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1 Úvod 

Požáry v uzavřených prostorech mají často za následek úmrtí nebo zranění osob, 

ať už se jedná o kanceláře, bytové jednotky, zimní stadióny a podobně. Vyšetřit příčinu 

vzniku požáru a zjistit, jak samotný požár probíhal, může být velice složité, zvláště, 

když je požár zpozorován v době, kdy už je zasažena převážná část objektu. Navíc, než 

se na místo dostaví jednotky požární ochrany, uběhnou další minuty a objekt může být 

téměř zničen. Také při stavbě většího komplexu, například obchodního centra, je 

důležité zvážit, jak by mohl potenciální požár probíhat, jak ovlivní průběh požáru a 

evakuaci požárně bezpečnostní zařízení a podobně. Pomoci odpovědět na tyto otázky 

může matematické modelování požáru, které je vyvíjeno již od 80. let 20. století. 

Stále se vyvíjející matematické modelování požáru v uzavřených prostorech je 

v současné době již na vysoké úrovni. Ať už hovoříme o čím dál více sofistikovaném 

softwaru k tomuto modelování, který má stále více možností nebo o možnostech 

výpočetní techniky, které každým dnem stále stoupají. 

Většina lidí si ovšem položí otázku, do jaké míry bude matematický model 

odpovídat skutečnému průběhu požáru. Jestli výpočty zpracované softwarem mají 

dostatečnou přesnost a může se výsledku matematického modelování požáru uvěřit? 

Proto je hodnocení matematických modelů požáru v oblasti výzkumu nejdůležitější. 

Cílem této bakalářské práce je, kromě základních informací o matematickém 

modelování požáru, statistice bytových požárů v České republice a validaci a verifikaci 

softwaru, které jsou popisovány v úvodních kapitolách, dokázat, jak moc, a zda vůbec, 

se bude lišit průběh skutečného bytového požáru od matematického modelu, 

vytvořeného dle dokumentace, doplňujících informací a fotografií získaných od 

vyšetřovatele požáru. Dále pak uplatnění matematických modelů požárů pro potřeby 

zjišťování příčin bytových požárů. 
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2 Rešerše literatury 

O matematických modelech požáru se lze dočíst převážně v literatuře zahraniční, 

ovšem už i v České republice je k nalezení dostatek publikací. Metoda matematického 

modelování založená na výpočetní dynamice tekutin (tzv. CFD), se využívá v mnoha 

oborech. A to například v medicíně (proudění krve v srdečních komorách), leteckém 

průmyslu (navržení proudových motorů), energetice (navržení turbín), astrofyzice 

(pohyb galaxií) a dalších. 

Velké množství informací jsem získal prostřednictvím publikací Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství (SPBI SPEKTRUM), které poskytují dostatek 

informací k řešené problematice. Především pak z publikace SPBI SPEKTRUM 73 

[2], ve které je uvedeno dostatečné množství základních informací o matematickém 

modelování požáru. Dále jsou v této publikaci popsány softwarové nástroje používané 

pro tvorbu matematických modelů a jejich animace. 

Informace o statistice bytových požárů byly získány ze Statistických ročenek 

[7 – 16] vydávaných odborem operačního řízení Hasičského záchranného sboru České 

republiky. V těchto publikacích lze získat informace nejen o požárech, ale také 

informace týkající se činnosti jednotek požární ochrany, zahraniční statistiky, přehled 

plnění požární prevence Hasičského záchranného sboru České republiky a mnoho 

dalšího. V této bakalářské práci byly hodnoceny bytové požáry v období od roku 2003 

do roku 2012.  

Na technologii výpočetní metody CFD je v poslední době vyvinuto mnoho 

softwaru. CFD řeší popis proudění tekutin pomocí Navierovy–Stokesových rovnic. 

Literatura o výpočetní metodě CFD a jejím ověřování (validace a verifikace), ze které 

byly získávány informace pro tuto bakalářskou prácí, jsou popsány v diplomových 

pracích Způsoby ověřování matematických modelů požáru a Porovnání reálného 

požáru prostřednictvím matematického modelu požáru [4, 5]. V zahraniční tuto 

problematiku řeší literatura Building services engineering [28]. 

Pro porovnání skutečného požáru a ověření, zda software PyroSim 2010 shodně 

nasimuluje průběh požáru, byl v tomto softwaru vymodelován byt, ve kterém skutečně 

došlo k požáru. Důležitou součástí pro správné modelování a zadávání vstupních hodnot 

v tomto softwaru, je jeho manuál (Manual PyroSim [26]). Pro vytvoření modelu je 
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taktéž důležitým nástrojem uživatelský manuál, ve kterém jsou informace o modelování 

FDS (Fire Dynamics simulator), (User’s guide [25]). 

Dalším důležitým softwarem, který byl použit v této bakalářské práci je software 

Smokeview. Jedná se o uživatelské rozhraní, které je součástí softwaru PyroSim a slouží 

pro grafické zobrazení průběhu simulace požáru. Software Smokeview však používají i 

jiné softwary pro tvorbu matematických modelů požáru. 

Informace o průběhu požáru a materiálech použitých pro modelování bytového 

požáru byly získány buďto z knihovny softwaru PyroSim či z norem ČSN 730802, ČSN 

730804, DIN EN ISO 62 a DIN 52612–2 [17 – 20]. Další potřebné fyzikální hodnoty 

byly získány z Tabulek emisních hodnot nekovových a kovových materiálů [33, 34], 

Fyzikálních tabulek [23] a dále z práce Tepelně technické vlastnosti stavebních 

materiálů [32]. Potřebné hodnoty, které v české literatuře nebyly nalezeny, byly 

získány buďto ze softwaru Argos nebo z literatury zahraniční. V Softwaru Argos je 

k nalezení velké množství vlastností různých materiálů. Názvy zahraniční literatury 

jsou: Dupont Kapton Polyimide Film General Specifications a Typical Eingineering 

Properties of High Density Polyethylene [24, 35]. Nutné také bylo zjistit, při jakém 

teplotním rozdílu dochází k prasknutí skleněných tabulových výplní oken a dveří. Tyto 

informace byly získány z literatury Multifunkční zasklení 6 – Tepelný šok [31].  
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3 Bytové požáry v České republice 

Dle normy ČSN 730802 [18] mají byty a bytové domy nahodilé požární zatížení 

pn = 40 kg
.
m

-2
,
 
což odpovídá prostorům kancelářského charakteru písáren, kreslíren, 

prostorům vybavených výpočetní technikou a podobně. V každém bytu se nachází 

různorodý hořlavý materiál. V místnostech ložnic a obývacích pokojů jsou hořlavým 

materiálem především postele s matracemi, pohovky, koberce, záclony, skříně, televize, 

rádia či osobní počítače. V kuchyni pak další elektrické spotřebiče, kuchyňské linky a 

ostatní nábytek. Požáry vznikají především z důvodu nedbalostního jednání obyvatel. 

Příčiny bytových požárů jsou zmíněny v kapitole 3.2.1 této bakalářské práce.  

3.1 Statistika bytových požárů 

Díky statistickému sledování událostí (SSU) a vydávání statistických ročenek [7 

– 16], ve kterých jsou tyto informace každým rokem uveřejňovány, lze snadno získat 

požadovaná data, ať se jedná o informace o činnosti jednotek požární ochrany, požárech 

či požární prevenci. 

Statistické sledování událostí je zabezpečováno především odborem operačního 

řízení Hasičského záchranného sboru České republiky – pracovištěm technického 

zabezpečení a statistiky. 

Pro úplnou představu, ke kolika požárům v domácnostech došlo za posledních 

10 let v České republice, jaká byla jejich přímá škoda v mil. Kč, kolik mají za následek 

lidských životů a jaký byl za toto období počet zraněných při bytových požárech, je 

v příloze A této bakalářské práce uvedena tabulka (Tab č. 1), ve které jsou veškeré tyto 

data znázorněny. Tabulka také uvádí porovnání s celkovým počtem požárů, přímou 

škodou, počtem úmrtí a zranění při všech požárech ke každému roku tohoto období. 

Pro lepší představu a orientaci v uvedených číslech jsou níže zobrazeny grafy 

z období let 2003 – 2012. První zobrazuje porovnání počtu bytových požárů s celkovým 

počtem všech požárů (Graf č. 1), druhý porovnání přímé škody v mil. Kč u bytových 

požárů s celkovou škodou v mil. Kč při všech požárech (Graf č. 2), třetí porovnání 

počtu usmrcených osob při bytových požárech s celkovým počtem usmrcených osob při 

všech požárech (Graf č. 3), čtvrtý porovnání počtu zraněných osob při bytových 

požárech s celkovým počtem zraněných při všech požárech (Graf č. 4). 
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Graf č. 1 – Počet bytových požárů (2003 – 2012) [7 – 16] 

 
Graf č. 2 – Přímá škoda v mil. Kč (2003 – 2012) [7 – 16] 

 
Graf č. 3 – Počet usmrcených osob v daném roce (2003 – 2012) [7 – 16] 
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Graf č. 4 – Počet zraněných v daném roce (2003 – 2012) [7 – 16] 

Z předchozích grafů se dá vyčíst, že ačkoliv počet požárů v bytových domech 

v podstatě kolísá okolo hodnoty 2630, má přímá škoda při bytových požárech stále 

vzestupnou tendenci. Výjimkou je jen rok 2011, kde byla přímá škoda poprvé od roku 

2003 nižší než předchozí rok. Ovšem v roce 2012 pokračuje ve vzestupu a překonává i 

rok 2010. Tuto vzestupnou tendenci ale má, dle mého názoru, na svědomí stále 

modernější a dražší vybavení, které si mohou lidé do svých bytů pořídit. Celkový počet 

usmrcených osob se průměrně pohybuje kolem 52% z celkového počtu usmrcených 

osob při požárech, což představuje v průměru 69 osob ročně. Osoby zraněné při 

bytových požárech se za zkoumané období pohybují okolo 46,5 % při porovnání 

s celkovým počtem zraněných při požárech. Číslem je to asi 490 lidí za rok. Zajímavostí 

je, že oproti roku 2011, kdy bylo při požárech v bytech zraněno 578 osob, v roce 2012 

to bylo osob 643, což je nárůst bez mála o 80 osob. 

3.2 Rozbor bytových požárů 

V praxi je užíván pojem požáry v uzavřených prostorech [27]. U takových 

požárů dochází k velice složité výměně plynů. Ta je závislá především na těchto 

kritériích: 

 světlá výška místnosti 

 požární zatížení 

 směr a rychlost větru 

 tlak vzduchu 

 velikost vstupních a výstupních otvorů 
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Pokud není do objektu umožněn přístup vzduchu, prostor, ve kterém požár 

probíhá, je zaplňován zplodinami hoření – tím je způsobeno mírné zvýšení tlaku uvnitř 

daného prostoru a dochází ke zpomalení rychlosti odhořívání z důvodu snížení obsahu 

kyslíku. 

Největší část uvolněného tepla v uzavřených prostorech se do okolí sdílí 

prouděním (konvekcí). Pokud ovšem teplota v prostoru dosáhne hodnoty vyšší než cca 

800 °C [27], teplo je největší mírou sdíleno sáláním (zářením, radiací). 

Produkty tepelného rozkladu, takzvané pyrolýzy, jsou smíchány se vzduchem. 

Tím je vytvořen kouř. Ten obsahuje látky běžně se vyskytující v ovzduší, kterými je 

především dusík, oxid uhličitý a vodní pára. Ovšem obsahuje také látky toxické: oxid – 

uhelnatý, siřičitý, fosforečný. Pak také oxidy dusíku, fosgen, fluorovodík, sirovodík, 

chlorovodík a další látky. 

Snížená viditelnost v místnosti zasažené požárem je určena především podílem 

pevných částic v kouři – saze. Ty způsobují zhoršené podmínky pro protipožární zásah 

a evakuaci. 

Tři hlavní nebezpečí zplodin hoření [27]: 

 toxicita 

 vysoká teplota 

 hořlavost produktů hoření 

Tyto tři vlastnosti zplodin hoření nejčastěji způsobují ztráty na životech, přenos 

požáru po objektu či výskyt speciálních jevů, které se při požárech v uzavřených 

prostorech mohou objevit. Jedná se o jevy rollover, flashover, backdraft a explozivní 

hoření. 

Hořlavost produktů hoření je mezi těmito třemi zdroji největšího nebezpečí při 

požárech v uzavřených prostorech zmíněna proto, neboť díky vysoké teplotě část 

produktů pyrolýzy neshoří a jen se vzestupným proudem dostane do horní vrstvy 

místnosti, tam se však opět mísí se vzduchem a vytváří „nový“ hořlavý soubor. 

Dle informace poskytnuté Hasičským záchranným sborem České republiky má 

největší podíl na vznik bytových požárů lidská nedbalost a neopatrnost. Hlavní příčiny 

vzniku bytových požárů: 

 nedbalostní jednání kuřáků a zacházení s otevřeným ohněm 

 neopatrnost osob při vytápění a užívání otevřeného ohně 
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4 Přehled matematických modelů požáru 

4.1 Základní informace o matematickém modelování 

Softwary používané pro matematické modelování požáru v dnešní době 

využívají převážně výpočetní techniku. S některými softwary se dokonce mohlo začít 

pracovat až v době, kdy začala být výpočetní technika výkonnostně schopna zvládat 

požadavky tohoto softwaru. Zejména pak u složitějších výpočtových technologií, kterou 

je Computational fluid dynamics – CFD (viz kapitola 4.3 této bakalářské práce). Co se 

týče tohoto druhu modelování požárů, je důležité zmínit jeho základní dělení na 

deterministické a pravděpodobnostní modelování. 

Je ovšem možné pracovat i se zjednodušenými výpočtovými modely, které 

slouží pouze k analytickému vyjádření určitých základních procesů požárů. Patří mezi 

ně přenos tepla či hoření (rozvoj požáru) [4]. 

4.2 Deterministické a pravděpodobnostní modelování 

1. Deterministické modely [2]. Určují rozvoj požáru řešením matematických 

rovnic, které popisují základní fyzikální a chemické děje. Dělí se na zónové modely, 

modely typu pole a simulační modely. Tyto modely se nezabývají pravděpodobností, 

s jakou dojde k požáru. 

Řeší jednotlivé situace pomocí takzvaných požárních scénářů. Ty zadávají 

fyzikální podmínky, které určují rozvoj a vyhodnocení požáru. Mezi požární scénáře 

spadá například uspořádání hořlavých látek a jejich dispozice, charakter objektu, místo 

vzniku požáru, vliv a provedení požárního bezpečnostního zařízení či průběh evakuace 

osob. 

 Tyto vstupní parametry mají vliv na výsledný popis požáru. Je jich však mnoho 

a vždy se částečně liší od skutečných situací. Tyto parametry se proto rozdělují do 

několika skupin. Příklad: Údaje, týkající se požárního zatížení spadají do jedné skupiny, 

druhou skupinou jsou informace týkající se výměny plynů s okolím a třetí skupinou je 

popis místnosti, ve které došlo k požáru a bude se v ní požár simulovat. 

2. Pravděpodobnostní modely [2]. Rozvoj požáru je popsán řadou náhodných 

událostí a použité proměnné jsou vždy pouze náhodné. Tyto náhodné proměnné 

vycházejí z popisu zákonitosti jevů, při kterých není předem znám výsledek. Při 
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opakování náhodného pokusu se mnohdy získávají rozdílné výsledky. Pro náhodný 

pokus je také typická nedostatečná znalost počátečních podmínek. Pravděpodobnostní 

modely se dále dělí na modely síťové, statistické a simulační. 

Je možné si všimnout, že simulační modely se objevily jak u deterministických, 

tak u pravděpodobnostních modelů. Důvodem je fakt, že simulační modely jsou 

hybridními a vznikly propojením mezi deterministickými a pravděpodobnostními 

modely. 

Z hlediska deterministického modelu je v hybridním – simulačním modelu 

použito vstupních informací o průběhu požáru. Což znamená, že průběh události je již 

předem znám. Zatímco z hlediska pravděpodobnostního modelu se v simulačním 

modelu vychází ze vstupních dat, které se zpracovávají jako náhodné proměnné. Tyto 

proměnné mohou vyjadřovat, která část vybavení bytu je zapálena nebo jestli byly dveře 

při vzniku požáru otevřené či nikoliv. 

U simulačních matematických modelů je však nutné provést velké množství 

simulací, jelikož když už jsou známy vstupní nahodilé proměnné, může se s nimi 

provést mnoho simulací. Při postupu výpočtu se pracuje s posloupností náhodných čísel. 

Tato numerická metoda je známá pod názvem Monte Carlo. 

V současné době je nejvíce užívaná metoda CFD (Computational Fluid 

Dynamics), jejímž popisem se zabývá následující kapitola (4.3 této bakalářské práce). 

Na následujícím obrázku (Obr. č. 1) je zobrazeno dělení matematického modelování 

požárů metodou CFD. 

 

Obr. č. 1 – Dělení a druhy matematického modelování požárů [2] 

4.3 CFD – Computational fluid dynamics 

V českém jazyce volně přeloženo jako výpočetní dynamika tekutin (dále jen 

CFD) [28]. Jedná se o výpočetní metodu, kterou je možno modelovat dynamiku 

proudění tekutin s využitím Navierovy–Stokesovy rovnice. Tekutiny jsou látky 
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nacházející se buď v kapalném nebo plynném skupenství. Touto metodou lze počítat i 

s přestupem tepla, fázovými změnami, s deformací materiálu a podobně. 

Z hlediska požární ochrany je tato výpočetní metoda důležitým nástrojem 

v požární bezpečnosti. Je aplikována při mnoha projektech, ale stále se vyskytují dotazy 

a připomínky, jak zvýšit její důvěryhodnost. Z tohoto důvodu se provádí validace a 

verifikace CFD. Jedná se o předpověď výsledků plnohodnotných systematických 

požárních zkoušek. 

Na základě studií je navrženo osm metod pro validaci a verifikaci CFD[28]: 

 kontrola úplnosti technické dokumentace 

 kontrola „vědecké půdy“ nezávislými odborníky 

 zdrojový kód je kontrolován nezávislými odborníky 

 srovnávání analytických řešení 

 porovnávání požárních předpisů pomocí Benchmarkova testu
1
 

  velikost zvolené sítě a časový krok pokusu 

 sledování chyb u řídících rovnic 

 ověřování experimentálních výsledků 

Přesné definice validace a verifikace CFD jsou uvedeny v kapitole 4.3.2 této 

bakalářské práce. 

Aplikace CFD je důležitým základním nástrojem při řešení problémů 

v požárním inženýrství, zvláště pak, když je obtížné provádět nákladné fyzikální 

experimenty. Celosvětové hnutí za provádění experimentů založených na požárních 

předpisech vedl k popularizaci použití CFD ve stavebnictví. Výsledky jsou užitečné 

především pro navržení požárně bezpečnostních zařízení a hašení požárů. 

Nejčastěji pokládaná otázka v komunitě požární ochrany zní: „Jak dobře metoda 

CFD předpověděla výsledky?“ Využívají se proto podrobné analýzy, kvantifikace 

modelování a numerické nejistoty v těchto požárních simulacích. Důvěryhodnost, 

kvalita, nejistoty a omezení použití výsledků simulace jsou jedním z nejdůležitějších 

hodnotících faktorů pro požární inženýrství a pro CFD modeláře, kterými mohou být 

                                                

1
 Benchmarkův test – Obecně se provádí tak, že se hodnotí dva produkty, které 

by měly dělat totéž či téměř totéž a měřením se zjišťuje, jak dlouho těmto 

produktům bude trvat konkrétní požadovaný úkon. 
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osoby, které ač nemusí být příliš dobří v matematice, mohou se CFD modelováním 

zabývat. 

Od roku 1995 [28] zaznamenala kvalita a důvěryhodnost požárních simulací 

pomocí CFD rostoucí pozornost u požárních inženýrů. Například Americká společnost 

pro zkoušení a materiály (ASTM) a Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) má 

svou vlastní normu o správě důvěryhodnosti modelů CFD. Americkou institucí letectví 

a kosmonautiky (AIAA) byla také publikována příručka pro validaci a verifikaci CFD 

simulací.  

4.3.1 Zdroje chyb u simulací CFD 

Většina požárních kódů výpočetní metody CFD obvykle pracuje v následovním 

pořadí: 

 vědecký model skutečnosti 

 průběžný matematický model vytvořený z vědeckého modelu 

 jednotlivý numerický model vytvořený z průběžného matematického 

modelu 

 aplikační model vytvořený z numerického modelu 

 výpočetní model vytvořený z aplikačního modelu 

Chyby se pak shromažďují za každý model v tomto seznamu a porovnávají se 

s předchozími. Mimo jiné všechny počítače operují s omezenou přesností a počet 

platných číslic se generuje v průběhu operace. Pomocí této metody jsou shromažďovány 

chyby a nejistoty. 

Grafické znázornění procesů modelování (Obr. č. 2) bylo vytvořeno technickým 

výborem Společnosti pro počítačové simulace (SCS) a to již v roce 1979 [28]. 

Výpočetní metodu CFD lze vlastně považovat za složení dvou typů modelů, a to 

koncepční model a počítačový model. 

Koncepční model je odvozen od základní dynamiky tekutin na základě analýzy a 

pozorování fyzikálního systému. Je prezentován formou matematických rovnic 

s počátečními okrajovými podmínkami. Při požárních simulacích koncepčních modelů 

převažuje systém parciálních diferenciálních rovnic, veličin průtoku vzduchu 

odvozených od zákonu zachování hmoty, hybnosti, energie, turbulentních parametrů a 

spalovacích produktů (pokud mohou vznikat). 
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Počítačový model je výpočetní verze koncepčního modelu. Tato výpočetní verze 

využívá numerických metod a diskrétní matematiky, s cílem usnadnit řešení modelování 

skutečného problému. 

 
Obr. č. 2 – Etapy modelování a role validace a verifikace – upraveno z [28] 

Přesnost výsledků simulace mohou ovlivňovat nejistoty v simulaci CFD. Různé 

nejistoty mohou být generovány buď v koncepčním modelování či během počítačového 

projektování. Ty by měly být sledovány a vázány k chybám. Důvěryhodnost výsledků 

CFD pro účely návrhu je silně závislá na tom, zda jsou nejistoty identifikovány a 

kvantifikovány, bez ohledu na jejich zdroj. Redukování nejistot znamená lepší 

zastoupení skutečného problému a tím zvýšení důvěry používání CFD simulačních 

kódů. 

Stejně jako rozdělujeme CFD simulaci do dvou modelů (koncepční a 

počítačový), mohou se i zdroje nejistot rozdělit do dvou typů v závislosti na typu 

modelu [28]: 

 koncepční modely – nejistoty vznikající v důsledku fyzikálního 

modelování – například nepochopení jevů, které vedou k pozměnění 

odhadů 

 počítačové modely – nejistoty vztažené k počítačovému systému – 

například aproximace (přibližnost) a zjednodušování parametrů, které se 

pojí s dynamikou kapalin 
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Je proto zapotřebí detailní analýzy kvantifikace modelování a numerických 

nejistot v simulaci. Validace a verifikace jsou považovány za primární prostředky pro 

stavbu a kvantifikaci důvěryhodnosti simulace CFD. 

Modely [29] jsou k nejistotám ve vstupních datech zvlášť citlivé. Existuje 

několik způsobů, jak provést analýzu citlivosti. Nejvhodnější možností je využití 

postupů založených na empirických korelacích. Organizace U.S. NRC ve své validační 

studii odhadla citlivost modelů k nejistotám některých vstupních dat. Hodnoty jsou 

uvedeny v následující tabulce (Tab. č. 1). Například, podle tabulky je závislost teploty 

horké vrstvy na rychlosti uvolňování tepla rovna dvěma třetinám. To znamená, že 

nejistota předpovědi teploty horké vrstvy je přibližně stejná jako dvě třetiny hodnoty 

nejistoty měření rychlosti uvolňování tepla. Respektive lze říct, že relativní změna 

teploty je přibližně rovna dvěma třetinám relativní změny rychlosti uvolňování tepla 

[1]. 

Tab. č. 1 – Citlivost modelů k nejistotám vstupních parametrů [1] 

 

4.3.2 Validace a verifikace CFD 

Ačkoliv mají různé organizace a spolky pro validaci a verifikaci společný zájem, 

existují různé významy použití v různých technických oborech. Přesný význam těchto 

dvou pojmů se snaží popsat mnoho společností [28]. V této práci se zabývám 

definicemi validace a verifikace následujícími společnostmi: 

 Společnost pro počítačové simulace (SCS) 

 Ústav elektrotechniky a elektronických inženýrů (IEEE) 

 Organizace pro preventivní modelování a simulace (DMSO) ministerstva 

americké obrany (DoD) 

 Americký institut letectví a kosmonautiky (AIAA) 



 

14 

 Americká společnost pro zkoušení a materiály (ASTM) 

 Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) 

Definice validace a verifikace jsou uvedeny v příloze B (Tab č. 2) této 

bakalářské práce. Jako nejvýstižnější považuji definici Mezinárodní organizace pro 

normalizaci (ISO), která validaci a verifikaci definuje takto: 

 validace:  Proces kontroly matematického modelu požáru pro správnou fyzickou 

 reprezentaci a matematickou přesnost, pro konkrétní aplikaci či rozsah 

 aplikací. Proces kontroly teoretického základu, vhodnost odhadů 

 užitých v modelu. Model neobsahuje žádné nepřijatelné matematické 

 chyby a byl srovnán s experimentálními daty. Předpokládaný průběh 

 událostí je shodný se skutečnou situací. 

 verifikace: Proces stanovení správnosti předpokladů a řídících rovnic

 řešených v modelu, které jsou aplikovány na celé řady problémů, 

 jimiž se model zabývá. 

Pro důvěryhodnost simulací rozvíjí AIAA, ASTM a ISO procesy validace a 

verifikace na základě cílů vyhovujícím oblasti modelování CFD. Společnosti ASTM a 

ISO některé důležité důsledky definic validace a verifikace shrnují obecně. 

4.3.3 Fire dynamics simulator 

Fire dynamics simulator (dále jen FDS) [5] je nekomerční software 

matematického, deterministického modelu typu pole. Tento software je postaven na 

výpočetní technice CFD (viz kapitola 4.3), který je od roku 2000 veřejnosti volně 

přístupný. Jeho vývoj však započal již několik let před rokem 2000. 

Software umožňuje simulaci různých požárních scénářů. Nachází uplatnění 

například při těchto simulacích: 

 přenos tepla a zplodin hoření 

 pyrolýza materiálu 

 šíření plamene po povrchu těles 

 aktivace sprinklerových hlavic, detektorů teplot či kouře 

Díky jednoduchému softwarovému nástroji Smokeview lze graficky znázornit 

výsledek simulace. Kvalita vykreslení simulace je závislá na velikosti buněk pravoúhlé, 

prostorové sítě, kterou si každý uživatel volí sám. Není přesně určeno, jak velké, 

respektive malé buňky sítě jsou nejvhodnější. Je ovšem nutné počítat s tím, že čím 
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hustší sít je vytvořena, tím delší dobu bude trvat výpočet výsledků. Ovšem grafické 

znázornění bude dokonalejší. Proto je výhodné pracovat nejdříve s řidší sítí a až po 

úplném odstranění všech chyb a doladění detailů vytvořit síť hustší a provést finální 

simulaci.  

Pro práci s FDS lze využít například softwaru PyroSim, jehož poslední verze 

vyšla v roce 2012. Tímto softwarem jsou vytvářeny požární simulace spojené 

s pravděpodobným pohybem zplodin hoření. 

Pomocí softwaru PyroSim 2010 byl vytvořen model požáru bytu, který je popsán 

v kapitole 6 této bakalářské práce. 
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5 Vyšetřování požárů 

5.1 Vyšetřování požárů v České republice 

Zjišťování příčin vzniku požáru (ZPP) je prováděno vyšetřovatelem požáru. 

Jedná se o problematiku stanovenou zákonem o požární ochraně [37], kterou 

vykonávají jednotlivé Hasičské záchranné sbory krajů. Činnost prováděna vyšetřovateli 

požáru směřuje k objektivnímu zjištění příčiny vzniku požáru a jeho následnému šíření. 

Tito příslušníci zjišťují na místě požáru mimo jiné údaje, které jsou uvedeny v §50, 

vyhlášky o požární prevenci [36], a jedná se zejména o: 

 doba a místo vzniku 

 osoba, u které požár vznikl 

 příčina vzniku požáru 

 okolnosti mající vliv na šíření požáru a dodržení podmínek požární 

bezpečnosti stavby 

 následky požáru (předběžná způsobená škoda, zraněné, usmrcené osoby) 

 výše uchráněných hodnot hasebním zásahem 

 porušení předpisů o požární ochraně 

 další okolnosti nezbytné pro zjištění příčiny vzniku požáru 

V odůvodněných případech mohou vyšetřovatelé požáru odebírat výrobky či 

vzorky k provedení požárně technických expertíz. Dále je v povinnostech těchto 

příslušníků zpracovávat předepsanou dokumentaci a odborná vyjádření k požárům. 

Taktéž spolupracují s orgány činnými v trestním řízení, orgány státní správy, státního 

odborného dozoru, odbornými pracovišti Hasičského záchranného sboru České 

republiky a Policie České republiky či s fyzickými a právnickými osobami. 

5.2 Využití matematického modelování požárů 

Pro matematické modelování požárů založené na výpočetní metodě CFD je 

nezbytné užití výpočetní techniky.  

 V budoucnu by bylo vhodné, aby ověření (validace a verifikace) matematických 

modelů požáru bylo na tak vysoké úrovni, aby se tyto modely mohly stát důkazním 

materiálem v nejasných případech zjišťování příčin požáru. Ovšem při každém požáru 

vzniká spousta otázek a u některých případů nelze ani zjistit původní dispozice nábytku 
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a ostatního vybavení. Zvláště pak z jakého materiálu bylo vyrobeno a podobně. 

Nejčastěji tento problém vzniká při tragických požárech, kdy jsou z důvodu vzniku 

požáru usmrceni všichni uživatelé bytu či jiného uzavřeného prostoru. A nikdo další již 

není schopen skutečnosti, které jsou pro matematický model požáru nezbytné, přesně 

určit. 

Nejčastěji se matematické modelování využívá při simulování požáru a vývinu 

kouře, evakuace v případě požárů a podobně. V současné době také nachází využití při 

navrhování požárně bezpečnostních zařízení. Jako je činnost samočinného stabilního 

hasicího zařízení (SSHZ) při požáru. Dále činnost zařízení pro odvod kouře a tepla 

(ZOKT) při požáru a pak také s tím související rychlosti pohybu osob při evakuaci 

z objektu. 

Pokud by chtěl v budoucnu Hasičský záchranný sbor České republiky využívat 

matematické modelování požáru, je důležité zvážit tyto negativní okolnosti: 

 software pro matematické modelování zatím není k dispozici v českém 

jazyce 

 pro nové uživatele je vytvoření modelu zpočátku velmi obtížné 

 doba potřebná k vytvoření modelu a výpočtu výsledků se může vyšplhat 

na několik dnů, spíše však týdnů 

 standardní plovoucí licence nejnovějšího softwaru PyroSim 2012 stojí 

3000,– €, v přepočtu cca 77 000,– Kč 

V následující kapitole (5.3) jsou popsány informace o matematickém 

modelování požáru v zahraničí. Také jsou v této kapitole zmíněny požární zkoušky 

probíhající v městské čtvrti – Dalmarnocku [6]. 

5.3 Matematické modelování  v zahraničí 

Matematické modelování je v zahraničí rozšířenější než v České republice. 

Zvlášť, pokud se jedná o matematické modelování v souvislosti s požáry. 

Zájem o toto odvětví v zahraničí se zvýšil po teroristickém útoku na World 

Trade Center Towers v New Yorku (USA) v roce 2001. 

Matematické modelování požáru se již užilo při simulování průběhů tragických 

mimořádných událostí. 

Pro rekonstrukce požárů se v zemích nejen západní Evropy využívá kombinace 

zkušeností vyšetřovatelů požáru se svědectvím a fyzickými důkazy z místa události. 
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Čím větší množství informací o počátečních podmínkách a skutečném rozvoji požáru se 

získá, tím jsou závěry přesnější. 

Pokud se jedná o matematické modelování požárů, sběr dat definovaného 

scénáře se zaměřuje na vytvoření souboru s informacemi, které bude software použitý 

pro matematické modelování využívat k tvorbě simulace. Tyto simulace jsou porovnány 

se svědectvím a poté mohou být vyvozeny závěry o skutečném průběhu požáru. 

V Dalmarnocku [6] – čtvrť ve městě Glasgow (Spojené království) se v roce 

2006 uskutečnila série rozsáhlých požárních zkoušek ve skutečné výškové budově. 

Objekt o 23 nadzemních podlažích byl určen k demolici, tudíž se v něm už nenacházeli 

nájemníci a mohl poskytnout před demolicí prostor pro požární zkoušky.  

Požárních zkoušek v této budově proběhla celá řada, ale tři z nich byly 

nejdůležitější. Požár bytu byl určen pro první a druhou zkoušku a pro obě tyto zkoušky 

byl použit pouze jeden byt. Vybaven byl kancelářským nábytkem a přibližně 300 

senzory pro měření teploty zplodin hoření, rychlosti odhořívání, hustotou vývinu kouře, 

teploty stěn, deformace konstrukcí a dalších hodnot. První a druhá zkouška se od sebe 

lišila tím, že v první se mohl požár neomezeně rozvíjet až do doby po průběhu 

flashoveru. Při druhé zkoušce bylo nainstalováno čidlo, které řídilo větrání a požár byl 

uhašen před průběhem flashoveru. Třetí zkouškou byl doplňující experiment s vývinem 

kouře na jednom ze schodišť k nouzovému východu. 

Díky těchto požárních zkoušek se mohou testovat různé moderní nástroje 

požárního inženýrství, mezi které patří i software pro matematické modelování požáru. 

Tyto zkoušky jsou navíc vhodné i pro validaci a verifikaci matematického modelování 

požárů, které jsou založeny na výpočetní metodě CFD (viz kapitola 4.3.2 této 

bakalářské práce). 
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6 Model bytového požáru 

Pro tuto bakalářskou práci byl pro porovnání skutečného požáru a ověření, zda 

software PyroSim 2010 (dále jen software) shodně nasimuluje průběh požáru, 

vymodelován byt, ve kterém došlo k požáru. Po ukončení hasebních prací bylo místo 

ihned ohledáno a zadokumentováno vyšetřovatelem požáru, který označil ohnisko 

vzniku požáru a z ohořelých kusů nábytku zrekonstruoval jejich pravděpodobné 

rozmístění. Na základě poskytnutých informací a mé vlastní přítomnosti u zásahu 

hasičů jsem schopen objektivně posoudit situaci na místě. 

Pro účely této bakalářské práce byl požár modelován od počátku vzniku 

plamenného hoření do doby dvou minut po dojezdu první jednotky požární ochrany na 

místo požáru. Tyto dvě minuty jsou předpokládanou dobou, po kterou 

nejpravděpodobněji započaly hasební práce. Jedná se především o čas pro bojové 

rozvinutí a vypáčení dveří. Modelování požáru končí v této době, protože nebyl nijak 

zaznamenán průběh hašení a modelování v tuto dobu by bylo velice nepřesné. Model 

tedy bude simulovat požár po dobu 23 minut. 

6.1 Základní informace o skutečném požáru 

Jedná se požár v bytě o velikosti 2+1, o ploše 55 m
2
,  nacházející se v 1. 

nadzemním podlaží třípodlažního bytového domu, v němž je situováno 6 bytových 

jednotek. V objektu je řešena jedna nechráněná úniková cesta vedoucí schodištěm ve 

středu objektu. K požáru došlo v březnu 2012 v brzkých ranních hodinách. Požár byl 

zpozorován v čase 4:15 hod, oznámen na tísňovou linku v čase 4:20 hod a vyhlášení 

poplachu pro jednotky požární ochrany se uskutečnilo v čase 4:21 hod. 

Byt zasažený požárem má světlou výšku 2,5 m. Okna se nacházejí v kuchyni, 

obývacím pokoji, ložnici, koupelně a místnosti WC. Kromě místnosti WC, ve kterém je 

parapet ve výšce 1,7 m a výška okna je 0,5 m, jsou v ostatních místnostech okna mající 

parapet ve výšce 1 m a výšku okna 1,2 m. V jednom z pokojů spala osoba – uživatel 

bytu, která díky včasnému zásahu hasičů požár přežila. 

V příloze C (Obr. č. 1) této bakalářské práce je znázorněn půdorys, kde je možné 

získat větší přehled o dispozici bytu. 

 Byt byl odpojen od přívodu elektrické energie i plynu. Uživatel bytu byl kuřák. 

Uvedl, že chvíli předtím, než šel spát, zapálil si cigaretu a svíčku. Poté nechal svíčku 
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zapálenou na dřevěném stole v kuchyni a odešel do obývacího pokoje spát. V důsledku 

tohoto nedbalostního jednání došlo ke vzniku požáru, kdy iniciátorem požáru byla bez 

dozoru ponechaná svíčka na tomto stole. 

6.1.1 Časový průběh události 

Dle zprávy o zásahu se dá bezpečně určit čas od ohlášení události po návrat 

jednotek požární ochrany na základnu. Pro účely této bakalářské práce a pro 

modelování tohoto požáru je však důležité znát i přibližnou dobu počátku plamenného 

hoření. Ta byla určena vyšetřovatelem požáru, který zpracovával odborné vyjádření 

k tomuto požáru. V následující tabulce (Tab. č. 2) je popsán skutečný čas, ve kterém 

jednotlivé situace probíhaly a také doba simulace v minutách. Doba v minutách se 

zobrazuje i ve vizuálním zobrazení průběhu požáru (v softwaru Smokeview). Hodnoty v  

tabulce, u kterých je v poznámce uvedeno slovo „Předpoklad“ se předpokládá částečná 

nepřesnost. Proto je nutné brát tyto hodnoty s tolerancí. 

Tab. č. 2 – Časové údaje požáru 

 
Čas  

[hh:mm] 

Doba simulace 

[min] 
Situace Poznámka 

1. 03:45 x Vznik žhnutí Předpoklad – určil vyšetřovatel 

2. 04:05 0 Vznik plamenného hoření Předpoklad – určil vyšetřovatel 

3. 04:15 10 Čas zpozorování požáru Předpoklad 

4. 04:20 15 Ohlášení požáru občanem Zpráva o zásahu 

5. 04:21 16 Vyhlášení poplachu Zpráva o zásahu 

6. 04:24 19 Výjezd jednotek Zpráva o zásahu 

7. 04:26 21 Dojezd jednotek na místo Zpráva o zásahu 

8. 04:27 22 Zásah Zpráva o zásahu 

9. 04:28 23 Zahájení hasebních prací Předpoklad 

10. 05:00 x Lokalizace požáru Zpráva o zásahu 

11. 05:14 x Likvidace požáru Zpráva o zásahu 

Z této tabulky je patrné, že model bude simulovat požár bytu od času 04:05 hod, 

do času 04:28 hod, což je 23 minut. 

6.2 Průběh skutečného požáru 

V kuchyni na dřevěném stole inicioval (dle závěru z vyšetřování) plamen čajové 

svíčky požár. Přímým působením plamene na dřevěnou desku stolu došlo k iniciaci 

požáru, následně docházelo k šíření požáru ze stolu na další zařízení kuchyně, kterým je 

kuchyňský stůl, židle, lednice a kuchyňská linka. Tyto kusy nábytku byly v různém 

stádiu poškozeny plamenným hořením. Teplotou kouře došlo v této místnosti 
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k degradaci materiálu jedné skříně a poličky. Kouř se postupně dostal do všech 

místností tohoto bytu, kromě malé spíže nacházející se vedle kuchyně. Do spíže byly 

uzavřeny dveře, přes které se požár do lokalizace požáru nestačil přenést. 

Teplota kouře též způsobila, že byl roztaven domovní telefon od zvonků, 

nacházející se v předsíni, televize v obývacím pokoji a vypínače světel ve všech 

místnostech, kam se kouř dostal. Na dveřích a některých kusech nábytku byla 

prouděním horkého kouře vidět tepelná degradace. Teplotou praskla i skleněná výplň 

dveří v kuchyni a obývacím pokoji. V kuchyni navíc prasklo okno, tudíž požár získal 

přísun čerstvého vzduchu. 

Zásah hasičů proběhl v době, kdy plamenným hořením byla zasažena pouze 

místnost kuchyně. První průzkumná skupina hasičů vnikla dveřmi do bytu, prováděla 

průzkum a hasila požár. Druhá průzkumná skupina vnikla dovnitř po žebříku přes okno 

v obývacím pokoji, kde spal na rozkládací pohovce uživatel bytu. Uživatel byl vyveden 

mimo byt a částečně ošetřen hasiči. Poté byl předán zdravotnické záchranné službě 

k dalšímu ošetření. Mezitím byl dohašen požár a začalo se provádět odvětrání bytové 

jednotky pomocí přetlakových ventilátorů. V této době byl již na místě vyšetřovatel 

požáru, který provedl ohledání místa požáru a určil ohnisko vzniku požáru. Dále pořídil 

fotodokumentaci a provedl další nutné úkony směřující ke zjištění příčiny vzniku 

požáru. 

Při tomto požáru došlo ke škodě na majetku ve výši cca 200 000 Kč. Hasebním 

zásahem byly uchráněny hodnoty ve výši cca 1 mil. Kč. Došlo ke zranění jedné osoby. 

V důsledku vývinu zplodin hoření byl kouřem zasažen téměř celý byt, kdy neutrální 

rovina dosáhla úrovně cca 1 m od podlahy (Obr. č. 3). 

 

Obr. č. 3 – Neutrální rovina nad podlahou 
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6.3 Základní informace o modelu 

Při modelování požáru byly u některých předmětů zjednodušeny jejich tvary. 

Taktéž nebyly v místnostech na zdech modelovány obrazy, na postelích peřiny, nádobí 

ve skříních a podobné drobné bytové doplňky. Ovšem pro ověření zda modelovaný 

požár bude odpovídat reálnému, nejsou tyto skutečnosti podstatné. Rovněž místnosti, 

které požár a vývin kouře a teploty téměř vůbec neovlivnil (spíž, koupelna a místnost 

WC), jsou vymodelovány jen základními geometrickými tvary. Při modelování se 

ovšem počítalo s mírnou netěsností dveří, proto byly ve dveřích vytvořeny malé 

mezery. 

V místnosti kuchyně, kde probíhalo plamenné hoření, se již dbalo na co 

nejpřesnější umístění nábytku a jeho co nejdokonalejší vymodelování. 

V obývacím pokoji a ložnicí byl nábytek umístěn přesně, ovšem jisté skutečnosti 

byly zjednodušeny (například několik skříněk stojících vedle sebe v řadě, jsou 

vymodelovány jako jedna dlouhá skříň). Pro průběh simulace požáru ovšem tyto 

skutečnosti nemají téměř žádný význam. Na podlahu byl položen koberec. 

Kolem modelu je vytvořena otevřená plocha, aby bylo zajištěno, že po prasknutí 

oken může dojít k výměně plynů s okolím. 

Pro finální modelování požáru byla vytvořena síť o velikost buněk 0,12 m. Tato 

hodnota již byla dostatečná pro graficky reálné ztvárnění průběhu požáru. 

6.3.1 Materiály použité v modelu 

Základem pro modelování v softwaru je vytvořit materiály potřebné pro vlastní 

modelování, které si uživatel může vybrat z knihovny, která se nachází přímo v 

softwaru PyroSim. Druhou možností je navrhnout materiály svépomoci, ovšem je nutné 

dosadit hodnoty určující vlastnost materiálu co možná nejlépe a nejpřesněji 

reprezentující skutečnost. Důvodem je, aby bylo zajištěno co nejvěrohodnější 

modelování. Každá z těchto možností má klady i zápory. Jednak není zajištěno, že bude 

materiál, navržený v knihovně PyroSim, odpovídat námi potřebnému materiálu 

(software je však natolik sofistikovaný, že i hodnoty použité z této knihovny se dají 

upravit) a jednak při navržení materiálu svépomoci vzniká riziko špatného zvolení 

hodnot. 

Do budoucna by bylo vhodné, aby se dala knihovna materiálů v softwarech 

doplnit větším množstvím stavebních prvků, které jsou typické pro dané území, ve 

kterém je modelování prováděno. 
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Poté, co uživatel vytvoří všechny potřebné materiály, vytváří takzvané 

„povrchy“ (surfaces). Tyto povrchy už jsou použity na vlastní modelované stavební 

dílce. Vhodné řešení tohoto softwaru spočívá v tom, že z jednoho materiálu se může 

vytvořit libovolný počet „povrchů“. U každého povrchu se pak dají změnit doplňující 

vlastnosti, kterými jsou například teploty vzplanutí či velikost vývinu kouře a podobně. 

V této části bakalářské práce jsou dále popsány vlastnosti použitých materiálů. 

Ovšem přesné hodnoty  jsou pro přehlednost umístěny na konci dokumentu v příloze E. 

Jedná se o tři tabulky, u kterých je v titulku uvedeno, které veličiny jsou v nich 

zaznamenány. Dále je v tabulkách uveden název materiálu a zdroj, odkud se hodnoty 

získaly. U některých hodnot je uveden rozsah hodnot. Znamená to, že se podařilo zjistit 

hodnoty v závislosti na teplotě, tudíž se jedná o funkce teploty, kterými se dá daleko 

reálněji reprezentovat skutečné chování materiálů. Pro přehlednost jsou však v této 

práci uvedeny pouze rozsahy. V softwaru jsou již hodnoty použity jako závislosti a 

s časem se tato hodnota mění. Ostatní hodnoty jsou konstantami. 

V následující tabulce (Tab. č. 3) jsou uvedeny použité materiály, které byly 

nejvíce podobné materiálům nacházejícím se v modelovaném bytu a vždy je uveden 

příklad povrchu, ke kterému byly použity.  

Tab. č. 3 – Materiály užité v modelu 

Materiál Příklad užití 

Pěna Matrace 

Ocel Plášť lednice 

Polyamid Koberec 

Polyetylén Televize 

Sádra Omítka 

Dřevotříska Skříně 

Solid wood – masiv Rámy postelí 

Pro modelování v softwaru bylo nutné zjistit u jednotlivých materiálů tyto 

veličiny: 

 měrná hmotnost [kg/m
3
] 

 měrné teplo [kJ/(kg.K)] 

 tepelná vodivost [W/(m.K)] 

 emisivita [1] 

Hodnoty těchto veličin jsou uvedeny v příloze E (Tab. č. 3). 
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Povrchy, u kterých docházelo k hoření, se hodnota uvolňování tepla provedla 

hmotnostním poměrem ztrát (mass loss rate). Tyto hodnoty jsou uvedeny v příloze E 

(Tab č. 4) a byly získány z normy ČSN 730804 [17]. Jedná se o povrchy vytvořeny 

z těchto materiálů: 

 dřevotříska (překližka) 

 solid wood – masiv 

 polyetylén 

U povrchů vytvořených z těchto materiálů byla také žádoucí přesněji určena 

teplota vzplanutí. Hodnoty teplot vzplanutí jsou taktéž uvedeny v příloze E (Tab. č. 5). 

U ostatních materiálů se využila možnost softwaru „řídit se dle materiálu“.  

V kapitole 6.3 této bakalářské práce je napsáno, že některé skleněné tabule 

v průběhu požáru prasknou, ovšem tento materiál zatím nebyl nikde zmíněn a ani v tab. 

3 sklo není uvedeno. Je to z důvodu, že pro větší přesnost umístění skla ve stěnách, bylo 

nahrazeno inertním materiálem a jen pomocí termoelektrických článků, které když 

dosáhnou určité teploty, vytvoří se otvor. Ten pak nahradí rozbité sklo a mohou jím 

začít proudit zplodiny hoření. Hodnota, při které sklo praská je určena tepelným šokem, 

při kterém je sklo vystaveno náhlému rozdílu teplot v rozmezí 32 až 46 °C. Tato 

hodnota byla použita z literatury [31]. 

6.3.2 Iniciační zdroj 

Vyšetřovatel požáru určil ohnisko vzniku požáru na kuchyňském stole, poblíž 

jedné nohy stolu, v rohu místnosti. Tak jako u materiálů, také u iniciačního zdroje 

musely být určený vstupní parametry. Mezi nejdůležitější patří tyto: 

 uvolňování tepla 

 časové kroky k dosažení maximálního výkonu 

Dále lze v softwaru nastavit hodnoty koeficientu pro hašení, vývin částic u 

hořáku a další, které ovšem v tomto modelu bylo zanedbávány, neboť jejich nastavení 

nebylo potřebné. Při modelování není nutné uvádět časové kroky k dosažení 

maximálního výkonu, ovšem aby byla simulace co možná nejreálnější, byla rychlost 

uvolňování tepla funkcí teploty. Hodnoty byly získány z normy ČSN 730802 [18]. 

6.3.3 Rozmístění termoelektrických článků (THCP) 

V modelu bytového požáru byly rozmístěny termoelektrické články v místnosti 

kuchyně, obývacího pokoje a ložnice. Vertikální termoelektrické články byly v těchto 
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místnostech umístěny v jednom rohu místnosti dle normy ISO 9705 [21]. Dále byl ve 

středu těchto tří místností vytvořen u stropu kříž z pěti termoelektrických článků, 

vzdálených 1 cm od stropu. Tento kříž byl úmyslně atypický k standardně 

používanému, neboť se z těchto pěti termoelektrických článků užila do grafu průměrná 

hodnota. Příklad rozmístění termoelektrických článků v místnosti kuchyně, obývacím 

pokoji a ložnici je uveden na následujícím obrázku kuchyně (Obr. č. 4). Vzdálenosti a 

míry jsou schématicky uvedeny v příloze D (Schéma č. 1, 2 a 3) této bakalářské práce. 

Vertikální termoelektrické články byly v obývacím pokoji umístěny za dveřmi naproti 

postele, ve které spala osoba. V místnosti kuchyně byly vertikální termoelektrické 

články umístěny u dveří do spíže a v ložnici byly umístěny stejně jako v obývacím 

pokoji za dveřmi. 

 
Obr. č. 4 – Místnost kuchyně – ukázka rozmístění termoelektrických článků 

6.3.4 Proložení rovin pro zobrazení změny teploty v prostoru 

Modelem byly proloženy tři roviny řezu, na kterých si je možno po průběhu 

výpočtů modelování (při grafickém znázornění simulace) prohlédnout průběh teploty 

v závislosti na čase. Na následujícím obrázku (Obr. č. 5), jsou roviny znázorněny žlutou 

barvou. Tyto roviny mají především informativní charakter, neboť důležitější jsou grafy 

vývinu teplot s hodnotami získanými termoelektrickými články (viz kapitola 6.3.3 této 

bakalářské práce). 
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Obr. č. 5 – Roviny proložené ke znázornění průběhu teploty v čase 

6.4 Průběh požáru v modelu 

Jak již bylo uvedeno, modelování požáru začíná v době počátku plamenného 

hoření a končí dvě minuty po dojezdu jednotek požární ochrany na místo události. 

V příloze F (Obr. č. 2 – 7) této bakalářské práce jsou uvedeny obrázky, na kterých je 

zaznamenán časový průběh událostí v modelu. Na nich je zobrazen vývin kouře a 

průběh plamenného hoření. V příloze G této bakalářské práce jsou umístěny grafy 

s průběhem teploty v závislosti na čase. 

Na následujícím obrázku (Obr. č. 6) je zobrazen základní pohled na modelovaný 

byt v softwaru Smokeview. Vpravo se nachází místnost kuchyně, kde je červenou 

barvou a šipkou znázorněno místo vzniku požáru. Nahoře se nachází obývací pokoj, kde 

spala osoba a vlevo se nachází místnost ložnice. 
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Obr. č. 6 – Základní pohled na model bytu v softwaru Smokeview 

Ze záznamů z termoelektrických článků lze zjistit dostatek informací o 

teplotách, z nichž za nejdůležitější pokládám průběh teploty v závislosti na čase 

v obývacím pokoji, neboť v této místnosti se nacházela spící osoba. 

V následujícím grafu (Graf č. 5) je zaznamenán průběh teploty získaných 

z termoelektrického článku ve vzdálenosti 0,97 m od podlahy. Pro lepší znázornění je 

měřítko teploty v rozsahu 0 – 400 °C. Vertikální termoelektrické články byly umístěny 

v obývacím pokoji. A to za dveřmi (blíže místnosti kuchyně) naproti postele, ve které 

spala osoba (viz kapitola 6.3.3 této bakalářské práce). Z tohoto důvodu dosahovala 

teplota poněkud vyšších hodnot než přímo u postele. Teplota zplodin hoření dosáhla 

nejvýše cca 160 °C. Z proložených rovin (viz kapitola 6.3.4 této bakalářské práce) však 

lze zjistit, že teplota u postele dosáhla maximálně 130 °C v době maximálního 

tepelného výkonu. Pro porovnání jsou v tomto grafu zobrazeny i hodnoty teploty 

v místnosti kuchyně a ložnice z termoelektrických článku umístěných ve výšce 0,97 m. 
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Graf č. 5 – Průběh teploty v závislosti na čase změřen THCP ve výšce 0,97 m 

Z následujícího grafu (Graf č. 6) všech šesti vertikálně umístěných 

termoelektrických článků v obývacím pokoji lze zjistit průběh teploty v závislosti na 

čase. Zde je pro lepší znázornění rozsah měřítka zvolen 0 – 250 °C. Teplota dosáhla 

maximálně cca 230 °C u nejvýše položeného termoelektrického článku. Ten byl 

umístěn ve výšce 2,10 m. 

 
Graf č. 6 – Průběh teploty u vertikálně umístěných THCP v obývacím pokoji 



 

29 

Posledním z nejdůležitějších obrázků je graf průměrné teploty v závislosti na 

čase z termoelektrických článků umístěných u stropu místnosti (Graf č. 7). Na těchto 

článcích dosahovala teplota téměř k 300 °C, proto je také měřítko v rozsahu 0 – 300 °C. 

 

Graf č. 7 – Průběh teploty u THCP umístěných u stropu obývacího pokoje 

Grafy o průběhu teploty v závislosti na čase z ostatních místnosti a také další 

grafy, které nebyly umístěny v této části, jsou umístěny v příloze G (Obr. č. 8 – 14) této 

bakalářské práce. 

Z výsledků simulace lze také zjistit v jakém čase praskly vlivem teploty 

jednotlivé skleněné výplně oken či dveří. V tomto modelu praskly dvě skleněné okenní 

tabule v kuchyni. První v čase 10 minut 40 sekund, druhé v čase 11 minut 20 sekund. 

Dále popraskaly dvě skleněné výplně dveří. U dveří propojujících chodbu a kuchyň 

praskla skleněná výplň v čase 6 minut 30 sekund. U dveří propojujících místnost 

kuchyně a obývací pokoj praskla skleněná výplň v čase 14 minut 50 sekund. 

 V modelu došlo k většímu vývinu kouře než v reálném požáru. Tato chyba je 

s největší pravděpodobností způsobena softwarem PyroSim 2010, který automaticky 

určil vývin kouře v závislosti na hořlavých matriálech. Ovšem doba vývinu byla 

rozdílná jen cca o 5 minut oproti skutečnosti. Tato chyba byla zjistitelná, neboť 

z fotografií z reálného požáru lze přesně určit v jaké vzdálenosti od podlahy se 

v jednotlivých místnostech neutrální rovina nacházela. 
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7 Závěr 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo porovnat, jak moc se bude lišit průběh 

skutečného bytového požáru od matematického modelu, který byl vytvořen pomocí 

informací a dokumentace vyšetřovatele požárů. Doba modelování byla zvolena od doby 

vzniku plamenného hoření, po dobu dvou minut po dojezdu první jednotky požární 

ochrany na místo události. Celková doba modelování znázorňovala časový úsek 

průběhu požáru po dobu 23 minut (1380 sekund). 

Výsledek modelování se dá hodnotit kladně, neboť software simuloval průběh 

bytového požáru s přesností očekávanou dle citlivosti modelů k nejistotám vstupních 

parametrů. Jediným nedostatkem je množství vývinu kouře, který byl vyšší, než při 

skutečném požáru, kdy v modelu kouř zaplnil obývací pokoj cca o 5 minut dříve než ve 

skutečnosti. Toto rozdíl byl zjištěn porovnáním fotek z místa požáru, kdy lze na stěnách 

pozorovat do jaké vzdálenosti od podlahy se neutrální rovina dostala. Ovšem přenos 

plamenného hoření a vývin tepla odpovídal skutečnému bytovému požáru. 

V obývacím pokoji, ve kterém spala osoba, dosáhla teplota u stropu ve středu 

místnosti až 300 °C. Ve vzdálenosti cca 1 m od podlahy dosáhla teplota maximálně 

160 °C a to u dveří propojující místnost kuchyně a obývací pokoj. V místnosti kuchyně, 

kde se na dřevěném stole nacházelo ohnisko požáru, dosáhla teplota u stropu ve středu 

místnosti až 600 °C. Ve vzdálenosti cca 1 m od podlahy v rohu místnosti naproti 

ohniska požáru dosáhla teplota až 380 °C. V místnosti ložnice, která byla nejvzdálenější 

ohnisku požáru, dosáhla teplota u stropu maximálně 160 °C. Ve vzdálenosti cca 1 m od 

podlahy dosáhla teplota až 100 °C. Tyto teploty jsou přibližné, neboť po požáru téměř 

nelze zjistit skutečné vlastnosti všech materiálů, které se nacházely v prostoru požáru, 

aby se parametry těchto materiálů dosadily do softwaru pro matematické modelování 

požáru. 

Tato bakalářská práce dále zmiňuje základní informace o matematickém 

modelování požáru, způsoby jeho ověřování různými zahraničními společnostmi a 

statistiku bytových požárů v České republice pro období od roku 2003 do roku 2012. 

V České republice se zatím matematické modelování požáru v oblasti zjišťování 

příčin požáru standardně nepoužívá. Softwarové modelování požáru je spíše sporadické. 

Modely slouží k ověření, zda jsou softwary schopny nasimulovat reálně skutečný požár. 

I tato bakalářská práce se tímto ověřováním zabývá a dokázala, že softwary pro 
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matematické modelování požárů jsou již natolik sofistikované, že průběh požáru lze 

reálně nasimulovat. Softwary navíc mohou být a s největší pravděpodobností budou, 

stále více propracované. Jedná se především o otázku naplnění databáze daty o různých 

materiálech, kdy si může uživatel přesně zvolit materiály pro vytvoření těles v modelu. 

Také by bylo žádoucí, aby se v knihovnách softwaru pro matematické modelování dalo 

zvolit území, ve kterém se modelovaný objekt nachází a software by sám navrhl 

nejběžnější a nejpoužívanější materiály užívané na tomto území. Zatím jsou 

v knihovnách softwaru jen základní hořlavé materiály. Také tento software není 

k dispozici v českém jazyce, tudíž pro jazykově méně zdatné je práce s tímto softwarem 

zpočátku velmi obtížná. 

Z hlediska vizuální stránky průběhu požáru působí software zatím zastarale a 

bylo by žádoucí průběh požáru graficky znázornit lépe. Důležité jsou však především 

hodnoty z termoelektrických článků umisťovaných do modelu objektu a jejich záznam 

teplot v závislosti na čase. 

Postupem času by mohlo i v České republice dojít k častější aplikaci 

matematických modelů požáru. A to i při zjišťování příčin vzniku požárů a zejména 

také průběhu jeho šíření. Samozřejmostí by mělo být jeho používání nejen v uzavřených 

prostorech, ale i v dalších oblastech. Například modelování šíření požáru v přírodním 

prostředí, kde lze v modelu zvolit rychlost šíření požáru, vliv větru, klimatických 

podmínek, zda se jedná o jehličnatý či listnatý les a podobně. 
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