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Anotace 

Diplomová práce se zabývá problematikou požární bezpečnosti v kabelovém 

rozvodu a simulací požáru pomocí matematického modelování v kabelovém kanálu 

Elektrárny Mělník. Jednotlivé kapitoly obsahují základní charakteristiky kabelového 

rozvodu, problematiku požární bezpečnosti a požárně bezpečnostního zařízení. Následující 

kapitoly se věnují samotné problematice matematického modelování požáru. Závěrečná část 

práce se zabývá modelováním vybraného kabelového kanálu v Elektrárně Mělník. V práci 

jsou vytvořeny a vymodelovány požární scénáře pomocí programu PyroSim. Vyhodnocením 

výsledků modelování, byla ověřena efektivnost zabezpečení prostoru kabelového kanálu.      

Klíčová slova: kabelový kanál, kabelový rozvod, modelování požáru, požár, PyroSim, 

požární scénář 

 

 

Annotation 

Thesis regards the issues of fire safety in cable distribution, with mathematical 

modeling of fire within the cable channel at the plant in Melnik. The following chapters 

describe the basic characteristics of cable divorce, fire safety issues and fire safety 

equipment. Subsequent chapters are dedicated to issues of modeling general distribution the 

singles model type. The final part concerns cable channel modeling at the plant in Melnik. 

The fire scenarios were created for the purpose of developing my thesis and the PyroSim 

program was utilized for modeling. The effectiveness of the cable channel security area was 

verified through evaluation of the modeling results. 

Key words: cable duct, cable system, modelling of fires, fire, PyroSim, fire scenario 
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Úvod 

Při projektování výrobních průmyslových provozů jako jsou strojírenské haly, 

elektrárny, teplárny, chemické továrny a další energeticky náročné provozy se řeší otázka 

rozvodu elektrické energie. U všech těchto zařízení se jedná o velice energeticky náročné 

činnosti. Průmyslové podniky pro zabezpečení provozu na všech svých výrobních 

elektrických zařízení potřebují zajistit dodávku velkého množství elektrické energie. 

Ve velkých výrobních celcích se jedná o souběh několika desítek elektrických kabelů 

s různým využitím, které jsou vedeny  do výrobních zařízení. K uložení, údržbě a správě 

všech těchto kabelů jsou využívány kabelové kanály. Kabelové kanály tvoří soustavu, která 

je protkaná skrz celý provoz a z toho důvodu v případě požáru dojde většinou k odstavení 

celé výroby. 

Škody, které vzniknou při požáru v kabelovém kanálu, mohou dosáhnout mnoha 

miliónových částek. Škoda může být na elektrickém zařízení, v ušlém zisku, penalizacích 

a někdy i v nemožnosti obnovení výroby. Ze statistických údajů vyplývá, že z celkového 

množství vzniklých požárů je více než 30 % požárů způsobeno závadou na elektrických 

zařízeních a technologiích. Vzniklý požár se ve velké míře rozšiřuje po kabelových trasách 

a v kabelových kanálech. Z těchto důvodů je potřeba, v co možná nejkratší době 

zaregistrovat vzniklý požár.  

Včasné zjištění požáru v jeho počátku a jeho přesná lokalizace mohou zabránit výše 

zmíněným škodám. Jelikož se jedná o provozy, kde nejsou stálá pracovní místa a kontrola 

je prováděna jednou týdně, není možná včasná identifikace personálem. Pro včasnou 

identifikaci a zabránění rozšíření požáru v kabelovém kanálu je potřeba zvolit správný druh 

požárně bezpečnostního zařízení. Aby bylo možné určit vhodné zařízení, které se nejlépe 

hodí do daného prostředí, bylo by ideální použít požární zkoušku s přesným nadefinováním 

materiálového složení, počtem a druhem kabelů. 

Vzhledem k tomu, že požární zkoušky jsou finančně nákladné a nemohou být 

prováděny v reálném prostředí, je možné nasimulovat požár pomocí matematického 

modelování požáru. Toto modelování určí faktory ovlivňující včasnou detekci požáru 

a volbu nejvhodnějšího požárně bezpečnostního zařízení.  
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Hlavním cílem této diplomové práce je shrnout zásady požární bezpečnosti prostorů 

kabelového rozvodu a stanovit rozvoj požáru v prostorech kabelového kanálu 

prostřednictvím programu Fire Dynamics Simulator, včetně ověření účinnosti detekce 

požáru v těchto prostorech.  
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Rešerše 

Cílem této literární rešerše bylo provést průzkum odborných publikací, 

zabývajících se požární bezpečností, rozvojem požáru a modelováním požáru v kabelovém 

kanálu. Priorita byla kladena především na zajištění požární bezpečnosti v kabelovém 

rozvodu. Další část rešerše je zaměřena na sběr informací na téma simulace rozvoje požáru 

v prostoru kabelového kanálu prostřednictvím matematického modelu požáru v programu 

Fire Dynamics Simulator.  

V české literatuře je velmi dobře popsána problematika požární bezpečnosti 

v kabelových rozvodech. Členěním a popisem této problematiky se zabývá několik publikací 

[1], [3], [5], [6] a [8]. Stanovené požadavky na bezpečnost kabelového rozvodu jsou 

zakotveny v následujících českých a vnitropodnikových normách [2] a [4]. Rozvojem 

požáru a rozvojem požáru v kabelovém kanálu se zabývají publikace [1], [7], [10], [17], [21] 

a [22] a na včasnou detekci požáru a provázanost požárně bezpečnostních zařízení jsou 

zaměřeny publikace [9], [11], [12], [23] a [25]. Kniha věnující se modelování požáru je 

v edici SPBI [13]. V této knize jsou popsány základy modelování požáru a shrnuje 

používané modely v požárním inženýrství. Další informace o modelování požáru jsou 

dostupné z publikací [14], [15] a [19]. Podrobné informace o modelu FDS jsou k dispozici 

v publikaci [20], dalším zdrojem informací o modelu FDS a jeho použití jsou oficiální 

webové stránky a manuál výrobce [18]. Základní zdrojem pro práci s programem 

je uživatelská příručka výrobce [18]. Velmi dobrým zdrojem informací pro práci s modely 

je diplomová práce [16], další publikací zabývající se modelováním požáru je publikace 

[20]. Modelováním požáru kabelového rozvodu s různým druhem kabelů se zabývá 

publikace [21] a [22]. 

Modelování požáru je velmi dobře popsáno v české literatuře [13] a [20], to samé 

lze říci i o zabezpečení kabelového rozvodu, které je charakterizováno v publikacích [9] 

a [12] a v cizojazyčné literatuře [19], [21] a [22]. Pro správný překlad termínů uvedených 

v cizojazyčných zdrojích byla využita norma ČSN EN ISO 13 943.     
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1 Kabelový rozvod 

1.1 Charakteristika a rozbor kabelového vedení 

Pod pojmem kabelové vedení si je možné představit kabel, skupinu kabelů nebo 

svazek kabelů, které vedou elektrickou energii k požadovanému objektu či zařízení. 

K zajištění dostatečné dodávky elektrické energie je potřeba ke všem zařízením vést několik 

kabelů současně. Z důvodu velkého množství kabelů a pro lepší orientaci, následnou údržbu 

a správu jsou naprojektovány takzvané prostory kabelového rozvodu. Mezi prostory 

kabelového rozvodu se řadí kabelové podlaží, šachty, prostory technologické, mosty, 

komory a kanály. Tyto objekty jsou jedny z nejdůležitějších částí, které se v průmyslovém 

objektu vyskytují, a to právě z toho důvodu, že zabezpečují chod celé technologie provozu.  

Každý ze zmíněných prostorů má svá specifika, funkci a charakteristiku. Prostory 

se liší konstrukčním řešením a technologickým vybavením. V každém z těchto prostorů jsou 

i příčiny požárů odlišné, a to především proto, že se jedná o velmi specifické prostory, 

ve kterých je kladen velký důraz na bezpečnost, a riziko nebezpečí či vzniku požáru je 

vysoké. Ve všech těchto prostorech dochází k vysoké kumulaci hořlavých látek a bývají zde 

složité podmínky pro orientaci a případný požární zásah [1]. 

Dle vnitřní podnikové normy je možné všechny prostory kabelového rozvodu 

nadefinovat. Kabelový prostor je prostor ohraničený stavební konstrukcí, který se nachází 

pod technologickými zařízeními. Dalším z prostorů je kabelové podlaží, které se řadí mezi 

druh kabelového prostoru umístěného uvnitř elektrických stanic pod dozornou nebo 

rozvodnou, o minimální výšce 2 100 mm. Následuje kabelová šachta, která je definována 

jako šikmý nebo svislý kabelový prostor s maximálním sklonem do 45° od svislé roviny 

a uzpůsobený tak, aby bylo možné v něm pracovat. Technologický kabelový prostor je 

prostor, který je pod podlahou rozvaděčů a jeho světlá výška je maximálně 1 400 mm. 

Kabelový most je venkovní prostor, který může být navržen jako umožňující pochůzku nebo 

neumožňující pochůzku. Tento prostor je připevněn do stavební nehořlavé konstrukce 

objektu. Definice názvu kabelový most je podmíněna tím, aby byla nosná konstrukce 

z materiálu třídy reakce A1 nebo A2. U nosných konstrukcí, které nezajišťují stabilitu mostu 

ani stabilitu jeho částí, není požadována požární odolnost. Dalším prvkem, který se může 

nacházet v kabelové soustavě kabelového rozvodu, je kabelová komora. Kabelová komora 
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je většinou stavebně uzavřený prostor přístupný přes poklop, který slouží k protahování 

a  ukládání vodičů. Nejčastější a v největší míře rozšířené jsou prostory kabelových kanálů. 

Kabelový kanál je liniový, stavebně ohraničený prostor, který je vodorovný nebo šikmý 

od vodorovné osy do 45°, sloužící pro uložení a vedení izolovaných kabelů. Kabelové kanály 

se dělí na kanály přístupné, průlezné a průchozí [2]. 

1.2 Dělení kabelových kanálů 

1.2.1 Kabelový kanál shora přístupný (A) 

Jedná se o kabelový kanál, který je mělký a snadno dostupný po odkrytí 

zakrývacích desek, které jsou z vnitřní strany chráněny nehořlavým obložením. Krycí desky 

musí být z hmoty třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Shora přístupné kabelové kanály mohou 

být součástí stavební konstrukce a požárního úseku. Váha krycích desek musí odpovídat 

způsobu odejmutí a zároveň musí být desky řešeny proti vniknutí vody. Krycí desky musí 

být navrženy pro předpokládané zatížení (osoby, auta atd.). V žádném případě nesmějí být 

trvale znepřístupněny. Ve většině případů je možné bez větších problémů provádět výměnu 

a doplňování kabelů [3]. 

1.2.2 Kabelový kanál průlezný (C) 

Tento kabelový kanál je koncipován tak, aby v něm mohl pracovník vykonávat 

pracovní činnost a pohybovat se pouze v sehnuté poloze. Používají se jen ve výjimečných 

případech, většinou při křížení profilů. Minimální výška je stanovena na 1 400 mm 

a maximální délka na 20 m [3]. 

1.2.3 Kabelový kanál průchozí (B) 

Kabelový kanál průchozí je kanál, který je navržen tak, aby jím bylo možné 

procházet ve vzpřímené poloze a současně v něm pracovat vzpřímeně. Minimální světlá 

výška musí být alespoň 2 100 mm a šířka 700 mm a současně výška kabelového kanálu 

nesmí překročit 3 000 mm. Označení a rozměry kabelového kanálu jsou uvedeny v tab.  1.  
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tab.  1 - Tabulka rozměrů kabelového kanálu [3] 

Označení Druh Vnitřní světlé rozměry šířka x výška mm 

A3 A 300 x 300 

A6 A 600 x 600 

A9 A 900 x 900 

B12 B 1 200 x 2 100 

B18 B 1 800 x 2 100 

C18 C 1 800 x 1 500 

1.3 Zásady návrhu a vybavení kabelového kanálu dle ČSN 

Při navrhování kabelového kanálu je potřeba vzít v úvahu, o jaký výrobní provoz 

se jedná, a tedy jaký kabelový kanál je nejvhodnější pro daný provoz či pro případné 

rozšíření výroby do budoucna. Projektant musí navrhnout počet kabelů a celkové provedení 

kanálu a podle toho zvolit daný typ kanálu a jeho následné vybavení. Podle zatížení počtem 

kabelů a jejich průměru zvolí vhodný způsob výstroje kabelového kanálu a potřebný počet 

kusů materiálu na 1 m délky kabelového kanálu.  

V návrhu kabelového kanálu musí být zohledněny následující požadavky. Největší 

důraz je kladen na bezpečnost pracovníků, kteří musí vykonávat pracovní činnost 

v kabelovém kanálu a současně musí být zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz. Dále musí 

být zajištěna funkční integrita kabelu. S ohledem na instalaci výstroje kabelového kanálu je 

potřeba brát v úvahu následnou údržbu, přehlednost a uspořádání kabelů. Dále musí 

projektant zohlednit vnější vlivy prostředí, jako je teplota, vlhkost a odvětrání kanálu. 

V neposlední řadě se musí počítat s požární bezpečností kabelového kanálu [4]. 

1.3.1 Technologie v prostorách kabelového kanálu 

V prostorech kabelového kanálu se smějí převážně vyskytovat jen zařízení, která 

bezprostředně souvisejí s účelem provozu. Zařízení, která mohou být součástí kabelového 

kanálu jsou svorkovnice, kabelové spojky, potrubí pro olejovou nebo plynovou izolaci, 

hasicí a větrací potrubí, zařízení pro čerpání odpadních vod z kabelového kanálu [4]. 
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Na druhou stranu v prostorech kabelových kanálů nesmí být uložena žádná 

zařízení, která zvyšují požární riziko nebo zařízení, která by mohla podstatným způsobem 

zvýšit škody způsobené požárem. Především se jedná o rozvaděče, olejové transformátory, 

tlumivky, potrubí, která slouží pro přepravu hořlavých látek a další zařízení, která nemají 

přímou souvislost s provozem [5]. 

1.3.2 Vybavení kabelového kanálu 

Kabelový kanál se skládá z několika základních částí. Jedná se o kabelové lávky, 

osvětlení, hlásiče EPS, hlavní a vedlejší požární přepážky, hasicí přístroje a označení směru 

úniku. Podrobné složení kabelové lávky je vidět na obr.  1 a správné označení směru úniku 

je znázorněno na obr.  2 [3]. 

 

obr.  1  - Konstrukce a popis kabelové lávky [3] 
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obr.  2 - Příklad značení směru úniku [4] 

1.4 Požární bezpečnost kabelového kanálu 

Každý kabelový kanál, šachta a most musí tvořit samostatný požární úsek. 

Kabelové kanály jsou stavebně odděleny od ostatních provozů stavebními konstrukcemi, 

které musí mít klasifikaci minimálně EI 60 DP1 nebo REI 60 DP1. Požární uzávěry, které 

se vyskytují mezi požárními úseky, mají klasifikaci EI-30-C DP1. V případě, kdy se jedná 

o  rozhraní mezi kabelovým kanálem a vyústěním do chráněné únikové cesty musí mít 

požární uzávěr klasifikaci EI-30-SC DP1 [4]. 

Požární úsek kabelového kanálu má mít maximální délku 100 m a mezní velikost 

požárního úseku je stanovena na 750 m2. V případech, kdy jsou požární úseky vybaveny 

samočinným stabilním hasicím zařízením nebo kabelové rozvody odpovídají ČSN EN 

50 266-2-2 lze plochu požárního úseku zdvojnásobit. Aby bylo účinně zamezeno šíření 

požáru, instalují se do prostoru kabelového kanálu hlavní požární přepážky a podélné 

požární přepážky [2], [4]. 

Hlavní požární přepážka rozdělí prostor v celém průřezu kabelového kanálu. Hlavní 

požární přepážky se umisťují v prostoru kabelového kanálu, kde kabelový kanál ústí 

do dalšího kabelového kanálu (shora přístupných, průlezných či průchozích), mostů, šachet 

a  další prostor objektů, jako jsou transformátorové kobky, rozvodné skříně a prostory 
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s  dieselagregáty. Hlavní požární přepážky musí být instalovány v kabelových kanálech 

na každých 100 m délky, vyjma kabelových kanálů s instalovanou SHZ [4]. 

Hlavní požární přepážka je z konstrukce DP1 a musí přepažit celý průřez. 

Minimální klasifikace pro požární odolnost přepážky je EI 60 DP1 nebo je možné použít 

hlavní požární přepážku s klasifikací požární odolnosti EW 30 DP1, pokud kabely vyhovují 

ČSN EN 50 266-2-2. Požární uzávěry, které jsou v požárně dělících konstrukcích, musí mít 

minimální klasifikaci EI 30-C DP1, jsou-li instalovány kabely odpovídající ČSN EN 50 266-

2-2, je možné snížit klasifikaci na EW 15-C. Dveře, které se nacházejí v požárních 

přepážkách, musí být opatřeny samozavíračem nebo v případě požáru musí být uzavíratelné 

například pomocí systému EPS. Dále norma ČSN 73 0848 definuje minimální velikost 

otvoru dveří v hlavní požární přepážce, ve které otvor dveří musí mít minimální šířku 600 

mm a minimální výšku 1 800 mm. Na komunikačním otvoru musí být umístěn otevírací 

mechanismus, který bude dostupný z obou stran a zároveň nesmí být uzamykatelný nebo 

musí být zajištěno spolehlivé odemknutí například pomocí systému EPS [4]. 

Odvodňovací kanál procházející hlavní požární přepážkou musí být osazen sifonem 

nebo v místě prostupu musí být osazeno potrubí z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo 

A2 a současně s maximálním průřezem 10 000 mm2 a minimální délce 1 000 mm.  Kabelové 

rošty, na kterých leží kabely, se doporučuje v místě hlavní požární přepážky přerušit nebo 

musí být zkouškou dokázáno, že nebude narušena celistvost konstrukce.  V prostorech, kde 

není možné použít předělení celého průřezu pomocí hlavní požární přepážky, je možné 

kabelové vedení zabezpečit pomocí podélných požárních přepážek, které jsou umístěny mezi 

hlavními požárními přepážkami, aby zabránily přenesení požáru, který se může šířit dále 

po  kabelech [4]. 

Pomocná podélná přepážka musí mít minimální požární odolnost EW 15 DP1. 

Podélná požární přepážka slouží především k zamezení přenesení požáru mezi jednotlivými 

kabelovými lávkami nebo je-li potřeba kabely od sebe oddělit z funkčního hlediska anebo 

pro zajištění odlišných dodávek elektrické energie. Podélné požární přepážky nemusí být 

použity, pokud je v prostoru instalováno SHZ nebo pokud kabely splňují požadavky ČSN 

EN 50 266-2-2 [4]. Další možností ochrany kabelového vedení v kabelových kanálech jsou 

dílčí kabelové přepážky [4]. 
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Dílčí kabelové přepážky jsou umístěny mezi přepážkami hlavními tak, 

aby zamezily přenesení požáru po kabelových trasách na další části požárního úseku. 

V místě instalace nesmí dojít k omezení průchozího profilu a musí zůstat zachován 

minimální průchozí otvor o rozměru 600 x 1 800 mm. Největší vzájemná vzdálenost mezi 

dílčími přepážkami je 50 m.  Umístění dílčích požárních přepážek je v místě křížení 

kabelových kanálů. V místě křížení nesmí být vzdálenost mezi kabelovými přepážkami větší 

než 25 m. V místě odbočení slepého ramene smí být prostor bez dílčí přepážky maximálně 

12,5 m. Každý prostor procházející stavební konstrukcí ohraničující požární úsek nebo 

procházející požární přepážkou musí být dotěsněn požární ucpávkou. Požární ucpávka musí 

mít minimálně stejnou požární odolnost jako konstrukce, kterou prostupuje a současně není 

požadována vyšší požární odolnost než 60 minut. Každá požární ucpávka musí být z hmot 

třídy reakce A1, A2 nebo B a současně musí být odzkoušena dle ČSN EN 1366-3 a odpovídat 

klasifikaci ČSN EN 13501-2 [4]. 

Značení přepážek musí být z obou stran opatřeno štítkem a musí být shodné, 

s výkresovou dokumentací skutečného provedení. Na štítku musí být uvedeny především 

následující údaje: označení kabelového kanálu, druh přepážky (HPP, DPP, PPP), číslo 

určující pořadí v kanálu, popřípadě číslo místnosti nebo úseku, označení, jakou požární 

odolnost přepážka vykazuje. Štítek musí dále obsahovat druh přepážky, datum instalace, 

přesné označení firmy (adresa firmy), která přepážku zrealizovala a v neposlední řadě 

označení výrobce. Označení kabelových ucpávek je téměř shodné jako značení kabelových 

přepážek. Kabelová ucpávka musí být označena alespoň z jedné strany štítkem. Na štítku 

musí být přesné určení objektu a místa v objektu, pořadové číslo,  požární odolnost dané 

ucpávky současně s druhem, datem, firmou a označením výrobce systému [4]. 

Z kabelového prostoru, stejně jako z jiných objektů, musí vést únikové cesty. 

Dimenzování a projektování únikových cest se dělá podle ČSN 73 0848. Mezní délky 

nechráněných únikových cest jsou stanoveny pro každý druh kanálu zvlášť. Pro průchozí 

kabelový kanál je stanovena maximální délka jedné únikové cesty na 30 m, existuje-li více 

únikových cest je maximální délka stanovena na 50 m. U průlezných kabelových kanálů, 

kde je délka odbočky větší jak 5 m se jedna úniková cesta nepovoluje. Existuje-li více 

únikových cest, je maximální délka stanovena na 30 m. Délka únikové cesty, která vede 

po žebříku, se nezapočítává do délky nechráněné únikové cesty.  Jako únikovou cestu lze 

využít i částečně chráněnou únikovou cestu, která vede skrz sousední požární úsek 
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s maximální dobou evakuace 3 min. při jediné únikové cestě a 4 min. s více únikovými 

cestami. Vstup (výstup) do kabelového kanálu se doporučuje každých 100 m. Dveře 

vstupující do prostoru kabelového kanálu musí mít minimální šířku 800 mm a výšku 

1 970 mm, musí být osazeny samozavíračem a otevírat se ve směru úniku bez použití 

nástroje (klíče). Vstupní poklopy musí mít minimální rozměr 600 x 900 mm a musí být 

z vnější strany označené a přístupné. Poklopy, stejně jako dveře, mohou být zvenku 

uzavíratelné pomocí nástroje a zevnitř otevíratelné bez nástroje. Nástroj pro otevření má být 

jednotný pro kompletní celek [4]. 

Kabelové kanály musí být vybaveny fotoluminiscenčními značkami, na kterých je 

uvedena vzdálenost a směr k východu. Tyto značky se umisťují přibližně 1 m nad podlahou. 

Minimální světelná intenzita je 400 mcd/m2 nebo s vnitřním zdrojem světla. Tyto značky 

se  umisťují přibližně v 15metrových vzdálenostech. V místech, kde dochází ke snížení 

podchozí výšky, musí být snížení označeno. Kabelové kanály musí být vybaveny současně 

provozním i nouzovým osvětlením i v místech navazujících na únikové cesty [4]. 

Aby bylo možné udržet provozní teploty v kabelových rozvodech pod 30°C, jsou 

některé kanály a rozvody vybaveny provozním nebo požárním větráním. Požárním větráním 

musí být vybaveny prostory, které jsou v objektech se zdravotnickými zařízeními, 

ve  shromažďovacích prostorech a v prostorech s chráněnými únikovými cestami [4]. 

Funkčnost kabelů je odlišná podle druhu použití. V případě, že kabely musí napájet 

zařízení při požáru, musí mít funkční integritu. Pokud se jedná o běžné kabely, není funkční 

integrita zapotřebí. [4]. 
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2 Kabely používané v kabelových trasách 

Pojmem kabel rozumíme soustavu dvou a více elektrických vodičů, které jsou 

společně spojeny pláštěm. Vodiče mohou být tvořeny jedním kusem drátu nebo spletené 

z více jemných drátků do jednoho. Vodič, který je spleten z více drátů, je nazýván licna. 

Vodiče či žíly pro přenos silnoproudé elektrické energie jsou splétané z více tenčích vodičů 

o minimálním průřezu 25 mm2. Tyto žíly je potom možné bez větších problémů zformovat 

a dosáhnout tak požadovaného kruhového průřezu. Nejčastější využití těchto kabelů je 

pro přenos elektrické energie a optického signálu, z toho vyplývá i nejzákladnější dělení 

kabelů. Kabely se dělí na silové a na kabely slaboproudé. Slaboproudé kabely jsou sdělovací, 

ovládací a datové [6]. 

2.1 Rozdělení kabelů  

Podle druhu použití se liší i složení kabelu. Základ kabelu je tvořen vodivým 

jádrem. Dnes se nejvíce používá vodivé jádro z měděného nebo hliníkového materiálu. 

Hliník má vůči mědi menší vodivost a aby mohl být zaručen stejný přenos elektrického 

proudu, jako u měděného jádra, musí mít hliníkový kabel větší průřez kabelu. Hliníkový 

kabel je lehčí a levnější než kabel s jádrem měděným. Užití hliníkového jádra je v dnešní 

době především pro stabilní vedení, jako je uliční rozvod. Hliníkové jádro je možné použít 

i  jako závěsné vedení s nosným ocelovým lankem. V průmyslovém provozu v dálkovém 

rozvodu se hliníkové vedení používá velmi často i přes jeho vlastnosti, které ve srovnání 

s měděným jádrem jsou spíše ve prospěch měděného jádra [6]. 

Další základní prvek, který tvoří kabel, je izolační plášť. Správná volba izolace žil 

a pláště závisí na provozu a prostředí, ve kterém se bude kabel používat. Kabely, u kterých 

je předpoklad vysokého mechanického namáhání, mají plášť vyroben z polyuretanu. 

V prostorech chemických provozů, kde jsou kabely zatíženy chladícími oleji, musí mít 

kabely plášť odolný a stálý proti namáhání olejů. V případě požadavku na odolnost kabelů 

vůči namáhání teplotami 100 °C a vyšší je potřeba uvažovat o teplotně odolných směsích 

z PVC, TPE, a dalších směsích silikonu a teflonu. Pro mechanickou odolnost proti 

proseknutí kabelu je plášť kabelu opleten ocelovým drátem, opletem nebo ocelovými pásky 

[7]. 



 

  13 

 

Kabely je možné rozdělit podle pláště kabelů. Jedná se o kabely, které jsou 

napuštěné papírovou izolací a na povrchu mají kovový plášť. Použití těchto kabelů je 

do 35 kV. Tento druh kabelů dříve sloužil pro přenos v kabelovém kanálu. Složení tohoto 

druhu kabelů je možné vidět na obr.  3. V současnosti je již většina kabelových kanálů 

osazena novým druhem kabelů, které mají plášť i izolaci z PVC a jejich použití je do 6 kV. 

Složení tohoto druhu kabelů je vidět na obr.  4. Dalším možným druhem kabelů, kterým lze 

osadit kabelový kanál jsou kabely složené z izolace XPE a PE pláště a použití těchto kabelů 

je do 35 kV. Dalším druhem kabelů jsou kabely, které mají větší odolnost proti šíření 

plamene a současně mají plášť a izolaci z bezhalogenových směsí [7]. 

 

 

obr.  3 - Kabel s papírovou izolací 59[6] 

 

obr.  4 - Kabel s PVC izolací a PVC pláštěm [6] 

Podle reakce na oheň se kabely klasifikují do tříd, které se značí podobně 

jako ostatní stavební konstrukce s tím, že mají index ca, tedy Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, 
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Fca. Kabely se do těchto kategorií začleňují podle tepla, které uvolní. U tříd v rozsahu 

B1ca – Dca jsou stanoveny další klasifikace jako je tvorba kouře s1 až s3, další doplňková 

klasifikace je podle odkapávání hořících částic d0 – d2, poslední doplňková kategorie je 

kyselost značící se a1 až a3 [8]. 

Kabelové trasy se začleňují do tříd funkčnosti podle doby, pro kterou si kabelová 

trasa zachová svoji funkčnost. Klasifikují se do tříd funkčnosti podle zkušebního předpisu 

číslo 27/2008, dle normované teplotní křivky (kritérium P (15, 30, 60, 90, 120)-R) nebo 

podle působení konstantní teploty po dosažení teploty 842 °C (kritérium PH (15, 30, 60, 90, 

120)-R) [8]. 

2.2 Funkční integrita kabelové trasy  

Funkční integrita kabelové trasy se zajišťuje především pro napájení požárně 

bezpečnostních zařízení a vychází z jednotlivých požadavků norem. Jedná se například 

o zařízení pro odvod kouře a tepla, ovládání požárních klapek, požárních uzávěrů, nouzové 

osvětlení, posilovací čerpadla a další.  

Na základě rizikové analýzy posuzované činnosti v objektu se provede 

vyhodnocení, jestli je potřeba funkčnost požárně bezpečnostního zařízení bezprostředně 

po požáru nebo jestli je potřeba aktivaci zařízení opakovat. Na základě časového intervalu 

použití zařízení se rozdělují funkčnosti kabelových tras na krátkodobé, střednědobé 

a dlouhodobé funkce kabelové trasy [8]. 

Krátkodobá funkce, P15-R, PH15-R – činnost zařízení musí být provedena 

bezprostředně po vzniku požáru, provádí se činnosti, které není nutné opakovat. Tento druh 

funkce slouží především pro ohlášení místa vzniku požáru, zajištění okamžitého uzavření 

nebo otevření požárně bezpečnostního zařízení, jako jsou požární klapky 

ve vzduchotechnickém potrubí nebo naopak otevření klapek na větrání. Většinou se jedná 

o časový interval, který nebývá delší než 15 minut [8]. 

Střednědobá funkce P30-R, PH30-R – funkčnost kabelové trasy v tomto časovém 

intervalu souvisí s činnostmi, které musí být provedeny v první fázi požáru, jedná 

se  především o činnosti, které jsou v přímé souvislosti s evakuací osob, jako je zajištění 

funkčnosti samočinného odvětrávacího zařízení. Tento interval je dlouhý přibližně 30 minut 

nebo po dobu evakuace osob [8]. 



 

  15 

 

Dlouhodobá funkce P 60(90, 120)-R, PH 60(90, 120)-R - časový interval 

pro provedení zásahu tak, aby bylo možné bezpečně provést protipožární zásah. Tento 

funkční interval slouží také pro zajištění chodu zvyšovacích požárních čerpadel, udržení 

v chodu účinného větrání zásahových cest či chráněných únikových cest. Časový interval 

pro zajištění funkčnosti je stanoven na základě projektových řešení přibližně na 60 

až 120 minut [8]. 

V přímé souvislosti s funkční integritou kabelů je systém elektrické požární 

signalizace (EPS). Elektrická požární signalizace je nutná součást kabelového kanálu, která 

monitoruje kabelový kanál a podává informaci na ústřednu, tak aby bylo včas zabráněno 

rozšíření požáru [8].  
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3 EPS v kabelovém kanálu  

Nejlepší pro detekci požáru je člověk se svými vjemovými smysly, díky nimž 

dokáže zjistit vznikající požár v počátku. Aby byla zajištěna včasná identifikace vznikajícího 

požáru, je potřeba, aby člověk byl přítomen. Vznikající požár nelze včas identifikovat 

na místech, kde se běžně nevyskytují zaměstnanci, tedy tam, kde nejsou stálá pracovní místa.  

V takovýchto prostorech není možné zahájit včasný protipožární zásah, z těchto důvodů 

se  do kabelového kanálu instaluje zařízení elektrické požární signalizace (EPS) [9]. 

Přítomnost elektrické požární signalizace v kabelovém kanálu dává do požadavku 

norma ČSN 73 0848. Přínos EPS v kabelovém kanálu je především včasné zjištění 

začínajícího požáru a možnost provedení zásahu a zamezení dalšího rozvoje požáru.  EPS 

se skládá ze základních komponentů, kterými jsou hlásiče, kabely, ústředny a signalizační 

a doplňující zařízení. 

Aby mohla být navržena správná kombinace systému EPS a ostatních zařízení, je 

potřeba zauvažovat o možném zdroji vzniku požáru a následném rozvoji požáru 

v uzavřeném prostoru potažmo v kabelovém kanálu. Rozvoj požáru v uzavřeném prostoru 

je především závislý na druhu hořlavých látek, jejich rozmístění a samozřejmě na ventilaci. 

V praxi jsou pro popis požáru využívány křivky vývoje požáru. V křivkách je popsán 

průměrný vývoj teploty v podstropním prostoru. Požár, který je popisován v uzavřeném 

prostoru může mít mnoho různých podob. Pro přiblížení je zde několik scénářů vývoje 

požáru na obr.  5 [9]. 
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obr.  5 - Teplotní křivky možných scénářů vývoje požáru [12] 

1. Vzniklý požár je omezen pouze na hořlavý materiál a dojde k vyhoření iniciovaného 

materiálu. 

2. Charakteristika požáru s nedostatkem oxidačního prostředku. Hoření je pomalé 

a může dojít k postupnému uhasnutí. 

3. Požár, při kterém je dostatek paliva i oxidačního prostředku a dochází k flashoveru. 

4. V uzavřeném prostoru je plamenné hoření velmi pomalé, je omezeno z důvodu 

omezené ventilace. V prostoru se hromadí kouřové plyny, ve kterých je značný podíl 

nespálených hořlavých plynů. Při zvýšení ventilace a zavedení oxidačního 

prostředku dojde k rozšíření požáru na celý prostor přes fázi backdraftu. 

5. Při velmi pomalém plamenném hoření až žhnutí dochází při zavedení oxidačního 

prostředku k prudkému rozhoření a rozšíření požáru na celý prostor.  

6. Další rozvoj požáru je tzv. pulzace nebo dýchání požáru, je značně ovlivňováno 

přísunem oxidačního prostředku. 

7. Plamenné hoření je velmi omezené z důvodu omezené ventilace, vzduch obsahuje 

velké množství nespálených hořlavých plynů a při přívodu oxidačního prostředku 

dojde k samovznícení kouřových plynů. 
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Každý z výše zmíněných požárních scénářů je možné rozdělit na čtyři části. 

Pro samotnou detekci je důležitá první fáze požáru. V první fázi dochází k rozhořívání 

požáru, který potom přechází do fáze flashoveru. Pro efektivní ochranu osob a majetku je 

potřeba zabránit rozšíření požáru do fáze flashoveru, při které je už šance na přežití téměř 

nulová [9]. 

3.1 Rozvoj požáru 

První fáze požáru začíná iniciací. Po iniciaci dochází k zahřívání hořlavých látek 

a k uvolňování hořlavých plynů a par a dochází k pomalému rozvoji požáru. Druh 

uvolňovaných látek je ovlivňován palivem, které hoří. V této fázi dochází k tvorbě horké 

vrstvy kouře, která se hromadí pod stropem. Tato vrstva společně s plamenem ohřívá další 

hořlavé látky a dochází k postupnému rozvoji požáru. V první fázi dominuje přenos tepla 

konvekcí, jak se postupně blíží fáze plného rozvoje, začíná být dominantní přenos tepla 

radiací. Doba za jakou dojde k plně rozvinutému požáru je závislá na velikosti a rozložení 

prostoru, možnosti ventilace, na tom, jaké hořlavé látky se vyskytují a jaký je součinitel 

prostupu tepla. [10] 

3.2 Požár v kabelovém kanálu  

Požár v prostoru kabelového kanálu se velmi liší od požáru, který je na volném 

prostranství. Zásadní rozdíl od požáru na otevřeném prostranství je vliv tepla na okolí. 

Požáry v kabelovém kanálu [1] jsou charakterizovány především akumulací tepla a malým 

rozdílem teplot mezi podlahou a stropem. Vlivem vysokého tepla jsou namáhány stavební 

konstrukce a může docházet ke zborcení kabelové lávky nebo celého kanálu. V tomto 

prostoru nevzniká jasně znatelná neutrální rovina. Dalšími charakteristickými znaky požáru 

kabelového kanálu je silné zakouření s malou možností odvětrání a vznikem značného 

množství zplodin hoření, které jsou toxické a žíravé. V takto silně zakouřeném prostředí je 

velmi obtížné identifikovat prostor, kde hoří a jakým směrem se požár šíří.  

Dalším specifikem požáru kabelového kanálu je špatná dostupnost s nedostatkem 

vstupů do členitých prostorů a omezená dostupnost účinného hašení. S problematikou 

členitosti prostoru je spojen problém kompletního vypnutí a popřípadě ověření vypnutí 

elektrického proudu v kabelovém kanálu [1]. 
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Každý požár je velkým zdrojem fyzikálních parametrů, které charakterizují ohnisko 

požáru a změny vlastností prostředí, které nastávají při vzniku požáru. Z celkového hlediska 

je detekce požáru měření charakteristických fyzikálních vlastností a jejich vyhodnocení 

na základě naměřených hodnot. Základními parametry, které je možné využít pro detekci 

požáru jsou teplo, kouř, plynné produkty tepelného rozkladu, volné náboje, které vznikly 

pří působení vysoké teploty a také elektromagnetické vyzařování plamene. Parametry 

vhodné pro detekci je možné rozdělit na parametry přímo nesouvisející s procesem šíření a 

přenosem tepla produktů tepelného rozkladu a naopak na parametry, které jsou s tímto 

procesem spojené, viz tab.  2 [9]. 

tab.  2 - Tabulka rozdělení parametrů do skupin pro detekci požáru [9] 

Skupina parametrů  Parametry 

Bez vazby na šíření produktů hoření Elektromagnetické vyzařování plamene 

S vazbou na šíření produktů hoření  

Teplo uvolněné při hoření 

Tuhé a kapalné složky aerosolů 

Plynné sloučeniny vzniklé při hoření 

Volné náboje vzniklé při hoření 

Pro každý parametr nebo skupinu parametrů existuje specifický druh hlásiče, který 

na základě nárůstu hodnoty, změny rychlosti nárůstu, překročení absolutní hodnoty nebo 

změny dalších parametrů vyhodnotí změnu parametru a informaci předá dál. 

3.3 Hlásiče EPS 

Pro propojení hlásiče s ústřednou se používá vedení, kterému se říká smyčka. 

Na základě přesnosti určení místa vzniku požáru je možné rozdělit systémy EPS na systém, 

ve kterém je kolektivní adresace a na systém, ve kterém je užito individuální adresace 

hlásičů. Systémy s kolektivní adresací jsou v dnešní době ve většině případů nedostačující 

a to z důvodů nedostatečného určení místa požáru. V těchto systémech není možné určit 

místo s přesností na jednotlivé hlásiče, ale určí se pouze daná smyčka. V dnešní době, kdy 

je užíváno velké množství hlásičů,  je přesnost na jednotlivé smyčky nedostačující. Z toho 
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důvodu jsou i hlásiče, které mají individuální adresaci, kde identifikace místa požáru je 

s přesností na jednotlivý hlásič [9].  

Hlásiče, které slouží pro včasnou identifikaci požáru, je možné rozdělit na dva 

základní druhy. Jedná se o hlásiče tlačítkové a hlásiče samočinné. Tlačítkové hlásiče jsou 

závislé na identifikaci požáru a vyhodnocení stavu situace lidským činitelem, který musí být 

přítomen. Tlačítkové hlásiče je možné dále rozdělit na hlásiče s přímou obsluhou (typ A) 

a s nepřímou obsluhou (typ B). U hlásičů s přímou obsluhou je dostačující rozbití 

ochranného skla, a tím dojde k samočinné aktivaci. Na druhou stranu u hlásiče s nepřímou 

obsluhou je potřeba kromě rozbití ochranného skla ještě potřeba stisknout funkční tlačítko 

[9]. 

Další zmíněnou rozsáhlejší skupinou hlásičů jsou hlásiče samočinné. Tato skupina 

hlásičů vyhodnotí stav na základě výskytu změny fyzikálních parametrů, které jsou v přímé 

souvislosti se vznikem požáru. Základní a asi i nejvyužívanější klasifikace samočinných 

hlásičů požáru je klasifikace podle jevu, který vyhodnocují. Dle tohoto kritéria se hlásiče 

dělí na: 

 hlásiče kouře – ionizační a optické, 

 hlásiče teplot, 

 hlásiče plamene, 

 hlásiče nasávací, 

 hlásiče multisenzorové.  

Bližší popis a specifikace k jednotlivým druhům hlásičů jsou uvedeny viz Příloha č.  1. 

3.4 Ústředna EPS 

Ústředna je klíčovým prvkem celého systému EPS. Funkčnost ústředny je 

základním předpokladem pro bezchybné fungování celého systému a navazujících požárně 

bezpečnostních zařízení. Základní funkce ústředny je nepřetržité napájení všech 

komponentů elektrickou energií, indikování funkčních stavů systému (klid, porucha, 

vypnuto, test, požární poplach), kontrola systému a zajištění ovládání zařízení připojených 

do systému. Veškeré požadavky na funkci ústředny a její provázanost jsou v ČSN EN 54-2, 

ČSN 34 2710 a ČSN 54-4 [12]. 
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Pro napájení systému EPS je využito hlavního zdroje napájení, náhradního zdroje 

napájení a záložního zdroje napájení. Ústředna musí být vždy schopna napájet celý systém 

elektrickou energií a současně musí být zajištěn požadavek na napájení systému ze dvou 

na sobě nezávislých zdrojů. Hlavní zdroj je většinou z distribuční sítě, v případě výpadku 

musí být zajištěn samočinný přechod na náhradní zdroj napájení. Požadavek na náhradní 

zdroj je, aby byl schopen napájet systém po dobu minimálně 24 hodin a z toho minimálně 

15 minut ve stavu požárního poplachu [12]. 

V případě vyhlášení požárního poplachu je poplach signalizován jak bez rozlišení 

místa požáru, tak s rozlišením místa požáru. Vždy záleží, jaké jsou užity hlásiče 

na jednotlivých linkách, jestli jsou adresované anebo neadresované. Požární poplach podle 

zvoleného režimu může být jednostupňový nebo dvoustupňový. Dvoustupňový režim je 

závislý na tom, zda je v objektu nebo areálu přítomna osoba, která může prověřit, zda 

na hlášeném místě došlo k požáru. Je-li tato podmínka splněna a je přítomna osoba, tak je 

možné systém provozovat v režimu DEN. V případě, že v areálu není osoba, která není 

schopna ověřit, zda k požáru došlo je systém provozován v režimu NOC [12]. 

V případě režimu DEN je v první fázi poplach zónový a běží čas t1, kdy musí 

obsluha ústředny potvrdit přijetí. V případě přijetí začne odpočítávat čas t2, který je určen 

k potvrzení, zda k požáru došlo. V případě, že se jedná o planý poplach, obsluha provede 

zpětné nastavení hodnot. Překročí-li se čas t1 nebo t2, je vyhlášen všeobecný požární 

poplach. Naopak pokud je ústředna ve stavu NOC, veškeré poplachy od tlačítkových 

či samočinných hlásičů jsou vyhlašovány jako všeobecný požární poplach. Názorný příklad 

je zobrazen na nadcházejícím obr.  6 [12]. 
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obr.  6 - Vyhodnocovací algoritmus [12] 

Příjem a vyhodnocování signálu je koncipováno na základě proudových 

či napěťových změn, které nastanou v požární smyčce. Tyto principy jsou využívány 

především u systémů s kolektivní adresací. Systémy s individuální adresací využívají 

vyhodnocování proudových impulsů od hlásičů nebo datovou komunikaci. Datovou 

komunikaci využívají novější systémy EPS, ta funguje na principu, že ústředna vyšle povel 

na určený hlásič a hlásič odpoví. Tímto způsobem je možné, aby ústředna komunikovala 

se všemi senzory a zařízeními [12]. 

U vyhodnocování stavu ústředny je potřeba, aby provozuschopnost ústředny 

a systému byla kontrolována, jak automaticky při běžném provozu, tak manuálně 

při testovacím režimu. Starší neadresovatelné systémy vyhodnocují stav na základě 

proudových a napěťových změn. Naopak systémy adresovatelné využívají především 

datovou komunikaci. Při běžném provozu se ve stanovených intervalech provádí test celé 

ústředny a vyhodnocení stavu [12]. 
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Aby bylo možné v počátku detekovat požár, je potřeba znát co nejpřesněji 

parametry požáru. Vyhodnocením a přesným nadefinováním parametrů se nastaví celý 

systém elektrické požární signalizace tak, aby mohlo dojít k okamžité detekci. Aby bylo 

dosaženo co možná nejpřesnějšího nadefinování parametrů, je možné namodelovat požár 

ve sledovaném prostoru a na základě modelování naprojektovat a nastavit systém EPS.  
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4 Numerické modelování 

4.1 Principy modelování  

Pod pojmem modelování si je možné představit činnost, vzor, ideál, jenž přiblíží 

danou činnost či situaci k realitě, která je pro řešení dané situace důležitá.  Výsledkem 

činnosti modelování je samotný model. Model (struktura) je věc, proces či situace, která má 

s reálnou situací co možná nejvíce společných vlastností. Pojem model byl převzat 

z matematické sémantiky, ve které jsou popsány vztahy, vlastnosti a funkce pro dané 

objekty. Modelování je řazeno mezi multioborovou činnost, protože je provázáno skrze 

celou řadu odvětví různých oborů. V modelování jsou užity podklady z fyziky, matematiky, 

kybernetiky, informatiky a v neposlední řadě i chemie. V modelu dochází ke spojení všech 

těchto oborů a tak vytvoří představu o fungování daného problému nebo situace. Modelování 

má nesmírnou výhodu, a to že při modelování nejsou ohroženy lidské životy ani materiální 

hodnoty [16]. 

Modely je možné rozdělit do několika skupin podle různých hledisek a kritérií. 

Základním dělením modelů je dělení na modely matematické a na fyzikální experimenty. 

Model jako fyzikální experiment je definovaný obraz skutečného procesu nebo objektu, 

který je založen na podobnosti mezi reálným prostředím a napodobeným modelem. 

Fyzikální experiment si bere za cíl ověření skutečné situace na přesně definovaných 

podmínkách prostředí. Fyzikální modely se snaží napodobit požár za známých 

a zjednodušených fyzikálních podmínek a pokoušejí se vysvětlit dané jevy. Žádný 

z fyzikálních modelů nenapodobí skutečný stav, protože nevystihuje všechny vlastnosti 

napodobovaného jevu. Fyzikální modely oproti modelům matematickým jsou velmi 

finančně i časově náročné [13]. 

Matematický model vyjadřuje funkční vztahy, které jsou systematicky provázány 

a na základě použitých vstupních hodnot vyjadřují podstatu simulovaného děje. 

Matematický model umožňuje zkoumání reálných dějů pomocí abstraktních modelů, které 

definuje matematické vyjádření pomocí konstant, vzorců a vztahů. Matematickými modely 

jsou popsány základní aspekty pozorovaného systému. Matematické modely mohou nabývat 

různých forem a různých matematických postupů, jako jsou dynamické modely, statistické 

modely, teoretické modely a modely sestavené z diferenciálních rovnic [14]. 



 

  25 

 

Dalším možným rozdělením modelů je rozdělení podle stupně abstrakce, tj. podle 

toho jak se liší model od reálného prostředí. Modely podle abstrakce se dělí na několik 

stupňů, viz obr.  7. Nultý stupeň vyjadřuje model, který je totožný s originálem. Dalším 

stupněm je první stupeň, ve kterém je zachován fyzikální proces, nosná látka a měřítka. 

U toho modelu je možné získání potřebné veličiny pomocí měření [14]. 

 

obr.  7 - Rozdělení modelů podle stupně abstrakce [14] 

Dalším modelem v řadě je model v druhém stupni abstrakce. U tohoto modelu je 

zachován proces úplně nebo jen z části. Je zachována podobnost geometrická, podobnost 

vlastností materiálů a podobnost mezních stavů. Z toho plyne, že je zachována podobnost 

s originálem a matematický popis je totožný s originálem, ale jen určitá měřítka jsou 

jednotková[14]. 

V řadě dále navazuje fyzikálně analogický model. V tomto stupni abstrakce 

dochází k nahrazení původního procesu procesem analogickým, ale je zachována analogická 

struktura modelu a originálu. V tomto stupni abstrakce již fyzikální zákony nemusí být zcela 

platné a je vycházeno z matematického modelu nebo z modelu, který je analogický [14]. 

 Ve čtvrtém stupni abstrakce je již potlačena podobnost mezi strukturou originálu 

a modelu. V tomto stupni je systém s rozloženými parametry, kde jsou jednotlivé buňky 
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zároveň buňkami konečnými. Fyzikální parametry originálu jsou totožné s parametry 

modelu, naopak fyzikální vlastnosti jsou zachovány jen částečně[14]. 

 U modelu matematického analogu je proces studován s parametry, které jsou 

rozložené. Pátý stupeň abstrakce vychází z matematické podobnosti, kde dochází ke střetu 

vstupních a výstupních elementů matematického modelu. Na podobném základu stojí model 

funkcionálně jedno systémový, který je skoro stejný jako originál, ale pouze vnějším 

chováním. Ve vnitřní struktuře toho to modelu nedochází k podobnosti fyzikální 

ani matematické a v některých zdrojích je tento model nazýván modelem černé skříňky. 

Modelem dvou černých skříněk je sedmý stupeň abstrakce, ve kterém je podstatná jen vnější 

matematická podobnost, jako je působení vnější teploty. V devátém stupni dochází 

k vnitřním vazbám v obou množinách a výsledkem je vzájemné působení černých skříněk. 

Poslední stupeň je model desátý a model funkcionální [14]. 

Takto by bylo možné dělit většinu druhů modelů. Dále se bude práce zabývat 

především modelováním požáru v uzavřeném prostoru a specifiky jednotlivých typů modelů 

a jejich přednostmi. 

4.2 Modelování požáru v uzavřeném prostoru  

V posledních době dochází k velkému rozvoji modelování ve všech oblastech vědy 

a techniky a stejně tomu je i v oblasti požární bezpečnosti. Jsou vyvíjeny programy, které 

jsou přímo zaměřeny na simulaci požáru. Jsou určeny pro modelování v oblasti rozvoje 

požáru, simulaci odvodu tepla a kouře a pro simulaci požárně bezpečnostního zařízení.  

Ze začátku byly programy pro modelování velmi jednoduché a založené jen 

na zjednodušených výpočtech zónových modelů. S nástupem nové výkonnější techniky 

se začaly programy zlepšovat a dochází ke zpřesnění výstupů a možnému namodelování 

dynamického proudění kapalin. A na to navazují další druhy modelů, jak je vidět na obr.  8. 
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obr.  8 - Přehled rozdělení modelů 

Samostatnou skupinu tvoří modely, které slouží pro objasnění fyzikálních jevů 

při požáru a jsou popsány na základě fyzikálních vztahů. Fyzikální modely mohou nabývat 

různých rozměrů a měřítek, od laboratorních pokusů po velkorozměrové zkoušky, které 

připomínají reálné požáry. Velkorozměrové zkoušky jsou velmi časově a finančně nákladné 

a v některých situacích nerealizovatelné. Pro zjednodušení jsou velmi často využívány 

zmenšené modely, které se zaměřují na získání jen určité informace z fyzikálního 

a chemického chování modelu při požáru [13]. 

Tyto zmenšené fyzikální modely se snaží lineárním zmenšením geometrických 

rozměrů docílit zjednodušených fyzikálních podmínek. Pro získání zjednodušených 

podmínek je potřeba zachovat podobnost i ve směru chemickém, mechanickém a tepelném 

pro dané měřítko. Pro odvození pravidel je možné použít popisů základních fyzikálních 

a chemických jevů nebo dimenzionální analýzy [13], [14]. 

Názorným příkladem fyzikálního modelu je Froudeho modelování. Tento druh 

modelování je velice rozšířený pro vyjádření změn měřítek zákonitosti, které nastávají 

při požáru. Využití tohoto modelu je především pro modelování proudění. Aby bylo možné 

vyjádřit Froudeho číslo, je potřeba zachovat poměr vztlakových a setrvačných sil. Froudeho 

číslo vyjadřuje vzorec 1. 

𝐹𝑟 =
𝜐2

𝐷.𝑔
         [1] 

g – gravitační zrychlení (m.s-2) 
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υ – charakteristická rychlost (m.s-1) 

D – fyzikální rozměr 

Froudeho číslo vyjadřuje poměr mezi reálným zobrazením a nastaveným měřítkem. 

Pro příklad, zmenší-li se model na poloviční rozměr, rychlost se zmenší o 18 %. Využít 

tohoto modelování lze při zjišťování proudění při požáru a při zjištění výšky plamene. 

Nevýhodou u toho to typu modelování je, že na daný problém není možné nahlížet 

komplexně. Není možné, aby ve zmenšeném měřítku byly pozorovány změny radiace 

a změny, které nastávají při proudění. Froudeho modelování bylo použito u dvou měření. 

První měření bylo uskutečněno s nosnou látkou (plynem), to se ukázalo jako přínosné 

pro pozorování rozdílných proudění. Další situace, která byla modelována, je situace, která 

měla napodobit vzestupné proudění. Do čisté vody byla přilévána voda s vysokým stupněm 

salinity a tím docházelo k simulaci vzestupného proudění [13]. 

Každá požární zkouška využívá fyzikálního modelování. A na každém scénáři 

požární zkoušky a na navrhovateli je, v jaké míře jsou výsledky slučitelné s reálnými 

výsledky. V dnešní době dospěl vývoj požárních zkoušek až do takové fáze, že jsou fyzikální 

modely přijímány jako průběh požáru. Další skupinou modelů, které se používají 

na modelování požáru v uzavřeném prostoru, jsou matematické modely [13]. 

4.3 Matematické modely požáru  

Do kategorie matematických modelů spadají mimo deterministických 

a pravděpodobnostních modelů také zjednodušené výpočtové modely. Mezi zjednodušené 

výpočtové modely patří tzv. Meta modely, což jsou modely založené na empirických 

výpočtech (výška plamene, rychlost proudění). V těchto simulacích se využívá energetická 

rovnováha, která je založena na základním přenosu tepla pomocí kondukce, konvekce 

a radiace. Další zjednodušené modely mohou být založeny na rozvoji požáru, u kterého je 

nejdůležitější znalost rozmístění a množství paliva. Většinu těchto zjednodušených 

výpočtových modelů je možné nasimulovat pomocí tabulkového procesoru Excel. Hlavní 

část v matematických modelech pro simulaci požáru představují modely deterministické 

a pravděpodobnostní [13]. 

 

 



 

  29 

 

4.4 Pravděpodobnostní modely 

Základem pravděpodobnostních modelů jsou výsledky ze statistických souborů, 

statistických analýz a pravděpodobností, které se zabývají požárem. Pravděpodobnostní 

modely využívají několika náhodných proměnných a vychází z předpokladu, že žádný požár 

nebude mít stejný průběh. Modely, které vycházejí pouze z pravděpodobnosti, nejsou 

v oblasti modelování požáru tak rozšířené. Pravděpodobnostní modely se dělí na další 

podskupiny podle vazeb, které simulují požár. Jedná se konkrétně o modely statistické, 

simulační a síťové[13]. 

Síťové modely jsou založeny na principu sítě, kde jednotlivé spojové uzly 

představují vazbu nebo stavy v modelu. Pod jednotlivými stavy je možné si představit 

provázanost požárně bezpečnostních zařízení při požáru. Jednotlivé přechody mezi stavy 

vycházejí ze statistických informací. Přímo na modely síťové navazují modely statistické, 

které řeší vývoj požáru na základě statistických informací, které jsou vyjádřeny pomocí 

matematické pravděpodobnosti (Poissonova, exponenciálního a Gaussova rozdělení). 

Simulační modely tvoří jakou si pomyslnou hranici mezi modely pravděpodobnostními 

a deterministickými. Simulační model vychází z předpokladu, že průběh požáru je znám 

a vstupní data jsou zpracována jako náhodné proměnné. Za každou proměnnou si je možné 

představit počáteční ovlivňující stav. Výstupy z těchto všech modelů jsou založeny 

na základě četnosti výskytu požáru a jejich několikanásobném opakování[13]. 

Metoda, která se začíná objevovat u obou základních skupin, je metoda Monte 

Carlo. Tato metoda se využívá v technické praxi a funguje na principu posloupnosti 

náhodných čísel. Určuje celé řady řešení jak v pravděpodobnostních tak deterministických 

modelech. Aby bylo možné tuto metodu využít, je potřeba znát přesné vstupní hodnoty 

a výsledkem je potom statistické zpracování souboru dat.  Nevýhoda této metody je 

ve  velkém množství opakování simulací, aby bylo možné použít výsledné statistické 

zpracování. Navazující skupinou na metodu Monte Carlo jsou modely deterministické, které 

v některých případech metodu využívají[13]. 

4.5 Deterministické modely 

Deterministické modely jsou modely založené na matematickém zpracování rovnic 

popsaných fyzikálních jevů. V této skupině modelů se fyzikální podmínky, které určují 
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rozvoj požáru, nazývají požárními scénáři. Pojem požární scénář v sobě schová velké 

množství informací a každý scénář je odlišný podle situace, kde došlo ke vzniku požáru. 

To samé platí i u rozsahu, ten může začínat na velikosti skříně a dosahovat rozměrů výrobní 

haly. S velikostí modelu roste i potřebný čas pro výpočet a rostou požadavky na výpočetní 

techniku[13], [15]. 

Velká přednost deterministických modelů je především ve faktu, že dokáží 

předpovídat realistický rozvoj požáru v rozsahu zadaných hodnot a stavů. Tyto modely 

nejsou většinou zaměřeny na to, aby dokázaly nasimulovat přesný jev, ale jsou určeny 

k tomu, aby nasimulovaly projev dle zadaných parametrů. Naopak nevýhoda 

u deterministických modelů je, že nedokáží určit s jakou pravděpodobností daný scénář 

nastane. Deterministické modely se dále dělí na modely typu pole, na zónové a simulační. 

Do budoucna se nejlépe jeví modely simulační, které zkombinují jak podstatu 

pravděpodobnostních modelů tak deterministických modelů. V současné době se nejvíce 

používají modely zónové a modely typu pole [15]. 

4.5.1 Zónové modely 

Tento druh modelů je založen na představě o ideálním průběhu požáru v uzavřeném 

prostoru, na výměně plynů s okolím a na výpočtech na rozhraní vrstev. Jedná se 

o zjednodušení představ o šíření požáru v uzavřeném prostoru, tyto představy jsou založeny 

na fyzikálních jevech, které se při požáru vyskytují. Modely zónové se dělí na modely před 

flashoverem, tedy dvouzónové, které rozdělí model na dvě části, teplejší horní a spodní 

studenější. Spodní vrstva je ochlazována přívodním vzduchem a horní je naopak ohřívána 

od teplých zplodin hoření [16], [13]. 

Volba dvouzónového modelu nebo jednohozónového modelu je závislá na druhu 

zadání, a to zda je potřeba simulovat průběh požáru před flashovrem nebo po flashoveru. 

V následující tab.  3 je vytvořen přehled zónových modelů, které se v dnešní praxi používají.  
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tab.  3 - Přehled zónových modelů [17] 

Přehled aktivních zónových modelů 

Název Verze (Datum) Země původu Cena 

B-RISK 2016.02 (únor 2016) Nový Zéland zdarma 

Přehled aktivních zónových modelů 

Název Verze (Datum) Země původu Cena 

CFAST 7.1.2 (listopad 2016) USA zdarma 

ARGOS 
5.8.94.417 (prosinec 

2017) 
Dánsko 585 € 

Další modely jsou již archivovány: BRANZFIRE, ASET-B, ASET 

Zónové modely nejsou náročné na výpočetní techniku a současně ztrácejí přesnost 

v případě modelování malého požáru ve velkém prostoru anebo naopak. Současně zónové 

modely nejsou nejlepší volbou do prostorů, kde jeden rozměr je určující. Další kategorií, 

kterou se práce zabývá, jsou modely typu pole. 

4.5.2 Modely typu pole  

Modely typu pole jsou založeny na technologii CFD (Computational Fluid 

Danymics). Tato technologie se používá u sofistikovaných programů, které simulují 

proudění tekutin, vzájemné působení látek, přenos tepla a hmoty. Prvotním záměrem využití 

CFD byloa simulace oběhu krve v těle člověka, a použití v letectví, později se technologie 

rozšířila i do dalších technických oblastí. Princip simulace daného prostoru spočívá 

v rozdělení prostoru na malé trojrozměrné objemy. V těchto malých objemech jsou řešeny 

základní rovnice samostatně. Jedná se o rovnice zachování energie, hmoty, hybnosti 

a částicového složení. Výsledky z těchto rovnic jsou prostorové a dočasné a samy o ničem 

nevypovídají. Aby bylo možné další zpracování a vyhodnocení, je potřeba výsledky 

vyhodnotit jako celek a vytvořit si ucelenější představu o řešené situaci [16], [13]. 

Cílem modelu typu pole je nasimulovat celkový průběh požáru a jeho změny, které 

nastaly ve sledovaném čase. Aby bylo možné považovat výstupy z modelu za důvěryhodné, 

je potřeba se zaměřit a pečlivě zadat vstupní hodnoty, což je většinou dost složité a pracné. 
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Jestliže jsou vstupní data zadána špatně nebo nastane-li chyba v proměnných, dochází 

ke zkreslení celého modelu, a tím k znehodnocení výstupních dat. V těchto modelech jsou 

zadávána velká množství vstupních údajů a je potřeba zpracovat všechny rovnice 

samostatně. Současně je kladen velký důraz na vysoký výkon výpočetní techniky [13], [17]. 

Většina modelů, které se zabývají modelování požáru, jsou uvedeny na webových 

stránkách http://www.firemodelsurvey.com a v publikaci popisující matematické 

modelování [13]. Na ukázku jsou v tab.  4 uvedeny některé modely typu pole v aktuálních 

verzích a cenách[17]. 

tab.  4 - Souhrn používaných modelů typu pole [17] 

Přehled aktivních modelů typu pole 

Název Verze Země původu Cena 

KAMELEON FireEX KFX Norsko Placená licence 

SOLVENT 1.0 USA 820 $ 

FDS 6.5.3 Finsko zdarma 

PHOENICS FLAIR (červenec 2013) UK 4 800 £ 

FIRE3D 4.9 (březen 2013) Rusko Neznámá 

Další modely jsou již archivovány: ALOFT-FT, CFX, FIRE, FLOTRAN, JASMINE 

Jak bylo zmíněno i tyto modely jsou založeny na principu CFD a do jejich vstupního 

souboru je potřeba zadat větší množství vstupních údajů a zároveň dokáží zpracovat velké 

množství veličin na základě časové závislosti a v dané části prostoru. Všechny modely jsou 

vhodné na pozorování chování kouře v objektu. Nevýhoda, která se vyskytuje u všech 

modelů tohoto typu, je v pracném zadávání vstupních hodnot a ve vysokých nárocích 

na výpočetní techniku.  

4.5.3 Porovnání modelů typu pole a zónových modelů  

Zónové modely jsou v dnešní době stále méně použitelné z důvodu neefektivnosti 

při řešení složitějších požárních scénářů. Výstup ze zónových modelů je s nedostatečnými 

detaily a současně výsledky pro uzavřený prostor jsou velmi průměrné. Jejich základ tvoří 
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výsledky z fyzikálních pokusů a další empiricky vyjádřené vztahy, které selhávají, když 

dojde ke geometrickému zvětšení prostoru. 

Na druhou stranu modely typu pole neaplikují zjednodušení ve svých výpočtech, 

ale ve výpočtu je rozdělen prostor na tisíce malých kontrolních výpočtových sektorů, 

ve kterých jsou uvedeny hodnoty jako teplota, hmotnost, entalpie, rychlost proudění a další. 

Ve výpočtech tohoto typu je důležitý tvar a rozměr kontrolního objemu, aby bylo možné 

nasimulovat aktivaci požárně bezpečnostních zařízení.  

Dle vyhodnocení na řešenou problematiku kabelového kanálu bude zvolen model 

typu pole a to konkrétně FDS. Tato práce se bude dále zabývat modelováním rozvoje požáru 

v modelu FDS v nástavbě PyroSim. 

4.6 FDS 

Modelovací software FDS (Fire Dynamics Simulator) a smokeview jsou vyvíjeny 

firmou NIST (National Insti-tute of Standards and Technology). Programy jsou dostupné 

z webových stránek FDS-SMV http://fire.nist.gov/fds. Na těchto stránkách jsou k dispozici 

kompletní instalační balíčky, návody a vzorové příklady se zapsanými zdrojovými kódy. 

Software je dostupný pro všechny druhy běžných systémů od Windows, Mac OS X 

až po Linux. V tomto případě byla instalace provedena do systému Windows 7. Kompletní 

postup instalace je přiložen k instalačnímu balíčku [18]. 

Na webových stránkách je k dispozici kompletní dokumentace od uživatelských 

návodů, manuálu, až po technické příručky, které popisují samotné pozadí modelu 

a matematického výpočtu. Součástí programu je také online podpora pro případné chyby 

s modelem. Součástí instalačního programu jsou verifikační a validační soubory, které 

pomohou případný problém vyřešit. Jako každý software i tento má své označení. Aktuální 

verze je verze FDS 6.5.3 a SMV 6.4.4. K aktualizaci softwaru dochází poměrně často 

v úseku několika měsíců, větší revize softwaru jsou v rámci několika let [18]. 

Hardwarové požadavky na FDS nejsou nijak veliké. Dostačující pro zpracování 

modelu jsou běžné počítače, které mají procesor o frekvenci minimálně 1 GHz a paměť 

RAM o velikosti minimálně 1 GB. Dobu, za kterou bude výpočet proveden, určuje procesor, 

oproti tomu velikost RAM paměti udává, na jak malé objemy je možné rozdělit objekt. 

Současně záleží na velikosti pevného disku, aby byl dostatek místa pro uložení výstupních 
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dat. Výstupy z modelu mohou mít velikost od několika megabyte až po několik gigabyte 

na pevném disku. Jelikož FDS není klasická uživatelská aplikace, ale model složený 

z několika výpočetních nástrojů, odhadnout dobu potřebnou pro výpočet na začátku 

modelování není úplně jednoduché, záleží na velikosti kontrolních objemů, na které je objekt 

rozdělen, a na hardwarovém vybavení [18]. 

Vstupní data jsou do programu zadávána do textového souboru a tvoří zdrojový 

kód, stejně tak jako výsledky, kde výstup tvoří textový soubor. Na tento výstup navazují 

další aplikace, které pomohou s interpretací zpracovaných dat. Pro zobrazení výstupů 

se používá aplikace Smokeview, která data graficky vyobrazí. 

4.6.1 Princip výpočtu 

Výpočet v FDS je založen na modelu CFD, který využívá k výpočtu Navier-

Stokesových rovnic pohybu tekutin při nízkých rychlostech, které jsou ovlivněny tepelným 

účinkem, a současně výpočet řeší problematiku pohybu tepla a kouře. Turbulence, které 

vznikají, jsou řešeny pomocí Smagorinskyho simulace hydrodynamického modelu velkých 

vírů. Pro řešení problematiky modelování v požárním inženýrství jsou potřeba základní 

submodely, které matematicky popisují jednotlivé veličiny. Jedná se o submodely hoření 

a sdílení tepla [18]. 

Submodel hoření je popsán pomocí dvou principů. První princip je Model 

směsných zlomků. V tomto modelu je předpoklad určitého množství paliva, kyslíku, 

inertních plynů a zplodin hoření a na základě poměrů těchto složek je vyhodnocována 

spalovací reakce za předpokladu, že je buňka ideálně promísena. Druhý princip je finite-rate 

approach, při kterém je předpoklad, že každá látka v objemu má své specifické vlastnosti 

a reakce vzniká pomocí Arrheniovy rovnice pro jednotlivé reakce [18],[19]. 

Submodel sdílení tepla je založen na přenosu tepla pomocí tří základních 

mechanismů, jako je kondukce, konvekce a radiace. První dva způsoby je poměrně 

jednoduché vyjádřit, protože každý materiál má specifikovanou vodivost, hustotu a měrnou 

tepelnou kapacitu a na základě znalosti těchto veličin je možné provést nenáročný výpočet 

sdílení tepla. Největší problém u sdílení tepla představuje radiace. Teplo vyzařuje každé 

těleso s teplotou vyšší než 0 K. Radiace však hraje roli až při vyšších teplotách v řádech 

stovek stupňů. Množství vyzářeného tepla ve formě infračerveného záření nezávisí jen 
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na teplotě, ale také na intenzitě elektromagnetického záření různých vlnových délek, a dále 

také na interakci infračerveného záření s jinými tělesy, kde může dojít k průchodu, odrazu 

nebo pohlcení záření. Ve skutečnosti nastává kombinace několika jevů. Vzhledem 

k podstatě nedochází k velké změně teplot. Z toho důvodu FDS nepočítá radiaci v každém 

kroku, ale počítá radiaci v každém třetím či pátém kroku. FDS vzhledem k problematice 

požárního inženýrství není univerzálním modelovacím programem a tak má určitá omezení 

[18]. 

Omezení, která FDS přináší, jsou vzniklá zjednodušením určitých kroků, které 

omezí danou simulaci. Jedná se o omezení vyloučení scénářů, ve kterých rychlost proudění 

dosahuje téměř rychlosti zvuku. Dalším omezením, které je limitující, je pravoúhlá síť. 

Buňky mohou mít tvar čtverce nebo obdélníku. Toto se stává limitujícím v případě 

modelování oblých tvarů, kde může dojít ke vzniku turbulencí. Částečně se tento problém 

snaží vyřešit funkce SAWTOOTH, která vyhlazuje vzniklé zuby. Dalším omezením je, 

že předměty v prostoru, které jsou menší než hrana buňky, nejsou započítávány [20]. 

4.6.2 Spuštění výpočtu 

Jelikož FDS nemá uživatelské rozhraní, které by graficky představilo řešený model, 

je poměrně složité vytvořit vstupní soubor. Aby bylo možné vytvořit a zapsat vstupní data, 

je potřeba v příkazovém řádku spustit soubor „nazev.fds“. Než bude možné program spustit, 

je potřeba si sestavit model [20]. 

Sestavení modelu funguje na principu vytvoření vstupního zdrojového kódu. 

Zdrojový kód obsahuje všechna důležitá vstupní data a je potřeba si uvědomit určité základní 

postupy, aby bylo možné vytvořit funkční model [20]. 

Zdrojový kód se skládá z několika základních částí. První částí jsou obecné 

informace o modelu, druhou je výpočetní čas, výpočetní oblast, materiály, okrajové 

podmínky, pevná tělesa, zdroje hoření, reakce, měřící zařízení a nastavení výstupů. Názorné 

zobrazení zdrojového kódu je viz Příloha č.  2. Zdrojový kód se sestavuje z předem 

nadefinovaných příkazů, které určují, co přesně má FDS vytvářet. Aby simulace fungovala 

tak, jak má, jsou zde určitá pravidla, která je potřeba dodržet. Jedná se například o vymezení 

příkazů pomocí znaku. Pro vytvoření funkčního zdrojového kódu je potřeba zachovat 

v co možná v největší možné míře jednoduchost, kdy po ověření funkčnosti základního kódu 
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je možné kód dále zpřesňovat. Vstupní a výstupní jednotky v programu jsou základní 

jednotky soustavy SI.  

Pro dosažení co možná nejpřesnějšího výsledku je potřeba zadat co nepřesnější 

materiálové charakteristiky. Data je možné získat z webových stránek NIST Chemistry 

Webbook, MatWeb, Engineering Toolbox a dalších. [20]. Po sestavení zdrojového kódu je 

možné přistoupit k samotnému výpočtu, který, jak již bylo zmíněno, se spouští přes 

příkazový řádek v adresáři, kde je umístěný zdrojový kód. Po skončení výpočtu je možné 

provést grafické zobrazení v programu Smokeview. V tomto programu je možné nejen 

zobrazovat výsledky, ale také potlačovat různé části modelu, vybarvovat a zvýrazňovat 

plameny, teplotu kouř a další. Smokeview je možné použít nejen pro zobrazení výsledků, 

ale také při tvorbě zdrojového kódu, kde pomůže s kontrolou geometrie prostoru. Numerické 

výstupy je možné zpracovávat pomocí editoru MS Excel do potřebného výstupu. Je zřejmé, 

že zpracování zdrojového kódu je velmi náročné na čas a na přesnost. Pro usnadnění existují 

různé aplikace, které usnadňují práci s FDS [20].  

4.7 Nástroje pro usnadnění 

Pro usnadnění existuje celá řada programů, ať se jedná o open source nebo 

komerční programy. Jedná se většinou o programy s uživatelským prostředím, které 

současně vytváří 3D náhled a zdrojový kód. Některé umožňují importovat CAD výkresy 

a vytvořit zdrojový kód. Jedním z nejznámějších je program PyroSim, který je sice 

komerční, ale zaručuje komplexní uživatelskou podporu. I když se jedná o komerční 

program, pro studijní účely ho je možné využít s časovým omezením. Dalším programem je 

ASPIRE Smoke Detection Simulation. Tento program má podobné funkce jako PyroSim. 

Pro usnadnění práce existují ještě další uživatelsky přívětivé programy, jako je BlenderFDS, 

CYPE – Building Services, acad2fds a celá řada dalších nástrojů pro zpracování výsledků 

nebo pro ulehčení vytvoření zdrojového kódu [20]. 

Pro modelování problematiky kabelového kanálu a pro ulehčení práce s vytvářením 

modelu byl zvolen software PyroSim, pro svou komplexní podporu práce v FDS 

a jednodušší zpracování výsledků.  
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5 Model kabelového kanálu  

Software PyroSim je nástavbou k programu FDS. Jedná se sice o komerční 

software, ale pro studijní účely je možné využít 30 denní zkušební verzi. Proti programu 

FDS má PyroSim uživatelské rozhraní a je jednoduchý na ovládání bez předchozích 

zkušeností s programem FDS, který je složitější pro vytvoření funkčního modelu.  

PyroSim 2017.1.0209 má velice příjemné uživatelské prostředí, které je možné 

intuitivně ovládat, a umožňuje zadat parametry a hodnoty konstrukcí do požadované části 

modelu. PyroSim má možnost exportovat i importovat soubory do programu FDS 

a umožňuje 2D a 3D zobrazení. Aby bylo možné interpretovat výsledky, je možné použít 

program Smokeview. 

Bylo navrženo několik scénářů, kde byla zachována geometrie kabelového kanálu, 

vstupní otvory, technické vybavení kabelového kanálu a osazení kabelovými lávkami. 

V navrhovaných scénářích se bude měnit umístění ohniska požáru, rychlost proudění 

vzduchu a osazení kanálu různým druhem kabelů.  

5.1 Popis modelu kabelového kanálu 

Simulovaný model kabelového kanálu se nachází na elektrárně Mělník. Bližší popis 

elektrárny Mělník je viz Příloha č.  3.  

Model kabelového kanálu bude přibližně odpovídat části kabelového kanálu K4 

na elektrárně Mělník. Příloha č.  4 znázorňuj umístění kabelového kanálu v elektrárně. 

Podobných kanálů je na elektrárně Mělník přibližně 2500 m. Model bude zachycovat část 

kanálu mezi požárními uzávěry. Kanál má vnitřní rozměry 2,2 m na výšku, 1,8 m na šířku 

a 30 m na délku. Pro představu kabelového kanálu je kabelový kanál graficky znázorněn 

viz Příloha č.  5. Na příčném řezu na obr.  9 je pro představu ukázáno osazení kabelového 

kanálu. 
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obr.  9 - Řez modelem kabelového kanálu 

 

5.2 Popis modelu v programu  

Kabelový kanál K4 je vykreslen v síti MESH v rozměrech, které odpovídají 

skutečné velikosti. Velikost buněk v modelu pro optimální výpočet je stanovena  

na 15 cm x 15 cm x 15,7 cm (počet buněk je 39 144), v tomto případě trval výpočet přibližně  

8 – 9 hodin. V případě, kdy byl proveden výpočet, kde buňka měla rozměry 1 cm x 1 cm x 

1 cm, doba výpočtu byla několik desítek hodin. Proudění vzduchu v kabelovém kanálu je 

vytvořeno prostředím SUPPLY. V tomto prostředí je možné zadat parametry pro proudění 

vzduchu, jako je rychlost a směr proudění a další parametry. Většina materiálu byla převzata 

z knihovny programu. Materiál, který nebyl v knihovně nadefinován, byl převzat 

z publikace [15]. Potřebné materiály, které byly použity, jsou uvedeny v tab.  5. Další 

parametry modelu jsou uvedeny v tab.  6. 
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tab.  5 - Vlastnosti materiálů [20] 

Materiál Využití 

Objemová 

hmotnost 

[kg/m3] 

Vodivost 

[W/mK] 

Měrné teplo 

[kJ.kg-1.K-1] 
Emisivita 

Beton 
konstrukce 

kanálu 
2 280 1,8 1,04 0,9 

Fermacell 

firepanel A1 

kabelové 

lávky 
1 225 0,32 1,1 0,9 

XLPE výplň 1 374 0,192 – 0,235 1,39 – 1,61 0,95 

Měď vodič 8 960 393 0,39 0,95 

PE obal kabelu 930 0,350 1,47 0,95 

PVC obal kabelu 1 380 0,192 – 0,134 1,29 – 1,59 0,95 

Ocel nosníky 7 850 45,8 0,46 0,95 

tab.  6 - Parametry modelu 

Délka kanálu 30 m 

Výška kanálu 2,2 m 

Šířka kanálu 1,8 m 

Tloušťka zdi 0,2 m 

Rozestup mezi kabelovými lávkami 0,2 m 

Výlezy rozměry 0,6 m x 0,9 m 

Vzdálenost mezi vlezy do kanálu 26 m 

Rozměr požárních uzávěrů 0,6 m x 1,99 m 

Doba výpočtu záleží na složitosti modelu, a jak bude model do detailu rozpracován. 

Současně, jak již bylo zmíněno, záleží na optimalizaci buněk, pro které budou výpočty 

probíhat. Výpočet pro zadaný model bude trvat přibližně 8 – 9 hodin pro každou variantu. 

V případě namodelování detailního modelu kabelového kanálu se všemi detaily se výpočet 

může prodloužit i o desítky hodin.    
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5.3 Výstupy z programu  

Vyhodnocení sledovaných veličin je možné několika způsoby. Výsledky 

z programu je možné zpracovat pomocí tabulkového editoru nebo grafickým výstupem s 3D 

vizualizací, kde jsou zaneseny všechny získané hodnoty.  

Roviny  

Každá sledovaná veličina je pozorována v rovinách (X, Y, Z). V případě zájmu 

o interpretaci určité hodnoty se modelem proloží rovina a na dané rovině je sledovaná 

veličina zobrazena, např. teplota je vyobrazena graficky za pomocí izoterm do programu 

Smokeview, kde je možné pozorovat vývoj teploty v dané rovině. Zároveň je i možné 

sledovat průběh vektorově. Celým modelem je možné proložit libovolný počet rovin. 

V modelu je sledován průběh teplot v rovinách (X = 0,9; 2,1 m) [18]. 

Statistika 

V záložce je možné nastavit sledování veličin v určeném prostoru a můžou být 

vyhodnoceny minimální, střední i maximální parametry. V celém prostoru modelu je 

sledován průběh teplot a rychlost proudění [18]. 

Zařízení  

Do modelu je možné zakomponovat vyhodnocovací zařízení od termočlánků, 

odsávačů vzorku, průtokoměrů, sprinklerových hlavic až po detektory kouře, teploty a další. 

Hodnoty ze všech zařízení jsou podle času zapisovány do tabulek. V modelu kanálu jsou 

umístěny detektory teploty, kouře a samozřejmě termočlánky. Termočlánky jsou rozmístěny 

v intervalu 5 metrů ve výšce 2,1 m [18]. 

5.4 Požární scénáře  

Pro modelování je navrženo několik scénářů, ve kterých došlo ke změně určitých 

parametrů, které byly jednotlivě porovnány a vyhodnoceny. Modelové situace jsou 

rozděleny podle osazení kabelových kanálů kabely. V prostorách kabelového kanálu 

jsou osazeny kabely s PVC obalem a pláštěm a kabely s PE pláštěm a XLPE izolací. 

Z tohoto tak vyplývá i základní dělení scénářů [21]. 
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5.4.1 Základní dělení scénářů 

1. skupina scénářů – kabelový kanál osazený kabely s  PE obalem 

Jedná se o jednožilový kabel označený 2X2Y 10 kV. Kabel je složený z vrstev 

zobrazených na obr.  10.  

 

obr.  10 - Řez jednožilovým kabelem s PE izolací 

2. skupina scénářů – kabelový kanál osazený kabely s PVC obalem a  XLPE 

izolací na obr.  11. 

 

obr.  11 - Řez kabelem s PVC izolací 

V jednotlivých skupinách budou měněny následující parametry: 

1. Umístění ohniska na okraji u kabelové ucpávky v první lávce, rychlost proudění 0 m.s-1  

2. Umístění ohniska na okraji u kabelové ucpávky v první lávce, rychlost proudění 1 m.s-1 

3. Umístění ohniska na okraji u kabelové ucpávky v první lávce, rychlost proudění 2 m.s-1 

4. Umístění ohniska - vlez do kabelového kanálu, rychlost proudění 0 m.s-1 

5. Umístění ohniska - vlez do kabelového kanálu, rychlost proudění 1 m.s-1 

6. Umístění ohniska - vlez do kabelového kanálu, rychlost proudění 2 m.s-1 

7. Umístění ohniska uprostřed mezi vstupy, rychlost proudění 0 m.s-1 

8. Umístění ohniska uprostřed mezi vstupy, rychlost proudění 1 m.s-1 

9. Umístění ohniska uprostřed mezi vstupy, rychlost proudění 2 m.s-1 
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Účelem simulace je stanovit rozvoj požáru v kabelovém kanálu a následně 

zhodnotit účinnost instalované požární detekce. Aby byly zachovány stejné podmínky 

pro  všechny simulace, byly zvoleny parametry okolního prostředí uvedené v tab.  7. 

tab.  7 - Parametry okolního prostředí 

Parametry prostředí 

Vlhkost vzduchu 40 % 

Teplota prostředí 20 °C 

Atmosférický tlak 101 325 Pa 

Rychlost proudění vzduchu 0 – 2 m.s-1 

Doba simulace požáru 300 s 

Hlásiče požáru  

Pro modelování byly zvoleny následující druhy hlásičů. Hlásiče opticko-kouřové 

jsou stávající a nainstalovány v kabelovém kanálu. Pro porovnání a ověření funkce  

stávajících hlásičů byly vybrány bodové teplotní hlásiče. Teplotní hlásiče byly vybrány 

z důvodu předpokladu kumulace tepla a rychlého nárůstu teploty. Aktivační teplota 

u teplotních hlásičů byla nastavena dle parametru výrobce na 56 °C. Rozmístění hlásičů 

požáru je dle [25] a je názorně zobrazeno na obr.  12. 

 

obr.  12 - Rozmístění hlásičů v kabelovém kanálu 
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Souřadnice ohniska  

Ohnisko: 1 Ohnisko: 2 Ohnisko: 3 

x y z x y z x y z 

0,7 1,45 0,24 2,22 1,45 2,0 17,5 1,45 0,24 

 

Značení scénářů  

Rychlost proudění  [m.s-1] 

Ohnisko 

Druh kabelu 

X – X – X 

1 – 1 – 0  

Kabel s PE pláštěm 

Ohnisko: 1 

Rychlost proudění 0 m.s-1 

 

1. Skupina scénářů  

V první skupině scénářů se jedná o kabely, které mají stejné složení jako  

na obr.  10. Pro zjednodušení modelování bude uvažováno pouze s vodivým jádrem XLPE 

izolací a PE pláštěm. Zadání pro jednotlivé modelové scénáře je uvedeno v tab.  8. 

tab.  8 - Zadání 1. skupiny scénářů 

Modelová 

situace 
Výkon požáru 

Délka 

kanálu 

Souřadnice 

ohniska 

Rychlost 

proudění 

Pozice 

ohniska 

1 – 1 – 0  

1 MW 

(po dobu 1 s) 
30 m 

x y z 
0 m.s-1 1. lávka 

0,7 1,45 0,24 

1 – 1 – 1  
x y z 

1 m.s-1 1. lávka 
0,7 1,45 0,24 

1 – 1 – 2  
x y z 

2 m.s-1 1. lávka 
0,7 1,45 0,24 

1 – 2 – 0  
x y z 

0 m.s-1 8. lávka 
2,22 1,45 2,0 

1 – 2 – 1  
x y z 

1 m.s-1 8. lávka 
2,22 1,45 2,0 
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Modelová 

situace 
Výkon požáru 

Délka 

kanálu 

Souřadnice 

ohniska 

Rychlost 

proudění 

Pozice 

ohniska 

1 – 2 – 2  
x y z 

2 m.s-1 8. lávka 
2,22 1,45 2,0 

1 – 3 – 0  
x y z 

0 m.s-1 1. lávka 
17,5 1,45 0,24 

1 – 3 – 1  
x y z 

1 m.s-1 1. lávka 
17,5 1,45 0,24 

1 – 3 – 2  
x y z 

2 m.s-1 1. lávka 
17,5 1,45 0,24 

 

2. Skupina scénářů  

Ve druhé skupině scénářů se jedná o kabely, které mají stejné složení jako  

na obr.  11. Pro zjednodušení modelování bude uvažováno pouze s vodivým jádrem, XLPE 

izolací a PVC izolací. Zadání pro jednotlivé modelové scénáře je uvedeno v tab.  9. 

tab.  9 - Zadání 2. skupiny scénářů 

Modelová 

situace 

Výkon 

požáru 

Délka 

kanálu 

Souřadnice 

ohniska 

Rychlost 

proudění 

Pozice 

ohniska 

2 – 1 – 0  

1 MW 30 m 

x y z 
0 m.s-1 1. lávka 

0,7 1,45 0,24 

2 – 1 – 1  
x y z 

1 m.s-1 1. lávka 
0,7 1,45 0,24 

2 – 1 – 2  
x y z 

2 m.s-1 1. lávka 
0,7 1,45 0,24 

2 – 2 – 0  
x y z 

0 m.s-1 10. lávka 
2,22 1,45 2,0 

2 – 2 – 1  
x y z 

1 m.s-1 10. lávka 
2,22 1,45 2,0 

2 – 2 – 2  
x y z 

2 m.s-1 10. lávka 
2,22 1,45 2,0 

2 – 3 – 0  
x y z 

0 m.s-1 1. lávka 
17,5 1,45 0,24 

2 – 3 – 1  
x y z 

1 m.s-1 1. lávka 
17,5 1,45 0,24 

2 – 3 – 2  
x y z 

2 m.s-1 1. lávka 
17,5 1,45 0,24 

Celkové zhodnocení bude zhotoveno po provedení všech simulací rozvoje požáru 

a bude vytvořeno ve 3D vizualizaci s vyhodnocením naměřených hodnot. V následující části 

budou scénáře pouze shrnuty a vyhodnoceny, aby mohly být všechny situace navzájem 

zhodnoceny a porovnány. 
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5.5 Vyhodnocení modelových scénářů  

Modely požáru v kabelovém kanálu jsou vzájemně porovnány tak, že je porovnán 

model kabelového kanálu K4 se stejným umístěním ohniska a jsou vyhodnoceny varianty 

s oběma druhy kabelů a současně i varianty s ventilací a bez ventilace. 

Aby bylo možné lépe demonstrovat rozvoj požáru v kabelovém kanálu, bylo 

vytvořeno několik modelových situací. V modelu je pozorován vývoj požáru 

prostřednictvím termočlánků umístěných na stropě a hlásičů EPS. V každé sérii modelů 

v kabelovém kanálu, kde je na stejném místě ohnisko, je proměnlivá ventilace  

od 0 – 2 m.s-1. Pro posouzení rozvoje požáru a hodnocení aktivace požárně bezpečnostních 

zařízení jsou vybrány parametry, které charakterizují rozvoj požáru. Sledovanými parametry 

pro vyhodnocení požáru je teplota na jednotlivých termočláncích a hodnoty zaznamenané 

na bodových teplotních a na bodových opticko-kouřových hlásičích. Dalším parametrem, 

který je možné vyhodnocovat, je uvolněný tepelný tok. 

V každé modelové situaci se jednalo o volný rozvoj požáru, kde se měnila rychlost 

proudění vzduchu. Každý požár byl iniciovaný požárem o výkonu 1 MW, který působil 

po dobu 1 s pouze za účelem iniciace požáru. Pro představu, jak vypadá zakouřený kabelový 

kanál, u kterého je rychlost proudění vzduchu 1 m.s-1 , je níže obr.  13. 

 

obr.  13 - Pohled na model zakouřeného kabelového v 300 s požáru 
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5.5.1 První skupina scénářů   

V první skupině scénářů jsou modelové situace, ve kterých je umístěno ohnisko 

v 1.  lávce na souřadnicích v tab.  8 a tab.  9. Jedná se konkrétně o modelové situace  

1 – 1 – 0, 1 – 1 – 1, 1 – 1 – 2, 2 – 1 – 0, 2 – 1 – 1, 2 – 1 – 2. V těchto modelových situací se 

jednalo o volný rozvoj požáru, který nebyl ovlivňován požárně bezpečnostním zařízením. 

V jednotlivých modelovaných scénářích bylo sledováno, jak rychle dojde k nárůstu teploty 

a k zakouření kabelového kanálu. Vývoj teploty je sledován termočlánky. Namodelované 

hodnoty jsou vidět v grafu na obr.  14 a obr.  15. Současně v modelu bylo měřeno, jaké je 

uvolněné teplo při hodnotách proudění od 0 m.s-1 až po 2 m.s-1.  Pomocí modelových situací 

došlo k vyhodnocení aktivace bodových teplotních hlásičů a opticko-kouřových hlásičů.  

Výsledky namodelovaných situací jsou zobrazeny na následujících grafech  

na obr.  14 až  obr. 16. Vždy jsou porovnávány hodnoty na stejných termočláncích, aby 

srovnání mohlo být co nejpřesnější. 

 

obr.  14 - Teplota horní vrstvy kouře na TC1 - větrání (0 m.s-1; 1 m.s-1; 2 m.s-1) - PE 
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obr.  15 - Teplota horní vrstvy kouře na TC1 - větrání (0 m.s-1; 1 m.s-1; 2 m.s-1) - PVC 

Z obr.  14 a obr.  15 je patrné, že rozvoj požáru při nulové ventilaci je velmi pomalý. 

I když je požár v případě 1 – 1 – 0 a 2 – 1 – 0 velmi pomalý, dojde k zakouření celého 

prostoru v průběhu 300 s. U případů 1 – 1 – 1 a 2 – 1 – 1 je patrné, že dojde k silnému 

zakouření během několika málo sekund. V modelové situaci 1 – 1 – 2 a 2 – 1 – 2  je 

převládající proudění a rychlý rozvoj požáru. V modelu nedochází k zakouření části kanálu 

za 2. výlezem. Z příkladu vyplývá, že osazení různými druhy kabelu nemá zásadní vliv 

na rozvoj požáru. Velký vliv na rozvoj požáru má změna rychlosti proudění. 

Při simulacích byla sledována rychlost detekce požárně bezpečnostních zařízení, 

konkrétně bodových opticko-kouřových a bodových teplotních hlásičů. Na základě ČSN 34 

2710 byly do modelu vloženy bodové teplotní hlásiče podle normovaných požadavků 

a umístěny opticko-kouřové hlásiče dle skutečnosti v kabelovém kanálu. Parametry 

rychlostí reakcí jednotlivých hlásičů podle modelovaných scénářů jsou zobrazeny v grafu 

na obr.  16. 
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obr.  16 - Graf času aktivace hlásičů v modelovaných situacích 

Z obr.  16 vyplývá, že požár v kabelovém kanálu byl vždy detekován 

do 20 s alespoň jedním bodovým opticko-kouřovým hlásičem. Bodovým teplotním 

hlásičem v některých případech nedošlo k detekování požáru v modelovaném časovém 

intervalu. Čas aktivace s  rostoucí rychlostí proudění se postupně snižoval, jak je patrné 

z obr. 16. Průměrná doba reakce je u kouřových hlásičů 37,79 s a u teplotních 125,5 s. 

V následujících modelových situací bude ohnisko přesunuto na 8. kabelovou lávku 

a budou vyhodnoceny stejné parametry jako v předchozí skupině. Další průběhy teplot 

na termočláncích TC4 a TC7 jsou zobrazeny viz Příloha č.  6. 
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5.5.2 Druhá skupina scénářů  

 Ve druhé skupině modelovaných scénářů je ohnisko umístěno na 8. lávce 

na souřadnicích uvedených v  tab.  8 a tab.  9. V této skupině jsou scénáře s označením  

1 – 2 – 0, 1 – 2 – 1, 1 – 2 – 2, 2 – 2 – 0, 2 – 2 – 1, 2 – 2 – 2. V každém z těchto scénářů 

se  jednalo o volný rozvoj požáru, který nebyl ovlivňován požárně bezpečnostním zařízením. 

V jednotlivých namodelovaných scénářích bylo sledováno, jak rychle dojde k nárůstu 

teploty a k zakouření kabelového kanálu. Vývoj teploty v jednotlivých místech kanálu byl 

sledován pomocí termočlánků, které byly rozmístěny stejně jako na obr.  12. Pomocí 

modelových situací došlo k vyhodnocení aktivace bodových teplotních hlásičů a opticko-

kouřových hlásičů. 

Namodelované výsledky jsou zobrazeny v grafech na obr. 17 a obr.  18. Aby mohlo 

být porovnání adekvátní, byly opět zvoleny hodnoty z termočlánku TC1. 

 

 

obr.  17 - Teplota horní vrstvy kouře na TC1 - větrání (0 m.s-1; 1 m.s-1; 2 m.s-1) - PE 
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obr.  18 - Teplota horní vrstvy kouře na TC1 - větrání (0 m.s-1; 1 m.s-1; 2 m.s-1) - PVC 

Z obr.  17 a obr.  18 je na první pohled patrné, že průběhy požárů jsou podobné. 

Pro volný rozvoj požáru v modelovaném kanálu hraje roli rychlost proudění. Ve scénářích  

1 – 2 – 0 a 2 – 2 – 0 jsou hodnoty podobné, tj. velmi pomalý rozvoj požáru bez přístupu 

vzduchu. Teplota nepřesáhne 100 °C a dochází k šíření kouře v podstropním prostoru, kde 

kouř nejprve zaplní celý podstropní prostor a vlivem sdílení tepla s okolím je kouř 

ochlazován a klesá níže. 

V situacích 1 – 2 – 1, 1 – 2 – 2, 2 – 2 – 1, 2 – 2 – 2 byla snaha nasimulovat otevřené 

horní vstupní otvory a vytvoření proudění  o rychlostech 1 m.s-1 a 2 m.s-1. Z grafu je patrné, 

že u obou případů dochází k rychlejšímu rozvoji požáru a ke strmějšímu nárůstu teploty. 

V těchto případech se již kouř šíří celým prostorem současně a dochází k velmi rychlému 

a silnému zakouření mezi horními vstupními otvory. Části za druhým vstupním otvorem 

od místa vzniku požáru kouř již nezaplnil v takové míře, z důvodu odvodu kouře otvory 

ve stropu.  

I v této skupině scénářů byla sledována detekce požáru a čas aktivace jednotlivých 

hlásičů. Stejně jako v předchozí skupině se jednalo o bodové hlásiče opticko-kouřové 

a bodové teplotní. Získané výsledky jsou na obr.  19.  
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obr.  19 - Graf času aktivace hlásičů v modelovaných situacích 

První aktivace hlásiče ve všech případech nastala do 18 s. Vždy se jednalo o bodový 

opticko-kouřový hlásič. U hlásiče teplotního v případech, kdy docházelo k velmi pomalému 

rozvoji požáru, teplota v kabelovém kanálu nedosáhla na minimální aktivační hodnotu 

ve sledovaném časovém intervalu. Jednalo se především o teplotní hlásiče v případech  

1 – 2 – 0 a 2 – 2 – 0. Průměrná doba reakce je u kouřových hlásičů 35,05 s a u teplotních 
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131,84 s. V další skupině vyhodnocení je sledován rozvoj požáru, který vznikl v první lávce 

ve středu kanálu.  

Další průběhy teplot na termočláncích TC4 a TC7 jsou zobrazeny viz Příloha č.  6. 

5.5.3 Třetí skupina scénářů  

Ve třetí skupině scénářů je ohnisko umístěné uprostřed první kabelové lávky. Přesné 

určení ohniska je uvedeno v tab. 8 a tab. 9. Tato skupina vyhodnotí požární scénáře 

s označením 1 – 3 – 0, 1 – 3 – 1, 1 – 3 – 2, 2 – 3 – 0, 2 – 3 – 1 a 2 – 3 – 2. Vždy se jednalo 

o volný rozvoj požáru a stejně jako v předchozích skupinách nebyl ovlivněn požárně 

bezpečnostním zařízením. Jako v předchozích skupinách jsou sledovány parametry, jako je 

zakouření kabelového kanálu a vývoj teploty v kabelovém kanálu. Vývoj teploty 

v jednotlivých místech kanálu byl sledován pomocí termočlánků, které byly rozmístěny 

stejně jako na obr.  12. Současně v modelu bylo měřeno, jaké je uvolněné teplo při hodnotách 

proudění od 0 m.s-1 až po 2 m.s-1.  Pomocí modelových situací došlo k vyhodnocení aktivace 

bodových teplotních hlásičů a opticko-kouřových hlásičů. 

Namodelované výsledky jsou zobrazeny v grafech na obr.  20 – obr.  22. Aby mohlo 

být porovnání adekvátní, byly opět zvoleny hodnoty z termočlánku TC1. 

 

obr.  20 - Teplota horní vrstvy kouře na TC1 - větrání (0 m.s-1; 1 m.s-1; 2 m.s-1) – PE 
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obr.  21 - Teplota horní vrstvy kouře na TC1 - větrání (0 m.s-1; 1 m.s-1; 2 m.s-1) - PVC 

Z obr.  20 a obr.  21 je zřejmé, že rozvoj požáru při nulové ventilaci je velmi pomalý. 

Ve všech situacích dojde k zakouření prostoru kabelového kanálu. V situaci  1 – 3 – 0  

a 2 – 3 - 0 je celý prostor kabelového kanálu zakouřen a teplota v kanálu je téměř po celou 

dobu konstantní. V scénářích 1 – 3 – 1, 1 – 3 – 2, 2 – 3 – 1 a 2 – 3 – 2  je celý kanál zakouřen 

a cca za 30 s od zakouření je kouř z prostoru za výlezem odvětrán. V těchto situacích dochází 

k velmi rychlému rozvoji požáru, jak je patrné z grafu na obr.  20 a obr.  21. Z modelu je 

zřejmé, že osazení různými druhy kabelů nemá zásadní vliv na rozvoj požáru, na druhou 

stranu rozvoj požáru je velmi ovlivněn prouděním vzduchu. 

Stejně tak jako v předchozích skupinách, i v této je sledována aktivace bodových 

opticko-kouřových hlásičů a bodových teplotních hlásičů. Výsledky získané modelováním 

jednotlivých situací jsou zaneseny do grafu na obr.  22. 
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obr.  22 - Graf času aktivace hlásičů v modelovaných situacích 

Vznik požáru v namodelovaných scénářích byl detekován opticko-kouřovým 

hlásičem do 30 s. Hlásiče teplotní v případech 1 – 3 – 0 a 2 – 3 – 0 nezaznamenaly skoro 

vůbec vznik požáru. Teplota nepřekročila aktivační hodnotu pro detekci požáru. 

U kouřových hlásičů je vidět, že čas reakce je v tomto případě přibližně stejný. Průměrná 

doba reakce je u kouřových hlásičů 29,22 s a u teplotních 113,07 s.  

Další průběhy teplot na termočláncích TC4 a TC7 jsou zobrazeny viz Příloha č.  6. 
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5.6 Zabezpečení detekce požáru 

Kabelový kanál K4 je zabezpečen opticko-kouřovými hlásiči, které jsou rozmístěny 

stejně jako na nákresu na obr.  12. Pro porovnání využití v kabelovém kanálu a včasné reakci 

na vzniklý požár byly použity bodové teplotní hlásiče s aktivační hodnotou 56 °C. Tyto 

hlásiče byly z celé řady vybrány jako další vhodné. 

Při modelování požárních scénářů a jejich následné simulaci byla potvrzena 

vhodnost opticko-kouřových hlásičů do prostoru kabelových kanálů. Nevýhodou teplotních 

hlásičů je dlouhá doba detekce v případě pomalého rozvoje požáru, kde v první fázi je 

teplota téměř konstantní, jako byla v požárních scénářích 1 – 1 – 0, 1 – 2 – 0, 1 – 3 – 0,  

2 – 1 – 0, 2 – 2 – 0, 2 – 3 – 0. V těchto situacích  hlásiče zareagovali po 100 s od vzniku 

požáru a některé hlásiče nezareagovaly vůbec v modelovaném intervalu. Hlásiče opticko-

kouřové reagovali v průměru v intervalu od 29 – 37 s od vzniku požáru. Na druhou stranu 

hlásiče teplotní reagovali v průměru od 113 – 132 s od vzniku požáru. 

Pro zabezpečení kabelového kanálu jsou nejvíce efektivní bodové opticko-kouřové 

hlásiče, popřípadě hlásiče ionizační. Hlásiče lineární by bylo možné také použít, kdyby 

střežený prostor byl vyšší a v přímé viditelnosti by nebránily provozní světla. Jako 

alternativní hlásiče pro použití do kabelového kanálu je možné použít hlásiče nasávací 

a multisenzorové. Hlásiče nasávací provádí nepřetržité vzorkování vzduchu. U hlásičů 

nasávacích je možné nastavit také vzorkování dalších látek ve vzduchu pro případ vzniku 

toxického prostředí a ohrožení pracovníků. Vhodné použití by bylo například pro provoz, 

kde hrozí výskyt důlních plynů a metanu. 

5.7 Závěrečné zhodnocení modelu 

Modelovací software FDS patří k velmi oblíbeným programům k modelování 

průběhu požáru, ať už pro projektanty, kteří se zabývají požární bezpečností objektů, tak 

pro oddělení zjišťování příčin požáru. Kombinace modelování s reálným prostředím 

se může jevit jako optimální postup pro úsporu financí. Nevýhodou modelu FDS je, že nemá 

vlastní uživatelské prostředí a výpočet většího modelu je zdlouhavý. 

Práce v programu po krátkém zacvičení je relativně jednoduchá. Ovšem 

pro uživatele, kteří pracují s programem prvně, se program může zdát složitý. 

Pro zjednodušení práce byla zvolena nástavba PyroSim. Práce v nástavbě je přirozená 
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a velmi intuitivní. Nedostatkem v programu se jeví malá knihovna stavebních materiálů 

a hořlavých předmětů a jejich PTCH. Některé materiály je nutné dohledat ze zahraničních 

serverů, a musí se ručně zadat do programu. Výhoda programu je možnost přesného 

rozmístění hořlavých předmětů do prostoru a přesného nastavení a orientování. 

Výsledky získané modelováním lze považovat za relevantní, jestliže parametry 

v modelu jsou správně sestaveny. Aby bylo možné výsledky potvrdit nebo vyvrátit, je 

potřeba provést experimentální ověření výsledků.  

Je celá řada faktorů, které ovlivňují výpočet. Jedná se především o rozměr 

a o měřítko, v jakém je model vytvořen. Rychlost proudění vzduchu na výstupu 

z kabelového kanálu, poloha ohniska vzhledem k ventilačním otvorům, doba působení 

aktivačního požáru, jestli požár bude působit po celou dobu simulace nebo jen na začátku 

provede iniciaci, všechny tyto faktory ovlivní průběh simulace a výsledky simulace. 

Závěrečné shrnutí modelování kabelového kanálu je v tab.  10.  

Pro použití výsledků ze simulace v bezpečnostním inženýrství a navrhnutí 

vhodného zabezpečení kabelového prostoru je potřeba provést velkorozměrovou zkoušku 

v reálných podmínkách, aby namodelovaný scénář mohl být ověřen a získané výsledky 

mohly být využity pro bezpečnostní inženýrství.  

tab.  10 - Celkové zhodnocení modelu kabelového kanálu 

Pozitiva Negativa 

 Teoretický rozbor požáru v KK 

 Možnost varianty požárních 

scénářů 

 Možnost 3D simulace průběhu 

požáru  

 Ověření efektivního požárního 

zabezpečení (např. aktivní ochrana) 

 Finanční nenáročnost výpočtu 

 Časová náročnost 

 Nedostatek stavebních materiálů 

v programu 

 Nemožnost experimentálního 

ověření výsledku a nedostatek 

nadefinovaných požárů  

 Problematika řešená  zejména 

v zahraniční literatuře 
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Závěr 

Problematika kabelových kanálů je v dnešní době velmi diskutovaným tématem 

především z hlediska požární bezpečnosti a následného požárního zásahu. Riziko spojená 

s požárem kabelového kanálu je rychlý vývin kouře, prudký nárůst teploty a velká kumulace 

tepla. V případě požáru v kabelovém kanálu se nejedná o primární ohrožení osob, ale 

o ohrožení technologie a navazující výroby, která je prostřednictvím kabelového kanálu 

ovládána a napájena. Správné a funkční požárně bezpečnostní zařízení značně omezí rozvoj 

požáru a jeho včasným detekováním je možné zamezit velkým škodám jak materiálním, 

tak finančním. Pro přesné nadefinování a stanovení podmínek rozvoje požáru je možné 

využít softwarové modelování požáru. 

Diplomová práce je zaměřena na zajištění požární bezpečnosti kabelových rozvodů, 

stanovení rozvoje požáru, ověření funkčnosti a efektivního zabezpečení kabelového kanálu. 

Simulace rozvoje požáru byla provedena v programu Fire Dynamics Simulator a v nástavbě 

tohoto programu PyroSim. Nevýhodou programu je časová náročnost výpočtu. 

Pro stanovení rozvoje požáru bylo navrženo 18 modelových situací s osazením 2 druhů 

kabelů, s 3 možnostmi větrání a 3 variantami umístění ohniska požáru, aby byly porovnány 

různé varianty rozvoje požáru. 

Na základě získaných poznatků a výsledků vyplynulo, že největší vliv na rozvoj 

požáru má ventilace, tedy rychlost proudění vzduchu v kabelovém kanálu. Dalším 

poznatkem je, že vliv na rozvoj požáru a na šíření kouře v kabelovém kanálu má vliv 

umístění ohniska. Na základě namodelovaných situací bylo ověřeno i zabezpečení 

kabelového kanálu. Stávající zabezpečení opticko-kouřovými hlásiči bylo porovnáno 

s bodovými teplotními hlásiči. Zabezpečení opticko-kouřovými hlásiči se na základě 

simulací ukázalo jako vyhovující a efektivní. V závěru práce jsou zmíněny klady a zápory, 

které se při modelování mohou vyskytnout. Jedná se především o nemožnost provedení 

porovnání namodelovaných výsledků s experimentálními zkouškami.  

Modelování požáru je velmi perspektivní oblastí. V současnosti vznikají složité 

technologie a provozy, které jsou náročné na provedení reálné zkoušky a na získání dat 

pro stanovení rozvoje požáru a získání informací pro detekci požáru. Přínosem práce je 

stanovení rozvoje požáru a současně ověření zabezpečení kabelového kanálu. Dále byly 

identifikovány faktory, které ovlivňují rozvoj požáru a šíření kouře při požáru kabelového 



 

  58 

 

kanálu. Rozšíření diplomové práce je možné o ověření výsledků pomocí velkorozměrových 

zkoušek nebo namodelování zakřivených a složitějších tvarů kabelového kanálu. Výsledky 

získané modelováním by měly být především aplikovány při navrhování a realizaci požární 

bezpečnosti staveb s návazností na snížení finančních nákladů.     
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Příloha č.  1 - Bližší specifikace a popis jednotlivých druhů 

hlásičů 

Hlásiče kouře 

Hlásiče ionizační 

Vyhodnocení požáru u ionizačních hlásičů je založeno na principu změny vodivosti 

prostředí v detekční komůrce. Tento postup detekce je založen na stavu, že vzduch je 

za normálních okolností prakticky nevodivý. Plyny se stávají vodivými jen za jistých 

specifických podmínek. V plynech při střetu dvou opačně nabitých částic se z nich při jejich 

střetnutí opět stanou neutrální nevodivé částice, proto je nutné neustále vytvářet ionty [9]. 

Aby bylo možné tento princip využít, je potřeba neustále vytvářet nové a nové 

ionty. Možností pro vytváření nových iontů je několik od vysoké teploty, působení 

elektrického pole, radioaktivního záření až po elektromagnetické záření.  V konstrukci 

ionizačního hlásiče se nejvíce využívá ionizace pomocí radioaktivního zářiče. Jsou k tomu 

velice vhodné z důvodu, že alfa a beta částice jsou velmi rychlé nabité částice, které dokáží 

urychlovat stejně jako ionty, které jsou nabité elektrickým polem. Jako zdroj radioaktivního 

alfa záření v detekční komůrce bývá používán 241Am nebo 226Ra, které mají aktivitu 

v rozmezí 5 kBq až 40 kBq. Tento zdroj je hermeticky uzavřen. Alfa částice se používají 

jako zdroje záření z hygienických a technických důvodů. Jedná se především o fakt, 

že dráha, na které alfa částice ztrácejí svou energii, je krátká [9]. 

Ionizační komůrka je tvořena dvojicí elektrod a radioaktivním zářičem.  Vzhledem 

k umístění zářiče je možné rozdělit detekční komůrky na bipolární a unipolární. Je možné 

říci, že unipolární komůrka má větší citlivost než bipolární, protože nedochází ke ztrátě 

volných iontů v důsledku rekombinace jako u bipolárního hlásiče. Přivede-li se napětí 

do elektrody, potom nastává pohyb iontů, které vznikly při ionizaci a mezi elektrodami 

prochází proud. Na základě voltampérové charakteristiky, tedy změny vodivosti, dochází 

k detekci požáru, princip je přiblížen na obr. 1. -  1 [9]. 
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obr. 1. -  1 - Princip detekce ionizačního hlásiče kouře [12]  

Pokles vodivosti detekční komůrky nemusí zapříčinit pouze částice kouře, ale velký 

vliv má vlhkost, tlak a teplota a další faktory. Díky těmto vlivům mohou vznikat plané 

poplachy, z toho důvodu je většina ionizačních hlásičů dvoukomorových. Jedna detekční 

komůrka, tzv. referenční, detekuje se zpožděním veškeré změny, které se odehrávají  

v komůrce měrné. Tato konstrukce umožní eliminaci dlouhodobých změn a zůstane 

zachována citlivost hlásiče [9]. 

Ionizační hlásiče jsou velmi vhodné pro detekci požáru, při kterém dochází 

k vývinu zplodin hoření, ať už se jedná o viditelné či o neviditelné složky a výborně reagují 

na zplodiny, které vznikají při žhnutí. Naopak ionizační hlásiče nejsou vhodné do prostředí, 

které je prašné nebo do prostředí, kde je výskyt složek kouře za běžných provozních 

podmínek. Současně ionizační hlásiče nejsou vhodné pro agresivní prostředí určitých 

chemikálií a některých aerosolů s velikostí částic 0,08 a 0,18 (0,3) µm. Další hlásiče, které 

fungují na principu detekce kouře, jsou hlásiče optické [9], [11]. 

Optické hlásiče kouře  

Pevné částice, které vznikají v počátku požáru, značně ovlivňují prostup světelného 

paprsku skrze vrstvu kouře. Tento princip se využívá při konstrukci optických hlásičů pro 

detekci vznikajícího požáru. Aby mohl být požár vyhodnocen, používají se dva způsoby 

detekce, první způsob je na principu rozptylu optického paprsku a druhý je na základě 

pohlcování optického paprsku [9], [11]. 

Princip na základě rozptylu optického paprsku používají tzv. hlásiče bodové. 

K detekci požáru v bodovém hlásiči dochází v komůrce, která je ohraničena labyrintem 
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lamel, které zabrání průniku okolního světla do komůrky, ale zároveň umožní průnik kouře. 

Detekce je tvořena IR vysílačem a IR přijímačem, kteří na sebe za normálních okolností 

(vzduchu bez kouře) nereagují. V případě vzniku požáru dochází k rozptylu optického 

paprsku a dochází k dopadu optického paprsku na přijímač. Ke zvýšení efektivnosti 

a eliminaci planých poplachů je zaveden tzv. pulzní režim, kde opakované vyslání impulsu 

optického paprsku hodnotí dopad na přijímač. Jestliže se akce opakuje, je stav vyhodnocen 

jako požár [9], [11]. 

Další možností, jak již bylo zmíněno, je vyhodnocování na základě principu 

pohlcování optického paprsku. Těmito druhy hlásičů jsou hlásiče lineární. U lineárního 

hlásiče je princip detekce založen na změně intenzity záření vydávaného zdrojem 

dopadajícím na přijímač po průchodu střeženým prostorem a absorpcí kouře. Tato teorie je 

postavena na Lambert-Beerově zákonu, který definuje zeslabení optického záření. Hlásiče, 

které jsou konstruovány na základě změny intenzity záření, jsou konstruovány ze dvou částí 

- přijímače a vysílače. Mohou být proti sobě postaveny přijímač a vysílač nebo přijímač 

a vysílač jsou na jedné straně a naproti je osazeno zrcadlo. Dalším druhem hlásičů, tentokrát 

již ne z kategorie hlásiče kouře, jsou hlásiče teplot [9], [11]. 

Hlásiče teplot 

Hlásiče teplot jsou považovány za nejstarší detekční prvky, které jsou využívány 

pro detekci požáru v systému EPS. Hlásiče teplot jsou založeny především na mechanismu 

sdílení tepla a především na konvekci. Hlásiče teplot se dělí podobně jako kouřové hlásiče. 

Bodové hlásiče se využívají na měření teploty v určitém prostoru, kde využívají 

k převodu teploty na elektrický signál termistor. Vyhodnocení se může použít statické, kde 

se hodnotí překročení maximální stanovené teploty, nebo vyhodnocení maximální rychlosti 

nárůstu teploty a to jsou hlásiče diferenciální [9], [11]. 

Lineární hlásiče je možné dělit na lineární hlásiče teplot a na lineární hlásiče 

teplot liniového typu. Lineární hlásiče teplot jsou založeny na principu detekce modulace IR 

paprsku, který prochází přes hlídaný prostor do přijímače. Prochází-li paprsek prostředím 

s rozdílně vysokými teplotami a tím i odlišným indexem lomu, dochází k lomu a odrazu 

paprsku. [9], [11]. 
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Hlásiče liniového  typu se dělí podle použitého teplocitlivého detekčního prvku. 

Mohou být hlásiče s metalickým detekčním kabelem (analogové a digitální), hlásiče 

s optickým kabelem a hlásiče pneumatické. Hlásiče digitální vyhodnocují detekci požáru 

na základě skokové změny odporu na základě zkratu vodiče. Jedná se o dva metalické 

vodiče, které jsou do sebe zakroucené a oddělené polymerem, který je citlivý na teplo, 

obalené ochranou folií a nakonec ochranným pláštěm. V případě požáru, kdy je kabel 

vystaven zvýšené teplotě, dojde ke ztrátě pevnosti izolace a ke zkratu a k nárůstu odporu. 

Analogové hlásiče pracují na podobném principu, ovšem dochází k tzv. nedokonalému 

zkratu, kdy se izolační vrstva mezi vodiči se zvyšující se teplotou stává vodivější. Detekce 

při tomto jevu je do určité míry reverzibilní [9][11]. 

Dalšími z řady teplotních hlásičů jsou hlásiče optické, které detekují optickým 

detekčním kabelem. Vyhodnocovací schopnost starších kabelů byla založena 

na mechanickém namáhání kabelu, při kterém došlo ke změně optických vlastností 

světlovodu. Novější detekční kabely vyhodnocují na základě využití Ramanova rozptylu. 

Příkladem vyhodnocení na základě mechanické změny je  FibroLaser I. Dojde-li 

k mechanickému namáhání světlovodu, změna optických vlastností je detekována 

na základě odrazu části signálu. Ramanova rozptylu využívají hlásiče typu FibroLaser II [9]. 

Dalšími lineárními hlásiči jsou hlásiče pneumatické . Pneumatické hlásiče tvoří 

trubička, která je naplněná plynem a dalším prvkem, který je vyhodnocovací. U tohoto typu 

hlásičů je detekce založena na teplotních změnách v trubičce. Tyto změny provází objemová 

a tlaková změna v detekční trubičce. V případě požáru dochází ke sdílení tepla mezi okolím 

a vyhodnocovací trubičkou, tím dochází ke zvýšení tlaku a dojde-li k překročení 

nadefinované teploty nebo rychlosti nárůstu dochází k detekci požáru. Na základě 

vyhodnocovacího principu je možné hlásiče rozdělit na statické a diferenciální. Mezi hlásiče 

teplotní liniové je možné přiřadit hlásiče vícebodové [9], [11]. 

Vícebodový hlásič je tvořen vyhodnocovacím kabelem, ve kterém jsou 

polovodičová teplotní čidla. Každé čidlo má ve vyhodnocovací jednotce přiřazenou přesnou 

adresu a jednotky komunikují přesně s danými čidly v předem stanovených intervalech 

a na základě jejich odpovědi je vyhodnocena přesná teplota s přesností na 0,1 °C. 

Vyhodnocovací algoritmus je stejný jako u pneumatického hlásiče (diferenciální nebo 

statický). Vícebodové hlásiče mají rozsah použitelnosti od – 55 °C do +85 °C (krátkodobé 
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zatížení může být 120 °C) a maximální délka kabelu je 2500 m. Další možností, jak 

identifikovat požár je identifikace pomocí plamene[9], [11]. 

Hlásiče plamene 

Hlásiče plamene jsou hlásiče bodové. Hlásiče plamene vyhodnocují na základě 

vlastností radiace plamene. Pro detekci se využívají parametry jako je intenzita vyzařování, 

spektrální charakter a frekvence plamene. V případě správného použití v daném prostředí 

a správném nastavení se jedná o hlásiče, které mají nejkratší dobu reakce na požár. Podle 

určení, jakou vlnovou délku plamene detekují, se dělí na hlásiče infračervené, ultrafialové 

a ultrafialové/infračervené [11]. 

Hlásiče plamene jsou konstruovány tak, aby umožnily zachytit vyzařovanou energii 

plamene a současně odstínit rušivé prvky okolního prostředí. Signál, který je zachycen, je 

vyhodnocen elektronicky. Prvky, které se používají pro zachycení záření, jsou fotoelektrické 

nebo fotoodporové detektory [9], [11]. 

Tento druh hlásičů je vhodný především do prostorů, kde lze očekávat rychlý nebo 

okamžitý výskyt plamene a rychlý rozvoj požáru. Ve většině případů jsou doplněny hlásiče 

plamene ještě jiným druhem hlásičů. U hlásičů plamene je velký problém s modulovanou 

frekvencí jiného zdroje záření, například, jako je například sluneční záření a pohyblivý 

prvek. Z těchto důvodů je potřeba vyloučit, aby se v chráněném prostoru vyskytoval jiný 

zdroj záření. 

Hlásiče nasávací 

Hlásiče tohoto typu fungují na principu vzorkování vzduchu ve střeženém prostoru. 

Hlásiče odebírají vzorek vzduchu ze střeženého prostoru a zjišťují, zda jsou přítomny částice 

kouře, popřípadě další sledované plynné látky, jako je například CO a další látky. Tento druh 

hlásičů dokáže rozpoznat, jestli se jedná o prachové částice nebo o částice kouře, a tím je 

možná eliminace planých poplachů. Výhodou těchto hlásičů je velké pokrytí a možnost 

nastavení 3 úrovní detekce podle prostředí. [23] 

Hlásiče multisenzorové     

Multisenzorový hlásič představuje kombinaci předchozích hlásičů, kde je 

zkombinováno několik vyhodnocovacích principů. Vyhodnocování může mít různé 
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algoritmické provázanosti, může stačit detekce jednoho prvku, na který je hlásič nastaven 

nebo kombinace ze všech detektorů. Tyto hlásiče je možné specificky nastavit podle daného 

druhu prostředí a nejpravděpodobnějšího výskytu a rozvoje požáru. V závislosti na několika 

způsobech detekce by tyto hlásiče měly předcházet planým poplachům. Dalším prvkem, 

který přímo navazuje na hlásiče, jsou ústředny EPS [11].
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Příloha č.  2 - Zdrojový kód vstupního souboru 

V této příloze je ukázka zdrojového kód vstupního souboru z modelovaného 

scénáře 1 – 1 - 0. 

Ukázka zdrojového kódu: 

1-1-0.fds 

Generated by PyroSim - Version 2017.1.0209 

7.4.2017 21:11:05 

 

&HEAD CHID='1-1'/ 

&TIME T_END=300.0/ 

&DUMP RENDER_FILE='1-1.ge1', COLUMN_DUMP_LIMIT=.TRUE., DT_RESTART=300.0/ 

&MESH ID='Mesh01', IJK=200,10,12, XB=0.0,30.0,0.0,1.8,0.0,2.2/ 

&REAC ID='POLYURETHANE_GM27', 

      FYI='SFPE Handbook, GM27', 

      FUEL='REAC_FUEL', 

      C=1.0, 

      H=1.7, 

      O=0.3, 

      N=0.08, 

      CO_YIELD=0.042, 

      SOOT_YIELD=0.198/ 

 

&PROP ID='Default', QUANTITY='LINK TEMPERATURE', ACTIVATION_TEMPERATURE=74.0/ 

&PROP ID='Cleary Ionization I1', 

      QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', 

      ALPHA_E=2.5, 

      BETA_E=-0.7, 

      ALPHA_C=0.8, 

      BETA_C=-0.9/ 

&DEVC ID='HD 1', PROP_ID='Default', XYZ=6.0,0.9,2.1/ 

&DEVC ID='HD 3', PROP_ID='Default', XYZ=25.0,0.9,2.1/ 

&DEVC ID='HD 2', PROP_ID='Default', XYZ=15,0.9,2.1/ 

&DEVC ID='SD 1 ', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=7.5,0.9,2.1/ 

&DEVC ID='SD 2', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=22.5,0.9,2.1/ 

&DEVC ID='Termo cl. H1', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.0,0.9,2.2/ 

&DEVC ID='Termo cl. H2', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=5.0,0.9,2.2/ 

&DEVC ID='Termo cl. H3', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=10.0,0.9,2.2/ 

&DEVC ID='Termo cl. H4', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=15.0,0.9,2.2/ 

&DEVC ID='Termo cl. H5', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=20.0,0.9,2.2/ 

&DEVC ID='Termo cl. H6', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=25.0,0.9,2.2/ 

&DEVC ID='Termo cl. H7', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=30.0,0.9,2.2/ 

&DEVC ID='Termo cl. S01', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.0,0.9,0.1/ 

&DEVC ID='Termo cl. S02', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=5.0,0.9,0.1/ 

&DEVC ID='Termo cl. S03', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=10.0,0.9,0.1/ 

&DEVC ID='Termo cl. S04', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=15.0,0.9,0.1/ 

&DEVC ID='Termo cl. S05', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=20.0,0.9,0.1/ 

&DEVC ID='Termo cl. S06', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=25.0,0.9,0.1/ 

&DEVC ID='Termo cl. S07', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=30.0,0.9,0.1/ 

 

&MATL ID='PE', 

      SPECIFIC_HEAT=2.3, 

      CONDUCTIVITY=0.44, 

      DENSITY=940.0, 
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      HEAT_OF_COMBUSTION=35.6/ 

&MATL ID='Med', 

      SPECIFIC_HEAT=0.39, 

      CONDUCTIVITY=393.0, 

      DENSITY=8960.0/ 

&MATL ID='XLP', 

      FYI='NISTIR 1013-1 - NIST NRC Validation', 

      SPECIFIC_HEAT_RAMP='XLP_SPECIFIC_HEAT_RAMP', 

      CONDUCTIVITY_RAMP='XLP_CONDUCTIVITY_RAMP', 

      DENSITY=1374.0, 

      EMISSIVITY=0.95/ 

&RAMP ID='XLP_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=23.0, F=1.39/ 

&RAMP ID='XLP_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=50.0, F=1.48/ 

&RAMP ID='XLP_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=75.0, F=1.53/ 

&RAMP ID='XLP_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=100.0, F=1.56/ 

&RAMP ID='XLP_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=125.0, F=1.58/ 

&RAMP ID='XLP_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=150.0, F=1.61/ 

&RAMP ID='XLP_CONDUCTIVITY_RAMP', T=23.0, F=0.235/ 

&RAMP ID='XLP_CONDUCTIVITY_RAMP', T=50.0, F=0.232/ 

&RAMP ID='XLP_CONDUCTIVITY_RAMP', T=75.0, F=0.223/ 

&RAMP ID='XLP_CONDUCTIVITY_RAMP', T=100.0, F=0.21/ 

&RAMP ID='XLP_CONDUCTIVITY_RAMP', T=125.0, F=0.19/ 

&RAMP ID='XLP_CONDUCTIVITY_RAMP', T=150.0, F=0.192/ 

 

&SURF ID='oheň', 

      COLOR='RED', 

      HRRPUA=1000.0/ 

&SURF ID='Kabel', 

      COLOR='BLACK', 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1:3)='PE','Med','XLP', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1:3)=0.22,0.73,0.05, 

      THICKNESS(1)=0.04/ 

&SURF ID='Vent', 

      RGB=26.0,204.0,26.0, 

      VEL=0.0/ 

 

&OBST ID='Požár', XB=0.7,0.85,1.45,1.6,0.24,0.39, SURF_ID='oheň'/  

&OBST ID='Lávka1', XB=0.5,34.5,1.25,1.75,0.15,0.2, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Kabel 1', XB=0.0,35.0,1.3,1.7,0.2,0.24, SURF_ID='Kabel'/  

&OBST ID='Lávka 2', XB=0.5,34.5,1.25,1.75,0.4,0.45, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Kabel 2', XB=0.0,35.0,1.3,1.7,0.45,0.5, SURF_ID='Kabel'/  

&OBST ID='Lávka 3', XB=0.5,34.5,1.25,1.75,0.65,0.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Kabel 3', XB=0.0,35.0,1.3,1.7,0.7,0.75, SURF_ID='Kabel'/  

&OBST ID='Lávka 4', XB=0.5,34.5,1.25,1.75,0.9,0.95, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Kabel 4', XB=0.0,35.0,1.3,1.7,0.95,1.0, SURF_ID='Kabel'/  

&OBST ID='Lávka 5', XB=0.5,34.5,1.25,1.75,1.15,1.2, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Kabel 5', XB=0.0,35.0,1.3,1.7,1.2,1.25, SURF_ID='Kabel'/  

&OBST ID='Lávka 6', XB=0.5,34.5,1.25,1.75,1.4,1.45, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Kabel 6', XB=0.0,35.0,1.3,1.7,1.45,1.5, SURF_ID='Kabel'/  

&OBST ID='Lávka 7', XB=0.5,34.5,1.25,1.75,1.65,1.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Kabel 6', XB=0.0,35.0,1.3,1.7,1.7,1.75, SURF_ID='Kabel'/  

&OBST ID='Lávka 7', XB=0.5,34.5,1.25,1.75,1.9,1.95, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Kabel 6', XB=0.0,35.0,1.3,1.7,1.95,2.0, SURF_ID='Kabel'/  

&OBST ID='Lávka1', XB=0.5,34.5,0.05,0.55,0.15,0.2, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Kabel 1', XB=0.0,35.0,0.1,0.5,0.2,0.24, SURF_ID='Kabel'/  

&OBST ID='Lávka 2', XB=0.5,34.5,0.05,0.55,0.4,0.45, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Kabel 2', XB=0.0,35.0,0.1,0.5,0.45,0.5, SURF_ID='Kabel'/  
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&OBST ID='Lávka 3', XB=0.5,34.5,0.05,0.55,0.65,0.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Kabel 3', XB=0.0,35.0,0.1,0.5,0.7,0.75, SURF_ID='Kabel'/  

&OBST ID='Lávka 4', XB=0.5,34.5,0.05,0.55,0.9,0.95, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Kabel 4', XB=0.0,35.0,0.1,0.5,0.95,1.0, SURF_ID='Kabel'/  

&OBST ID='Lávka 5', XB=0.5,34.5,0.05,0.55,1.15,1.2, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Kabel 5', XB=0.0,35.0,0.1,0.5,1.2,1.25, SURF_ID='Kabel'/  

&OBST ID='Lávka 6', XB=0.5,34.5,0.05,0.55,1.4,1.45, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Kabel 6', XB=0.0,35.0,0.1,0.5,1.45,1.5, SURF_ID='Kabel'/  

&OBST ID='Lávka 7', XB=0.5,34.5,0.05,0.55,1.65,1.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Kabel 7', XB=0.0,35.0,0.1,0.5,1.7,1.75, SURF_ID='Kabel'/  

&OBST ID='Lávka 8', XB=0.5,34.5,0.05,0.55,1.9,1.95, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Kabel 8', XB=0.0,35.0,0.1,0.5,1.95,2.0, SURF_ID='Kabel'/  

 

&VENT ID='Vent1', SURF_ID='Vent', XB=2.0,2.6,0.45,1.35,2.2,2.2/  

&VENT ID='Vent2', SURF_ID='Vent', XB=26.4,27.0,0.45,1.35,2.2,2.2/  

 

&SLCF QUANTITY='HRRPUV', PBY=0.9/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=0.9/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBY=0.9/ 

&SLCF QUANTITY='HRRPUV', PBZ=2.1/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBZ=2.1/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=2.1/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', PBY=0.9/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', PBZ=2.1/ 

&TAIL /
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Příloha č.  3 - Popis Elektrárny Mělník 

Elektrárna Mělník se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Mělník 

na katastrálním území Horní Počaply a Křivenice. Jedná se o nejblíže situovanou uhelnou 

elektrárnu k Praze. Elektrárnu tvoří 3 technologické celky EMĚ I, EMĚ II a EMĚ III. 

Elektrárna byla vystavěna jako komplex elektráren s kondenzačními kotly. Do elektrárny 

se přiváží uhlí ze severočeských a západočeských dolů, které je na elektrárnu dopravováno 

vlaky. Aktuální výkon elektrárny je 4 x 60 MW, 2 x 110 MW a 500 MW. Na obr. 3. 1 je 

panoramatický pohled na všechny tři elektrárny z východní strany. Na obr. 3. 2 je 

jihovýchodní pohled na Elektrárnu Mělník. [24] 

 

obr. 3. 1 - Pohled na Elektrárnu Mělník [24]  

EMĚ I 

Elektrárna Mělník I byla uvedena do provozu v roce 1960 a jejím aktuálním 

provozovatelem je Energotrans a.s. kde 100 % akciový podíl má ČEZ, a.s. Aktuální výkon 

je 240 MW. EMĚ I byla v 80. letech 20. Století přestavěna na teplárnu a byla zahájena 

výstavba tepelného převaděče do Pražské teplárenské soustavy. V roce 1995 byla zahájena 

dodávka tepla do Pražské teplárenské soustavy.[24] 

EMĚ II 

Do provozu byla uvedena Elektrárna Mělník II v roce 1971. V letech 1971 – 1976 

probíhala optimalizace technologického zařízení a později proběhla u všech bloků 

rekonstrukce elektroodlučovačů. V současnosti se účinnost elektroodlučovačů pohybuje 

okolo 99 %.  V rámci změny programu zdrojů ČEZ a nabytí platnosti ekologické legislativy 
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došlo k rozhodnutí omezení provozu pouze na dva bloky z původních čtyř. Zbývající dva 

bloky byly kompletně modernizovány a byly instalovány nové turbíny na možnost odběru 

tepla v páře a v horké vodě. Roku 2000 začalo být dodáváno teplo z EMĚ II do tepelného 

napaječe pro Mělník a Horní Počaply. Aktuální výkon EMĚ II je 220 MW [24]. 

EMĚ III 

Do provozu byla EMĚ III uvedena v roce 1981. Výkon výrobního bloku je 500 

MW. V dobách své největší slávy se jednalo o největší uhelný blok v České republice, který 

vystřídal výrobní blok v Ledvicích. Díky své koncepci a moderním řídicím systémům se 

jednalo o nejekonomičtější uhelný blok. Maximální výkon, který výrobní blok EMĚ III 

dosahoval, byl 470 MW. Po rekonstrukci VT tělesa turbíny dosahoval blok EMĚ III 

projektovaných 500 MW. V rámci rekonstrukce byla provedena opatření pro snížení NOx 

a odsíření spalin [24].  

 

obr. 3. 2 - Jihovýchodní pohled na elektrárnu Mělník [24]
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Příloha č. 4 

obr. 4.  1 - Orientační plán elektrárny Mělník [24] 

 

Příloha č.  4 - Orientační plán Elektrárny Mělník  
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Příloha č. 5  

obr. 5.  1 - Vybavení kabelového kanálu 

Příloha č.  5 - Vybavení kabelového kanálu K4  
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Příloha č.  6 - Teplota horní vrstvy kouře na termočláncích TC4 

a TC7 

Tato příloha ukazuje průběh teplot horní vrstvy kouře na termočláncích TC4 a TC7 

ve všech modelových situacích. 

Požární scénáře 1 – 1 – 0 až 1 – 1 – 2  

 

obr. 6.  1 - Teplota horní vrstvy kouře na TC4 - větrání (0 m.s-1; 1 m.s-1; 2 m.s-1) - PE 

 

obr. 6.  2 - Teplota horní vrstvy kouře na TC7 - větrání (0 m.s-1; 1 m.s-1; 2 m.s-1) – PE 
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Požární scénáře 2 – 1 – 0 až 2 – 1 – 2  

 

obr. 6.  3 - Teplota horní vrstvy kouře na TC4 - větrání (0 m.s-1; 1 m.s-1; 2 m.s-1) - PVC 

 

 

obr. 6.  4 - Teplota horní vrstvy kouře na TC7 - větrání (0 m.s-1; 1 m.s-1; 2 m.s-1) - PVC  
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Požární scénáře 1 – 2 – 0 až 1 – 2 – 2  

 

obr. 6.  5 - Teplota horní vrstvy kouře na TC4 - větrání (0 m.s-1; 1 m.s-1; 2 m.s-1) - PE 

 

 

obr. 6.  6 - Teplota horní vrstvy kouře na TC7 - větrání (0 m.s-1; 1 m.s-1; 2 m.s-1) - PE 
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Požární scénáře 2 – 2 – 0 až 2 – 2 – 2  

 

obr. 6.  7 - Teplota horní vrstvy kouře na TC4 - větrání (0 m.s-1; 1 m.s-1; 2 m.s-1) - PVC 

 

 

obr. 6.  8 - Teplota horní vrstvy kouře na TC7 - větrání (0 m.s-1; 1 m.s-1; 2 m.s-1) - PVC  
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Požární scénáře 1 – 3 – 0 až 1 – 3 – 2  

 

obr. 6.  9 - Teplota horní vrstvy kouře na TC4 - větrání (0 m.s-1; 1 m.s-1; 2 m.s-1) - PE 

 

 

obr. 6.  10 - Teplota horní vrstvy kouře na TC7 - větrání (0 m.s-1; 1 m.s-1; 2 m.s-1) - PE 
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Požární scénáře 2 – 3 – 0 až 2 – 3 – 2  

 

obr. 6.  11 - Teplota horní vrstvy kouře na TC4 - větrání (0 m.s-1; 1 m.s-1; 2 m.s-1) - PVC 

 

 

obr. 6.  12 - Teplota horní vrstvy kouře na TC7 - větrání (0 m.s-1; 1 m.s-1; 2 m.s-1) - PVC 

0

100

200

300

400

500

600

0 50 100 150 200 250 300

T
ep

lo
ta

 v
rs

tv
y
 k

o
u
ře

 [
°C

]

Čas [s]

Teplota horní vrstvy kouře na TC4 - větrání (0 m.s-1; 1 m.s-1; 

2 m.s-1) - PVC

2 - 3 - 0 TC4

2 - 3 - 1 TC4

2 - 3 - 2 TC4

0

100

200

300

400

500

600

0 50 100 150 200 250 300

T
ep

lo
ta

 v
rs

tv
y
 k

o
u
ře

 [
°C

]

Čas [s]

Teplota horní vrstvy kouře na TC7 - větrání (0 m.s-1; 1 m.s-1; 

2 m.s-1) - PVC

2 - 3 - 0 TC7

2 - 3 - 1 TC7

2 - 3 - 2 TC7


