvětšují v důsledku zakouření ze strany zábavné pyrotechniky. Nicméně teplota v celém 

prostoru zůstává v zásadě neměnná. V tomto čase je patrné, že stále nedochází k iniciaci 

zvukové izolace VATIZOL. 
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Obrázek č. 30 – Teplota v objektu ve výšce 1,6 metru nad podlahou, čas t = 70 s  

(nehořlavé materiály v objektu dle PBŘS) 

 

Na obrázku č. 31 je patrná teplota v objektu ve výšce 1,6 metru nad podlahou ve 

140 vteřině od zapálení zábavné pyrotechniky. Teplota v celém prostoru je na úrovni cca 

20 °C. Některé plochy s vyšší teplotou u stěn se rozšiřují a zasahují více do prostoru. 

Nicméně jde o navýšení teploty na hodnotu maximálně 20,9 °C. V místě zábavní 

pyrotechniky je teplota pouze 20 °C. I v tomto čase je patrné, že nedochází k iniciaci 

zvukové izolace VATIZOL. Dále je patrné, že teplota v objektu dosahuje hodnot do  

20,9 °C, čímž se potvrzuje, že k iniciaci zvukové izolace VATIZOL nedochází a stejně tak 

nedochází k požáru v řešeném objektu. 
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Obrázek č. 31 – Teplota v objektu ve výšce 1,6 metru nad podlahou, čas t = 140 s  

(nehořlavé materiály v objektu dle PBŘS) 

 

8.5. Porovnání výsledků počítačových simulací 

V této části jsou porovnány výsledky jednotlivých počítačových simulací. 

Především se jedná o porovnání výsledků simulací pro objekt řešený dle reálného stavu 

v roce 2003 ve Spojených státech amerických s výsledky simulací pro objekt řešený dle 

legislativních a normativních předpisů platných v současné době v České republice. 

V odstavci 8.5.1. jsou porovnány počítačové simulace evakuací provedené pomocí 

programu FDS a modulu FDS+Evac. V odstavci 8.5.2. jsou porovnány počítačové 

simulace požáru provedené pomocí programu FDS. 

8.5.1. Porovnání simulací evakuace 

Z hlediska evakuace osob z objektu Station ve West Warwicku dochází ke značným 

rozdílům mezi počítačovou simulací dle reálného stavu a počítačovou simulací na základě 

navrženého PBŘS dle kapitoly 5. této práce. 
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Předmětem rozdílů ve výše uvedených případech je mírně odlišné dispoziční 

členění objektu dle reálného stavu a stavu navrženého dle zpracovaného PBŘS. 

V důsledku těchto, na první pohled drobných dispozičních změn, dochází ke zcela 

odlišnému průběhu evakuace osob z řešeného objektu. Na obrázku č. 32 je znázorněno 

porovnání obou dispozičních řešení objektu z hlediska obsazení osobami v čase t=123 při 

celkovém počtu osob dle ČSN, tedy 253 osob. Vlevo na obrázku č. 32 je objekt dispozičně 

řešený dle reálného stavu. Vpravo na obrázku č. 32 je objekt dispozičně řešený dle v této 

práci zpracovaného PBŘS. 

 

 

Obrázek č. 32 – Množství osob dle ČSN v čase t = 123 s z objektu dispozičně řešeného dle 

reálného stavu (vlevo) a objektu dispozičně řešeného dle PBŘS (vpravo) 

 

Z obrázku č. 32 vlevo je patrné, že při počtu osob dle ČSN 73 0818 a při 

dispozičním členění dle reálného stavu nedojde k evakuaci všech osob z objektu 

v požadovaném čase dle rovnice (2). Naopak při počtu osob dle ČSN 73 0818 a při 

dispozičním členění dle zpracovaného PBŘS dojde k evakuaci všech osob z objektu 

v požadovaném čase dle rovnice (2). Lze tedy říci, že při navržení objektu dle 

legislativních a normativních předpisů platných v současné době v České republice by 

došlo ke včasné evakuaci všech osob z řešeného objektu.  

 

Na obrázku číslo 33 je znázorněno porovnání obou dispozičních řešení objektu 

z hlediska obsazení osobami v čase t=123 při celkovém počtu osob dle reálného stavu, tedy 

350 osob. Vlevo na obrázku č. 33 je objekt dispozičně řešený dle reálného stavu. Vpravo 

na obrázku č. 33 je objekt dispozičně řešený dle v této práci zpracovaného PBŘS. 
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Obrázek č. 33 – Množství osob dle reálného stavu v čase t = 123 s z objektu dispozičně 

řešeného dle reálného stavu (vlevo) a objektu dispozičně řešeného dle PBŘS (vpravo) 

 

Z obrázku č. 33 vlevo je patrné, že při počtu osob dle reálného stavu a při 

dispozičním členění dle reálného stavu nedojde k evakuaci všech osob z objektu 

v požadovaném čase dle rovnice (2). Naopak při počtu osob dle reálného stavu a při 

dispozičním členění dle zpracovaného PBŘS dojde k evakuaci všech osob z objektu 

v požadovaném čase dle rovnice (2). Lze tedy říci, že při navržení objektu dle 

legislativních a normativních předpisů platných v současné době v České republice by 

došlo ke včasné evakuaci všech osob z řešeného objektu. 

Výše uvedené porovnání počítačových modelů evakuace je kompletně shrnuto 

v tabulce č. 23. Na základě této tabulky č. 23 je patrné, že pokud by byl objekt navržen dle 

legislativních a normativních předpisů platných v současné době v České republice, došlo 

by v případě požáru ke včasné evakuaci všech osob z objektu. Dále je nutné zmínit, že ke 

včasné evakuaci všech osob z objektu navrženého dle v této práci zpracovaného PBŘS by 

došlo v obou případech. V případě, kdy by se v objektu nacházelo přípustné množství osob 

dle ČSN 73 0818 tak i v případě, kdy by se v objektu nacházelo vyšší množství osob 

(množství, které se v klubu reálně nacházelo při incidentu roku 2003). Při obsazení objektu 

navrženého dle v této práci zpracovaného PBŘS osobami dle ČSN 73 08018 by byly 

všechny tyto osoby evakuovány již v čase t = 90 s. Při obsazení objektu navrženého dle 

v této práci zpracovaného PBŘS osobami dle reálného stavu by byly všechny tyto osoby 

evakuovány již v čase t = 100 s. 

Naopak při obsazení objektu navrženého dle reálného stavu osobami dle  

ČSN 73 0818 by byly všechny tyto osoby evakuovány až v čase t = 180 s. Při obsazení 

objektu navrženého dle reálného stavu osobami dle reálného stavu by byly všechny tyto 
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osoby evakuovány až v čase t = 209 s. Rozdíly mezi oběma návrhy objektu jsou 

z dispozičního hlediska v podstatě minimální, avšak rozdíly ve výsledných dobách 

evakuace jsou naprosto zásadní.  

Porovnání počtů neevakuovaných osob v jednotlivých časech 

čas [s] 

Množství osob v objektu dle ČSN Množství osob v objektu dle reálného stavu 

Dispozice dle 
reálného stavu 

Dispozice dle 
PBŘS 

Dispozice dle reálného 
stavu 

Dispozice dle PBŘS 

1 253 253 350 350 

10 253 253 350 350 

20 252 253 350 345 

30 233 216 329 317 

40 204 155 290 252 

50 170 100 254 191 

60 140 48 222 129 

70 114 15 199 82 

80 90 3 186 41 

90 67 0 165 15 

100 49 0 146 0 

110 38 0 123 0 

120 31 0 100 0 

121 30 0 99 0 

122 29 0 97 0 

123 29 0 95 0 

124 29 0 94 0 

130 25 0 86 0 

140 17 0 66 0 

150 12 0 47 0 

160 6 0 33 0 

170 2 0 23 0 

180 0 0 15 0 

190 0 0 9 0 

200 0 0 3 0 

205 0 0 2 0 

209 0 0 0 0 

Tabulka č. 23 – Porovnání počtů neevakuovaných osob v jednotlivých časech 
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8.5.2. Porovnání simulací požáru 

Z hlediska simulace požáru dochází ke značným rozdílům mezi počítačovou 

simulací dle reálného stavu a počítačovou simulací na základě navrženého PBŘS dle 

kapitoly 5. této práce. 

Předmětem těchto rozdílů je jednoznačné omezení možnosti použití hořlavých 

materiálů jako povrchových úprav konstrukcí ze strany zpracovaného PBŘS. Na základě 

legislativních a normativních předpisů platných v současné době v České republice není 

možné použít pro povrchové úpravy konstrukcí hořlavé materiály, jako tomu bylo u 

řešeného objektu v USA. Pro počítačovou simulaci dle zpracovaného PBŘS jsem zvolil 

materiály, které mají hodnoty šíření plamene a třídy reakce na oheň na hranici možnosti 

použití dle tabulky č. 6. I přes to ovšem nedochází k iniciaci a rozvoji požáru tak, jako 

v případě reálného stavu z roku 2003. Na obrázku č. 34 nahoře jsou teploty v objektu dle 

reálného stavu ve 140 vteřině po spuštění zábavné pyrotechniky. Je vidět, že došlo 

k rozvoji požáru a v podstatě na celé ploše objektu dosahuje teplota hodnot okolo 350 °C. 

Lze předpokládat, že by v dalších fázích průběhu požáru došlo ke vznícení dřevěných 

konstrukcí objektu a celý objekt by byl požárem zničen, jak tomu reálně bylo v roce 2003. 

Bohužel vzhledem k enormní hardwarové a tím i časové náročnosti výpočtu nebyl 

proveden delší čas simulace. Na obrázku č. 34 dole jsou teploty v objektu dle PBŘS ve 140 

vteřině po spuštění zábavné pyrotechniky. Je vidět, že nedošlo k iniciaci a rozvoji požáru. 

Teploty v objektu dosahují hodnot maximálně 20,9 °C, kdy nehrozí vznik požáru. 
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Obrázek č. 34 – Porovnání teplot v čase t=120 s. Objekt dle reálného stavu (nahoře), objekt 

dle PBŘS (dole) 
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9. Srovnání požadavků požární bezpečnosti řešeného objektu 

z hlediska požární bezpečnosti staveb 

V této části porovnávám stavebně technické parametry objektu Station ve West 

Warwicku podle reality v roce 2003 před tragickým požárem na straně jedné. Na druhé 

straně porovnávám stavebně technické parametry objektu Station ve West Warwicku podle 

požárně bezpečnostního řešení navrženého dle legislativních a normativních předpisů 

platných v současné době v České republice. Tyto dvě řešení jsou vzájemně mírně odlišné, 

avšak z požárního hlediska ve velice zásadních aspektech. V článcích 9.1 a 9.2 této práce 

jsou popsány a vyjmenovány rozdíly v obou výše uvedených řešeních z hlediska 

požadavků požární bezpečnosti staveb. V odstavci 8. této práce jsou vzájemně porovnány 

rozdíly mezi oběma řešeními na základě provedených počítačových simulací. 

9.1. Reálný stav objektu před požárem 

Jak plyne z této práce, řešení objektu Station ve West Warwicku z hlediska požární 

bezpečnosti bylo zásadně nedostačující. Tyto nedostatky se týkaly především použití 

materiálů uvnitř objektu a dispozičního členění ve vazbě na možnosti evakuace osob. V čl. 

9.1.1. jsou popsány nedostatky objektu z hlediska materiálů. V čl. 9.1.2. jsou popsány 

nedostatky objektu z hlediska dispozičního členění ve vazbě na dimenzování únikových 

cest. 

9.1.1. Nedostatky objektu z hlediska použitých materiálů 

Hlavním nedostatkem z požárního hlediska bylo použití hořlavých materiálů uvnitř 

objektu, jak ukázalo i vyšetřování incidentu ze strany NIST popsané ve zprávě o 

technickém vyšetřování požáru nočního klubu Station (Report of the Technical 

Investigation of The Station Night club Fire). [17] [18] Hlavní příčinou vzniku požáru 

v objektu bylo použití zábavné pyrotechniky a následná iniciace hořlavých materiálů 

v objektu. Použití zábavní pyrotechniky lze sice provozními předpisy do značné míry 

omezit, ale vyloučit jej zcela nelze. Co lze ovšem ovlivnit již v projekční a kolaudační fázi, 

jsou konstrukce objektu a materiály na konstrukcích použité. V původním řešení objektu 

byl jako obložení stěn použit polyuretan, který je vysoce hořlavý. Na základě iniciace 

tohoto polyuretanu došlo k velmi rychlému rozvoji požáru, navýšení teploty uvnitř objektu 

a k iniciaci dalších hořlavých materiálů. Jak je popsáno v kapitole 5. této práce, na základě 

legislativních a normativních předpisů platných v současné době v České republice by 

nebylo možné tyto materiály v objektu použít. 
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9.1.2. Nedostatky objektu z hlediska únikových cest 

Další příčinou tragédie, která se v roce 2003 stala, bylo špatné dimenzování 

únikových cest. V kapitole 5. této práce je vypracováno požárně bezpečnostní řešení tohoto 

objektu dle legislativních a normativních předpisů platných v současné době v České 

republice. Součástí tohoto PBŘS je i podrobné řešení evakuačních cest. Z tohoto řešení 

únikových cest jasně vyplývá, že objekt byl z tohoto hlediska nevyhovující. Dále je v této 

práci provedena počítačová simulace evakuace za použití softwaru FDS+Evac popsaná 

v odstavci 7. této práce. Z výsledků této počítačové simulace popsaných v kapitole 8 této 

práce jasně vyplývá, že únikové cesty v klubu Station byly nedostačující i pro počet osob 

vyplývající z ČSN. Byla provedena i simulace s počtem osob, které se v klubu Station 

reálně nacházely v roce 2003 a výsledky simulace jsou fatální. 

9.2. Požárně bezpečnostní řešení objektu dle předpisů platných v ČR 

(navržený stav objektu dle kodexu norem požární bezpečnosti 

staveb) 

Požárně bezpečnostní řešení objektu Station podle legislativních a normativních 

předpisů platných v současné době v České republice je zpracované v kapitole 5. této 

práce. Z uvedeného PBŘS jasně vyplynuly dva zásadní nedostatky a byla provedena jejich 

úprava. Prvním nedostatkem bylo použití hořlavých materiálů uvnitř objektu popsané 

v kapitole 9.1.1. této práce. Druhým nedostatkem bylo špatné dimenzování únikových cest 

popsané v kapitole 9.1.2. této práce. V následujících kapitolách 9.2.1. a 9.2.2. jsou popsány 

navržené úpravy v objektu dle PBŘS. 

9.2.1. Navržené úpravy v objektu dle PBŘS z hlediska použitých materiálů 

Navržené úpravy objektu z hlediska použitých materiálů jsou popsány v kapitole 5. 

této práce. Především jde o eliminaci použití hořlavých materiálů. Na místo pokrytí 

svislých stavebních konstrukcí polyuretanovou pěnou, by bylo možno toto pokrytí zhotovit 

z nehořlavých hmot. Z tabulky č. 6 a tabulky č. 7 této práce plyne, že dle PBŘS by mohly 

být použity pouze materiály s indexem šíření plamene 0,0 mm.min-1 u stěn i podhledů a 

stropů. Dále by mohly být použity výrobky třídy reakce na oheň nejméně B-s1-d0. Lze 

předpokládat, že při tomto zásadním omezení hořlavých hmot v objektu by nedošlo ke 

vzniku a rozšíření požáru, což dokládá i příklad softwarového modelování požáru za 

použití programu FDS zpracovaný v odstavci 7. této práce. 
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9.2.2. Navržené úpravy v objektu dle PBŘS z hlediska únikových cest 

Navržené úpravy v objektu z hlediska únikových cest jsou popsány v kapitole 5. 

této práce. Tyto nutné úpravy zahrnují především změny šířek únikových cest. 

Ze zpracovaného PBŘS vyplývá, že by musely být zvětšeny rozměry dveří na únikových 

cestách a dále by muselo být mírně upraveno dispoziční členění především v místě vstupu 

do objektu. Pro potvrzení správnosti těchto úprav je jako součást zpracovaného PBŘS 

v této práci proveden výpočet doby evakuace ve vazbě na předpokládané zakouření 

objektu do výšky 2,5 m nad podlahu. 

Dále je v této práci provedena počítačová simulace evakuace za použití softwaru 

FDS+Evac popsaná v odstavci 7. této práce. Z uvedené počítačové simulace jasně vyplývá, 

že únikové cesty v klubu Station po úpravách požadovaných dle zpracovaného PBŘS by 

byly dostačující. Byly provedeny dvě simulace evakuace. První simulace počítala s počtem 

osob předpokládaných dle ČSN 73 0818 a únikové cesty vyhověly. Druhá simulace 

předpokládala s počtem osob, které se roku 2003 v klubu Station reálně nacházely a i 

v tomto případě únikové cesty vyhověly. 

10. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo srovnání požadavků požární bezpečnosti na zábavním 

objektu z hlediska požární bezpečnosti staveb. Jedná se o objekt nočního klubu Station ve 

West Warwicku v USA, kde došlo v roce 2003 k tragickému požáru, při němž zahynulo 

100 osob. Pro naplnění cíle bylo nutné nejdříve provést rešerši v řešené problematice 

především z hlediska softwarového modelování požáru a evakuace. Dalším nutným 

krokem byl sběr dat ohledně řešeného objektu především z hlediska jeho stavebního řešení.  

Vzhledem k faktu, že se jednalo o objekt situovaný ve spojených státech amerických, 

veškeré dostupné podklady jsou v anglickém jazyce. Po shromáždění všech potřebných dat 

jsem musel nastudovat důležité informace o objektu dostupné především z vyšetřování 

incidentu ze strany NIST. Toto vyšetřování je popsané ve zprávě o technickém vyšetřování 

požáru nočního klubu Station (Report of the Technical Investigation of The Station Night 

club Fire). [17] [18] Dále jsem musel nastudovat program FDS a jeho modul FDS+Evac. 

Jednalo se především o uživatelské manuály k tomuto softwaru.[19] [20] [21] [22] [23] 

[24] [25] [26] [27] 

Tato diplomová práce je v zásadě rozdělena do dvou hlavních úrovní. První úrovní 

je řešení objektu Station dle legislativních a normativních předpisů platných v současné 
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době v České republice. Druhou úrovní je ověření výsledků plynoucích ze 

zpracovaného požárně bezpečnostního řešení pomocí počítačového modelování 

jednotlivých řešení za využití softwaru FDS a FDS+Evac. 

Abych mohl provést srovnání požadavků požární bezpečnosti klubu Station z 

hlediska požární bezpečnosti staveb, zpracoval jsem požárně bezpečnostní řešení dle 

legislativních a normativních předpisů platných v současné době v České republice. 

Původní řešení objektu je známo z vyšetřovací zprávy. [17] [18] Ve zpracovaném požárně 

bezpečnostním řešení objektu jsem zjistil dva zásadní rozdíly mezi reálným stavem objektu 

a požadavky kladenými na základě legislativních a normativních předpisů platných 

v současné době v České republice. Prvním rozdílem jsou použité materiály a rozdílem 

druhým je dimenzování únikových cest.  

Ze zpracovaného požárně bezpečnostního řešení vyplynul jasný požadavek na 

materiály použité uvnitř objektu. V objektu Station byly použity na konstrukcích obklady 

z hořlavých materiálů. Především se jednalo o obklad stěn hořlavou polyuretanovou pěnou. 

Z požárně technických charakteristik této pěny bych uvedl teplotu vznícení 370 °C, míru 

uvolňování tepla okolo 600 kW/m2 a vnější tepelný tok mezi hodnotami  

20 kW/m2 – 70 kW/m2. Index šíření plamene polyuretanové pěny je 167,1 mm.min-1 a 

třída reakce na oheň F. Oproti tomu ze zpracovaného požárně bezpečnostního řešení 

vyplynul požadavek na materiál s indexem šíření plamene 0,0 mm.min-1 u stěn i podhledů 

a stropů. Dále by mohly být použity výrobky třídy reakce na oheň nejméně B-s1-d0. 

Ze zpracovaného požárně bezpečnostního řešení vyplynuly dále požadavky na 

úpravu únikových cest, jelikož tyto únikové cesty v původním řešení nevyhověly 

legislativním a normativním předpisům platným v současné době v České republice. Dle 

požárně bezpečnostního řešení by musely být v řešeném objektu zvětšeny rozměry 

únikových dveří vedoucích z objektu a upraveny některé příčky tak, aby vyhověly šířky 

únikových cest a jejich provedení požadavkům především ČSN 73 0802 a ČSN 73 0831. 

Dalším nutným krokem bylo ověření výsledků plynoucích ze 

zpracovaného požárně bezpečnostního řešení pomocí počítačového modelování za využití 

softwaru FDS a FDS+Evac. Pro tento účel jsem musel v textovém editoru pomocí 

specifických příkazů pro software FDS vymodelovat objekt Station ve variantách dle 

původního stavu a dle zpracovaného požárně bezpečnostního řešení. Evakuaci z objektu 

jsem modeloval pro čtyři různé scénáře. První dva scénáře zahrnovaly objekt dispozičně 

řešený dle původního stavu s počtem osob dle ČSN 73 0818 a poté s počtem osob dle 
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reálného stavu v roce 2003. Druhé dva scénáře zahrnovaly objekt dispozičně řešený dle 

zpracovaného PBŘS s počtem osob dle ČSN 73 0818 a poté s počtem osob dle reálného 

stavu v roce 2003. Výsledky počítačového modelování jednoznačně potvrzují správnost 

řešení dle zpracovaného PBŘS. V případě objektu dispozičně řešeného dle původního 

stavu nevyhoví evakuace osob ani jednomu případu obsazení osobami. V případě obsazení 

osobami dle ČSN 73 0818 zůstane v objektu v době zakouření do výšky 2,5 m nad 

podlahou ještě celkem 29 osob. V případě obsazení osobami dle reálného stavu z v roce 

2003 zůstane v objektu době zakouření do výšky 2,5 m nad podlahou ještě celkem 95 osob. 

V případě objektu dispozičně řešeného dle zpracovaného PBŘS vyhoví evakuace osob 

v obou případech, tedy v případě obsazení osobami dle ČSN 73 0818 i dle reálného stavu 

v roce 2003. V obou případech se stihnou evakuovat veškeré osoby do doby zakouření 

objektu do výšky 2,5 m nad podlahou. 

Z práce tedy jednoznačně plyne, že srovnání požadavků požární bezpečnosti na 

objektu Station z hlediska požární bezpečnosti staveb přináší dva zásadní rozdíly. Při 

dodržení legislativních a normativních předpisů platných v současné době v České 

republice by musel být objekt řešen rozdílně z hlediska hořlavých materiálů a z hlediska 

dimenzování únikových cest. V takovém případě by potom vůbec nedošlo k požáru v 

objektu. Pokud by k požáru došlo například v důsledku dodatečného instalování hořlavých 

hmot oproti požadavkům PBŘS, byla by z objektu zajištěna včasná evakuace všech osob. 

V obou případech by však pravděpodobně nedošlo k tak závažné tragédii, jako byl požár 

tohoto objektu v roce 2003, který si vyžádal 100 lidských životů. 

V praxi je tedy nutné při zpracování PBŘS důsledně dbát na správné dimenzování 

únikových cest a tuto část rozhodně nepodceňovat. V případě shromažďovacích prostorů je 

nezbytné plně aplikovat specifické požadavky normy ČSN 73 0831. Při provozování všech 

objektů je nutné důsledně dodržovat požadavky plynoucí z požárně bezpečnostního řešení. 

Především pak pokud možno nevybavovat dodatečně objekty hořlavými materiály. Jak 

z této diplomové práce vyplývá, i na první pohled drobné rozdíly mohou mít naprosto 

fatální důsledky. 

Přínosem této práce je srovnání požadavků požární bezpečnosti na objektu Station z 

hlediska požární bezpečnosti staveb. Z tohoto srovnání vyplývá, že český kodex norem 

požární bezpečnosti staveb by řešil klub Station mírně rozdílně. Tyto mírné rozdíly by však 

pravděpodobně zabránily katastrofě, která se roku 2003 stala v klubu Station ve West 

Warwicku v USA. Dalším přínosem je rovněž znázornění značných rozdílů v evakuačních 
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časech při mírných změnách dispozice. Tento fakt je navíc přehledně zpracován formou 

počítačového modelu s grafickými výstupy. Tato práce poskytuje jasné znázornění, že 

důsledné dodržování právních a normativních předpisů má své opodstatnění i když se 

může jednat v některých případech o na první pohled banální detaily. 
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12. Seznamy 

12.1. Seznam použitých zkratek 

FDS – Fire Dynamics Simulator (program pro počítačové simulace požárů) 

FDS+Evac – modul pro evakuaci v programu FDS 

SMV – Smokeview (program pro vizualizaci dat z FDS) 

LES – Large Eddy Simulation (simulace velkéhovíření) 

DNS – Direct Numerical Simulation (přímá numerická simulace)  

FVM – Finite Volume Method (metoda konečných objemů) 

FED – Fractional Effective Dose (zlomková efektivní dávka) 

NIST – National Institute of Standards and Technology (národní institut standardů a  

              technologií) 

VTT – Finské technické výzkumné centrum 

NFPA – National Fire Protection Association (Národní organizace požární bezpečnosti) 

ČSN – Česká státní norma 

EN – European Norm (Evropská norma) 

WWFD – West Warwick Fire Department (hasičská zbrojnice West Warwick) 

EPS – Elektrická požární signalizace 

SPB – Stupeň požární bezpečnosti 

SP – Shromažďovací prostor 

VP – Výškové pásmo 

ÚC – Úniková cesta 

PÚ – Požární úsek 

MV – Ministerstvo vnitra 

USA – United States of America (Spojené státy americké) 

WWW – World wide web (celosvětová webová síť) 
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