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ANOTACE 

Minář, M. Vytvoření počítačového programu pro výpočet odstupových vzdáleností. 

Bakalářská práce, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014, 39 s. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení odstupových vzdáleností v oblasti požární 

ochrany. V první části je popsána fyzikální podstata a vznik záření. Dále je zde popis 

experimentálního zjišťování zkoumaných veličin, na což navazuje určování odstupových 

vzdáleností podle Českých technických norem. V poslední části je popis vzniklého výpočtového 

programu. Cílem této diplomové bakalářské práce je tedy vytvoření výpočtového programu, který 

bude sloužit pro stanovení požárně nebezpečného prostoru. 
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Minář, M. Vytvoření počítačového programu pro výpočet odstupových vzdáleností.  

Bachelor thesis, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2014, 39 p. 

This thesis is focused on determining distances in the field of fire protection. The first section 

describes the physical nature and the formation of radiation. There is also a description of the 

experimental survey examined values, which builds on identifying distance by Czech technical 

standards. The last section is a description of the resulting calculation program. The aim of this 

thesis is to create a computational program, which will be used to determine the fire danger zone. 
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Seznam zkratek 

DP1  nehořlavá konstrukční část 

DP2  smíšená konstrukční část 

DP3  hořlavá konstrukční část 

CO2  oxid uhličitý 

H20  voda 

 

Třídy reakce na oheň 

A1  nehořlavé 

A2  téměř nehořlavé 

B  velmi omezeně přispívá vývinu požáru 

C  omezeně, ale postřehnutelně přispívá vývinu požáru 

D  podstatně přispívá k vývinu požáru 

E  značně přispívá k vývinu požáru 

F  jako E nebo chybějící informace 
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 Úvod 

Odstupová vzdálenost obecně je jistá vzdálenost, kterou je třeba dodržet, aby míra nebezpečí 

klesla pod námi stanovenou hranici. V souvislosti s požární bezpečností se jedná o vzdálenost 

mezi místem ohraničující požár a chráněným prostorem. Se zvětšující se vzdáleností od hranice 

požáru klesá míra rizika přenesení požáru na okolní objekty. 

O účelnosti nejen zjišťovat, ale i následně dodržovat tuto vzdálenost mělo lidstvo možnost 

přesvědčit se již několikrát. Jistě měl každý z nás možnost slyšet o historických požárech, kdy 

popelem lehly nejen celé bloky dřevěných domů, části měst, ale i města celá. 

Dnes již na základě druhu stavební konstrukce, ze které je objekt postaven, typu prováděné 

činnosti či druhu a množství zpracovávaného a skladovaného materiálu, dokážeme pomocí 

matematických postupů a dalších dohodnutých pravidel tuto odstupovou vzdálenost určit.  

V dnešním světě výpočetní techniky je snaha převést na ni co možná nejvíce práce. Cílem 

bakalářské práce je vytvoření výpočtového programu, který by co možná nejvíce zjednodušil 

a urychlil práci projektanta. 
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1 Rešerše 

Problematikou zjišťování odstupových vzdáleností se zabývá řada prací a norem. 

Pro vypracování této práce jsem použil, a za nejpodstatnější považuji, níže uvedené. 

BLAHOŽ, Vladimír. Základy sdílení tepla. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 1996. 

Tato publikace se zabývá požární bezpečností v širším smyslu. Najdeme zde kapitoly 

popisující dynamiku požáru, požární taktiku, požární bezpečnost staveb a bezpečnost průmyslu.  

REICHEL, Vladimír. Navrhování požární bezpečnosti staveb, odstupové vzdálenosti. 

Praha: Nakladatelství technické literatury ve Středisku interních publikací, 1984. 

V této práci najdeme popis rozsáhlého souboru provedených experimentů. Podrobně je zde 

popsáno vyhodnocení naměřených veličin a vliv zjištěných poznatků na úpravu hlavních českých 

technických norem určených požární bezpečnosti staveb.  

ČSN 73 0802: Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních objektů 

a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů. 

ČSN 73 0804: Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních výrobních objektů, 

jejich částí a prostorů určených pro výrobu a pro projektování změn staveb stávajících výrobních 

objektů. 
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2 Teoretický popis stanovení požárně nebezpečného prostoru 

Největší nebezpečí směrem od hořícího objektu pro objekty v jeho okolí představují 

odpadávající části a záření. Níže je popsán fyzikální základ vzniku, šíření a dopadu záření. 

 Zdrojem záření jsou přeměny energie v atomech a molekulách tělesa. Jestliže atom získá větší 

energii (např. při vyšší teplotě), může tuto energii vyzářit v podobě elektromagnetického 

vlnění [4]. 

Nejdůležitější fyzikální veličinou, která charakterizuje elektromagnetické záření, je jeho 

vlnová délka. Podle vlnové délky, popř. frekvence elektromagnetického vlnění, rozlišujeme 

několik druhů elektromagnetického záření [7]. Druhy elektromagnetického záření jsou uvedeny 

v tabulce v příloze 1.  

Mezi jednotlivými druhy elektromagnetického záření není ostrá hranice, přechody mezi nimi 

jsou plynulé nebo se oblasti jednotlivých druhů záření překrývají. [1]Každý zdroj vyzařuje do 

okolního prostoru energii. Účinek záření však vnímáme teprve při jeho dopadu na povrch tělesa, 

např. těleso je osvětleno a můžeme ho vidět zrakem nebo stoupá teplota ozářeného tělesa [4]. 

Předmětem této práce je posouzení odstupových vzdáleností v oblasti požární ochrany, proto 

budeme dále věnovat pozornost infračervenému záření plynů a plamene.  

2.1 Infračervené záření 

Infračervené záření zaujímá oblast mezi nejkratšími radiovými vlnami (λ=10-3m) a světlem 

(λ >770 mm). Zdrojem infračerveného záření jsou všechna tělesa zahřátá na teplotu vyšší, než je 

teplota absolutní nuly (-273,15 °C) [7]. 

Vlnová délka infračerveného záření závisí na teplotě zářiče [7]. S rostoucí vlnovou délkou 

klesá energie přenášená zářením. Při přenosu infračerveného záření probíhá tepelná výměna mezi 

tělesem, které má vyšší teplotu, a tělesem s nižší teplotou. Teplejší těleso vyzařuje energii a jeho 

vnitřní energie se zmenšuje. Současně se snižuje i jeho teplota. Naopak chladnější těleso tepelné 

záření pohlcuje a jeho vnitřní energie se zvětšuje. To je spojeno se zvýšením teploty.  
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Těleso dopadající záření částečně pohltí, částečně odrazí a zbývající část propustí. Pro zvýšení 

teploty ozářeného tělesa je rozhodující množství pohlcené energie. Toto závisí na vlastnostech 

pohlcujícího tělesa a vzájemné poloze zářiče a ozářeného tělesa [1]. 

S rostoucí vzdáleností mezi zářičem a ozářeným tělesem prudce klesá pohlcená energie [1]. 

Množství pohlcené energie je dále ovlivněno úhlem, který svírají zářící a ozářená plocha. 

Největší množství energie se pohltí v případě, kdy záření dopadá kolmo na ozářený povrch [4]. 

Naopak nejméně, když je záření s ozářenou plochou rovnoběžné.  

Intenzitu vyzařování jednotkové plochy popisuje Stefan-Boltzmannův zákon, rovnice (1), 

z něhož vyplívá, že tato intenzita se prudce zvyšuje s rostoucí teplotou [4]. 

I = σ ∗ T   [W/m2] (1) 

kde  I je intenzita vyzařování [W/m2]; 

σ  Stefan-Boltzmanova konstanta, σ = 5,67 * 10 -8 [W / m2 * K4]; 

T  termodynamická teplota [K]; 

 

2.2 Záření plynů a par 

Plyny jednoatomové a většina plynů dvouatomových jsou plyny, které můžeme považovat za 

dokonale propustné. Pouze u více atomových plynů pracujeme se zářením. U spalin se jedná 

především o CO2 a H20.  

Proti pevným tělesům má záření plynů výrazně selektivní charakter. Plyny vyzařují a pohlcují 

energii jen v určitých intervalech vlnových délek [3]. Obojí se uskutečňuje v celém objemu. 

Při výpočtu intenzity záření se Stefan-Boltzmannův zákon doplňuje emisním součinitelem, 

který závisí na parciálním tlaku a účinné tloušťce vrstvy.  
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2.3 Záření plamene 

Světelné jevy v plameni mohou vznikat z různých příčin. Plamen vodíku a oxidu uhelnatého 

svým charakteristickým namodralým světlem ukazuje na to, že patří do oblasti chemické 

luminiscence [1]. Záření plamene tohoto druhu je možné počítat stejně jako čisté záření plynů. 

Toto platí pro tzv. nesvítivé plameny.  

Při spalování uhlovodíků vzniká žlutavý plamen, pocházející ze žhnoucích částic uhlíku. 

Záření pevných částic může několikanásobně převyšovat záření samotných plynů [1]. 

Spektrum záření svítivého plamene je mnohem rovnoměrnější než selektivní spektrum plynů a 

svou podstatou je blíže k záření pevných těles.  

Určování emisního součinitele plamene není snadné, jelikož se mění v tloušťce vrstvy 

a hlavně podle výšky [1]. Stejně problematické je určení teploty plamene. V tabulkách 1 a 2 jsou 

ukázky hodnot emisního součinitele a teploty plamene. 

Tabulka 1: Emisní součinitel [3] 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2: Teplota plamene [3] 

Druh hořlavé látky Teplota [°C] 

Rašelina, mazut 1000 

Dřevo, hnědé uhlí, ropa, petrolej, nafta 1100 

Černé uhlí, kaučuk, benzín 1200 

Hořlavé plyny 1300-1500 

Hořčík, elektron 2000 

Druh plamene Emisní součinitel 

Nesvítivý plamen proudu plynů 0,3 

Svítivý plamen antracitového prachu 0,45 

Svítivý plamen dřeva, rašeliny apod. 0,7 

Svítivý plamen mazutu 0,85 

Svítivý plamen benzínu 0,96-0,99 
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2.4 Význam přenosu tepla zářením pro účely určení odstupových vzdáleností 

 

Při určení odstupových vzdáleností je třeba rozlišit dva možné přístupy. Buď určení teploty 

povrchu, nebo kritického toku [1]. U hořlavých hmot jsou obě tyto veličiny určovány s ohledem 

na nebezpečí jejich vznícení, popřípadě možnosti jejich zapálení zdrojem o malé kapacitě. 

Při nedodržení odstupové vzdálenosti může hrozit destrukce materiálu, snížení nosnosti 

konstrukce atd. 

Pro vyšší teploty hořlavého povrchu nelze za současného stavu znalostí nelze pro určení 

odstupové vzdálenosti použít postup stanovení teploty povrchu. Dochází totiž k tepelnému 

rozkladu hmoty [1], produkty směřují proti kondukčnímu toku směrem k povrchu, ohřívají se 

a povrch chladí. Produkty tepelného rozkladu nahrazují konvekci a mění i podmínky pro přenos 

tepla zářením. Dále se tedy budeme věnovat určování pomocí kritického toku. 

Řešení pomocí kritických toků se většinou týká poměrně krátkodobého tepelného působení 

zdroje o vysoké teplotě, např. plamen při požáru [1]. 

Samotný výpočet je založen na porovnávání dvou součinitelů ozáření [1]. První vyjadřuje 

součinitel ozáření určitým tělesem a je v něm využito Stefan-Boltzmanova zákona, rovnice (2).  

φ =
ɞ∗ ∗ ∗

			[-] (2) 

 

kde  φ je součinitel ozáření [-]; 

    kritická hustota dopadajícího zářivého toku [W/m2]; 

  ɞ  součinitel bezpečnosti [-]; 

    součinitel emisivity [-]; 

  Stefan-Boltzmanova konstanta [W / m2 * K4]; 

  termodynamická teplota [K]; 
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Druhý vyjadřuje součinitel ozáření elementární plošky obdélníkem, rovnice (3).  

 

φ arctg arctg 			[-] (3) 

 

kde    je součinitel ozáření [-]; 

 l   výška požárně otevřené plochy [m]; 

 l   šířka požárně otevřené plochy [m]; 

   vzdálenost mezi zdrojem sálání a ozářenou plochou [m]; 

Při výpočtu odstupové vzdálenosti od libovolného bodu zářící plochy je nutné sčítat 

součinitele vzniklých dílčích obdélníků, obrázek 1. 

 

 

Obrázek 1: Výpočet součinitele ozáření [3]. 

Při řešení konkrétního příkladu je součinitel získaný z rovnice (2) konstanta a součinitel 

z rovnice (3) je funkcí vzdálenosti mezi zdrojem sálání a ozářenou plochou. Hledaná odstupová 

vzdálenost d [m] je pak místo, kde se funkce protínají, graf 1.  
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Graf 1: Grafické znázornění součinitele ozáření. 

Výpočet předpokládá časově stálé tepelné působení a hustota kritického zářivého toku se 

vztahuje na nejvíce ohrožený bod povrchu [1]. Intenzita ozáření se mění se vzdáleností od zdroje 

záření. Je tedy možné určit vzdálenost, ve které má hodnotu přípustnou z hlediska požární 

ochrany. Podle ČSN 73 0802 je tato hodnota nižší než 18 500 W/m2.  

Pro práci osob bez ochranných pomůcek je přípustná intenzita ozáření při krátkodobém 

působení 1 120 W/m2, při dlouhodobém 560 W/m2. Pro mobilní požární techniku se udává 

hodnota 12 600 W/m2 až 17 500 W/m2 [3]. Pro doplnění kritických hodnot intenzity ozáření je 

níže uvedena tabulka 3. 

Tabulka 3: Hodnota kritického toku [3]. 

Druh hořlavého materiálu 
Kritický tok [W/m2] pro dobu 

ozáření 
   3 min           5 min            15 min 

Dřevo nehoblované, borovice 12% vlhkosti 20 600 17 500 12 900 
Dřevo hoblované natřené olejovou barvou 26 700 23 300 17 500 
Bavlněné vlákno 11 000 9 700 7 500 
Karton šedý 18 000 15 200 10 800 
Organické sklo 19 400 18 600 15 300 
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3 Experimentální zjišťování odstupových vzdáleností 

Experimentem je možné ověřit teoretickou představu o studovaném problému. V oblasti 

požární bezpečnosti staveb, při hledání odstupové vzdálenosti, se ověřují metody stanovení 

vzdálenosti, ve které nehrozí přenesení požáru. Experimenty v podobě simulovaných požárů se 

provádějí na zkušebních objektech a hledaná odstupová vzdálenost se stanovuje podle 

naměřených hodnot. V následující části je popis přípravy zkoušek, měření sledovaných veličin 

a závěrů plynoucích z experimentů. 

3.1 Příprava a provedení zkušebního objektu 

Při provedení zkušebního objektu z nehořlavých stavebních konstrukcí a žáruvzdorných úprav 

povrchů materiálu je možné zkoušku bez větších stavebních úprav několikrát opakovat. 

Při zkouškách se uplatňují proměnlivé vstupní parametry, zejména velikost požárního zatížení, 

tj. hmotnost hořlavého materiálu na jednotku plochy [5]. Zkoušky jsou dále prováděny s různými 

druhy požárního zatížení od dřevěných hranolků přes plasty v kombinaci se dřevem až po 

například hořlavé kapaliny. Důležitou vlastností hořlavého materiálu je plocha jeho povrchu 

a s ní spojená rychlost uvolňování hořlavých plynů při zahřátí. Intenzitu hoření dále významně 

ovlivňuje velikost otvorů a poměr k ploše ostatních konstrukcí. Od tohoto je odvislý takzvaný 

parametr odvětrávání.  

3.2 Měření zkoumaných veličin 

Při zkouškách se sleduje zejména intenzita sálání tepla a teplota. Intenzita sálání tepla se měří 

radiometry [5]. Umisťují se v předem stanovených vzdálenostech a zvolené poloze vzhledem 

k požárně otevřené ploše, např. v rovině odpovídající polovině výšky okna. Poloha radiometrů 

musí být volena tak, aby nedocházelo k vzájemnému stínění před dopadajícím zářením. 

Teploty v určitých místech se měří především termoelektrickými články [5]. Ty se rozmisťují 

v jednotlivých horizontálních či vertikálních rovinách uvnitř požárního úseku i vně před požárně 

otevřenou plochou. 

Měřené hodnoty se zaznamenávají v časových intervalech. Jsou do jisté míry ovlivněny 

povětrnostními vlivy, jako je například teplota a rychlost větru. 
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3.3 Zpracování naměřených hodnot 

Naměřené hodnoty se průměrují, přičemž je dobré do průměru nezapočítávat extrémní 

hodnoty, ať jsou způsobeny jakýmkoli vlivem [5]. Výsledné hodnoty je možné zanést do 

přehledných grafů, kde je dobře vidět buď průběh teplot, nebo intenzity sálaní v závislosti na 

čase.  

3.4 Provedené experimenty 

V letech 1976 až 1979 provedl Výzkumný ústav pozemních staveb v Praze rozsáhlý 

experimentální program, který si kladl za cíl získat přesnější podklady pro příslušná normová 

ustanovení.  

3.4.1 Experimentální objekt 

Experiment zahrnoval 45 zkoušek a byl prováděn v třípodlažním objektu umístěném ve VÚPS 

na pracovišti ve Veselí nad Lužnicí. Požární zkoušky měly simulovat plně rozvinutý požár [5]. 

Samotný objekt byl konstruován z cihelného zdiva a železobetonových sloupů. Vnitřní povrchy 

stěn, stropů a podlah byly ze žáruvzdorného materiálu. Díky tomu bylo možné zkoušky opakovat 

na jednom objektu bez výraznějších stavebních úprav. Požár byl simulován ve druhém 

nadzemním podlaží.  

Zkoušky byly prováděny s proměnlivými vstupními parametry. Měnila se zejména velikost 

požárního zatížení a plocha okenních otvorů. Otvory byly ponechány prázdné, bez výplně. 

Jako hořlavý materiál byl použit dřevěný nábytek, dřevěné hranolky v hranicích, plasty 

v kombinaci se dřevem a hořlavá kapalina [5]. Asi polovina zkoušek byla zaměřena na přestup 

požáru do vyšších podlaží a přestup požáru na okolní objekty vlivem sálavého tepla.  

3.4.2 Záznam naměřených hodnot 

Měření teploty bylo zajištěno prostřednictvím termoelektrických článků chromel – alumel. 

Tyto byly rozmisťovány uvnitř i vně hořícího objektu [5]. Byly využity k měření teplotního pole 

a ke zjišťování rozdílů teplot v různých místech požárního úseku.  
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Pro experimentální určení odstupových vzdáleností má zásadní význam intenzita sálání tepla.  

Ta se měřila radiometry, obrázek 2, které byly rozmístěny v horizontální rovině přibližně 

v polovině výšky okna  [5]. Pro informační hodnocení intenzity sálavého tepla byly před požárně 

otevřenou plochou rozmístěny hranolky s bílým nátěrem.  

 

Obrázek 2: Rozmístění radiometrů [5]. 

3.5 Poznatky plynoucí z experimentů 

Bylo ověřeno, že metodika určování odstupových vzdáleností pomocí intenzity sálání je 

správná. Odstupové vzdálenosti vycházejí z předpokladu, že intenzita sálání klesá s rostoucí 

vzdáleností od zdroje záření. Kritická hodnota je stanovena na 18 500 kW/m2 [5]. Aby však došlo 

ke vznícení, musí určený tok působit po delší dobu. Z naměřených hodnot vyplynulo, 

že maximálních hodnot dosahuje jen omezenou, poměrně krátkou dobu. To znamená, že není 

nutné počítat s touto maximální hodnotou jako s výslednou intenzitou sálání tepla.  

Dále bylo zjištěno, že celková sálající plocha není ohraničena rozměry požárně otevřené 

plochy, ale je ji třeba více či méně zvětšit o okolní prostor, ze kterého sálají plyny a plameny, 

v závislosti na požárním zatížení, druhu hořlavé látky a parametru odvětrání [5]. 

Na základě těchto zjištění a naměřených hodnot byly vypracovány tabulky a postupy. Tyto 

postupy jsou zahrnuty v technických normách a popis používání je uveden v následující kapitole. 
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4 Určení odstupových vzdáleností podle Českých technických norem 

Přenosu požáru vně hořícího objektu nebo požárního úseku brání jeho obvodové stěny 

a střešní plášť [8]. Aby nedošlo k přenosu požáru požárně otevřenými plochami 

či odpadávajícími hořícími částmi konstrukce, je nutno zachovat odstup, který je vymezen 

požárně nebezpečným prostorem, obrázek 3.  

Odstupová vzdálenost se určuje pro každý požární úsek samostatně, je to kolmá vzdálenost 

od požárně otevřené plochy tohoto úseku k hranici požárně nebezpečného prostoru, kde nehrozí 

přenesení požáru sáláním nebo padajícími částmi konstrukce [8]. Po stranách je požárně 

nebezpečný prostor omezen válcovými plochami o poloměru rovném odstupové vzdálenosti. 

Osy těchto válcových ploch jsou totožné s hranicemi požárně otevřené plochy a svírají s ní úhel 

160°.  

 

 

Obrázek 3: Náčrt požárně nebezpečného prostoru [8]. 

 

Pro určení odstupové vzdálenosti z pohledu sálavého toku je rozhodující velikost požárně 

otevřených ploch a hustota tepelného toku z posuzovaného požárního úseku [8]. 
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4.1 Určování odstupové vzdálenosti pomocí tabulek uvedených v normě 

 Pro určení odstupové vzdálenosti je rozhodující velikost požárně otevřených ploch, velikost 

posuzované obvodové stěny, velikost posuzovaného střešního pláště a hustota tepelného toku. 

4.1.1 Velikost požárně otevřených ploch 

Při určování velikosti požárně otevřených ploch musíme nejdříve rozdělit plochy podle 

chování při požáru na zcela a částečně požárně otevřené plochy, na požárně otevřené plochy 

střešních plášťů [8]. 

Za zcela požárně otevřenou plochu je považována plocha, která v rovině vnějšího líce 

obvodové stěny vykazuje hustotu tepelného toku větší než 60 kW/m2 v časovém intervalu 

požadované požární odolnosti stěny [8]. Dále to mohou být plochy obvodových stěn konstrukcí 

druhu DP3, u kterých není prokázána použitá ochrana pro snížení hustoty tepelného toku pod 

60 kW/m2. Rovněž plochy obvodových stěn s hořlavou povrchovou úpravou, které při požáru 

nevyhovují stanovené hustotě tepelného toku.  

Za částečně požárně otevřené plochy se považují ty, které v rovině vnějšího líce obvodové 

stěny vykazují hustotu tepelného toku mezi 15 kW/m2 a 60 kW/m2 v časovém intervalu 

požadované požární odolnosti stěny [8]. Dále obvodové stěny druhu DP1 či DP2, které mají 

vnější povrch z výrobků třídy reakce na oheň B až D, pokud množství uvolněného tepla z 1 m2 

je mezi 150 MJ a 350 MJ.  

Při určování požárně otevřeného prostoru střech je výška svislá vzdálenost mezi nejnižší 

úrovní střešního pláště a hřebenem střechy. Požárně nebezpečný prostor se měří od okraje 

střešního pláště [8]. 

Vyskytují-li se v požárním úseku plochy s různou hustotou tepelného toku, vznikne výsledná 

plocha součtem těchto ploch vynásobených součiniteli poměrů hustot tepelných toků. [8] 
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4.1.2 Hustota tepelného toku 

Hustota tepelného toku je určena výpočtovým požárním zatížením. Při určování hustoty 

tepelného toku podle ČSN 73 0804: Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty nevycházíme 

z požárního zatížení, ale z ekvivalentní doby trvání požáru [9]. Do této doby se promítá nejen 

požární zatížení, ale také parametr odvětrání a další faktory ovlivňující průběh požáru. 

Norma také přiznává ekvivalenci mezi výpočtovým požárním zatížením a ekvivalentní dobou 

trvání požáru. 

Odstupová vzdálenost určená podle velikosti požárně otevřené plochy a hustoty tepelného 

toku, hustota je zastoupena požárním zatížením, se odečítá z tabulek uvedených v normě, a to 

buď pro jednotlivé otvory (příloha 2), nebo pro celé obvodové stěny, případně průměty střešního 

pláště (příloha 2) [8]. Při určování odstupové vzdálenosti pro celé stěny je třeba stanovit procento 

požárně otevřených ploch. Jde vlastně o procentuální zastoupení požárně otevřených ploch ve 

stěně. Pokud jsou jednotlivé otvory od sebe vzájemně dostatečně vzdáleny, nebo je procento 

požárně otevřených ploch nižší než 40%, určujeme odstupovou vzdálenost pro jednotlivé otvory.  

V tabulkách jsou však zaneseny jen určité rozměry požárně otevřených ploch a také jen určitá 

zatížení. Pro potřeby přesnějšího výpočtu je nutné provádět lineární interpolaci mezilehlých 

hodnot. Ukázka práce s tabulkami je uvedena v příloze 3. 

4.1.3 Určení odstupových vzdáleností volných skladů 

Odstupová vzdálenost volných skladů hořlavých látek se určuje podle jeho půdorysných 

rozměrů, výšce skladování a hustotě tepelného toku pomocí tabulek uvedených v normě [9]. 

Délkou je strana posuzovaného volného skladu. Výškou je průměrná výška skladování hořlavé 

látky zvýšená o předpokládanou výšku plamenů [9]. Výška plamenů se odhaduje podle hustoty 

tepelného toku. Podíl požárně otevřených ploch je 100% kromě skladů volně sypaných, kde je 

určen úhlem vnitřního tření látek podle příslušných norem.  
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Hustota tepelného toku se určuje podle druhu a charakteru skladovaných hořlavých látek [9]. 

Látky se dělí na tři skupiny: s nízkou, střední a vysokou hustotou tepelného toku. Látky se 

zařazují do výše zmíněných skupin podle druhu provozu, který zásobují, podle vybavenosti 

stabilním hasicím zařízením a podle nahodilého požárního zatížení.  

Na obrázku 4 je vidět požárně nebezpečný prostor kolem volného skladu hořlavých látek 

v řezu [6]. Svislá hranice je rovnoběžná s hranicí skladu a leží ve vzdálenosti d. Vodorovná 

hranice je ve výšce 1,5 * d nad skladem. Je zde také ukázáno využití konstrukce bránící sdílení 

tepla zářením.  

 

Obrázek 4: Schéma požárně nebezpečného prostoru volného skladu [6].  

 

Odstupové vzdálenosti od volně skladovaných hořlavých kapalin, které jsou požárně 

hodnoceny podle ČSN 65 0201 [10], se stanoví v souladu s touto normou.  
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4.1.4 Určení odstupových vzdáleností od otevřených technologických zařízení 

Odstupová vzdálenost od otevřených technologických zařízení se určuje v závislosti na 

půdorysných rozměrech ploch, na kterých může dojít k odhořívání zpracovávaných nebo 

skladovaných látek a hustotě tepelného toku podle tabulek uvedených v normě [9]. 

Délkou je strana, na které může dojít k odhořívání látek, nebo 0,75 průměru kružnice opsané 

ploše, na které může dojít k rozlití nebo rozsypání hořlavé látky. Výškou je průměrná výška 

rozsypané hořlavé látky zvýšená o předpokládanou výšku plamenů obdobně jako u volných 

skladů [9]. Podíl požárně otevřených ploch se určuje rovněž stejně jako pro volné sklady.  

Hustota tepelného toku se určuje podle charakteru zpracovávaných nebo skladovaných 

hořlavých látek [9]. Při hodnocení hořlavých kapalin a plynů se až na výjimky počítá s vysokou 

hustotou tepelného toku.  

Na obrázku 5 je vidět požárně nebezpečný prostor kolem otevřeného technologického zařízení 

v řezu [6]. V případě, kdy látky odhořívají v různé výšce nad terénem, je horní vodorovný okraj 

požárně nebezpečného prostoru 10 m nad tímto místem. Pokud odhořívání probíhá na úrovni 

terénu, je tento okraj ve výšce 1,5 * d nad terénem. Z provedených experimentů vyplývá, že lze, 

obdobně jako u volných skladů, svislou rovinu nahradit válcovou plochu, jak je možné vidět na 

levé straně obrázku. Toto ovšem není možné aplikovat na pravé straně, protože plameny jsou zde 

předpokládány ve výšce nad terénem. 

Obrázek 5: Schéma požárně nebezpečného prostoru otevřeného technologického zařízení [6]. 
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Při určování odstupových vzdáleností od volných skladů či otevřených technologických 

zařízení je nezbytné přihlédnout ke konkrétním podmínkám, např. svažitosti terénu, tlakovým 

poměrům atd. Současně se mohou vzít v úvahu i všechny skutečnosti bránící sdílení tepla [9]. 

4.2 Podrobný způsob výpočtu odstupových vzdáleností 

Norma připouští také určení odstupové vzdálenosti výpočtem [9]. Z rovnice teplotní normové 

křivky (4) pomocí výpočtového požárního zatížení či ekvivalentní doby trvání požáru stanovíme 

teplotu hořícím prostoru. 

 

20 345 ∗ log 8 ∗	 + 1 			[°C]	

 

(4) 

kde   je teplota v prostoru hoření [°C]; 

  výpočtové požární zatížení [kg/m2] 

 

 

Z vypočítané teploty z rovnice (4), pomocí rovnice (2) stanovíme součinitel ozáření jako 

konstantu. Kritický tok je normou stanoven na 18,5 kW/m2. Následně pomocí rovnice (3) 

hledáme takovou odstupovou vzdálenost, kdy se oba součinitele rovnají. 

Takto definovaný požárně nebezpečný prostor může být stanoven v odchylném tvaru, než jaký 

je určen pomocí tabulek. 

4.3 Určování odstupové vzdálenosti od hořícího objektu s nebezpečím 

odpadávajících částí 

Pokud při požáru hrozí odpadávání hořících částí, je nutné, aby tyto části dopadaly do požárně 

nebezpečného prostoru za předpokladu, že mohou padat v odchylce 20° od svislé roviny [8]. 

Za výslednou odstupovou vzdálenost určenou podle hustoty tepelného či možnosti odpadávání 

hořících částí se uvažuje vždy ta větší.   
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5 Program pro výpočet odstupových vzdáleností 

Program je vytvořen tak, aby hledal hranici požárně nebezpečného prostoru, která je 

charakterizována kritickým tepelným tokem. V dalších kapitolách budou popsány vstupní 

parametry, vlastní procesy výpočtu, výsledky, ověření správnosti výpočtu a grafické zpracování. 

5.1 Vstupní parametry 

Základními vstupními parametry programu jsou výška a šířka požárně otevřené plochy. 

Dalším vstupním parametrem je výpočtové požární zatížení, respektive ekvivalentní doba trvání 

požáru. Dále může uživatel měnit teplotu prostoru před začátkem hoření, emisní součinitel 

a součinitel bezpečnosti. Poslední zadávanou hodnotou je kritický tok. Níže je uveden detailní 

popis a charakteristika vstupních informací. Na obrázku 6 je ukázka zadávání hodnot do 

programu. 

Výška a šířka [m] - určující rozměry požárně otevřené plochy 

 - rozsah 0,1 - 150 m 

 - vzhledem k tomuto rozsahu je možné počítat jak odstup od oken místností, 

tak prostory volných skladů či otevřených technologických zařízení 

Zatížení - určuje požární riziko v požárním úseku 

  - je možné zvolit zadávání buď  pv [kg/m2], nebo qf,d [MJ/m2] 

  - dle českých norem se výpočtové požární zatížení pv [kg/m2] přibližně rovná 

ekvivalentní době trvání, a je tedy možné zadávat i tuto hodnotu 

Konstrukční systém - výběrem určujeme případné zvýšení požárního zatížení 

  - norma rozlišuje čtyři druhy:   1/ nehořlavý 

2/ smíšený - navýší pv o 5 kg/m2 

3/ hořlavý DP2 - navýší pv o 10 kg/m2 

4/ hořlavý DP3 - navýší pv o 15 kg/m2 
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Součinitel emisivity [-] - charakterizuje plamen, výrazně ovlivňuje hustotu tepelného toku,    

a tím také nepřímo úměrně součinitel ozáření; rovnice (2) 

   - ukázka hodnot je uvedena v tabulce 1: Emisní součinitel 

Součinitel bezpečnosti [-] - volbou tohoto součinitele je možné se více či méně přiklonit na 

  stranu bezpečnosti; rovnice (2) 

  - rozsah 1 - 1,5 

Teplota před začátkem hoření [°C] - ovlivňuje výpočet teploty v prostoru hoření podle teplotní 

  normové křivky; rovnice (4) 

Kritický tok [kW/m2] - hustota tepelného toku stanovuje hranici požárně nebezpečného 

prostoru 

  - normou stanoven na 18,5 kW/m2  

 

Obrázek 6: Ukázka vstupních hodnot. 
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5.2 Výpočet 

Před vlastním hledáním odstupové vzdálenosti program vypočítá teplotu podle teplotní 

normové křivky rovnice (4) a dále podle rovnice (2) součinitel ozáření, který je pro daný příklad 

konstantou. 

Následně je celá požárně otevřená plocha rozdělena na šest částí, horizontálně i vertikálně. 

Tím vznikne síť bodů, pro které je následně proveden výpočet. Program tedy prochází síť bod po 

bodu a pro každý z nich určuje odstupovou vzdálenost.  

Program také počítá hranice nebezpečného prostoru, který vzniká za okrajem požárně 

otevřené plochy, obrázek 7. Při hledání této vzdálenosti program hodnotu součinitele ozáření, 

určenou pro výpočet kolmé vzdálenosti, vždy násobí cosinem úhlu, který přísluší hledanému 

bodu. Pro takto upravený součinitel je pak hledána odstupová vzdálenost. 

 

 

Obrázek 7: Odstup za okraj sálavé plochy. 
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Schéma průběhu výpočtu: 
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5.2.1 Metoda půlení intervalu 

Pro hledání samotné odstupové vzdálenosti je využita iterační metoda půlení intervalů. 

Je jí dosaženo přesnosti 1 ∗ 	10 	 při hledání součinitele ozáření v méně než dvaceti krocích 

výpočtu. Na grafu 2 je ukázka metody půlení intervalů.  

 

Graf 2: Grafické znázornění metody půlení intervalu [2]. 

Zápis metody v programovacím jazyce: 

e = Přesnost 
a = Dolní Mez 
b = Horní Mez 
  Do 

     s1 = (a0 + b0) / 2 

         If y (s1) = 0 Then 

              MsgBox "Přesná hodnota kořene je: " & s1 

              Exit Do 

         End If 

         If y (a0) * y (s1) < 0 Then 

              b0 = s1 

         Else 

             a0 = s1 

        End If 

    Loop Until Abs(b0 - a0) < e 

 MsgBox "Přibližná hodnota kořene je: " & s1 
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5.3 Zpracování výsledků výpočtu 

Program je rozdělen na dvě části. V první uživatel zadává vstupní informace a program 

automaticky rozdělí okno na šest částí, jak vertikálně, tak horizontálně. Vypočítaná odstupová 

vzdálenost je zde prezentována čtyřmi grafy. Dva z nich přísluší horizontální rovině řezu 

v polovině výšky požárně otevřené plochy a dva vertikálnímu řezu v polovině šířky. Na prvním, 

graf 4, je vidět kolmá vzdálenost od požárně otevřené plochy a na druhém, graf 5, vzdálenost, 

kterou je vymezen požárně nebezpečný prostor za okrajem sálavé plochy. Tyto polohy řezu byly 

vybrány pro maximální hodnoty, kterých zde vzdálenosti nabývají. Pro doplnění informací 

o ostatních bodech plochy je zde uvedena tabulka 4. V prvním řádku tabulky je plocha dělena na 

šířku. V prvním sloupci je znázorněna výška požárně otevřené plochy. Uvnitř tabulky je pak pole 

vzniklých bodů s příslušnou odstupovou vzdáleností. Toto pole bodů je graficky znázorněno na 

grafu 3. Na obrázku 8 je vidět schéma požárně nebezpečného prostoru vypočítaného programem. 

 

Graf 3: Průběh vzdálenosti d1 v prostoru. 
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Tabulka 4: Pole bodů s příslušnou odstupovou vzdáleností. 

 

 

 

Obrázek 8: Schéma požárně nebezpečného prostoru v řezu.
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Graf 4: Průběh vzdálenosti d1 podél požárního otvoru. 

 

 

Graf 5: Průběh vzdálenosti d2 za okrajem sálavé plochy. 

 

V druhé části programu může projektant měnit podrobnost výpočtu, tzn. libovolné navýšení 

počtu řezů, kterými je požárně otevřená plocha rozdělena. Dále je možné zvolit rovinu řezu, 

ve které bude proveden výpočet a vypsání hledaných hodnot. Další možností programu je změna 

přesnosti výpočtu a rozmezí vypisovaných odstupových vzdáleností. Na této kartě je také 

vypsána vypočítaná teplota. Na obrázku 9 je ukázka zobrazení podrobného výpočtu programem. 
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Obrázek 9: Podrobný výpočet vzdálenosti d1. 

 

5.4 Verifikace 

Pro ověření správné funkce programu bylo namátkou vybráno několik hodnot v různých 

bodech požárně otevřené plochy. Dále bylo provedeno srovnání vypočítaných odstupových 

vzdáleností programem s hodnotami uvedenými v ČSN 73 0802. 

5.4.1 Ověření metody půlení intervalu 

Po kontrolním výpočtu bylo zjištěno, že rozdíly mezi manuálně a programem vypočítanými 

hodnotami jsou v řádu 1 * 10-6 až 1 * 10-4 metru při zvolené přesnosti 0,001. Rovněž při přesnosti 

0,01 bylo dosahováno vysoké přesnosti výpočtů pomocí programu. V případě nastavení přesnosti 

na hodnotu 0,1 dochází k odchylce v řádu jednotek centimetrů. Po nastavení přesnosti na 0,001 

nedochází k výraznému zpomalení výpočtu, proto není důvod snižovat přesnost.  
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5.4.2 Porovnání výsledků s ČSN 

Ze srovnání vyplývá, že vypočítané hodnoty kolmé odstupové vzdálenosti d1 se téměř rovnají 

hodnotám uváděným v tabulkách norem, tabulka 5. Maximální odstupová vzdálenost vypočítaná 

programem, která vzniká za okrajem sálavé plochy, je výrazně nižší než ta, kterou stanovuje 

norma, tabulka 6. Tento rozdíl vzniká v důsledku různé metody stanovení, obrázek 10. 

ČSN 73 0802 stanovuje odstup za okraj sálavé plochy kruhovou výsečí, program tuto odstupovou 

vzdálenost určuje poklesem podle funkce cosinus. 

Tabulka 5: Kolmá odstupová vzdálenost d1. 

Vstupní data 

rozměry[m] zatížení[kg/m2] 

Hodnota vypočítaná 
programem [m] 

Tabulková hodnota 
[m] 

3 x 2 15 2,01 2,00 

3 x 2 30 2,63 2,63 

5 x 2,5 60 4,67 4,67 

5 x 3 45 4,73 4,74 

6 x 1 90 3,22 3,22 

Tabulka 6: Odstup za hranou sálavé plochy d2. 

Vstupní data 

rozměry[m]  zatížení[kg/m2] 

Hodnota vypočítaná 
programem d2;1[m] 

Hodnota vypočítaná 
z tabulky d2;2 [m] 

xx * cos(20) 
3 x 2 15 0,47 1,88 

3 x 2 30 0,91 2,47 

5 x 2,5 60 2,32 4,39 

5 x 3 45 2,18 4,45 

6 x 1 90 1,65 3,03 

 

Obrázek 10: Porovnání výsledků. 
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5.5 Omezení 

Program využívá výpočetní vztah pro výpočet součinitele ozáření elementární plochy 

obdélníkem, která leží v rovnoběžné rovině. Nedokáže tedy hledat odstupovou vzdálenost mezi 

rovinami svírajícími libovolný úhel. Program také neumožňuje do výpočtu zahrnout skupinu 

oken, a tak počítat odstupovou vzdálenost od ploch požárních úseků. 

Další omezení vyplývá z použití funkce cosinus při výpočtu odstupové vzdálenosti za okrajem 

sálavé plochy. Funkce cosinus strmě klesá a pro malou hodnotu pak program vypisuje nulovou 

vzdálenost.    
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 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření výpočtového programu, který by usnadnil, 

a hlavně zpřesnil práci projektanta při určení odstupových vzdáleností. 

Určování odstupových vzdáleností podle Českých technických norem přináší často 

konzervativní výsledky na straně bezpečnosti. Samotné určování není příliš pohodlné, může být 

i časově náročné. Pokud máme určit odstupovou vzdálenost od otvoru se specifickými rozměry, 

které nejsou uvedeny ve zmiňovaných tabulkách, je nutné provádět lineární interpolaci, což je 

časově náročné. Při využití moderní výpočetní techniky je možné určit odstupovou vzdálenost 

pro každý prostor individuálně s mnohem větší přesností. 

Výsledkem práce je tedy program, který dokáže stanovit hodnotu odstupové vzdálenosti pro 

zvolenou rovinu řezu požárně otevřené plochy jak vertikálně, tak horizontálně. Dále program 

počítá útlum odstupové vzdálenosti za okrajem požárně otevřené plochy. Projektant může lehce 

měnit vstupní parametry a volit polohu řezu či místo, kde potřebuje znát hledanou odstupovou 

vzdálenost. 

Po vytvoření výpočtového programu byla provedena verifikace. Bylo zjištěno, že při výpočtu 

kolmé vzdálenosti od sálavé plochy jsou hodnoty vygenerované programem téměř shodné 

s hodnotami uvedenými v normách. Dále bylo zjištěno, že hodnoty odstupové vzdálenosti za 

okrajem sálavé plochy vypočítané programem jsou nižší, než hodnoty uváděné v normách. To je 

způsobeno rozdílnou metodou stanovení odstupové vzdálenosti. Toto může být přínosem 

v požární bezpečnosti staveb. 

Program však vykazuje určitá omezení. Nedokáže hledat odstupovou vzdálenost mezi jinými, 

než rovnoběžně orientovanými plochami. Do výpočtu také není možno zahrnout skupinu oken 

a počítat tak odstupovou vzdálenost od ploch požárních úseků. 
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