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Anotace 
Práce řeší problematiku působení tepla a toxických zplodin hoření na osoby při 

evakuaci. Zaměřuje se na vznik a rozdělení produktů hoření, nebezpečí pro osoby 

vyskytující se v prostředí požáru, toxické zplodiny hoření, hodnocení jejich toxicity 

a faktory, které ovlivňují chování osob při evakuaci. Součástí práce je popis simulačního 

programu pro modelování požáru a evakuace osob, pomocí něhož byly vytvořeny 

simulace. Provedené simulace demonstrují vliv tepla a toxicity zplodin hoření na lidský 

organismus. 
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Annotation  

This bachelor thesis examines the issue of how heat and toxic exhausts affect 

people during evacuation. The thesis focuses on combustion products and their danger for 

people who occur in the close vicinity of fire; on toxic combustion exhausts, their toxic 

evaluation and factors which influence behaviour of people during evacuation. This thesis 

contains a description of simulation software for fire modeling and people evacuation with 

which simulations of fire evacuation were created. Performed simulations demonstrate the 

heat and toxic combustion exhausts impact on the human organism. 
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Úvod 

V současné době žijeme ve světě, kde i přes stále se zvyšující požadavky na požární 

prevenci dochází k velkému počtu požárů a k znepokojivým následkům. Vliv na tento 

trend mají i stále nové produkty, které se od sebe liší fyzikálními i chemickými 

vlastnostmi. Jejich hořením dochází k vývinu zplodin hoření, které negativně působí na 

lidský organismus. Přítomnost zplodin hoření v uzavřeném prostoru může vyvolat kašel, 

dráždění očí nebo bolest hlavy. Některé látky mohou způsobit nádorová onemocnění nebo 

mutaci genetické informace. V krajních případech může nastat smrt. 

 Vzhledem k tomu, že lidský život je při záchraně řazen na první místo, je vhodné 

využít simulačních programů pro vytvoření situace s možným místem vzniku požáru a tím 

předejít zbytečným ztrátám na životech. Vytvořením simulace se lze alespoň částečně 

přiblížit reálným podmínkám v místě požáru. Některé programy jsou určeny pouze pro 

evakuaci osob, čímž lze například zjistit potřebný čas pro opuštění objektu z místa 

ohrožení do bezpečí. Existují však i propracovanější programy umožňující matematické 

modelování konkrétního požáru a s tím spojenou evakuaci. I přes spoustu různých funkcí 

však neumožňují zavedení individuálního chování jednotlivých osob. 

 Pro práci bylo použito programu Fire Dynamics Simulator with Evacuation (dále 

jen ,,FDS+Evac“), který umožňuje vytvoření simulace požáru spojeným s evakuací osob 

z místa ohrožení.  

 Cílem práce je provést hodnocení vlivu toxicity zplodin hoření  na osoby při 

evakuaci z objektu vytvořením dvou simulačních situací. 
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Rešerše 

Cílem této rešerše bylo prozkoumat dokumenty zabývající se vlivem tepla, 

toxicitou zplodin hoření, evakuací osob a matematickým programem FDS+Evac pro 

modelování požáru. Důraz byl kladen především na informace týkající se vlivu toxických 

zplodin hoření na lidský organismus. 

Pro účely této rešerše byly prostudovány odborné publikace a dostupné zdroje 

informací, které se týkají toxicity zplodin hoření, evakuace osob a matematického 

modelování. 

Odborných publikací a článku vztahujícím se k výše uvedeným tématům je velmi 

mnoho a proto byly vybrány pouze ty nejužitečnější, ze kterých byly získány potřebné 

informace.  

Na úvod bylo nutné získat informace popisující vznik a rozdělení zplodin hoření. 

Toto téma je velmi dobře vysvětleno v odborné publikaci [1]. Dále se tato kniha zabývá 

podmínkami, které ovlivňují způsob hoření, složení a množství zplodin hoření.   

Další zdroj [9] se zabývá především problematikou vzájemné interakce mezi 

toxickými látkami a lidským organismem. Podrobně popisuje chemické přeměny látek 

vstupujících do organismu, některé zplodiny hoření a jejich negativní působení na člověka.  

Účinky zplodin hoření jsou popsány v publikaci [4], kde jsou podrobněji 

vysvětleny jejich narkotické a dráždivé účinky. Tato kniha se dále zabývá chováním osob 

při požáru.  

Toxicitou plynů vznikajících při požáru, které do těla vstupují perorálně, 

perkutánně nebo inhalací se zabývá odborná publikace [5]. Popisuje i zjednodušený postup 

výpočtu pro frakční efektivní dávku. 

V odborné publikaci [6] jsou vypsány konkrétní zplodiny hoření a jejich 

koncentrace, které mají nežádoucí účinky na lidské zdraví. Také jsou zde popsány možné 

druhy otrav. 

Evakuace osob je velmi dobře zpracována v odborné publikaci [26] zabývající se 

jejím rozdělením a faktory ovlivňující chování osob při evakuaci. Publikace popisuje 

i výpočet pro potřebnou dobu evakuace. 
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Odborná publikace [16] je zaměřena na modelování požáru. Zabývá se popisem 

teoretických poznatků o charakteristických rozměrech těla a pohybu osob, rovnic pro 

výpočet celkové frakční efektivní dávky na člověka. K tomuto výpočtu jsou vypsány dílčí 

výpočty pro jednotlivé zplodiny hoření. Dále jsou zde vysvětleny různé typy chování osob, 

které se pro simulaci mohou využít. Příručka [17] je doplňujícím materiálem pro vytváření 

ukázkových příkladů. 

Publikace zabývající se produkty hoření, jejich toxicitou a evakuací byly vydány 

českými a slovenskými autory v letech 1999-2008. Pro ucelení informací byly použité 

další informační zdroje [11], [12], [19], [20] a [24]. 

Lze říci, že simulací požáru spojenou s evakuací osob se nejlépe v Evropě zabývá 

Finsko, odkud pochází již několik verzí simulačního programu FDS+Evac [16]. 
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1 Faktory související s průběhem požáru 

Osoby nacházející se v objektu zasaženém požárem jsou ohroženy na zdraví 

a životě. Při požáru mohou být ohroženi lidé, zvířata nebo majetek. Vzhledem k tomu, že 

životy a zdraví jsou nenahraditelné oproti majetku, je nutné dbát na rychlou a bezpečnou 

evakuaci. Cílem evakuace jsou minimální, nejlépe však nulové ztráty na životech a zdraví. 

Evakuaci osob z objektu zasaženého požárem ztěžují následující faktory [23]: 

 plamen, 

 teplo, 

 zplodiny hoření, 

 nedostatek kyslíku, 

 kouř. 

Jednotlivé faktory ovlivňující evakuaci jsou popsány v kapitole 4.2, 2.1. 

Tato práce se podrobněji zabývá toxicitou zplodin hoření na člověka. Podle 

stechiometrie příslušné oxidační reakce lze hoření rozdělit na dokonalé a nedokonalé. Při 

dokonalém hoření dochází ke stechiometrickému průběhu chemické reakce za 

dostatečného množství oxidačního prostředku. Při tomto procesu nevznikají produkty 

schopné dalšího hoření, nejčastěji vzniká oxid uhličitý a vodní pára [2, 6]. 

 C(s) + O2(g) → CO2(g)          (1) 

Nedokonalé hoření probíhá za nedostatku oxidačního prostředku a tím dochází ke 

vzniku zplodin hoření, které jsou schopné dalšího hoření. Produkty nedokonalého hoření 

jsou často výbušné a toxické látky. Lze mezi ně zařadit oxid uhelnatý, kyanovodík, nitrózní 

plyny a další. Tyto látky nejvíce ohrožují osoby. Každý požár lze označit jako nedokonalé 

hoření [2]. 

 2 C(s) + O2(g) → 2 CO(g)      (2) 

Další formou hoření může být explozivní hoření. Jedná se o fyzikálně-chemickou 

reakci, při které dochází k rychlému uvolnění velkého množství energie. Chemický výbuch 

probíhá formou explozivního hoření nebo detonace, které se od sebe liší především 

rychlostí šíření rázové vlny [2]. 



  

 5 

 

2 Produkty hoření 

Při hoření dochází u každé látky k chemické transformaci. K přeměně látek může 

dojít následnou reakcí či rozpadem. Základními produkty požáru jsou teplo, světlo, kouř, 

plynné zplodiny a nespalitelný tuhý zbytek (popel). Zplodiny hoření lze rozdělit podle 

skupenství a dále podle průběhu chemické reakce na zplodiny dokonalého a nedokonalého 

hoření. Obecně se produkty hoření dělí do 3 skupin – asfyxanty, iritanty, toxikanty. 

Asfyxanty jsou látky způsobující ztrátu vědomí, mezi které jsou řazeny oxid uhelnatý, oxid 

uhličitý, kyanovodík a nedostatek kyslíku. Iritanty jsou chlorovodík, bromovodík, oxid 

siřičitý, směs oxidu dusnatého a oxidu dusičitého, které dráždí dýchací soustavu. Toxikanty 

způsobují otravu. Patří mezi ně například fluorovodík [4, 5]. 

Tabulka 1- Rozdělení zplodin hoření [1] 

 

 

zplodiny 

hoření  

 

 

 

  pevné 

popel 
dokonalé hoření 

sírany, soli kovů, oxidy,           

uhličitany 

nedokonalé hoření z části degradovaný materiál 

kouř 

dokonalé hoření oxid fosforečný, části popela 

nedokonalé hoření 
saze, nespálené částice hořící 

látky 

  kapalné 
páry, 

mlhy 

dokonalé hoření vodní pára 

nedokonalé hoření 
ketony, uhlovodíky, aldehydy, 

alkoholy, karboxylové kyseliny 

 plynné 
dým, 

kouř 

dokonalé hoření 
nitrózní plyny, oxid uhličitý,   

dusík, halogenvodíky, oxid      

siřičitý 

nedokonalé hoření 
uhlovodíky, kyanidy, oxid     

uhelnatý 

Složení a množství zplodin hoření závisí především na chemickém složení 

hořlavých látek, druhu a množství oxidačního prostředku a teplotě. Hořlavé látky tvoří 

převážně uhlík, dusík, síra, fosfor, vodík a kyslík. V produktech hoření lze nalézt oxidy 

těchto prvků, např. oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxid siřičitý a další [4]. 

 Například při hoření plastů, které obsahují uhlík se ve zplodinách hoření vždy 

vyskytuje oxid uhličitý, oxid uhelnatý, kyslík a vodní pára. U plastů, které obsahují dusík, 

převažuje ve zplodinách hoření kyanovodík, nitrily a další dusíkaté sloučeniny [6]. 



  

 6 

 

Pokud je při hoření dostatečné množství kyslíku, mezi produkty hoření pak patří 

oxid uhličitý, oxid uhelnatý a vodní pára. Poměr mezi koncentracemi oxidu uhličitého 

a oxidu uhelnatého je poměrně vysoký, protože při dokonalém spalování je potlačen vznik 

oxidu uhelnatého. Při nedokonalém hoření, tj. s omezeným přístupem vzduchu, se poměr 

koncentrací snižuje [6]. 

 Při nižších teplotách (300 – 400 °C) vzniká malé množství produktů hoření 

v důsledku menšího množství oxidačních reakcí. V rozmezí teplot 400–700 °C dochází 

ke vzniku produktů hoření o vysoké koncentraci. S rostoucí teplotou nad 700 °C klesá 

množství produktů hoření, avšak dochází k nárůstu množství látek, které při těchto 

podmínkách nepodléhají tepelném rozkladu. S rostoucí teplotou se posune rovnováha 

Boudouardovy reakce ve směru oxidu uhelnatého [3, 6].  

 C(s) + CO2(g) → 2 CO(g) (3) 

2.1 Nebezpečí zplodin hoření 

Osobám v místě požáru hrozí nebezpečí vyplývající ze sníženého obsahu kyslíku 

v ovzduší, zvýšené teploty prostředí, přítomnosti kouře a toxických zplodin hoření. 

2.1.1 Snížený obsah kyslíku v ovzduší 

Při hoření dochází ke snižování koncentrace kyslíku ve vzduchu v důsledku 

spalování a také k vytlačování vzduchu s vysokým obsahem kyslíku zplodinami hoření. 

V ovzduší se nachází za normálních podmínek 21 obj. % kyslíku. Pokles kyslíku začne 

lidský organismus vnímat pod 18 obj. %. Symptomy při snížené koncentraci kyslíku 

v ovzduší jsou uvedeny v tabulce 2 [2].  

Nižší obsah kyslíku se nejčastěji vyskytuje při požárech v uzavřených prostorách 

a tam, kde došlo k inertizaci prostředí dusíkem nebo oxidem uhličitým [2]. 

Tabulka 2 - Koncentrace kyslíku [2] 

Koncentrace kyslíku v ovzduší [obj. %] Symptomy 

21 normální obsah kyslíku v ovzduší 

17 zrychlení dýchání 

12 bolest hlavy, únava, mdloby 

9 ztráta vědomí 

6 po několika minutách smrt udušením 
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3 Zvýšená teplota prostředí 

Při hoření hrozí vdechnutí horkých zplodin, důsledkem čehož může nastat 

poškození dýchacích cest. Větší nebezpečí nastává při vdechnutí horkého vzduchu, který je 

nasycen vodní parou. Při vdechnutí horkého vzduchu (50 °C) může dojít k výraznému 

poklesu krevního tlaku nebo k edému plic, který může být příčinou úmrtí [2]. 

3.1.1 Kouř 

Jedná se o jemně rozptýlené pevné a kapalné částice ve vzduchu obsahující plynné 

produkty hoření. Ke vzniku kouře dochází při nedokonalém spalování. Při vdechnutí 

drobných částic kouře mohou být podrážděny dýchací cesty. Čím jsou částečky jemněji 

rozptýleny, tím více dráždí sliznici [8]. 

Podle barvy kouře lze odhadnout o jakou hořící látku se jedná. Při hoření sena, 

slámy nebo papíru je kouř zbarven do žlutobílé, při hoření dřeva pak do šedočerné barvy. 

U tkanin vzniká hnědý kouř a pro plasty a ropu je charakteristický černý kouř [5]. 

Kouř je hlavní příčinou úmrtí při požáru. Největší nebezpečí představuje akutní 

účinek kouře. Nejvýznamnějším akutním účinkem je toxicita, karcinogenita a mutagenita.  

Další nebezpečí nastává při vdechnutí částic uhlíku, s kterým se do plic dostávají 

toxické látky. Větší částice jsou při vdechnutí zachyceny ve vnějších dýchacích cestách 

a malé jsou schopny se dostat až do průdušek a plic, kde svým účinkem zhorší jejich 

funkci. Dalším účinkem kouře je zhoršená viditelnost, která ztěžuje orientaci v místě 

požáru [2, 5].  

3.1.2 Toxicita vznikajících plynů a par  

 Při požáru dochází ke vzniku velkého množství zplodin hoření, které mají různé 

účinky na lidský organismus. Díky potenciaci u těchto látek lze říci, že celková toxicita 

všech látek je větší než sečtení vlivů jednotlivých látek na člověka. Některé toxické plyny 

mohou způsobit edém plic (chlorovodík, kyanovodík ... ).  

Další plyny (oxid uhelnatý) se vážou na červené krvinky a blokují přenos kyslíku. 

V důsledku působení těchto plynů na lidský organismus, může dojít k udušení. Při 

požárech se nejčastěji vyskytuje oxid uhelnatý, oxid uhličitý, chlorovodík, kyanovodík, 
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fosgen a nitrózní plyny [2, 13]. 

3.2 Toxické účinky zplodin hoření na lidský organismus 

Účinky toxických látek na lidský organismus se mohou projevit poškozením 

životních funkcí v různé míře.  

Intoxikace může nastat ihned po jednorázovém působení. Tento stav se označuje 

jako akutní otrava. Akutní otrava nastává při jedné dávce nebo krátkodobé inhalační 

expozici vyšších koncentrací. Poškození životních funkcí může být důsledkem 

dlouhodobého styku s toxickou látkou, který se projevuje po dlouhém latentním období. 

V tomto případě jde o chronickou otravu. Chronická otrava nastává při působení 

opakujících se nízkých dávek nebo dlouhodobé inhalaci nižších koncentrací. 

Při požáru dochází k akutní otravě. S chronickou otravu se můžeme často setkat 

v chemickém průmyslu, při opakovaném styku s chemickými látkami. 

 Lidské životy ohrožují především látky vznikající při požáru, které mají narkotické 

a dráždivé účinky. Dále jsou to látky s karcinogenními a dalšími účinky [9, 10]. 

3.2.1 Narkotické účinky 

Tento účinek je vysvětlován rozpuštěním narkotik v tukových strukturách 

membrán, což brzdí přenos nervového vzruchu a potlačuje funkci nervového systému. 

Organismus se velmi snadno vrací zpět do původního stavu. Narkotický účinek mají 

všechny látky, které dosáhnou v krvi narkoticky účinné koncentrace dříve než způsobí jiné 

toxické účinky. Při nižších dávkách je narušení funkce reverzibilní. Inhalačně působí 

organická rozpouštědla jako diethylether, chloroform a další [4]. 

3.2.2 Dráždivé účinky 

Látky, které vznikají při požáru mají téměř vždy dráždivý účinek. Dochází 

k uvolňování silných kyselých par. Tento účinek působí na kůži, dýchací cesty a sliznice. 

Podle schopnosti pronikání do kůže a sliznic se určí stupeň podráždění. Dráždivý účinek 

mohou vyvolat i reaktivní látky, které reagují s proteiny nebo alkylačním mechanismem. 

Mezi dráždivé látky se řadí rozpouštědla, která odstraňují tukové složky a snižují ochranu 

pokožky [4]. 
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3.2.3 Blokování přenosu kyslíku 

Transport kyslíku je jedním z nejdůležitějších procesů pro většinu organismu. 

Toxické látky vznikající při požáru reagují přímo s kyslíkem a tím snižují jeho dostupnost 

anebo reagují s místem jeho vazby na nosiči, kam se váže silněji molekula kyslíku. Jedním 

z nejnebezpečnějších je oxid uhelnatý, který se váže na hemoglobin, čímž dochází ke 

vzniku karboxyhemoglobinu, který zablokuje přenos kyslíku. Oxid uhelnatý se váže až 

300krát pevněji než kyslík. Dalšími látkami s podobnými reakcemi je oxid dusnatý [4]. 

3.2.4 Mutagenita 

Mutaci, tj. přeměnu genetické informace, způsobují mutageny. Ke změně dochází 

v jakémkoliv genetickém materiálu (nukleové kyseliny, buněčné organely nesoucí 

genetickou informaci). Mutaci mohou způsobit fyzikální vlivy (UV záření) i látky 

chemické (barviva) a biologické povahy (viry). Mutagenní látky mohou mít i karcinogenní 

účinky [11].  

3.2.5 Karcinogenita 

Karcinogeny jsou látky, které vyvolávají změnu genetické informace, která se 

projevuje vznikem zhoubného nádoru. Promotory kancerogeneze jsou látky, které 

karcinogenní účinek výrazně zesilují. Nemutagenní látky mohou mít také karcinogenní 

účinky [4, 10]. 
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4 Zplodiny hoření 

Podle druhu hořlavé látky rozlišujeme anorganické a organické zplodiny 

hoření. Nejčastěji se vyskytující sloučeninou je oxid uhelnatý, který je doplňován oxidem 

uhličitým, kyanovodíkem, chlorovodíkem, nitrózními plyny a dalšími látkami. 

4.1 Oxid uhelnatý – CO 

Bezbarvý, jedovatý plyn bez charakteristického zápachu vzniká při každém požáru 

v důsledku nedokonalého spalování uhlíkatých látek. Vyskytuje se například v kouřových 

plynech,  emisích z výroby karbidu vápenatého, výfukových plynech automobilů nebo 

cigaretovém kouři. Dochází k vývinu hustého tmavého kouře [2, 6]. 

Oxid uhelnatý je nejčastější příčinou úmrtí při požáru. Za normální situace, se 

kyslík váže na hemové železo v krevním barvivu hemoglobinu a je rozváděn krví po celém 

těle. Oxid uhelnatý má 300krát vyšší afinitu než kyslík a tak se ochotně naváže na hemové 

železo v hemoglobinu. Vznikne karboxyhemoglobin (COHb), tato vazba je pevnější než 

vazba kyslíku (O2–Hb) a karboxyhemoglobin není schopen přenosu kyslíku. Do organismu 

není dodáván kyslík. Nastává bezvědomí postiženého. Pokud není osoba včas vynesena na 

vzduch, může nastat smrt. Je prokázáno, že smrt nastává, pokud je 70–80 % hemoglobinu 

vázáno s oxidem uhelnatým na karboxyhemoglobin. Dále oxid uhelnatý působí na nervový 

a zažívací systém, což se projevují nevolností až zvracením nebo bolestí břicha [4, 9, 19]. 

Tabulka 3- Závislost symptomů na koncentraci CO [7, 24] 

Koncentrace CO [ppm] Symptomy 

   100 bez příznaků otravy 

   200 slabá bolest hlavy po 2–3 hodinách 

   870 bezvědomí po 90 minutách 

1 500 smrt za 1 hodinu 

6 400 smrt po 15 minutách 

7 900 náhlá smrt v důsledku udušení 

4.2 Oxid uhličitý – CO2 

Bezbarvý plyn se slabě štiplavým zápachem vzniká při dokonalém hoření látek 

s vyšším obsahem uhlíku. Je těžší než vzduch, v důsledku čehož se drží ve spodní části 
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místnosti. Často se vyskytuje ve sklepích a studnách. Využívá se jako hasební látka, díky 

své nehořlavosti, ale přesto je i produktem hoření.  

 Podíl oxidu uhličitého ve vzduchu je zhruba 0,03 obj. %. Tato koncentrace není 

nebezpečná pro člověka. Přítomnost osob v prostředí o koncentraci 1 obj. % oxidu 

uhličitého ve vzduchu je bezpečná i při dlouhodobém působení. Při koncentraci okolo 

5 obj. % oxidu uhličitého ve vzduchu se zvýší frekvence dýchání. Díky tomuto se snadněji 

dostávají do organismu další zplodiny hoření. Následně dochází k bolesti hlavy, pocení 

a závrati. Po více minutovém pobytu v prostředí s koncentrací více než 10 obj. % hrozí 

bezvědomí a smrt v důsledku ochrnutí dýchacího centra v mozku [2, 6]. 

 Vlivem rozpuštění oxidu uhličitého na vlhkých sliznicích vzniká slabý roztok 

kyseliny uhličité, která působí štiplavě na sliznicích, nastává tzv. respirační acidóza [9]. 

Tabulka 4 - Závislost symptomů na koncentraci CO2 [24]  

Koncentrace CO2 [ppm] Symptomy 

  20 000 bolest hlavy, únava, ospalost 

  60 000 nevolnost, zrychlené dýchání 

100 000 mdloby, zástava dechu 

200 000 okamžitá smrt 

4.3 Chlorovodík – HCl 

Bezbarvý, štiplavý a hygroskopický plyn, který je těžší než vzduch se vyskytuje 

téměř při každém požáru, kde hoří látky s molekulou chlóru (obaly, hračky, …). Působí 

dráždivě na oční sliznice, vyvolává edém dýchacích cest, který může způsobit zástavu 

dechu a smrt. Chlorovodík se ochotně absorbuje ve vodě za vzniku velkého množství tepla. 

Reakcí chlorovodíku s vodou vzniká kyselina chlorovodíková, která má silné korozivní 

účinky a proto jí není vhodné použít při požáru vodu jako hasivo.  

Jednorázová dávka může vyvolat kašel, dušení nebo chvění. Při jeho dlouhodobém 

působení může nastat porušení nosní sliznice nebo naleptání zubní skloviny [4, 6]. 
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Tabulka 5 - Závislost symptomů na koncentraci HCl [6] 

Koncentrace HCl [ppm] Symptomy 

     5 slabé dráždivé účinky 

    10 silné dráždivé účinky 

    50 obtížnější dýchání 

 1000 edém plic, smrt udušením 

4.4 Kyanovodík – HCN 

Bezbarvá kapalina, která se vyznačuje intenzivní vůní po hořkých mandlích se ve 

vodě hydrolyzuje za vzniku kyanidového iontu, který je nebezpečný. V přírodě se 

vyskytuje v peckách ovoce. Při nedokonalém hoření vlny, polyamidu, polyuretanu nebo 

hedvábí hrozí nebezpečí otravy.  

 Kyanovodík  vstupuje do organismu přes sliznice, kůži a plíce. Čím je kůže vlhčí 

a teplejší, vstřebání probíhá ochotněji. Kyanidový iont lehce prostupuje buněčnými 

membránami. Tento anion má vysokou afinitu k železitým iontům. V okamžiku, kdy se 

dostane do buňky, reaguje s trojmocným železem cytochrom c oxidasy dýchacího řetězce 

a dojde k zablokování oxidačních pochodů. Při akutní otravě se jako antidotum používají 

látky obsahující síru (např. thiosírany). 

 V případě přítomnosti kyanovodíku v organismu, dojde ke zvýšení srdeční 

frekvence. Následně dojde k rozšíření zornic, křečím, zvracení, ztrátě vědomí a následkem 

udušení dochází ke smrti. Nízká koncentrace vyvolá pouze dráždivé účinky na dýchací 

cesty. Pokud je v krvi koncentrace více jak 3 mg∙l–1 nastává smrt [2, 4, 15]. 

Tabulka 6 - Závislost symptomů na koncentraci HCN [12, 24] 

Koncentrace HCN [ppm] Symptomy 

 18 nevolnost, slzení, zvracení 

 45 snesitelné až 1 hodinu 

 90 smrtelné během 30–60 minut 

180 smrt po několika minutách 

270 okamžitá smrt 

4.5 Nitrózní plyny – NOx  

 Směs nitrózních plynů je tvořena oxidem dusnatým a oxidem dusičitým. Vznikají 
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jako vedlejší produkt při výrobě kyseliny dusičné anebo kyseliny sírové. Dále se vyskytují 

v místech, kde se pracuje s výbušninami. Množství oxidu dusičitého v této směsi je více 

než oxidu dusnatého. Oxid dusnatý snadno reaguje s kyslíkem za vzniku žlutohnědých par 

oxidu dusičitého. Oxid dusnatý je až 5krát méně toxický než oxid dusičitý.  

 3 NO + O2 + H2O → NO2 + 2 HNO2  (4) 

Při jednorázové inhalaci nízkých koncentrací dochází k podráždění dýchacích cest, 

kašli a dušnosti. V důsledku inhalace vysokých koncentrací dojde k poškození průdušek, 

což vede ke vzniku edému plic, který má za následek udušení postiženého. Rozhodující je 

koncentrace plynů a doba latence mezi expozicí a projevy příznaků [2, 6]. 

 Vlivem nitrózních plynů dochází k oxidaci Fe2+ na Fe3+, tím se přemění 

hemoglobin na methemoglobin, který nedokáže vázat kyslík a tak krev nemůže přenášet 

kyslík do tkání. Tato reakce se projeví dušením, křečemi.  

 Při kontaktu nitrózních plynů se sliznicemi dojde k reakci s vodou za vzniku 

kyseliny dusičné a kyseliny dusité. Neutralizací těchto kyselin vznikají dusičnany 

a dusitany, které jsou toxické [2, 6].  

Tabulka 7- Závislost symptomů na koncentraci NO2 [6] 

Koncentrace NO2 [ppm] Symptomy 

5 silně cítit 

10 slabé dráždivé účinky 

60 okamžité dráždivé účinky 

100 ohrožení zdraví 

300 silný kašel 

4.6 Fosgen – COCl2 

Bezbarvý, nehořlavý plyn, který je těžší než vzduch je charakterizován zápachem 

po ztuchlém listí. Při dýchání v prostředí s nízkou koncentrací fosgenu dojde k slzení, 

pálení očí nebo otoku hrdla. Vyšší koncentrace způsobují bolest na hrudi, dušnost nebo 

kašel. Tyto příznaky se projeví až po dlouhé době latence (3–4 hodiny), kdy jsou plíce již 

nenávratně poškozeny. Fosgen reaguje s vodou za vzniku kyseliny chlorovodíkové a oxidu 

uhličitého. Silná kyselina chlorovodíková vzniká v plicních sklípcích, kde je velmi 

nebezpečná [4, 6]. 
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Tabulka 8 - Závislost symptomů na koncentraci COCl2 [6] 

Koncentrace COCl2 [ppm] Symptomy 

3–4 dráždivé účinky 

10 
ohrožení života při vdechování 30–60 

minut 

20 
ohrožení života při vdechování 15–30 

minut 

50 při inhalaci nastává smrt 

4.7 Oxid siřičitý – SO2 

Bezbarvý plyn s charakteristickým štiplavým zápachem ochotně reaguje s vodou 

za vzniku kyseliny siřičité. Má dráždivé účinky, které se projevují na vlhkých sliznicích 

a to v oblasti horních cest dýchacích. Je cítit při nízkých koncentracích od 1 ppm. Při 

akutní expozici může dojít k zánětu spojivek, křeči hlasivek, ale i smrti. Chronická 

expozice poškozuje srdeční sval a tím ovlivňuje krvetvorbu. Dlouhodobé působení oxidu 

siřičitého může mít za následek pokles množství vitamínu B a C a s tím spojenou únavu. 

Nejvíce ohroženými touto látkou jsou astmatici [6]. 

Tabulka 9 - Závislost symptomů na koncentraci SO2 [6, 24] 

Koncentrace SO2 [ppm] Symptomy 

   1 přítomnost lze poznat chutí 

 10 ihned dráždí 

100 snesitelné po krátkou dobu 

500 možná smrt 

4.8 Ultrajedy 

Ultrajedy mohou vznikat při požárech bytů, ve kterých se nacházejí předměty 

z PVC a dalších plastů. Při hoření vzniká například polychlordibenzofurany a další 

sloučeniny, které se mohou dostat do organismu pomocí sazí, na které se ultrajedy vážou. 

Nebezpečné množství, které vede k neléčitelným nemocem je v řádech mikrogramů. 

Miligramová množství způsobují smrt [2]. 
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5 Evakuace osob 

Při požáru vzniká kouř, teplo a zplodiny hoření, které ohrožují osoby v místě 

požáru nejvíce a je nutné je evakuovat z místa nebezpečí co nejrychleji. Evakuace osob se 

vysvětluje ve více právních předpisech. 

 Z pohledu požární ochrany se obecně evakuace vysvětluje jako samovolné opuštění 

místa ohroženého požárem bez pomoci složek integrovaného záchranného systému 

do bezpečného prostoru. Evakuace má krátkodobý charakter, kdy jsou ohrožené prostory 

opuštěny do několika desítek sekund. V návaznosti na situaci může být řešeno náhradní 

ubytování a stravování.  

 Z pohledu ochrany obyvatelstva se evakuací rozumí organizované přesunutí osob 

z ohroženého prostoru do míst, která zabezpečují náhradní ubytování a stravování. Jde 

o dlouhodobý proces, který se zabývá i následnou péčí o evakuované [14, 26]. 

5.1 Rozdělení evakuace 

 Evakuaci je možné rozdělit podle několika hledisek, podle rozsahu opatření 

(objektová, plošná evakuace), podle doby trvání druhu ohrožení (krátkodobá, dlouhodobá 

evakuace) a způsobu realizace (přímá evakuace, evakuace s ukrytím) [14].  

5.2 Ohrožení osob při evakuaci 

 Požár uvnitř objektu je doprovázen jevy, které mohou ohrozit osoby. Mezi tyto jevy 

patří teplo, zplodiny hoření, plamen a nedostatek kyslíku. 

 Největší riziko představují zplodiny hoření a nedostatek kyslíku. Tyto jevy byly již 

popsány v předcházejících kapitolách. 

 Dalším nebezpečím pro osoby je plamen. Zbarvení plamenů je závislé na druhu 

hořlavé látky a množství oxidačního prostředku. Při hoření se hořlaviny přeměňují na 

plyny a páry. Bude–li nedostatek oxidačního prostředku při hoření, dojde 

k bezplamennému hoření, které se projeví žhnutím nebo doutnáním. Horké plyny mohou 

ohrozit osoby nebo zahřát hořlavé látky na teplotu vznícení ve větších vzdálenostech od 

ohniska požáru [26]. 
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5.3 Faktory ovlivňující evakuaci 

Evakuaci nejvíce ovlivňuje psychický a fyzický stav ohrožených osob, dále má na 

evakuaci velký vliv stavební řešení objektu.  

5.3.1 Psychický stav 

 Chování osob je ovlivněno rozsahem požáru, množstvím zplodin, neznámým 

prostředím, teplem a možností úniku. Pokud osoby mohou bez větších potíží sami opustit 

prostor ohrožený požárem nevzniká panika. Naopak v prostorech se zvýšeným počtem 

osob, pokud dojde ke zpomalení nebo zastavení davu směřujícího na volné prostranství 

dojde ke vzniku paniky. Panika je ovlivněna strachem o přežití a snižující se možností 

záchrany. 

 Dalším faktorem je stres, který nastane ve chvíli, kdy osoba musí ve velmi krátké 

době vyhodnotit situaci a rozhodnout, jakou cestu použije k úniku do bezpečí. Často 

dochází k tomu, že osoby ve stresu přehlédnou značený směr úniku nebo únikové cesty jim 

blíže a použijí únikové cesty, které znají, i když jsou nebezpečnější [26, 27]. 

5.3.2 Fyzický stav 

Nejsnadněji se zpravidla evakuují osoby v produktivním věku (20-40 let). Mladší 

osoby mají tendenci situaci podceňovat a tak vzniká riziko ohrožení života. U starších osob 

dochází ke snížení schopnosti samostatného pohybu a tím se prodlužuje doba evakuace. 

Největší riziko hrozí pro osoby neschopné samostatného pohybu, které jsou vždy závislé 

na cizí pomoci. Tyto osoby propadají panice, jednají neuváženě a bývají příčinou 

prodloužení doby evakuace [27].  

5.3.3 Stavební řešení objektu 

 Pro rychlou a bezpečnou evakuaci je důležité umístění únikových cest. Únikové 

cesty, které jsou umístěny na dobře viditelných místech přispívají k rychlejší evakuaci. 

Vzhledem k tomu, že stavební konstrukce brání šíření tepla je vhodné objekt rozdělit do 

jednotlivých požárních úseků, které vytvoří chráněné prostory [26, 27]. 

5.4 Doba evakuace 

 Bezpečnost osob při evakuaci je závislá na jejich pohybu na volné prostranství. 



  

 17 

 

Důležitým faktorem pro bezpečnou evakuaci je doba pohybu osob z objektu a celková 

doba evakuace z objektu. Evakuace je vyhodnocena jako bezpečná je–li doba potřebná pro 

evakuaci RSET [min] menší nebo rovna dostupné době pro evakuaci ASET [min] [26]. 

Platí:  

𝑅𝑆𝐸𝑇 ≤ 𝐴𝑆𝐸𝑇     (5) 

𝑅𝑆𝐸𝑇 = 𝑡𝑑 + 𝑡𝑣 + 𝑡𝑟 + 𝑡𝑧 + 𝑡𝑢     (6) 

kde: 

td doba od vzniku do detekce požáru [min] 

tv  doba od detekce požáru do vyhlášení evakuace [min] 

tr  doba od vyhlášení evakuace do rozhodnutí osob k jejímu zahájení [min] 

tz  doba od rozhodnutí do vlastního zahájení evakuace [min] 

tu  předpokládaná doba evakuace [min] 

 

 

Obrázek č. 1- Doba evakuace ASET [26] 

 

Doba od vzniku do detekce požáru se liší podle vybavenosti PBZ, provedením 

stavby, počtem osob v objektu. Tato doba může trvat sekundy, ale i několik hodin. 

 Doba tv je závislá na rychlosti reakce osob, provedení PBZ a dalších faktorech. 

 Do doby od vyhlášení evakuace do jejího zahájení trz se započítávají 2 časové 

intervaly, které jsou vyjádřeny rovnicí (7): 

𝑡𝑟𝑧 =  𝑡𝑟 + 𝑡𝑧     (7) 
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kde: 

trz  doba od vyhlášení do zahájení evakuace [min] 

tr  doba od vyhlášení evakuace do rozhodnutí osob k jejímu zahájení (vnímání 

a interpretace) [min] 

tz  doba od rozhodnutí zahájení evakuace do vlastního zahájení evakuace [min] 

Doba tr vyjadřuje čas, ve kterém osoby zpozorují varovný signál, vyhodnotí jeho 

důležitost a utvářejí rozhodnutí o dalších krocích při evakuaci.  

 V době do zahájení samotné evakuace tz osoby např. shromažďují cenné papíry, 

doklady, oděvy a další. 

 Doba tu vyjadřuje předpokládanou dobu evakuace, ve které osoby opouštějí objekt  

do míst, kde nehrozí nebezpečí. 

 Tento čas je ovlivněn využitím budovy. Pokud se osoby nachází v objektu 

např. s kancelářskými prostory, reakce osob bude rychlejší než u osob v rodinných 

domech, které mohou spát. Dále to může být ovlivněno způsobem vyhlášení požárního 

poplachu, znalostí objektu, stavebním řešením či vzájemnými vztahy mezi osobami [26]. 

 Na evakuaci osob působí řada faktorů – kouř, zplodiny hoření, viditelnost, teplo 

a toxicita. V další části bude rozebrána toxicita vznikajících zplodin hoření při požáru. 
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6 Hodnocení toxicity 

Při evakuaci je toxicita nezanedbatelným faktorem vyjadřující působení toxické 

látky na člověka, které se mohou dostat do organismu perkutánně, perorálně nebo inhalací.    

 Hodnocení toxicity zplodin hoření lze stanovit na základě určitého množství 

převládajících zplodin hoření. Toxicita je stanovena pomocí frakční efektivní dávky (dále 

jen ,,FED“). Hodnota FED se vypočítá podle rovnice (8): 

 𝐹𝐸𝐷𝑡𝑜𝑡 = (𝐹𝐸𝐷𝐶𝑂 + 𝐹𝐸𝐷𝐻𝐶𝑁 + 𝐹𝐸𝐷𝑁𝑂𝑥
+ 𝐹𝐸𝐷𝑖𝑟𝑟) ∙ 𝐻𝑉𝐶𝑂2

+ 𝐹𝐸𝐷𝑂2
     (8) 

 Dále jsou vypsány vzorce pro výpočet jednotlivých frakčních efektivních dávek, 

frakční smrtelné dávky a hyperventilace [16].  

 frakční efektivní dávka CO: 

𝐹𝐸𝐷𝐶𝑂 = ∫ 2,764 ∙ 10−5

𝑡

0

(𝑐𝐶𝑂(𝑡))
1,036

𝑑𝑡     (9) 

 kde: 

t  čas [min]  

cCO  koncentrace oxidu uhelnatého [ppm] 

 frakční efektivní dávka HCN: 

𝐹𝐸𝐷𝐻𝐶𝑁 = ∫ (
𝑒𝑥𝑝 (

𝑐𝐶𝑁(𝑡)
43 )

220
− 0,0045) 𝑑𝑡     (10)

𝑡

0

 

 kde: 

t  čas [min] 

cHCN  koncentrace kyanovodíku [ppm] 

 frakční efektivní dávka NOx: 

𝐹𝐸𝐷𝑁𝑂𝑥
= ∫ (

𝑐𝑁𝑂𝑥
(𝑡)

1500
) 𝑑𝑡

𝑡

0

     (11) 
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kde: 

t  čas [min] 

cNOx  součet koncentrace oxidu dusnatého a oxidu dusičitého v [ppm] 

Zvláštní skupiny FED jsou označovány jako frakční smrtelné dávky a frakční 

inkapacitační dávky. 

 frakční smrtelná dávka iritantů: 

𝐹𝐿𝐷𝑖𝑟𝑟 = ∫ (
𝑐𝐻𝐶𝑙(𝑡)

𝐹𝐹𝐿𝐷,𝐻𝐶𝑙

+
𝑐𝐻𝐵𝑟(𝑡)

𝐹𝐹𝐿𝐷,𝐻𝐵𝑟

+
𝑐𝐻𝐹(𝑡)

𝐹𝐹𝐿𝐷,𝐻𝐹

+
𝑐𝑆𝑂2

(𝑡)

𝐹𝐹𝐿𝐷,𝑆𝑂2

+
𝑐𝑁𝑂2

(𝑡)

𝐹𝐹𝐿𝐷,𝑁𝑂2

+
𝑐𝐶3𝐻4𝑂(𝑡)

𝐹𝐹𝐿𝐷,𝐶3𝐻4𝑂

+
𝑐𝐶𝐻2𝑂(𝑡)

𝐹𝐹𝐿𝐷,𝐶𝐻2𝑂

) 𝑑𝑡

𝑡

0

   (12) 

kde: 

t  čas [min] 

FFLD  okamžité koncentrace pro jednotlivé sloučeniny (smrtelné pro   

  polovinu populace) 

Letální dávky pro jednotlivé sloučeniny jsou uvedeny v tabulce 10. 

Tabulka 10 - Koncentrace dráždivých plynů [16] 

  HCl HBr HF SO2 NO2 C3H4O CH2O 

FFLD [ppm ∙ min] 114 000 114 000 87 000 12 000 1 900 4500 22 500 

FFIC [ppm] 900 900 900 120 350 20 30 

 frakční efektivní dávka O2: 

𝐹𝐸𝐷𝑂2
= ∫ (

𝑑𝑡

60𝑒𝑥𝑝 [8,13 − 0,54 (20,9 − 𝑐𝑂2
(𝑡))]

) 𝑑𝑡

𝑡

0

     (13) 

kde: 

t čas [min] 

cO2 koncentrace kyslíku [obj. %.] 

Předpokládá se, že koncentrace oxidu uhličitého má nízké hodnoty, tudíž nemá 

narkotické účinky. Oxid uhličitý do 5 obj. % nemá toxické účinky, ale zvyšuje rychlost 

dýchání. V prostředí se zvýšenou koncentrací oxidu uhličitého dochází k zrychlenému 
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dýchání a tak se do organismu dostane i větší množství zplodin hoření. 

 výpočet pro CO2 spojený s hyperventilací: 

𝐻𝑉𝐶𝑂2
=

(𝑒𝑥𝑝(0,1903𝑐02
(𝑡) + 2,0004))

7,1
     (14) 

Osoba se považuje za smrtelně intoxikovanou pokud překročí FED [16].  
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7 FDS+Evac 

S rozvojem výpočetní techniky a aplikací teoretických znalostí, byly zavedeny 

prvky toxicity i do matematických modelů požáru, z nichž jedním je program FDS+Evac. 

 Program umožňuje vytvořit simulační model pomocí výpočtových algoritmů, které 

vychází z fyzikálních či fyzikálně–chemických procesů. Dále umožňuje přesné vymezení 

odstupových vzdáleností, prostup tepla stavebními konstrukcemi, stanovení požární 

odolnosti stavebních konstrukcí ve virtuální peci, stanovení doby evakuace včetně 

stanovení vhodného počtu a délky únikových cest, určení teploty vnitřního prostoru, 

stanovení zakouření vnitřního prostoru a nebo posouzení volného rozvoje požáru [18]. 

 V tomto programu lze simulovat evakuaci na základě charakteristiky prostoru 

a pohybu jednotlivých osob. Osoby mají určité vlastnosti, mohou mít rozdílné reakce na 

požár a strategie pro únik z místa ohrožení. Model se používá pro výběr vhodné únikové 

cesty [16]. 

7.1 Pohyb osob 

 Tvar těla osob je vyjádřen pomocí třech překrývajících se kruhů. V tabulce 11 jsou 

zaznamenány údaje o rozměrech a rychlosti pohybu osob. 

  

Obrázek č. 2 - Tvar lidského těla [16] 
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Tabulka 11 - Rozměry a rychlost osob [16] 

Typ osoby Rd [m] Rt/Rd Rs/Rd ds/Rd Rychlost [m∙s–1] 

dospělý 0,255 ± 0,035 0,5882 0,3725 0,6275 1,25 ± 0,30 

muž 0,270 ± 0,020 0,5926 0,3704 0,6296 1,35 ± 0,20 

žena 0,240 ± 0,020 0,5833 0,3750 0,6250 1,15 ± 0,20 

dítě 0,210 ± 0,015 0,5714 0,3333 0,6667 0,90 ± 0,30 

senior 0,250 ± 0,020 0,6000 0,3600 0,6400 0,80 ± 0,30 

Pohyb osob z ohroženého prostoru závisí na množství, hustotě i rozmístění osob 

v místnosti. Dalšími faktory, které ovlivňují rychlost pohybu je fyzický, psychický stav 

osob nebo stavební řešení prostoru. Tyto faktory byly již řešeny v předchozí kapitole.  

 Pokud nastane situace, kdy např. místnost lze opustit pouze 1 východem a dav lidí 

ve stejný čas zamíří k východu dojde k jeho ucpání a tím zpomalení rychlosti pohybu osob. 

Osoby v čele davu jsou neustále tlačeny ostatními vzadu, kteří v zájmu sebezáchrany se 

tlačí na dav před nimi. Dokážou vyvinout takový tlak, který způsobí ucpání východu 

směrem ven. V krajních situacích může osoba upadnout a být ušlapána.  

 Aby program vykazoval vypovídající hodnoty, je důležité, aby využíval reálné 

fyzikální síly. Musí zahrnout např. třecí síly mezi osobami a předměty nebo osobami 

navzájem. 

 Každá osoba má svoji jedinečnou pohybovou rovnici (15). Díky tomu může využít 

rozdílné strategie úniku z ohroženého prostoru než ostatní. 

 𝑚𝑖
𝑑2𝑥𝑖(𝑡)

𝑑𝑡2 = 𝑓𝑖(𝑡) + ξ𝑖(𝑡)     (15) 

kde: 

mi  hmotnost osoby 

xi(t)  pozice osoby v daném čase 

dxi/dt rychlost osoby 

fi(t)  vliv okolních faktorů na osobu 

ξi(t)  náhodné kolísání síly 

Veličinu vyjadřující vliv okolních faktorů na osobu lze vypočítat pomocí složitých 

vzorců, které v sobě zahrnují chování nebo fyzický kontakt mezi osobami [16]. 
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Při požáru dochází k vývinu kouře, který snižuje rychlost osob v důsledku snížené 

viditelnosti. Program FDS+Evac sníží rychlost pohybu osob v kouři u všech osob stejně. 

Osoby se nemohou zastavit v důsledku hustého kouře, ale pouze pokud dojde k jejich 

otravě [16]. 

 Toxicita vyjádřena pomocí FED byla již popsána v předešlé kapitole. 

7.2 Výběr únikové cesty 

 Při evakuaci z ohroženého prostoru se osoby snaží využít k úniku cestu, kterou 

znají i přestože je delší nebo představuje vyšší riziko než kratší pro ně neznámá cesta. 

A proto se nouzové východy převážně používají při požárním cvičení nebo řízené 

evakuaci. Také bylo zjištěno, že lidé jdou směrem, kterým jdou ostatní.  

 Dříve byl v programu pouze jeden typ chování osob – pasivní  a to ti, kterým byl 

přiřazen konkrétní únikový východ. Program byl upraven a ve verzi FDS 6.2.0 lze použít 

4 typy chování osob – pasivní typ, aktivní typ, davový typ a osoby sledující chování  

ostatních [16, 17].  

Pasivní typ  

 Těmto osobám je přiřazen konkrétní únikový východ. 

Aktivní typ  

 Jsou to osoby, které znají umístění únikových východů a považují je za viditelné. 

Davový typ  

 Tyto osoby používají především známé východy, které znají a pokud to nelze, 

následují ostatní osoby. 

Sledující typ  

 Tyto osoby sledují volbu únikového východu ostatních osob a vyhodnocují zda 

rozhodnutí osob v popředí není lepší než jejich současná volba. V podstatě jejich 

rozhodnutí představuje to samé jakoby šli známým východem. 

 Předpokládaná doba evakuace se vypočítá ze vzdálenosti k východu a frontám 

v přední části. Dalšími faktory, které ovlivňují volbu únikového východu je viditelnost 

a znalost umístění všech východů z prostoru [16].  
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Únikové východy jsou děleny do 5 skupin podle výše uvedených faktorů 

ovlivňující výběr východu z prostoru. Tabulka 12 udává preference výběru únikových 

východů jednotlivým skupinám. 

 Poslední 2 skupiny jsou bez preference, protože únikové východy jsou pro osoby 

neznámé a neviditelné a tak nemohou tyto východy vybrat [16]. 

Tabulka 12 - Preference únikových východů [16] 

Preference Viditelnost Znalost Rušivé podmínky 

1 ano ano ne 

2 ne ano ne 

3 ano ne ne 

4a ano ano ano 

4b ne ano ano 

4c ano ne ano 

bez preference ne ne ne 

bez preference ne ne ano 

Pokud není v prostoru žádný kouř, tak osoba odchází nejbližším známým 

východem, který vidí. Začne–li vznikat kouř osoby použijí viditelné východy, které znají, 

ale i ty pro ně neznámé. Volbu vhodného východu mění pouze, naskytne–li se jim 

výhodnější alternativa.  

 Ve starších verzí byl osobě přiřazen konkrétní únikový východ, tyto osoby se řadí 

do skupiny s pasivním typem chování. 

Tato verze programu umožňuje, aby uživatel přiřadil osobám konkrétní únikový 

východ nebo byl náhodně přiřazen [16].   
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8 Simulace evakuace osob 

Pro tuto práci spojenou s evakuací osob při požáru byl zvolen prostor tanečního 

sálu. Při simulovaném požáru dochází k vývinu tepla a zplodin hoření, které mají vliv na 

dobu evakuace a intoxikaci osob. Pro reálnější představu byly vytvořeny dvě situace, které 

se od sebe liší dobou zpozorování a reakce na vzniklý požár a tak je možné porovnat 

působení zplodin hoření na lidský organismus. Osoby se v obou situacích nacházejí na 

stejném místě.  

8.1 Popis místnosti 

Pro simulaci byl vytvořen prostor o rozměrech 15x15x3 m. Tento prostor je 

rozdělen do 2 částí – sál s jevištěm, bar. Prostor je určený pro krátká divadelní představení, 

či jiné kulturní akce. Bar je průchozí a umožňuje vstup do přilehlého sálu 2 otvory.  

Větrání je řešeno přirozeně 5 okny o velikosti 2x1 m v horní části místnosti. Do 

prostoru vede pouze jeden vstup. Tento vstup je zároveň i jedinou možnou únikovou cestou 

z celého prostoru.  

8.1.1 Použité materiály 

Obvodové stěny, vnitřní příčky, strop a podlaha jsou tvořeny betonovými panely. 

Povrchová úprava stěn není pro tuto simulaci řešena. Podlaha v baru a sálu je pokryta 

dřevěnými parketami o tloušťce 1 cm. Na jeviště je položen koberec o tloušťce 8 mm. 

Vychází se z předpokladu, že dřevo použité na parkety a stůl je stejné.  

 Vlastnosti materiálů jsou použity z databáze programu FDS+Evac.  

Tabulka 13 - Vlastnosti materiálu [20] 

  
Hustota 

[kg∙m–3] 

Měrné tepelná kapacita 

[kJ∙kg–1∙K–1] 

Součinitel tepelné vodivosti 

[W∙m–1∙K–1] 

Dřevo    740 2,39 0,17 

Koberec    880 1,88 0,15 

Beton 2 200 1,02 1,23 
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8.2 Evakuované osoby 

V prostoru se nachází celkem 54 osob, které mají předdefinované rozměry těla 

a rychlost pohybu dle hodnot v tabulce 12. Vlastnosti osob se od sebe liší v závislosti na 

věkové kategorii. Pro simulaci byly umístěny do prostoru dospělé osoby. Předpokládá se, 

že všechny osoby znají směr úniku, jelikož do prostoru vede pouze jeden vchod, který je 

zároveň i východem.  

Evakuované lze rozdělit do 3 skupin – barmani, diváci a lidé v baru. Skupiny se liší 

svým umístěním v prostoru, vzdáleností od místa vzniku požáru a tím pádem i rychlostí 

zpozorování a reakcí na vzniklý požár.  

Skupina 1 se nachází v prostoru pod hledištěm a čítá 18 lidí, skupina 2 se 

30 osobami je umístěna v prostoru sálu a skupina 3 se 6 osobami je umístěna v prostoru 

baru. 

 

Obrázek č. 3- Rozmístění skupin osob 

8.2.1 Doba pohybu 

Doba pohybu osob je různorodá v závislosti na reakcích jednotlivých osob. Závisí 
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na rychlosti detekce vzniklého požáru a na samotné reakci na požár, lze do toho zahrnou 

i čas vzniku požáru, který je ve většině případů 0 s, pokud se neuvažuje s časovou 

prodlevou.  

Dobu pohybu osob při požáru začíná v čase daným níže uvedenou rovnicí (16): 

tpohybu = tvznik požáru + tzpozorování + tzareagování      (16) 

Ne vždy tento čas musí odpovídat skutečnosti, osoby mohou začít opouštět prostor 

i dříve, pokud zareagují na vzniklý kouř. 

8.2.2 Rychlost uvolňování tepla 

Pro simulaci evakuace osob z ohroženého místa byl vytvořen požár, který zaujímá 

plochu 1 m2. Tento požár se nešíří prostorem. V závislosti na čase se mění pouze jeho 

intenzita a množství vzniklých zplodin hoření působící na osoby.  

Požár je ovlivňován rychlostí uvolňování tepla, kterou lze popsat rovnicí (17) 

vycházející z normy ČSN EN 1991-1-2 [25]: 

 𝑄 = 106 ∙ (
t

tα
)

2

    (17)  

kde: 

Q rychlost uvolňování tepla [W] 

t čas [s]  

tα doba potřebná pro dosažení rychlosti uvolňování tepla 1 MW 

Pro některé provozy je možné získat růstovou konstantu tα z tabulek nebo ji lze 

vypočítat podle rovnice (18): 

𝑡α =
2000

𝑎∙√𝑝
      (18) 

Vzhledem k tomu, že prostor je tvořen sálem a barem, které mají rozdílné využití, 

nelze vycházet ve výpočtech z hodnot uvedených v normě ČSN 73 0802, příloha A [21].  

Je nutné provést podrobný výpočet pro získání hodnot pn, ps, an, z kterých lze 

vypočítat požární zatížení a součinitel rychlosti odhořívání potřebný  pro výpočet růstové 

konstanty tα. 
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𝑎 =  
𝑎𝑛∙𝑝𝑛+𝑎𝑠∙𝑝𝑠

𝑝𝑛+𝑝𝑠
      (19) 

𝑝 = 𝑝𝑛 + 𝑝𝑠       (20) 

Podrobné výpočty součinitelů a požárního zatížení jsou uvedeny v příloze A. Pro 

simulaci byla použita vyšší Q, která byla vypočtena z normových hodnot.  

Tabulka 14 - Výsledky zjednodušeného a podrobného výpočtu 

 an as a 
pn  

[kg∙m-2] 

ps  

[kg∙m-2] 

p    

[kg∙m-2] 

tα        

[s] 

Q180 

[kW] 

Jednoduchý 

výpočet 
1,20 0,9 1 15 5 20 397,5 205,0 

Složitý    

výpočet 
1,01 0,9 0,96 9,3 8,7 18 491,1 134,0 

  

Rychlost uvolňování tepla po dobu simulace 180 s je znázorněna na grafu 1. Pro 

simulaci se vycházelo z vyšších hodnot, které odpovídají normovým výpočtům. Výpočty 

jsou zaznamenány v příloze A. 

 

Graf č. 1 - Rychlost uvolňování tepla v závislosti na čase 

 

8.2.3 Vliv toxicity zplodin hoření  

Působení toxických zplodin hoření je vyjádřeno pomocí frakční efektivní dávky. 

Program FDS+Evac započítává do výsledné hodnoty FED koncentrace oxidu uhelnatého, 

kyanovodíku, směsi oxidu dusnatého a oxidu dusičitého, kyslíku, smrtelnou dávku iritantů 
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(dále jen ,,FLD“) a koncentraci oxidu uhličitého, který způsobuje hyperventilaci [16]. 

 Celkovou hodnotu FED lze vypočítat rovnice (21): 

 𝐹𝐸𝐷𝑡𝑜𝑡 = (𝐹𝐸𝐷𝐶𝑂 + 𝐹𝐸𝐷𝐻𝐶𝑁 + 𝐹𝐸𝐷𝑁𝑂𝑥
+ 𝐹𝐸𝐷𝑖𝑟𝑟) ∙ 𝐻𝑉𝐶𝑂2

+ 𝐹𝐸𝐷𝑂2
      (21) 

 Výpočet FED je podrobněji popsán v kapitole 5. 

8.3 Popis simulace 1 

Požár byl umístěn v blízkosti baru (viz obrázek č. 3). Hodnota rychlosti uvolňování 

tepla byla vypočítána podle rovnice (17). Ve 180. vteřině od počátku hoření byla 

Q180 = 205 kW. Jednotlivým skupinám byl určena doba zpozorování a reakce na požár 

podle vzdálenosti od místa požáru. Tyto časy jsou uvedeny v tabulce 15. 

Tabulka 15 - Hodnoty pro evakuaci – simulace 1 

Skupiny osob Doba zpozorování [s] Doba reakce [s] Začátek evakuace [s] 

1 10–15 10 20–25 

2 20–25 10 30–35 

3 25–30 10 35–40 

8.4 Proces simulace 

Skupiny osob začaly opouštět prostor podle jim zadaných časů, které jsou uvedeny 

v tabulce 15. Skupina 3 nacházející se nejblíže místu požáru začala prostor opouštět podle 

předpokládaného času ve 21. vteřině. V době, kdy tato skupina již skoro opustila prostor se 

začala evakuovat skupina 2 a následně skupina 3. Začátek evakuace skupiny 2 byl 

v 31. vteřině a skupiny 3 v 36. vteřině. 

 Osoby se evakuovaly nejkratší možnou cestou k únikovému východu. Skupina 3 se 

evakuovala bez jakéhokoliv zpomalení. Ke spojení skupiny 1 a 2 došlo ve 41. vteřině.  

 Spojením skupin nedošlo k výraznému ovlivnění rychlosti evakuace. Snížení 

rychlosti skupiny 1 a 2 nastalo v důsledku zúžení únikového východu, což mělo za 

následek nahromadění se menšího počtu osob v místě úniku. Úplné opuštění prostoru 

nastalo v 51. vteřině. 

 Počáteční teplota pro simulaci byla přednastavena na 20 °C. V době evakuace osob 

byla teplota ve výšce 1,6 m 20–35 °C. Při simulaci se teplota zvýšila na 110 °C. 
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Vzhledem k nízké rychlosti uvolňování tepla nedošlo k vývinu takového množství 

zplodin hoření během evakuace, které by svoji toxicitou ohrozily osoby v prostoru 

zasaženém požárem. Koncentrace oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého nabyla velmi 

nízkých hodnot, které žádným způsobem neohrozily osoby.  

 K zakouření prostoru došlo až po evakuaci osob. V době evakuace množství kouře 

nemělo vliv na její průběh. 

 Tuto simulaci lze vyhodnotit pozitivně. Při simulaci se evakuovaly všechny osoby 

z prostoru požáru. I přestože došlo ke zpomalení pohybu skupiny 1 a 2 při jejich setkání 

v místě úniku, nebyla žádná osoba zasažena toxickými zplodinami hoření. 

 

Obrázek č. 4 - Rychlosti pohybu osob při plynulé evakuaci 
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Obrázek č. 5 - Rychlost evakuace při zpomalení v zúženém místě 

 

 
Obrázek č. 6 - Zakouření prostoru dát rychlost 

 

  

Obrázek č. 4 a č. 5 představují rychlost pohybu osob při evakuaci. Na obrázku 

č. 4 evakuace probíhá plynule bez zjevného zpomalení. Ke zpomalení pohybu osob došlo 

při spojení skupin 1 a 2, což vyjadřuje obrázek č.  5. Osa x popisuje časový průběh 

a vzrůstající rychlost uvolňování tepla. Na ose y jsou uvedeny hodnoty pro rychlost pohybu 

osob. Zbarvení osob se mění podle jejich rychlosti pohybu. Obrázek č. 6 vyjadřuje 

zakouření prostoru.  
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8.5 Popis simulace 2 

Aby bylo možné poukázat na vliv toxicity zplodin hoření na osoby bylo nutné 

upravit dobu zpozorování a dobu reakce. V porovnání se simulací 1 nedošlo ke změně 

počtu osob ani jejich umístění. Místo vzniku požáru, hodnota rychlosti uvolňování tepla 

a s tím spojená teplota v prostoru zůstaly stejné. 

Hodnoty doby zpozorování a reakce byly navýšeny u každé skupiny. Tyto časy jsou 

uvedeny v tabulce 16. 

Tabulka 16 - Hodnoty pro evakuaci – simulace 2 

Skupiny osob Doba zpozorování [s] Doba reakce [s] Začátek evakuace [s] 

1 75–80 35 110–115 

2 75–80 30 105–110 

3 50–55 25 75–80 

8.6 Proces simulace 

Evakuace osob probíhala podobně jako v simulaci 1, pouze se lišila začátkem doby 

evakuace. Skupina 3 začala opouštět prostor v 76. vteřině jako první. Byla následována 

skupinou 1 a 2. Skupina 2 začala opouštět prostor ve 106. vteřině následována skupinou 

1 ve 111. vteřině.  

Osoby pro evakuaci využily stejné trasy jako v simulaci 1. Skupina 3 plynule 

opustila prostor. Skupina 1 a 2 se spojila jako v předešlé simulaci, avšak díky rychlejšímu 

času reakce skupiny 1 došlo k výraznějšímu snížení rychlosti pohybu oproti simulaci 1. Ke 

spojení těchto skupin došlo ve 115. vteřině. Osoby zcela opustily prostor ve 144. vteřině. 

 Na počátku simulace byla teplota již přednastavena na 20 °C. V době, kdy se 

v prostoru nacházely poslední osoby byla teplota ve výšce 1,6 m 20–35 °C. Maximální 

teplota při simulaci se zvýšila na 110 °C. 

 Prodloužením doby zpozorování a reakce na požár vzniklo takové množství kouře, 

které se projevilo reakcí osob na toxicitu zplodin hoření. Celkem 19 osob bylo zasaženo 

toxickými zplodinami hoření. Koncentrace oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého, které jsou 

součástí výpočtu FED dosáhla vyšších hodnot oproti simulaci 1. 

 Přestože došlo ke spojení skupin 1 a 2 a tím zpomalení pohybu osob, evakuace 

proběhla úspěšně. U některých osob se projevil vliv zplodin hoření, ale pouze 
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v koncentracích, které by nezpůsobily smrt. 

 

Obrázek č. 7 - Působení toxicity zplodin hoření na skupinu 3 

 

 

 

 

Obrázek č. 8 - Působení toxicity zplodin hoření ve zúženém místě 

Obrázky č. 7 a č. 8 vyjadřují vliv toxicity zplodin hoření na osoby při evakuaci 

v prostoru požáru. Z obrázků je patrné, že reakce osob na zplodiny hoření se zvyšovala 

v zúženém místě, kde se nahromadilo více lidí ve stejný čas. Na ose x je zaznamenána 

rychlost uvolňování tepla v závislosti na čase. Osa y popisuje hodnoty frakční efektivní 

dávky na osoby. 
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Obrázek č. 9 - Zakouření prostoru a působení toxicity zplodin hoření 

Obrázek č. 9 znázorňuje zakouření prostoru ve výšce 1,6 m, na které osoby 

reagovaly. Osoby zasažené kouřem se zbarvily podle stupnice hodnot FED umístěné na 

ose y  v závislosti na množství vzniklého kouře.  

 

Graf č. 2 – Hodnota FED v závislosti na čase 

Graf č. 2 popisuje čas, ve kterém jednotlivé osoby začaly reagovat na přítomnost 

kouře ve výšce 1,6 m. Osoby ze skupiny 3 zaznamenaly. kouř ve 40. vteřině. S rostoucím 

časem se zvyšovala hodnota FED. Osoby zaznamenaly vyšší hodnotu FED v důsledku 
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pozdějšího začátku evakuace. Zdržením osob v prostoru došlo k vychýlení klesající křivky 

s předpokládaného průběhu hodnoty FED. V důsledku šířícího se kouře prostorem osoby 

ze skupiny 2 zaznamenaly kouř v 90. vteřině před začátkem evakuace a tím došlo ke 

zvýšení hodnoty FED. Graf neumožňuje rozlišení skupin 1 a 2, které se spojily ve 115. 

vteřině. a tak je znázorněno zvyšování hodnoty FED pro obě skupiny zároveň. Nulová 

hodnota FED opět nastala v okamžiku, kdy se v prostoru již nikdo nenacházel. 

8.7 Zhodnocení simulací 

Obě simulace probíhaly za stejných podmínek, kromě doby zpozorování a doby 

reakce na požár, které ovlivnily začátek evakuace. Rozdílné hodnoty doby zpozorování 

a reakce na vzniklý požár jsou zaznamenány v tabulce 16 a 17. Situace byly simulovány ve 

stejném prostoru se stejným počtem osob a únikových východů. Navržený požár byl 

umístěn v prostoru baru, jeho rychlost uvolňování tepla byla pro obě simulace 205 kW. 

Osoby nacházející se v prostoru požáru byly rozděleny do 3 skupin. 

 V průběhu simulace 1 došlo k plynulé evakuaci skupiny 3, která byla umístěna 

v blízkosti místa požáru. Přestože došlo ke spojení skupiny 1 a 2 nedošlo k negativnímu 

vlivu zplodin hoření na jejich evakuaci. Žádné osoby nezaznamenaly přítomnost toxických 

zplodin hoření. V době opuštění prostoru kouř nedosáhl výšky 1,6 m v celém prostoru. 

 Simulace 2 proběhla obdobným způsobem jako simulace 1, pouze s odlišnými časy 

zpozorování a reakce, jak již bylo zmíněno. Reakce osob na toxické zplodin hoření byla 

zaznamenána u 19 osob. 

 Obě simulace proběhly úspěšně a osoby se evakuovaly dříve než došlo 

k celkovému zakouření prostoru.  

 Zhodnocení simulací je shrnuto v tabulce 17. 
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Tabulka 17 - Zhodnocení simulací 

 Simulace 1 Simulace 2 

požár 
rychlost uvolňování tepla 205 kW 

maximální teplota  110 °C 

skupina 1 

doba zpozorování [s] 25-30 75-80 

doba reakce [s] 10 35 

začátek evakuace [s] 36 111 

opuštění prostoru [s] 51 144 

počet osob reagující na     

toxicitu 
0 osob 6 osob 

 

skupina 2 

doba zpozorování [s] 20-25 75-80 

doba reakce [s] 10 30 

začátek evakuace [s] 31 106 

opuštění prostoru [s] 43 119 

počet osob reagující na     

toxicitu 
0 osob 7 osob 

 

skupina 3 

doba zpozorování [s] 10-15 50-55 

doba reakce [s] 10 25 

začátek evakuace [s] 21 76 

opuštění prostoru [s] 27 88 

počet osob reagující na     

toxicitu  
0 osob 6 osob 

simulace 
střet skupiny 1 a 2 [s] 41 115 

celkové opuštění prostoru [s] 51 144 
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Závěr 

Předmětem této práce bylo zhodnocení vlivu toxicity zplodin hoření na osoby při 

evakuaci z objektu vytvořením dvou simulačních situací. 

 V první části byly popsány možné způsoby hoření v závislosti na stechiometrii 

příslušné reakce. Produkty hoření byly dále rozděleny podle jejich účinků na lidský 

organismus.  

 Další část práce řešila možná rizika ohrožující osoby při evakuaci z objektu 

zasaženého požárem – nedostatek kyslíku, teplo, kouř a toxicitu produktů hoření. 

Podrobněji byla vypsána a rozebrána toxicita plynných zplodin hoření. Jednalo se 

především o jejich toxické účinky na lidský organismus. V návaznosti na tuto část byly 

charakterizovány jednotlivé zplodiny hoření a vypsány jejich nebezpečné koncentrace. 

 Samostatná kapitola se zabývala evakuací osob a s tím souvisejícími faktory, které 

ji ovlivňují. Podkapitoly byly věnovány psychickému a fyzickému stavu osob 

a stavebnímu řešení objektu, jež mají vliv na její délku trvání. Čas potřebný pro evakuaci 

byl vyjádřen pomocí vzorce pro výpočet potřebné doby pro evakuaci. 

 Simulační program FDS+Evac byl popsán v poslední kapitole, ve které byly 

zaznamenány rozměry a rychlost pohybu osob podle pohlaví a věkové kategorie. Dále byla 

popsána možnost individuálního výběru únikových východů pro evakuující se osoby. 

 K posouzení toxicity zplodin hoření byly vytvořeny dvě matematické simulace 

evakuace osob. Pro simulaci byl vytvořen prostor tanečního sálu s jevištěm určený pro 

divadelní představení. Hodnota rychlosti uvolňování tepla v závislosti na čase pro 

simulovaný požár byla vypočítaná jak pomocí normových hodnot, tak i hodnot 

odpovídající reálné stavbě. Vyšší hodnota, tedy normová, byla vložena do zdrojového 

kódu, pro přesnější namodelování situace. 

 Následně byl vyhodnocen průběh působení tepla a toxicity zplodin hoření na osoby 

při evakuaci pomocí FED. Hodnotu FED lze vypočítat pomocí vzorce nebo modelovat 

pomocí softwaru. 

 S rozvojem moderní společnosti se zvýšilo využívání plastů, důsledkem čehož 

dochází při požárech k hoření látek, které se dříve běžně nevyskytovaly. Vzhledem k tomu, 
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že při každém požáru je nezanedbatelné potenciální riziko působení zplodin hoření na 

člověka je nutné s jejich výskytem počítat při návrhu evakuačního plánu a zahrnout jej do 

výpočtu pro dobu evakuace z objektu. 

Vytvoření vhodné simulace by mělo největší uplatnění u velkých objektů se 

shromažďovacími prostory, kde počítáme s výskytem vyššího počtu osob. Za účelem 

efektivnější ochrany zdraví osob při požáru by stálo za zvážení zařadit výpočet toxicity 

zplodin hoření do legislativy. 
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Příloha A 

 Výpočty hodnot a, an,pn, ps pro složitý výpočet 

Tabulka A.1 – Potřebné hodnoty materiálů 

  Hustota [kg∙m-3] Objem [V] Hmotnost [kg] 

koberec 880 0,108 95,04 

dřevo 740 4,299 318,25 

 

Tabulka A.2 – Normové hodnoty materiálů 

 K H [MJ∙kg-1] položka (tab.1) am položka (příl. C) 

koberec 2,1 35 1.3.19 1,3 2 

dřevo 1,2 20 1.2.11 1 7 

Hodnoty v tabulce A.2 byly zjištěny z normy ČSN 730824 [22]. 

 

𝑝𝑛 =
∑ 𝑀𝑖 ∙ 𝐾𝑖

𝑗
𝑖=1

𝑆
=

1849,26 ∙ 1,2

225
= 9,9 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−2 

𝑝𝑠 =
∑ 𝑀𝑖 ∙ 𝐾𝑖

𝑗
𝑖=1

𝑆
=

(1332 ∙ 1,2) + (95,04 ∙ 2,1)

225
= 8,1 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−2 

𝑎𝑛 =
∑ 𝑀𝑖 ∙ 𝐻𝑖 ∙ 𝑎𝑚𝑖

𝑗
𝑖=1

∑ 𝑀𝑖 ∙ 𝐻𝑖
𝑗
𝑖=1

=
(3181,25 ∙ 20 ∙ 1) + (95,04 ∙ 35 ∙ 1,3)

(3181,25 ∙ 20) + (95,04 ∙ 35)
= 1,01 

𝑎 =
𝑝𝑛 ∙ 𝑎𝑛 + 𝑝𝑠 ∙ 𝑎𝑠

𝑝𝑛 + 𝑝𝑠
=

9,9 ∙ 1,01 + 8,1 ∙ 0,9

9,9 + 8,1
= 0,96 

𝑝 = 𝑝𝑛 + 𝑝𝑠 = 9,9 + 8,1 = 18 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−2 

Plocha požární úseku je 225 m2. 



  

 

 

Příloha B 

Simulace 1 

 

 

 
Obrázek B.1 – Rozmístění osob na začátku simulace 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek B.2 – Začátek evakuace skupiny 3



  

 

 

Obrázek B.3 – Začátek evakuace skupiny 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek B.4 – Začátek evakuace skupiny 1 



  

 

 

 
Obrázek B.5 – Spojení skupiny 1 a 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek B.6 – Opouštění prostoru  

 



  

 

 

 

 
Obrázek B.6 - Obrázek B.7 – Teplota ve výšce 1,6 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek B.8 – Koncentrace CO2 v prostoru požáru 



  

 

 

 

Obrázek B.9 – Koncentrace CO v prostoru požáru 



  

 

 

Příloha C 

Simulace 2 

 

 

 
Obrázek C.1 – Rozmístění osob na začátku simulace 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek C.2 – Začátek evakuace skupiny 3 



  

 

 

 
Obrázek C.3 – Začátek evakuace skupiny 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Obrázek C.4 – Začátek evakuace skupiny 1 

 
Obrázek C.5 – Spojení skupiny 1 a 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek C.6 – Opuštění prostoru 



  

 

 

 
Obrázek C.7 – Teplota ve výšce 1,6 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek C.8 – Koncentrace CO v prostoru požáru 



  

 

 

 
Obrázek C.9 – Koncentrace CO2 v prostoru požáru 


