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1. Úvod 
 

V posledních letech jsme svědky výrazného úbytku zemědělské půdy a 
naopak růstu segmentu neefektivně zastavěné plochy. Hlavně v okolí velkých měst a 
dálnic mizí dle ČÚZK 5 000 hektarů zemědělské půdy za rok. Vybetonovaná krajina 
hůře odolává přívalovým dešťům a zvyšuje riziko povodní. Voda se nemá kam 
vsakovat a odtéká z krajiny mnohem rychleji. Investoři by proto měli v daleko větší 
míře využívat již zastavěná území. Lokalizace nových objektů je podmíněna celou 
řadou podmínek a tato práce bude zaměřena na oblast odstupových vzdáleností 
v souvislosti s možným přenosem požáru. 

Návrh stavby musí splňovat řadu kritérií. Požadavky na provedení stavby 
v České republice určuje stavební zákon a jeho prováděcí předpisy [22]. Mezi 
základní požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb patří také požární 
bezpečnost. Podle požadavků požární bezpečnosti musí být stavba umístěna a 
navržena tak, aby podle druhu stavby splňovala následující technické podmínky 
požární ochrany. Tyto požadavky jsou zaměřené na následující oblasti: 

 
   a) odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor, 
 
   b) zdroje požární vody a jiného hasiva, 
 
   c) vybavení stavby vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením, 
 
   d) přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, 
 
   e) zabezpečení stavby či území jednotkami požární ochrany, 
 

K  základním požadavkům požární ochrany patří zamezení přenosu požáru na 
jiné objekty, sklady nebo technologická zařízení a tedy dodržení odstupových 
vzdáleností [6,7,8].  Mezi jednotlivými objekty je nutné zajistit nezbytnou proluku, 
která převyšuje svoji velikosti odstupovou vzdálenost z hlediska možného přenosu 
požáru. Prostřednictvím odstupových vzdáleností lze vymezit požárně nebezpečný 
prostor, ve kterém hrozí nebezpečí zapálení hořlavých hmot a tak navzájem 
polohovat objekty bez nebezpečí možného přenesení požáru. Předmětem disertační 
práce je návrh efektivního řešení problematiky určování odstupových vzdáleností a 
vymezování požárně nebezpečného prostoru, dále formulace zásad pro umísťování 
objektů bez nebezpečí možného přenesení požáru. 
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2. Cíle a obsah práce 
 

Racionální nakládání s pozemky je základním principem urbanismu. Řešená 
problematika je součástí širšího problém, jde tedy svým způsobem o hraniční oblast 
– mezioborové téma. 

Disertační práce je zaměřena na řešení efektivního vzájemného polohování 
objektů tak, aby byla zajištěna ochrana objektů před šířením ohně po vzniku požáru. 
Cílem práce je posouzení v praxi užívaných postupů pro stanovení odstupových 
vzdáleností, které na potřebné úrovni s dostatečnou přesností umožňují získat 
hodnoty pro lepší a ekonomičtější umístění objektů v daném prostoru. Při řešení 
doktorské práce jsou hodnoceny následující hypotézy: 

1. Použitím matematických postupů, které při výpočtech uplatňují teorii přenosu 
tepla, lze snížit hodnotu odstupových vzdáleností o 20 % proti zjednodušeným 
postupům formulovaným v normách požární bezpečnosti staveb. 

2. Tepelným stíněním lze chránit stavební konstrukce umístěné v požárně 
nebezpečném prostoru před jejich zapálením. 

 
Výsledné snížené hodnoty odstupů budou transformovány do hodnot úspor 

dosud nezastavěných ploch a následně bude provedeno celkové ekonomické 
zhodnocení ve prospěch urbanistické ekonomie. Menší potřeba pozemků a z toho 
plynoucí nižší cena povede prioritně k úspoře investičních nákladů. Sekundárně 
dojde zkrácením tras dopravně-technické infrastruktury k dalším významným 
úsporám při jejich provozování. 

 

3. Odstupové vzdálenosti 
 

V podmínkách České republiky se odstupové vzdálenosti stanovují podle 
postupů, které jsou formulovány v normách zaměřených na problematiku požární 
bezpečnosti staveb. Jde především o normy ČSN 730802, Požární bezpečnost 
staveb – nevýrobní objekty a ČSN 730804, Požární bezpečnost staveb – výrobní 
objekty. Podle postupů, uvedených v obou normách, se odstupová vzdálenost určuje 
s ohledem na pokles vyzařovaného tepelného toku od požárně otevřených ploch 
v případě vzniku požáru. Pro určení odstupové vzdálenosti je rozhodující velikost 
požárně otevřených ploch a hustota tepelného toku vyzařovaná z posuzovaného 
prostoru. Hodnota odstupové vzdálenosti určuje hranici, kdy dojde ke snížení hustoty 
vyzařovaného tepelného toku na hodnotu limitní o velikosti 18500 W.m-2. Při určení 
odstupových vzdáleností se také posoudí, zda v případě požáru nedojde k padání 
hořících částí hořlavých stavebních konstrukcí, které by mohly šířit požár na 
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sousední objekty. U obou norem je postup v podstatě shodný, pouze se liší 
v detailech při určování podkladů pro výpočet požárního rizika s ohledem na druh 
objektu a jeho parametry. V České republice lze také uplatnit inženýrský přístup při 
řešení této problematiky. Tento postup není detailně popsán a je v praxi uplatňován 
v omezené míře pouze některými specialisty na požární bezpečnost staveb - 
autorizovanými inženýry ČKAIT. 
 

Základním principem při stanovování odstupových vzdáleností vychází 
z úvahy, že oheň vzniká a hoří pouze uvnitř objektu, což v důsledku vede 
k nadhodnocení velikostí požárně nebezpečných ploch. 
 

Platné právní předepisují dodržení vzájemných odstupů mezi objekty. Vzájemné 
odstupy staveb mezi rodinnými domy jsou definovány Vyhláškou 501/2006 Sb. o 
obecných požadavcích na využívání území [20], konkrétně § 25, 

V prováděcím předpise ke stavebnímu zákonu [20] je stanoveno, že se stavby 
umisťují tak, aby stavba, ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. 
Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední 
blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku. Požárně 
nebezpečný prostor nemá zasahovat přes hranici stavebního pozemku kromě 
veřejného prostranství. Veřejné prostranství je podle stavební zákon součástí veřejné 
infrastruktury. Konkrétně jde o všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejnou 
zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící 
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Zda je pozemek 
veřejným prostranstvím, musí určit obec (město), na území kterého se pozemek 
nachází [21]. Tato ustanovení chrání zájmy vlastníků sousedních pozemků, které by 
mohly být přesahem požárně nebezpečného prostoru znehodnoceny, a zároveň 
umožňuje realizaci takových staveb tam, kde nemůže dojít k omezení práv 
budoucích stavebníků na sousedních pozemcích. Přesah požárně nebezpečného 
prostoru na sousední stavební pozemek totiž v jistém smyslu omezí výstavbu na 
tomto sousedním pozemku. Toto omezení se týká provedení případné stavby na 
tomto sousedním pozemku s ohledem na stavební konstrukce a technické provedení 
stavby. Majitelé dvou, popřípadě více sousedních pozemků musí vědět o záměrech 
umístění respektive výstavbě konkrétní stavby a v rámci řízení podle stavebního 
zákona pak mohou uplatňovat námitky proti záměru v rozsahu, jakým je jejich právo 
přímo dotčeno. 
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3.1 Postupy stanovení odstupových vzdáleností od stavebních 
objektů v ČR 
 

V podmínkách České republiky se odstupové vzdálenosti stanovují podle 
postupů, které jsou formulovány v normách zaměřených na problematiku požární 
bezpečnosti staveb [6,7]. V praxi lze také uplatnit inženýrský přístup při řešení této 
problematiky. V práci budou použity postupy, které se v některých individuálních 
případech používají a také postupy zcela nové. Budou využity zejména počítačové 
programy, které řeší přenos tepla zářením a využívají matematický popis tohoto 
přenosu tepla, při respektování nutných zjednodušení. 

 

4. Sdílení tepla zářením 
 

Při požárech se uvolňuje teplo, které se sdílí do okolí. Následně plameny a 
horké povrchy vyzařují tepelnou energii do svého okolí. Tepelné záření nevyžaduje 
ke svému transportu hmotné prostředí. Přenos tepla se uskutečňuje prostřednictvím 
elektromagnetického vlnění, které vzniká v důsledku tepelného stavu těles. Při 
dopadu záření na povrch jiných těles dochází k částečné přeměně zářivé energie 
zpět na energii tepelnou [1,3,14,17,18].  

 

4.1 Tepelné záření 
 

Z hlediska fyziky je možno definovat záření jako uspořádaný pohyb částic. 
Tepelné záření podobně jako jiné druhy záření se šíří rychlostí světla. Jednotlivé 
druhy záření se od sebe liší kmitočtem a vlnovými délkami. Tepelné záření může 
probíhat jak ve viditelné, tak i v infračervené části spektra. V reálné praxi s ohledem 
na velikost teploty povrchu se hlavní část zářivé energie proměňuje v teplo při 
vlnových délkách 0,76 – 15 µm. Tepelné záření ve viditelné části spektra má 
podstatný význam pouze při značně vysokých teplotách. [3,18] 

Tepelná energie vyzařovaná tělesem může být pohlcována nebo rozptylována 
prostředím, může dopadat na jiná tělesa, přičemž může dojít k jejímu částečnému 
pohlcení a k přeměně na teplo nebo na jiný druh energie. V podmínkách požáru se 
můžeme setkat s různými formami a parametry prostředí. Různá prostředí mohou mít 
také rozdílnou schopnost pohlcovat nebo rozptylovat tepelné záření. Například pevná 
tělesa a kapaliny silně pohlcují tepelné záření a plyny jej pohlcují jen velmi málo. 
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Suchý vzduch je průteplivý pro dlouhovlnné tepelné záření, ale vlhký vzduch i 
s poměrně malým obsahem vodní páry toto záření pohlcuje. Znečištěné plyny jsou 
při velké koncentraci částeček málo průteplivé pro krátkovlnné tepelné záření. 
Tepelné záření, které dopadá na povrch tělesa, je jím částečně pohlcováno, část 
energie tělesem prostupuje a část energie se odrazí zpět do okolního prostoru. 
Pohlcování, prostup a odraz tepelného záření vyjadřuje nejdůležitější radiační 
charakteristiky tělesa. [17,18] 

 

4.2 Součinitel ozáření 
 

Povrch vyzařovaného tělesa, při svém tepelném působení, předává zářivou 
energii druhému tělesu v závislosti na jejich vzájemných polohách. Ta závisí na jejich 
velikostech, vzdálenosti mezi nimi a úhly, pod kterými na sebe tělesa působí (obr. 1). 
Všechny tyto faktory vyjadřuje součinitel ozáření, který nabývá hodnot 10

,
≤< kiϕ .  

 

obr. 1 – Prostorové podmínky charakterizující součinitel ozáření [5] 

Obecně platí pro uzavřené soustavy podmínka 
ikkkii SS

,,
ϕϕ ⋅=⋅ , která vyjadřuje 

vtah mezi vzájemně ozářenou plochu. Součinitel ozáření mezi elementární plochou 

2
dS  a povrchem 1

S  lze vyjádřit: 

∫
⋅

⋅⋅⋅
=

1

21 2

2121

1

,

coscos1

S

dSS
r

dSdS

S π

ϕϕ
ϕ  , -    (4.1) 

Kde je: 

1
S  - povrch tělesa 1, m2 

2
S  - povrch tělesa 2, m2 
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r  - vzdálenost mezi povrchy, m 

iϕ  - úhly mezi normálou elementární plochy se spojnicí středů elementárních 

ploch, ° 
 

Součinitel ozáření se určuje pomocí rovnic, grafů nebo grafických metod. [14]. 
V technické praxi se nejčastěji používá postup pro určení součinitele ozáření, kdy 
elementární ploška je ozářena plochou tvaru obdélníku nebo čtverce. Elementární 
ploška a obdélník se nacházejí na rovnoběžných rovinách. Výpočetní vztah je určen 
pro výpočet součinitele ozáření od rohu obdélníka, který leží na normále procházející 
středem elementární plošky. Pokud je elementární ploška umístěna v prostoru tak, 
že normála vytyčená z jejího středu dopadá do vyzařované plochy obdélníka (obr. 2), 
je nutné obdélník pomyslně rozdělit na čtyři části a součinitel ozáření vypočítat pro 
každou z těchto částí. Výsledný součinitel ozáření je dán součtem dílčích součinitelů 
ozáření.  

 

obr. 2 – Rozdělení vyzařovaného obdélníku (čtverce) k určení součinitele ozáření 
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Kde je: 

ii ba ,  - délkové rozměry vyzařovaného obdélníka, m 

h  - odstupová vzdálenost, m 

 

Ve skutečných podmínkách technické praxe je výpočet součinitele ozáření 
složitější. V podmínkách požáru představuje plamen prostorový útvar a jeho tvar a 
velikost závisí na řadě faktorů. Při realizaci výpočtů je nutné provést určitá 
zjednodušení. Objem plamene je potřeba promítnout do roviny rovnoběžné s místem 
stanovení odstupu. Plamen se může svým tvarem blížit jiným známým útvarům, 
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například kuželu nebo válci. Pokud stanovíme výšku a rozměry plamene, můžeme za 
určitého zjednodušení a přiklonění se na stranu bezpečnosti použít rovnici (4.8). 
Plamen promítneme do roviny rovnoběžné s rovinou objektu, pro který tepelné záření 
hodnotíme.  

 

5. Řešení dle českých předpisů 
 

Kolem budovy zasažené požárem vzniká požárně nebezpečný prostor, ve 

kterém je hustota kritického tepelného toku větší než 18,5 2
.

−mkW  nebo tvoří tzv. 
“troskový stín“, což jsou místa možného dopadu hořících částí budov. Tento prostor 
je vymezen pro větší z těchto hodnot [6,7].  

Disertační práce se zaměří pouze na problematiku šíření požáru tepelným 
zářením. Požárně nebezpečný prostor je délkově vymezen odstupovou vzdáleností, 
kterou rozumíme vzdálenost mezi vnějším povrchem obvodové stěny posuzovaného 
stavebního objektu a místem, kde je kritická hustota tepelného toku rovna hodnotě 

18,5 2
/ mkW . Do výpočtu odstupové vzdálenosti nebudou zahrnuty vlivy klimatických 

podmínek (vítr, déšť aj.). Požárně nebezpečný prostor vzniká u požárních úseků, 
které mají zcela nebo částečně otevřené požární plochy v obvodových stěnách nebo 
střešním plášti a mají požární riziko. Určení požárně nebezpečného prostoru u 
střešních plášťů se určuje jak v rovině horizontální, tak i vertikální. Určení požárně 
nebezpečného prostoru od obvodových stěn je možné dvěma způsoby:  

a) odstupová vzdálenost se určí jednotlivě pro každou požárně otevřenou 
plochu, 

b) odstupová vzdálenost se určí pro celou stěnu nebo její část se 
zohledněním procenta požárně otevřených ploch. 

 

K určení odstupové vzdálenosti nám [6,7] dává dvě možnosti. Můžeme 
postupovat pouze na základě výpočtu dle tabulek, pokud známe rozměry vyzařované 
plochy, procento požárně otevřených ploch a výpočtové požární zatížení ( vp ) [6] 

nebo ekvivalentní dobu trvání požáru ( eτ ) [7] požárního úseku.  

Druhý způsob, který normy umožňují, je výpočet na základě poznatků ze 
sdílení tepla.  

5.1 Řešení dle softwaru 
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K výpočtu odstupových vzdáleností lze využít řady počítačových programů. 
S ohledem na dostupnost a zkušenosti při realizaci výpočtů odstupových vzdáleností 
bylo rozhodnuto o použití dvou programů, a to Firewind 3.4 [10] a Fire Dynamics 
Simulator 5.5.3 [9].  

 

6. Použití vodních clon k náhradě a ochraně stavebních konstrukcí. 
 

Normy požární bezpečnosti staveb umožňují nahradit požárně dělící 
konstrukce a uzávěrů otvorů ve stěnách samočinným požárně bezpečnostním 
zařízením, prokáže-li se experimentálně nebo výpočtem jejich ekvivalentní účinnost 
z hlediska požadavků na požární odolnost. K samočinným požárně bezpečnostním 
zařízením patří například vodní clona [2]. Vodní clony lze také použít k ochraně 
stavebních konstrukcí, zejména hořlavých konstrukcí, před působením tepla, které se 
uvolňuje při požáru a šíří tepelným zářením. Toto řešení umožňuje zkrátit odstupové 
vzdáleností.  

Útlum intenzity tepelného záření při použití vodní clony závisí na množství a 
tlaku proudící vody. Norma [8] uvádí, že při tlaku 0,1 MPa a intenzitě dodávky vody 
1,0 l.m-1.s-1 poklesne hodnota hustoty tepelného toku u vodní clony na 50% původní 
hodnoty.  

Podle [3] lze výpočet vodních clon postavit na principu zeslabení tepelného 
záření při jeho průchodu nedokonale průteplivým prostředím. Je známo, že 
s rostoucí teplotou zdroje záření se přesunuje maximum energie ve spektru směrem 
ke krátkým vlnám. Pro teploty požáru kolem 1000 až 1 200 0C a vlnové délky 
tepelného záření menší než 3 µm pohlcuje toto záření vrstva vody o tloušťce 
nejméně 1 mm. Vrstva vody o tloušťce 10 mm pohlcuje prakticky veškeré záření 
s vlnovou délkou větší než 1,5 µm. Vodní clony zvyšují svoji účinnost v kombinaci 
s pevnou přepážkou nebo sítovým předělem. Účinek tohoto předělu spočívá v tom, 
že síť lokalizuje konvekční proudy a tím i přenos tepla prouděním.  Vodní clony 
mohou snížit hustotu tepelného záření až o 90 %. Účinnost je závislá na stupni 
disperze vody, množství vody a tloušťce vrstvy vody. 

 
  
 
 

6.1 Experimentální ověření účinnosti vodních clon 
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Teoretický postup stanovení účinnosti vodních clon byl ověřen experimentem 
[15]. Při velkorozměrových zkouškách byla u vybraných typů vodních clon ověřovaná 
hodnota snížení hustoty tepelného toku. Vodní clony tvořil potrubní rozvod s tryskami 
a armaturami. Potrubí s různými typy trysek byla instalována ve třech řadách 
vzdálených 500 mm od sebe. Z hlavního přívodního potrubí DN 50 byly vedené 3 
rozváděcí potrubí DN 32. Pro realizaci měření v různých variantách spuštění trysek 
ve vodních clonách, byl na každém potrubí a před každou tryskou osazen kohout. Na 
potrubích byly osazeny tyto trysky: 

 
1.  1 kus aktivační ventil TW DN32 se stěnovou tryskou Ty 3331 (K-faktor 80). 
2.  6 kusů trysek s plochým výstřikem (K-faktor 25) ve třech řadách po dvou 
kusech. 
3.  2 kusy trysek MV 47 (K-faktor 80) v jedné řadě. 
4.  2 kusy trysek TY-B (K-faktor 80) v jedné řadě. 

 
Výpočet tepelných toků byl proveden zjednodušeně pro uzavřenou soustavu. 

S ohledem na tyto faktory byl výsledný pokles intenzity tepelného záření při 
průchodem vodní clonou upraven a to směrem na stranu bezpečnosti.  

Vzhledem k tomu, že nebylo možno zajistit rovnoměrné hoření, byly výsledky 
měření částečně korigovány [4] : 

2a  vodní clonu vytvoří trysky RD 25 s plochým výstřikem v jedné řadě    60 % 
2b  vodní clonu vytvoří trysky RD 25 s plochým výstřikem ve dvou řadách    50 % 
2c  vodní clonu vytvoří trysky RD 25 s plochým výstřikem ve třech řadách   39 % 
3..vodní clona je vytvořena z drenčerových trysek MV 47      16 % 
4  vodní clona je vytvořená ze stojatých trysek TY-B       17 % 
 

7. Posuzovaný objekt 
 

Pro hodnocení výpočtů velikosti odstupových vzdáleností a hodnocení 
použitých stavebních konstrukcí, které lze umístit do požárně nebezpečného 
prostoru byl vybrán objekt na stavbě Vědeckotechnologického parku 4MEDI – 
Corporate Biotech Park for Medical Inovations Ostrava [5]. 

Jedná o laboratorně administrativní objekt SO 01, který bude sloužit pro 
potřeby Vědeckotechnologického parku 4MEDI – Corporate Biotech Park for Medical 
Inovations. Obsahuje specializované laboratoře, zaměřené na výzkum a tkáňové 
inženýrství a prostory pro aplikaci a výrobu v medicínské oblasti. Součástí 
specializovaných provozů je i jejich nezbytné administrativní, hospodářské a 
technické zázemí. Objekt je situován do nezastavěné plochy parku v areálu Fakultní 
nemocnice Ostrava – Poruba. Objekt má nepravidelný půdorys s největším 
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rozměrem v podélném směru 80 m a v příčném směru 32 m. K objektu je 
vybudovaná přístupová komunikace, navazující na stávající komunikace v areálu 
Fakultní nemocnice Ostrava. Z čelní fasády je řešen pouze přístup pro pěší. Příjezd 
k objektu a zásobování je řešeno ze zadní strany objektu.  

 

7.1 Odstupové vzdálenosti 
 

Požárně nebezpečný prostor od obvodových stěn objektu byl stanoven podle 
[6], příloha F, tab.F.1nebo tab.F.2. 

Laboratorně administrativní objekt je situovaný v areálu FN Ostrava – Poruba 
jako volně stojící. Odstupové vzdálenosti mezi posuzovaným objektem a sousedními 
objekty v areálu FNO jsou vyhovující [7,16].  

Objekt je situovaný uvnitř areálu FN. Požárně nebezpečným prostorem od 
obvodových stěn nejsou ohroženy cizí pozemky.  

 

8. Výpočet odstupových vzdáleností 
 

Pro posuzovaný objekt byly stanoveny odstupové vzdálenosti a vymezen 
požárně nebezpečný prostor v souladu s postupy definovanými v [17]. V tomto 
případě nebyl použit přesnější výpočet, ani nebyl použit inženýrský přístup pro 
hodnocení odstupových vzdáleností. 

 

8.1 Přesnější výpočet podle norem 
 

Podle norem požární bezpečnosti staveb [6,7] se tato metoda používá ke 
stanovení odstupové vzdálenosti v návaznosti na stanovené požární riziko. 
Výpočtové požární riziko, resp. ekvivalentní doba trvání požáru při výpočtu 
odstupové vzdálenosti představuje dobu rozvoje požáru. V závislosti na čase se 
podle teplotní normové křivky stanoví teplota plamenů v hořícím prostoru. Z teploty 
plamenů je stanovena vyzařující hustota tepelného toku. Na základě znalosti hustoty 
tepelného toku a součinitele ozáření je stanovena hustota tepelného toku v různých 
vzdálenostech od vyzařující plochy a postupným přiblížením se hledá vzdálenost, ve 
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které dopadající hustota tepelného toku klesne pod 18,5 kW.m-2. Zjednodušeně je 
možné využít tabulek v přílohách norem.  

 

8.2 Výpočet pomoci programu FIREWIND 
 

Počítačový program FIREWIND [10,12]umožňuje určit hustotu tepelného toku 
dopadající na bod ozařovaný až ze tří směrů v různých vzdálenostech a v různé 
poloze vůči sálavé rovině.  
 
lok C,1.NP 
východní fasáda 
l = 30 m, hu = 4,2 m, pv = 56,1 kg.m-2, po = 40%, d = 5,0 m 

 

tab. 1 – požárně nebezpečný prostor, blok C, 1.NP – východní fasáda 

Souřadnice [m] 0 3 6 9 12 13,5 15 15,1 15,2 15,4 15,5 

Odstup [m] 5,00 5,00 4,9 4,8 4,3 3,7 2,7 2,5 2,3 1.9 1,6 

 

V hodnoceném případě je na obr. 3 zakreslen požárně nebezpečný prostor 
s odstupovou vzdáleností. 

 

Obr.3 – Požárně nebezpečný prostor, blok C, 1.NP – východní fasáda 

 

 

 

8.3 Určení odstupových vzdáleností pomocí programu Fire 
Dynamics Simulator 
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K určení odstupových vzdáleností od objektu pro kritickou hodnotu hustoty 
tepelného toku 18,5 kW·m-2 byl dále využit numerický model programu Fire 
Dynamics Simulator verze 5.5.3 (dále jen „FDS“) [9,11].  

 

Výsledky simulace 

Výsledky simulace při využití horizontálních řezů k určení kritické hodnoty 
hustoty tepelného toku 18,5 kW·m-2 jdou vidět na obr.4 Jedná se o porovnání 
horizontálních řezů pořízených ve stejném čase simulace. 

 

obr.4 - Hustota tepelného toku ve výšce 1,5 m od země se znázorněnou kritickou 
hodnotou 18,5 kW·m-2 

 

9. Dimenzování vodních clon 
 

V souladu s právními předpisy stanovit proluku mezi objekty, až na hodnotu 4 
m. Velikost navržené proluky může svou hodnotou překročit velikost odstupové 
vzdálenosti. V tomto případě je nutné chránit stavební konstrukce vodní clonou před 
možným přenesením požáru. Vodní clona musí k ochraně hořlavých stavebních 
konstrukcí zajistit pokles hustoty tepelného toku na hodnotu 18 500 W.m-2. Na 
základě realizovaných výpočtů bylo u posuzovaného objektu u požárního úseku N 
1.3 v bloku C v závislosti na čase vypočtena maximální hodnota hustoty tepelného 
toku 22 110 W.m-2. Potřebný pokles tepelného záření podle výpočtů zajistí vodní 
clona tloušťky nejméně 7 cm a na vytvoření vodní clony je třeba dodat 0,0017 kg.m-2. 
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Požadovanému poklesu hustoty tepelného toku odpovídají následující typy 
vodní clony [15]: 

• drenčerové trysky MV 47  
• stojaté trysky TY-B  

 

10. Hodnocení ekonomické náročnosti 
 

Pro zjednodušení byla vybrána jen nezbytná technická infrastruktura, která je 
v zásadě nezbytná pro většinu nyní budovaných objektů. Objekt sám je již situován 
vůči komunikaci a ostatním objektům Nejsou zde zahrnuty náklady na zemní práce, 
zásobování plynem, veřejné osvětlení, místní komunikace, zeleň a mnohé další. 
V porovnání s cenami pozemků přesto tvoří náklady na tuto infrastrukturu významný 
podíl z vynaložených prostředků. Ceny pozemků se ve většině případů odvíjejí od 
velikosti aglomerace, atraktivnosti lokality a její dopravní dostupnosti.  

Primární proto musí být úspora zabrané plochy při realizaci zejména nových 
investic, podpořená docílenou vyšší efektivitou vynaložených investičních nákladů. 
Menší potřeba pozemků a z toho plynoucí nižší pořizovací cena povede prioritně 
k úspoře investičních nákladů. Sekundárně dojde zkrácením tras dopravně-technické 
infrastruktury k dalším významným úsporám a terciálně i ke snížení nákladů, 
spojených s provozem a běžnou údržbou. 

 

10.1 Náklady na pozemky a infrastrukturu 
 

Pro posouzení ekonomické náročnosti na pozemky a technickou infrastrukturu 
byly hodnoty v Praze, Brně, Ostravě a Olomouci [19]. 
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Obr. 5 – Cena nezastavěných pozemků v závislosti na ploše 

 

 

 

Obr. 6 – Cena zastavěných pozemků v závislosti na ploše 

 

Z uvedených údajů na obrázku č. 5 a 6 je zřejmé, že vyšší ceny jsou ve 
většině případů u pozemků ve větších městech, než u měst menších. S ohledem na 
ceny pozemku dominuje centrum Prahy. 
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Obr. 7 – Cena za infrastrukturu u zastavěných pozemků 

 

 

 

Obr. 8 – Cena za infrastrukturu u nezastavěných pozemků 

 

Z uvedených údajů na obrázku č. 7 a 8 je zřejmé, že ceny za infrastrukturu 
mají v podstatě stejnou hodnotu. Vyšší hodnoty vykazují zastavěném pozemky. 
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11. Úspory a obecné závěry 
 

Ke stanovení odstupových vzdálenosti byly využity různé postupy, které lze 
v současné době využít v projekční praxi. S ohledem na množství údajů vstupujících 
do výpočtů a použitý postup řešení byly dosaženy pro vybraný objekt rozdílné 
výsledky. Výsledky byly zakresleny do obrázku č. 9. 

Z realizovaných výpočtů je zřejmé, že zpřesněné výpočty vedou ke snížení 
hodnoty odstupových vzdáleností a tedy ke zmenšení velikosti požárně 
nebezpečného prostoru. To umožní lépe a efektivně umísťovat objekty na pozemcích 
a v zastavěném území. Snížené nároky na zastavěné území se projeví jak ve 
zmenšené ploše, vyjádřené v m2, tak i ve zkrácených délkách rozvodů technicko – 
dopravní infrastruktury, vyjádřených v běžných metrech jednotlivých sítí. Zpřesnění 
výpočtů odstupových vzdálenosti může vést ke snížení jejich velikosti a délek. To 
vede ke snížení nákladů na nákup pozemku, nákladů na vybudování technicko – 
dopravní infrastruktury a také náklady na jejich provozuschopnost. Výsledné úspory 
pak mohou nabývat individuálně rozdílných hodnot především v oblasti infrastruktury 
a to v závislosti na možnostech umístění objektů vzhledem ke stávajícím páteřním 
rozvodům sítí a komunikací.  
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Obr. 9 – Odstupové vzdálenosti posuzovaného objektu 
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Údržba stavby je přitom povinností každého jejího vlastníka. Vlastník má 
povinnost udržovat stavbu v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a 
rozhodnutím stavebního úřadu tak, aby nevzniklo nebezpečí požárních a  
hygienických závad, nedošlo ke znehodnocení stavby nebo jejího vzhledu a aby se 
co nejvíce prodloužila její uživatelnost, tedy výnos z ní. Podle stavebního zákona [22] 
se údržbou stavby rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, 
aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její 
uživatelnost.  

Optimální postup při údržbě a obnově musí vycházet z diagnostiky 
současného stavu budovy, z nových technologických postupů a ze zohlednění 
finanční náročnosti navrhovaných postupů. Uživatel stavebního díla přitom bývá 
v mnoha případech odlišný od vlastníka. Dalším subjektem, který zasahuje do 
procesů údržby a hájí celospolečenské zájmy je stát. Každý z těchto subjektů 
uplatňuje přitom jiné priority – užitek, cenu, celospolečenské zájmy. K řešení procesů 
údržby a obnovy staveb lze přistupovat také s využitím zásad Facility managementu 
[13]. Harmonogram údržby a obnovy, členěný dle jednotlivých konstrukčních částí 
budovy by měl být podle ustanovení [22] zpracován a pravidelně aktualizován 

Pro správce majetku je důležité vědět, kolik finančních prostředků bude 
zapotřebí pro jeho dlouhodobou obnovu a údržbu. Zpracování plánu údržby a obnovy 
je nezbytnou součástí finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených s životním 
cyklem stavebního díla. Výstupy pak monitorují a predikují příjmové a výdajové 
potřeby z provozování posuzovaných objektů. V krajním případě se může ukázat, že 
dlouhodobý provoz některých budov může být ztrátový a je lepší se objektu zbavit 
nebo změnit způsob a úroveň užívání objektu. 

 

11.1 Úspory u požárně nebezpečné plochy 
 

         Níže uvedené úspory jsou vyčísleny u hodnoceného objektu 4MEDI v případě 
jeho alternativního umístění v posuzovaných lokalitách. Ceny jsou uvedeny v Kč a 
vztaženy jsou pouze k průměrným kupním cenám pozemků. 
 

Rozsah PNP dle ČSN:  1 268,3 m2 

Rozsah PNP dle výpočtu: 745,3 m2 

Možná úspora:  523,0 m2  

         S ohledem na použití inženýrského přístupu k řešení odstupových vzdáleností, 
tedy přesnějších kvantifikace jejich velikosti bylo u posuzovaného objektu dosaženo 
úspory při vymezené požárně nebezpečného prostoru 41,24%. 
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Tab. 3 – Kvantifikace velikosti úspor 

město průměrná 
kupní cena 

cena PNP dle 
ČSN 

cena PNP dle 
výpočtu 

úspora 

Ostrava 906,- 1 149 078,80 675 241,80 473 837,00 

Olomouc 1 298,- 1 646 253,40 967 399,40 678 854,00 

Brno 2 799,- 3 549 971,70 2 086 094,70 1 463 877,00 

Praha 4 6 937,- 8 798 179,10 5 170 146,10 3 628 033,00 

Praha 1 37 707,- 47 823 788,10 28 103 027,10 19 720 761,00 

 

11.2 Hodnocení uplatněných postupů 
 

Disertační práce předložila návrh řešení na efektivní stanovení vzájemného 
polohování objektů tak, aby byla zajištěna ochrana objektů před šířením ohně po 
vzniku požáru. V práci byly ukázány současné postupy, které jsou definované 
v platných normách a v praxi se využívají řadu let. Byly uplatněny postupy, které 
zpřesňují stávající výpočty. Byly také využity postupy výpočtů s využitím výpočetní 
techniky, které jsou postavené na modelování průběhu požáru a jeho šíření do okolí 
místa hoření. Některé z použitých postupů, kladou na samotné výpočty značné 
nároky z hlediska počítačového vybavení, a také na výpočetní čas.  

 

Je nutno mít na zřeteli fakt, že uvedené výsledky jsou natolik individuální pro 
daný prostor, že jejich vyčíslování a zobecňování pro jiný prostor by nebylo seriózní. 
Jde pouze o naznačení možného rozsahu, nebylo možno se v práci věnovat všem 
možným aspektům. 

Samotné výpočty odstupových vzdáleností jsou postaveny na principu řešení 
šíření tepla zářením. Ten vychází z rovnice popsané Stefan – Boltzmanovým 
zákonem. Přesné výpočty lze realizovat, pokud budou do výpočtů vstupovat přesné 
vstupní údaje. Získat pro konkrétní případ přesné údaje o parametrech požárů je 
velmi obtížné. Tato disertační práce ukázala na možnosti, jak zpřesnit výpočty 
odstupových vzdáleností použití dostupných výpočetních postupů a údajů, které 
vstupují do těchto výpočtů. V žádném případě nejde o zcela vyčerpávající řešení této 
problematiky. Například nebyla řešena problematika určení hodnot, které 
charakterizují zapálení hořlavých hmot vyjádřené kritickou hodnotou hustoty 
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tepelného toku. Ve výpočtech byla použita v praxi požívaná hodnota 18 500 W.m-2. 
Tato hodnota nerespektuje druh hořlavého materiálu, způsob zapálení, ani dobu 
tepelného působení. Velmi obtížné je také stanovit parametry požáru, zejména 
teplotu a velikost vyzařovaných ploch s ohledem na variabilitu v rozmístění hořlavých 
hmot. Zde je nutno vycházet a pravděpodobného hodnocení podmínek vzniku 
požáru a také z údajů získaných při experimentech a z praktických zkušeností. 

 

11.3 Komentář 
 

Disertační práce byla zaměřena na vyhodnocení dvou stanovených hypotéz. 
Řešením bylo prokázáno splnění obou.  

1. hypotéza – snížení hodnot odstupových vzdáleností o 20 % proti 
zjednodušeným postupům formulovaným v normách požární bezpečnosti 
staveb při užití matematických postupů, uplatňujících teorii přenosu tepla byla 
splněna vypočtenou úsporou ve výši 41,24 %. Stanovená hypotéza tak byla 
výrazně překročena. V praxi nemusí být shodných výsledků dosaženo ve 
všech případech, dá se však předpokládat, že ve většině bude. 

2. hypotéza – tepelným stíněním lze chránit stavební konstrukce umístěné 
v požárně nebezpečném prostoru před jejich zapálením. Hypotéza byla 
doložena výpočtem požárních clon, při jejichž využití je rovněž možno 
polohovat stavební objekty v požárně nebezpečném prostoru. Vzhledem 
k určité technické náročnosti a nutnosti technického dohledu by se mělo 
tepelné stínění používat spíše ve výjimečných případech, jako je zástavba 
proluk a doplnění historické zástavby. 

 

12.  Teoretický a praktický přínos práce 
 

Při formulování vědeckého problém této práce se vycházelo z popsaných 
postupů stanovení odstupových vzdáleností. V praxi používaný postup, který je 
popsán v platných normách, využívá jen princip přenosu tepla zářením. Celý postup 
stanovení odstupů je proti realitě zjednodušen a neobejde se bez tabelovaných 
hodnot, které jsou nezbytné pro zjednodušený výpočet. Postupy stanovení 
odstupových vzdáleností, které využívají modelování průběhu požáru a jeho šíření 
do okolí místa hoření, využívají s rozdílnou přesnosti údaje o předpokládaném 
požáru a také vliv času na šíření tepla. 
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Přínos této práce je možno spatřovat ve více oblastech a to rozšířením 
poznatkové sféry a nastíněním nových směrů při hledání řešení, jak do budoucna 
čelit masivnímu úbytku zemědělské půdy. Úsilí o snižování nároků na rozlohu ploch,  

Je možno konstatovat, že původní záměr se setkal s pozitivním výsledkem. 
Původní hypotéza byla prokázána a bylo doloženo, že odstupové vzdálenosti, 
navrhované podle stávající legislativy, jsou předimenzovány. Postupu, uplatněné 
v této práci lze již nyní uplatnit v praxi. Bude ovšem nutno změnit celou filosofii 
přípravného procesu nově zamýšlených investic. Jejich prvotním hlediskem musí být 
maximální efektivnost vynaložených prostředků a to nejen při samotné realizaci. 
Investoři a projektanti by se měli ještě v daleko větší míře zajímat o sumy budoucích 
provozních nákladů a nákladů na opravy a rekonstrukce. Při uvažovaném životním 
cyklu stavby v délce 100 let tvoří řádově tříčtvrtinový podíl na celkových nákladech 
stavby, což už jsou velice významné částky, i z pohledu dnešních cen. O tom, jak 
efektivní a ekonomicky náročný bude provoz stavebního objektu, se rozhoduje již 
v období jeho příprav. Tento trend by se měl proto dostat i do výuky stavebních fakult 
a středních stavebních škol. 

 

13. Závěr 
 

V této práci byly v rámci konkrétně řešeného případu vypočteny zmenšené 
nároky na zastavěné území a vyčísleny možné úspory. Snaha snížit nároky 
potřebných ploch pro investiční výstavbu se opírá o úspory zastavěného území, 
v tomto případě pro výrobní a obchodní plochy. Je to jeden z pokusů přiblížit situaci a 
nastartovat proces hledání nových řešení. Mohl by představovat pro projektanty a 
investory nově budovaných investic jednu z možných variant pro komplexní řešení 
celého procesu. Nová technická řešení budou, při velmi dynamickém rozvoji 
speciálních technologií a jejich stále nižší finanční náročnosti, hrát v krátké době 
stále významnější roli. Naopak stále rostoucí ceny stavebních pozemků a jejich 
očekávaná stále obtížnější dostupnost bude investory stále více nutit k hledání 
úspor. A to i z toho důvodu, že nedostatek zemědělského půdního fondu představuje 
vážnou hrozbu pro další existenci společnosti.  

Tyto zatím teoretické výstupy bude nyní potřebné uvést do praxe. Vzhledem 
k určité zakódovanosti celého investičního procesu to nebude snadná ani 
jednoduchá záležitost. Bude proto nezbytné zahájit odbornou diskusi k tomuto 
tématu, realisticky nastínit další postup a stanovit nové směry výzkumu a vývoje 
v této oblasti. Ten by měl být zaměřen především na tyto dva hlavní směry: 
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- Vědecko – výzkumnou činnost 

Podobných výsledků, jako u zkoumaného zdravotnického objektu, lze s velkou 
pravděpodobností docílit i v oblasti bytové, sociální, školství, administrativy a 
dalších. Výzkum by měl podrobně prozkoumat možnosti v jednotlivých 
oblastech a hledat další multiplikační efekty. 

 

- Praktickou činnost 

Státní správa, zejména v úrovni centra, by měla tyto výsledky následně použít 
při formulaci odborných rozhodnutí a zapracovat je do legislativy. Obdobně se 
to týká i krajského článku veřejné správy a v lokální rovině minimálně 
statutárních měst. 

 

Jedním ze základních cílů práce je omezení záboru zemědělského a půdního 
fondu. Výsledky, prezentované v této práci jsou v tomto směru natolik nové a 
přínosné, že by bylo jistě velmi vhodné je prezentovat v odborných časopisech 
seznámit s nimi i členy ČKAIT, při jejich pravidelném vzdělávání. 
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