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Statistika bytových požárů v období let 2003 – 2012 

Tab. č. 1 – Počet požárů, usmrcených a zraněných osob [7 – 16] 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet požárů 
celkem 

28 937 21 191 20 183 20 262 22 394 20 946 20 177 17 937 21 125 20 492 

Počet bytových 
požárů 

2963 2616 2614 2631 2652 2518 2471 2507 2668 2684 

Podíl v % 10,24 12,34 12,95 12,98 11,84 12,02 12,25 13,98 12,63 13,10 

Přímá škoda v  
mil. Kč celkem 

1 836 1 669 1 634  1 933 2 158 3 277 2 169 1 956 2 241 2 862 

Přímá škoda v 
mil. Kč u bytů 

222 265 279 323 335 350 373 423 408 437 

Podíl v % 12,13 15,38 17,10 16,71 15,55 10,69 17,20 21,63 18,21 15,29 

Počet usmrcených 
osob u požárů 
celkem 

141 126 139 144 130 142 117 131 129 125 

Počet usmrcených 
osob při bytových 
požárech 

66 74 74 79 58 67 62 68 66 71 

Podíl v % 46,81 58,73 53,24 54,86 44,62 47,18 52,99 51,91 51,16 56,80 

Počet zraněných 
osob při požárech 
celkem 

1 112 918 914 919 1 023 1 109 980 1 060 1 152 1 286 

Počet zraněných 
osob při bytových 

požárech 

447 420 424 398 473 505 442 551 578 643 

Podíl v % 40,20 45,75 46,39 43,31 46,24 45,54 45,10 51,98 50,17 50,00 
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Výklad validace a verifikace u různých společností 

Tab. č. 2 – Validace a verifikace [28] 

Validace Verifikace Společnost 

Doložení, že počítačový model 

představuje koncepční model ve 

stanovených mezích přesnosti. 

Doložení, že počítačový model 

v jeho oblasti použitelnosti, má 

vyhovující rozsah přesnosti, který 

odpovídá předpokládanému použití 

modelu. 

Společnost pro 

počítačové simulace 

(SCS) 

Proces hodnocení produktů 

softwarového vývoje, který má 

poskytnout záruku, že splňují 

požadavky jím stanovené pro 

fáze předchozí. 

Proces testování počítačového 

softwaru a vyhodnocování výsledků, 

s cílem zajistit dodržování 

specifických požadavků. 

Ústav elektrotechniky a 

elektronických inženýrů 

(IEEE) 

Proces stanovení implementace 

(realizace) modelu a jeho 

přidružených údajů, přesně 

představujících vývojový 

koncepční popis a specifikace. 

Proces stanovení do jaké míry model 

a data s ním související přesně 

reprezentují reálný svět z hlediska 

předpokládaného využití modelu. 

Organizace pro 

preventivní modelování 

a simulace (DMSO) 

ministerstva americké 

obrany (DoD) 

Proces stanovení realizace 

modelu správně zastupuje 

vývojový koncepční popis 

modelu a řešení modelu. 

Proces stanovení do jaké míry model 

přesně reprezentuje reálný svět 

z hlediska určeného využití modelu. 

Americky institut 

letectví a kosmonautiky 

(AIAA) – organizace 

v USA. A definice dle 

ministerstva americké 

obrany (DoD) přijata 

s některými úpravami 

na přesnost 

numerického řešení, 

které je nezbytné v 

nástroji CFD. 

Proces určení správnosti řešení 

soustavy řídících rovnic modelu. 

Verifikace neznamená, že je 

sestava základních rovnic 

správná, pouze to, že je daná 

soustava rovnic vyřešena 

správně. 

Proces stanovení správnosti 

předpokladů a řídících rovnic 

řešených v modelu, které jsou 

aplikovány na celé řady problémů, 

jimiž se model zabývá. 

První mezinárodní 

norma pro hodnocení 

prediktivní1 schopnosti 

deterministického 

modelu požáru vydána 

Americkou společností 

pro zkoušení a 

materiály (ASTM) 

v roce 1997. 

                                                

1 Prediktivní – předpověď na základě zkušeností 
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Proces kontroly matematického 

modelu požáru pro správnou 

fyzickou reprezentaci a 

matematickou přesnost, pro 

konkrétní aplikaci či rozsah 

aplikací. Proces kontroly 

teoretického základu a 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. 

Proces stanovení správnosti 

předpokladů a řídících rovnic 

řešených v modelu, které jsou 

aplikovány na celé řady problémů, 

jimiž se model zabývá. 

V roce 1999 zveřejnila 

Mezinárodní 

organizace pro 

normalizaci (ISO) 

normy na posouzení 

plně deterministické 

CFD modelování 

požárů. Na základě 

Americké společnosti 

pro zkoušení a 

materiály (ASTM) byla 

upravena definice 

týkající se verifikace. 

Definice validace 

zůstala stejná dle 

ASTM. 

Netvrdí, zda řešení kódu jsou 

fyzicky platné či nikoliv. Určuje 

pouze úroveň přesnosti dosažené 

pomocí kódu prostřednictvím 

čistě numerických cvičení. 

Je proces odhadování úrovně 

přesnosti simulace CFD ve srovnání 

s experimentálními daty. A poskytuje 

důkazy o tom, jak správně výpočet 

realitu simuluje. 

 

Pro důvěryhodnost 

simulací rozvíjí AIAA, 

ASTM a ISO procesy 

validace a verifikace na 

základě cílů 

vyhovujícím oblasti 

modelování CFD. 

ASTM a ISO některé 

důležité důsledky 

definic validace a 

verifikace shrnuje 

obecně. 
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Půdorys bytové jednotky – výkresová dokumentace 

 

Obr. č. 1 – Půdorys bytové jednotky – výkresová dokumentace 
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Schémata rozmístění termoelektrických článků v modelu bytového požáru 

 
Schéma č. 1 – Horizontální rozmístění termoelektrických článků v místnosti 

kuchyně, obývacího pokoje a ložnice v mm [21]. 

 

Schéma č. 2 – Vertikální rozmístění termoelektrických článků v místnosti 

kuchyně, obývacím pokoji a ložnici [21]. 
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Schémata rozmístění termoelektrický článků v modelu bytového požáru 

 

Schéma č. 3 – Horizontální rozmístění termoelektrických článků v mm uprostřed 

místnosti kuchyně, obývacího pokoje a ložnice u stropu
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Tabulky s vlastnostmi použitých materiálů 

Tab. č. 3 – Měrná hmotnost, měrné teplo, tepelná vodivost a emisivita 

Dřevotříska Hodnota Zdroj 

Měrná hmotnost [kg/m
3
] 600,00 Software – Argos 

Měrné teplo [kJ/(kg.K)] 1,10 – 1,90 Software – Argos 

Tepelná vodivost [W/(m.K)] 0,13 Software – Argos 

Emisivita [1] 0,89 [33] 

Pěna Hodnota Zdroj 

Měrná hmotnost [kg/m
3
] 28,00 Knihovna Pyrosim 

Měrné teplo [kJ/(kg.K)] 1,70 Knihovna Pyrosim 

Tepelná vodivost [W/(m.K)] 0,05 Knihovna Pyrosim 

Emisivita [1] 0,90 Knihovna Pyrosim 

Ocel Hodnota Zdroj 

Měrná hmotnost [kg/m
3
] 7850,00 Software – Argos 

Měrné teplo [kJ/(kg.K)] 0,47 – 0,87 Software – Argos 

Tepelná vodivost [W/(m.K)] 35,00 Software – Argos 

Emisivita [1] 0,90 [34] 

Polyamid Hodnota Zdroj 

Měrná hmotnost [kg/m
3
] 1130,00 [24] 

Měrné teplo [kJ/(kg.K)] 1,09 [24] 

Tepelná vodivost [W/(m.K)] 0,23 [20] 

Emisivita [1] 0,90 [33] 

Polyetylén Hodnota Zdroj 

Měrná hmotnost [kg/m
3
] 950,00 [19] 

Měrné teplo [kJ/(kg.K)] 2,25 [35] 

Tepelná vodivost [W/(m.K)] 0,43 [20] 

Emisivita [1] 0,95 [32] 

Sádra Hodnota Zdroj 

Měrná hmotnost [kg/m
3
] 790,00 Software – Argos 

Měrné teplo [kJ/(kg.K)] 1,27 – 1,81 Software – Argos 

Tepelná vodivost [W/(m.K)] 0,19 – 0,29 Software – Argos 

Emisivita [1] 0,80 [33] 

Solid wood – Masiv Hodnota Zdroj 

Měrná hmotnost [kg/m
3
] 600,00 Software – Argos 

Měrné teplo [kJ/(kg.K)] 1,11 – 1,90 Software – Argos 

Tepelná vodivost [W/(m.K)] 0,13 Software – Argos 

Emisivita [1] 0,91 [33] 
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Tabulky s vlastnostmi použitých materiálů 

Tab. č. 4 – Hmotnost materiálu odhořelá z 1m
2
 povrchu za minutu [17] 

Materiál Hodnota [kg.m
2
.min

-1
] 

Dřevotříska - překližka 0,60 

Solid wood – masiv 0,50 

Polyetylén 0,85 

 

Tab. č. 5 – Teploty vzplanutí materiálů 

Materiál Hodnota [°C] Zdroj 

Dřevotříska - překližka 260 – 265 [22] 

Solid wood – masiv 280 [22] 

Polyetylén 180 Bezpečnostní list PE 
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Modelový průběh simulace požáru 

 
Obr. č. 2 – Čas: 0 minut 42 sekund 

 
Obr. č. 3 – Čas: 5 minut 30 sekund 

 
Obr. č. 4 – Čas: 10 minut 30 sekund 
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Modelový průběh simulace požáru 

 
Obr. č. 5 – Čas: 14 minut 51 sekund 

 
Obr. č. 6 – Čas: 16 minut 55 sekund 

 
Obr. č. 7 – Čas: 19 minut 49 sekund 
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Grafy závislosti teploty na čase 

 
Obr. č. 8 – Graf vertikálních THCP ve výšce 1,27 m 

 
Obr. č. 9 – Graf vertikálních THCP ve výšce 1,42 m 

 
Obr. č. 10 – Graf vertikálních THCP ve výšce 1,57 m 
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Grafy závislosti teploty na čase 

 
Obr. č. 11 – Graf vertikálních THCP ve výšce 1,72 m 

 
Obr. č. 12 – Graf vertikálních THCP ve výšce 2,10 m 
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Grafy závislosti teploty na čase 

 
Obr. č. 13 – Průběh teploty u THCP umístěných u stropu kuchyně 

 
Obr. č. 14 – Průběh teploty u THCP umístěných u stropu ložnice 


