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ANOTACE 

ŢIVNA, J: Vývoj zónových modelů požáru a jejich využití v technické praxi, Ostrava: 2017. 

 Bakalářská práce se zabývá shrnutím vývoje zónových modelů poţáru 

vyjadřujících průběh poţáru v uzavřeném prostoru a vymezení jejich vyuţití v technické 

praxi pomocí příkladů simulací scénářů poţárů ve vybraných zónových modelech. První 

část se zabývala teoretickým popisem a rozdělením matematických modelů poţáru, který 

se dále zaměří detailněji na samotné zónové modely. Hlavní část práce je věnována 

vybraným zónovým modelům ARGOS, CFAST a OZone. Jsou popsány jejich moţnosti a 

výhody, které jsou ukázány na konkrétních příkladech. Je provedeno i porovnání 

vybraných zónových modelů. Na závěr je rozebráno uplatnění zónových modelů 

v technické praxi.  

Klíčová slova:  

zónové modely, ARGOS, CFAST, OZone 

 

SUMMARY 

ZIVNA, j: Development of zone fire models and their application in engineering practice, 

Ostrava:2017. 

 This bachelor thesis deals with development of zone fire models expressing the 

progress of fire in compartments and defining thei use in technical practice using examples 

of scenarios simulations of fires in selected zone models. The first part deals with the 

theoretical description and division of mathematical fire models and other part focus on 

zone models. The main part is devoted to selected zone models ARGOS, CFAST and 

OZone. There are described the possibilities and benefits  that are dhown in specific 

examples. There is also compare of the selected zone model. In conclusion, it discusses the 

application of zone model in technical practice. 
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Úvod 

Nedílnou součástí technických oborů je výpočetní technika a programy 

nejrůznějšího typu. I v oborech poţárního inţenýrství tomu není jinak. Odborníci v poţární 

ochraně mají k dispozici mnohé matematické modely, které umí simulovat průběh poţáru. 

Tyto programy jsou neustále ve vývoji a mají potenciál stát se jedním z nástrojů při řešení 

úkolů poţární prevence. 

Tématem této bakalářské práce je Vývoj zónových modelů poţáru a jejich vyuţití 

v technické praxi. Cílem práce bude shrnout vývoj zónových modelů poţáru vyjadřujících 

průběh poţáru v uzavřeném prostoru a vymezit jejich vyuţití v technické praxi. Za tímto 

účelem budou vybrány programy, na kterých budou ukázány příklady pouţití zónových 

modelů. V současnosti není příliš publikací a článků, hovořících o zónových modelech 

vydaných v češtině a i samotné programy a k nim vytvořené manuály jsou prozatím pouze 

v anglickém jazyce. Proto bude práce zaměřená i na vysvětlení, jak probíhá tvoření 

simulací poţáru ve vybraných modelech. 

 Nejdříve budou teoreticky přiblíţeny matematické modely poţáru obecně, a poté 

bude jiţ práce zaměřena přímo na jejich odnoţ, a to na zónové modely poţáru.  Bude 

vysvětlen princip zónových modelů, jak v nich probíhá poţár, obecné zadávání vstupních 

parametrů a limity jejich aplikace. Přidán bude i přehled v současnosti poţívaných, ale i 

starších zónových modelů poţáru. 

Další část práce bude věnována podrobnějšímu rozebrání vybraných zónových 

modelů. Konkrétně se bude jednat o programy ARGOS, CFAST a OZone. Modely 

ARGOS a CFAST jsou studentům dostupné, jejich vývoj probíhá i v současnosti a jsou 

tedy vhodnou volbou pro ukázku vyuţití zónových modelů. Naproti tomu OZone jiţ není 

nadále vyvíjen, ale stále je dostupný a v praxi vyuţitelný, a proto bude pouţit pro srovnání. 

Kromě výčtu moţností vybraných modelů bude na konkrétních příkladech simulací poţárů 

ukázána moţnost jejich vyuţití a přednosti kaţdého z vybraných modelů. Provedeno bude 

také srovnání vybraných zónových modelů pro přiblíţení jejich výhod a nevýhod. 
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Na závěr bude rozebráno uplatnění zónových modelů v technické praxi. Bude 

posouzeno, pro jaké obory mohou být zónové modely pouţitelné a způsob, kterým je 

osoby v daném oboru mohou vyuţít.  
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Rešerše 

K řešení bakalářské práce budou pouţívány především návody v anglickém jazyce 

k vybraným zónovým modelům, s kterými se bude v práci pracovat. 

 

KUČERA, Petr a Zdeňka PEZDOVÁ. Základy matematického modelování požáru. 

V Ostravě: Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2010. Spektrum (Sdruţení 

poţárního a bezpečnostního inţenýrství). ISBN 978-80-7385-095-1. 

Publikace se zaměřuje na seznámení se základy modelování poţáru v uzavřeném 

prostoru.  Je zde popsáno jak na základě analýzy problému vybrat vhodný poţární model, 

jak formulovat zadání pro řešení a jak interpretovat výsledky modelování. Dále poukazuje 

na praktické uplatnění poţárních modelů. 

 

HUSTED, B. -  SORDING, T.W. ARGOS – Theory Manual. Danish Institute of 

Fire and Security Technology, 2009. 

Jedná so o podrobný manuál seznamující čtenáře se zónovým modelem poţáru 

ARGOS vytvořeným Dánským institutem pro poţární a bezpečnostní technologie. Je zde 

vysvětlen princip, na jehoţ základě program funguje. Dále je uveden podrobný popis 

zadávání vstupních dat pro simulaci poţáru a popsány výstupy programu. 

 

Peacock, D. Richard, Paul A. Reneke and Glenn P. Frney. CFAST – Consolidated 

Model of   Fire Growth and Smoke Transport. User´s Guide. USA: National Institute of 

Standarsds and Technology, 2016. 

Je to uţivatelský průvodce seznamující čtenáře se zónovým modelem poţáru 

CFAST vytvořeným Národní institut pro normalizaci a technologii v USA. Jsou zde 

vysvětleny principy, na kterých program funguje a dále podrobný průvodce zadáváním 

vstupních dat a výstupů programu. 
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Cadorin, JF, D. Pintea, JM Franssen. The Design Fire Tool OZone V2.0 –

Theoretical Descrotption and Validation On Experimantal Fire Tests. Belgie: University 

of Liege, 2001. 

Je to uţivatelský průvodce seznamující čtenáře se zónovým modelem poţáru 

OZone vyvinutým v Belgii na Univerzitě v Liege. Jsou zde vysvětleny principy, na kterých 

program funguje a podrobný popis vstupních a výstupních hodnot simulace poţáru. 
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1 Matematické modely Požáru 

Ze všeho nejdříve bude třeba vysvětlit co to matematický model je a jaká je jeho 

hlavní funkce. Jedná se o systematický soubor matematických funkčních vztahů, které na 

základě vloţení vstupních hodnot poskytují výsledky, které vyjadřují podstatu 

modelovaného děje. Základní vlastností je podobnost mezi systémem skutečným a 

systémem abstraktním. To nám umoţňuje zkoumat skutečné systémy pomocí systémů 

abstraktních za pouţití matematických vztahů a konstant, které vyjadřují fyzikální stav 

soustavy nebo děje v ní probíhající. [1] 

1.1 Historie vývoje matematických modelů 

S rozvojem výpočetní techniky se ukázaly počítačové programy pro modelování 

různých typů úloh jako vhodný nástroj pro úpravu úrovně bezpečnosti. Modely dokázaly 

prověřit chování sledovaných dějů v různých podmínkách bez potřeby vyuţití fyzického 

modelu a navíc provést srovnání mezi více faktory a tím poskytnout poţadovanou úroveň 

bezpečnosti. V 60. letech 20. století se začali vyvíjet matematické modely schopné 

předpovídat a popisovat problémy skutečného světa. Nejrůznější pozorované jevy byly 

popisovány pomocí matematických výrazů, podařilo se vytvořit mnohé metody pro popis 

skutečných jevů a byly vytvořeny příslušné modely. Avšak kaţdý model se zaměřoval 

pouze na posouzení dílčích projevů a parametrů. [1] 

Koncem 80. let 20. století se začali rozvíjet počítačové simulace komplikovanějších 

úloh a tím se stávaly i modely mimořádných jevů mnohem více uplatnitelné pro 

bezpečnostní inţenýrství. Dodnes však modely pracují s menším či větším zjednodušením, 

a proto je při modelování potřeba specialistů s odbornými znalostmi, aby bylo moţné dojít 

ke zdárným výsledkům. [1] 

1.2 Základní rozdělení matematických modelů požáru 

Matematické modely poţáru se dělí do tří základních skupin na zjednodušené 

výpočtové modely, pravděpodobnostní modely a deterministické modely (viz. Obr. 1): 
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Zjednodušené výpočtové modely: 

Zjednodušenými výpočtovými modely zpravidla jsou tabulkové procesory nebo 

triviální programy slouţící k analytickému vyjádření některých základních procesů poţáru. 

Nejčastěji jde o modely, které řeší úlohy související s přenosem tepla a s určením 

parametrů hoření. Přenos tepla se v nich hodnotí pomocí klasické teorie přenosu tepla a 

polohových součinitelů. [3], [7] 

U modelů zaloţených na výpočtu tepla uvolněného ze zdroje hoření, popřípadě 

výpočtu rozvoje poţáru, je důleţité znát typ a mnoţství hořícího paliva. Na základě dat 

z poţárních zkoušek se pak stanovuje rychlost hoření. Jsou vytvořeny i programy 

s databází fyzikálních vlastností materiálů a zjednodušených analytických výpočtů slouţící 

pro stanovení velikosti plamenů, odhadu teploty v místnosti nebo stanovení vztlaku 

zplodin hoření. [3], [7] 

 

Pravděpodobnostní matematické modely: 

V oblasti matematického modelování poţáru nejsou pravděpodobnostní modely 

příliš rozšířeny. Pravděpodobnostní matematické modely vycházejí z teorie 

pravděpodobnosti, ta popisuje zákonitosti jevů s předem neznámým výsledkem. Protoţe je 

rozvoj poţáru popsán řadou náhodných událostí a stavů, vychází se při modelování 

z náhodného pokusu, při kterém se sleduje průběh poţáru v čase. I při zachování stejných 

počátečních podmínek však náhodný pokus mnohdy dosáhne rozdílného výsledku. Kaţdý 

z těchto modelů pracuje s neurčitostí spojenou s průběhem poţáru, proto nebude poţár 

nikdy probíhat stejným způsobem. [1], [3], [7] 

 

Pravděpodobnostní matematické modely se dělí na síťové, statistické a simulační: 

Síťové modely pracují se samostatnými uzly, mezi nimiţ existují vazby vytvářející 

síť. Uzly popisují například účinnost poţárně bezpečnostních zařízení. Přechody mezi uzly 

jsou určeny přiřazenými pravděpodobnostmi, které se získají z dostupných statistických 

dat nebo dle úsudku poţárního inţenýra. [1], [3], [7] 



15 

 

Statistické modely na základě statistických dat vyjádří pravděpodobnost výskytu 

události. Statistický model porovnává vybranou událost a její vztah k dalším událostem, 

jako například vznik poţáru ve vztahu k odezvě poţárně bezpečnostních zařízení. [1], [3], 

[7] 

Simulační modely vznikly z kombinace pravděpodobnostních a deterministických 

modelů. Modely operují s tím, ţe je znám průběh poţáru, jedná se o deterministickou 

událost. Vstupní hodnoty jsou náhodné proměnné, které jsou brány z pravděpodobnostních 

modelů a mohou vyjadřovat například, zda jsou dveře místnosti otevřené nebo který z 

nábytku v prostoru je zapálený. [3] 

 

Deterministické matematické modely: 

Deterministické matematické modely pracují s matematickými rovnicemi, které 

popisují průběh poţáru a fyzikální a chemické děje s ním spojené. Rozvoj poţáru a 

výsledný poţár je určen fyzikálními podmínkami, které nazýváme u deterministických 

modelů poţárními scénáři. Poţární scénáře obsahují mnohé proměnné mající vliv na 

výsledné hodnoty popisujícího poţáru. Jejich příkladem jsou provedení poţárně 

bezpečnostních systémů, místo vzniku poţáru, mnoţství a uspořádání hořlavých látek 

charakter a dispozice objektu, rozmístění a způsobilost evakuovaných osob apod. Kaţdý 

model má svůj konkrétní účel, ale přesto se dají vstupní parametry rozdělit do několika 

základních skupin týkajících se poţárního zatíţení, výměny plynů s okolím a popisu 

prostoru, kde k poţáru došlo. Rozsah těchto modelů můţe být od jednoduchých modelů 

pracujících pouze s několika fyzikálními veličinami aţ po sloţité modely popisující 

chování poţáru i ve více místnostech. Hlavní vlastností deterministických modelů je 

schopnost předpovídat přesně a realisticky průběh modelovaného poţáru podle rozsahu 

zadaných parametrů. Výsledek konkrétních úloh se bere za přijatelný, pokud splňuje 

předem stanovené podmínky, není však nutné dokonale přesné vyjádření sledovaného jevu 

při jejich řešení. [1], [3], [7] 

 

Deterministické matematické modely se dělí do dvou samostatných podskupin, na 

zónové modely a modely typu pole: 
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 Zónové modely se vyuţívají v širokém spektru otázek spojených s poţárem a jeho 

projevy, avšak jsou nevyhovující pro mnohé sloţitější aplikace. Zónové modely jsou 

zaloţeny na rovnicích vyplívajících z empirických vztahů a konstant získaných 

z fyzikálních experimentů. S nárůstem sloţitosti geometrie prostorů u nich selhávají 

empirická vyjádření vyuţívaná k popisu poţáru. Zónové modely budou popsány 

podrobněji v další kapitole. [1], [3] 

Naproti tomu modely typu pole nezjednodušují tak jako zónové modely. V řešení 

rovnic zachování hmoty, částicového sloţení, hybnosti a energie je prostor rozdělen aţ na 

milióny výpočtových kontrolních objemů. Tím pádem jsou hodnoty sledovaných veličin 

(teplota, entalpie, rychlost proudění) modelem spočteny pro kaţdý kontrolní objem 

výpočtové sítě a právě velikost a tvar kontrolního objemu je důleţitým faktorem u aplikací, 

kde je potřeba znát podrobné znalosti. [3] 

 

Obr. 1 - Rozdělení matematických modelů 
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2 Zónové modely požáru 

Zónové modely se pouţívají v poţární bezpečnosti staveb pro simulaci ideálního 

průběhu poţáru v uzavřeném prostoru. Některé z těchto modelů počítají pouze s poţárem 

v jedné místnosti, jiné aplikují zónové modelování v několika místnostech a tím vypočítají 

pohyb kouře a tepla po budově. [4] 

Zónové modely se dělí zpravidla podle typu úlohy, kterou chceme řešit, na 

jednozónové a dvouzónové. U jednozónového modelu je celý prostor brán jako homogenní 

a vyjadřuje průběh poţáru po flashoveru. Dvouzónový model popisuje průběh poţáru před 

flashoverem a jeho základním principem je rozdělení místnosti při poţáru na dvě 

samostatné homogenní vrstvy neboli zóny. V kaţdé zóně se předpokládá stejnoměrná 

hustota, teplota a koncentrace plynů.  Dolní vrstva je studená a ochlazuje se přívodem 

vzduchu z vnějšího prostředí přes otvory. Horní horká vrstva je zahřívána vzestupným 

proudem zplodin hoření poţáru. Pro přechod z dvouzónového modelu na jednozónový jsou 

různorodá kritéria, například dle ČSN EN 1991-1-2 dochází k přechodu, kdyţ teplota 

v horní vrstvě je větší neţ 500 °C a současně tato vrstva pokryje 80% výšky poţárního 

úseku. Na Obrázku 2 jde vidět toto rozdělení vrstev. [2], [3] 

 

Obr. 2 - Schéma vrstev v dvouzónovém modelu [12] 

Zónové modely pracují hlavně s parciálními diferenciálními rovnicemi pro 

zachování hmoty a energie mezi jednotlivými vrstvami a zaměřují se zejména na výpočty 

teploty horké vrstvy, polohy rozhraní mezi horní a dolní vrstvou a výměnu plynů 
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z vnějšího prostředí skrz otvory. Výpočet probíhající mezi dvěma kontrolními zónami dělá 

ze zónových modelů rychlý a hardwarově nenáročný prostředek pro řešení výpočtu 

běţných poţárů uzavřených prostorů. Avšak jsou nevhodné pro šachty, tunely a další 

prostory s jedním převaţujícím rozměrem. [2], [3] 

2.1 Zjednodušení průběhu požáru v zónových modelech 

U dvouzónového modelu poţáru se idealizuje zdroj hoření, který se pro 

zjednodušení můţe umístit na podlahu místnosti. Z něho vychází sloupec zplodin hoření, 

který má tvar kuţele. Rozvoj poţáru je charakterizován rychlostí uvolňované energie a 

vývinem produktů hoření. Rychlost proudění se v čase mění a roste z důvodu zvětšujícího 

se rozdílu teploty a hustoty mezi produkty spalování a vnějším okolím, a díky tomu vzniká 

vztlakový efekt. Kdyţ dosáhne kuţelový sloupec zplodin hoření stropu, začne se tvořit 

horní horká vrstva plynů, která postupně vyplňuje prostor pod stropem. Horní horká vrstva 

je tedy oddělena od spodní studené vrstvy ochlazované prouděním vzduchu otvory 

z vnějšího prostředí viditelným rozhraním. Pokud horká vrstva klesne aţ do úrovně otvorů 

v místnosti, začnou horké plyny proudit otvory ven výměnou za plyny o různých teplotách 

a různým tlakovým rozdělením. Pro uţití zónových modelů je často nutné poţár 

idealizovat zanedbáním odklonu vzestupného proudu zplodin hoření, ke kterému dochází 

přítomným prouděním vzduchu nebo prouděním vyvolaným poţárem. Odklon ve 

skutečnosti většinou způsobí jednoduší smísení s chladným vzduchem a tím pádem i niţší 

teploty plynných zplodin hoření a větší hmotnostní proudění ve vzestupném proudu 

zplodin hoření. Další idealizací je vyrovnávání horní horké vrstvy. [3] 

Za přechod z dvouzónového modelu na jednozónvý model se povaţuje dosaţení 

flashoveru (celkovém vzplanutí) v místnosti zasaţené poţárem, ke kterému můţe dojít po 

překročení limitních hodnot (dle ČSN EN 1991-1-2 – teplota horní kouřové vrstvy je vyšší 

neţ 500 °C a zároveň tato vrstva pokrývá 80 % výšky poţárního úseku). Poţár po 

flashoveru dosahuje plně rozvinuté fáze charakterizovanou stálou intenzitou poţáru a 

maximálními teplotami v prostorách poţáru. Po vyhoření 70 - 80 % přítomného paliva 

začne klesat intenzita poţáru, který poté přejde do fáze dohořívání. [3] 
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2.2 Základní vstupní informace zónových modelů 

Kaţdý ze zónových modelů má jiné specifické poţadavky na zadání vstupních 

informací. Vţdy jsou však pouţita minimální data, která jsou uvedena níţe v Tabulce 1. [3] 

 

Tabulka 1 - Minimální vstupní data pro zónové modely [3] 

Vstupní data Vysvětlení 

Všeobecné nastavení 

modelu 

- Zadání časových limit simulace a způsob nebo jak často 

budou generovány výstupní parametry. 

Okolní podmínky prostředí 

modelu 

- Je třeba minimálně zadání vnitřních i vnějších teplot a 

počátečních tlakových podmínek. 

Geometrie prostoru 

- Pro simulaci můţe být pouţit model s jednou či více 

místnostmi.  

- Kaţdá místnost musí být definována výškou, plochou, 

umístěním a velikostí otvorů. 

Tepelně – fyzikální 

vlastnosti pouţitých 

konstrukcí 

- Pro stanovení přenosu tepla, při zadávání konstrukcí 

ohraničující prostory v modelu, je třeba znát zejména 

hustotu, měrné teplo, tepelnou vodivost a součinitel 

přestupu tepla pouţitých stavebních materiálů. 

Hořlavé předměty 

- Hoření je v modelu často simulováno jako série 

jednotlivých hořících předmětů rozmístěných 

v prostoru.  

- Kaţdý z předmětů má definovány časově závislé 

proměnné: rychlost úbytku hmoty, rychlost uvolňování 

tepla, výška a plocha paliva. 

- Předmět je zapálen například nahodilým tepelným 

tokem dopadajícím na povrch předmětu nebo teplotou 

povrchu předmětu. 

- Pro rychlost tvorby produktu hoření předmětů se zadává 

například jejich mnoţství vztaţené na jednotkové 

mnoţství paliva. 

Definice poţáru 
- Zvolení jednoho či více předmětů za zdroj poţáru. 

- Určení počátku vzniku poţáru. 
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2.3 Limity aplikace zónových modelů 

Dvouzónové modely byly konstruovány za účelem vytvoření simulace poţáru 

v jednom ohraničeném prostoru, nebo v řadě propojených, ohraničených prostorech 

reprezentujících místnosti domácností, kanceláře, malé průmyslové místnosti a podobné 

místnosti odpovídající velikostí. Simulace ukázaly dobrou shodu mezi modely a 

experimenty prováděnými v takových prostorech. [4] 

Omezujícími vlivy vztahující se k tvorbě zónových modelů jsou poměr mezi 

délkou, šířkou a výškou prostoru a také rychlost uvolňování tepla ve vztahu k rozměrům 

prostoru. [3] 

Rozdělení do zón, jeţ se v zónové metodě pouţívá, není vhodná pro místnosti, u 

kterých převaţuje jeden rozměr (šachty, chodby apod.) nebo pro příliš rozlehlé prostory. 

[3] 

Při slabém poţáru ve velkém prostoru nemusí nutně dojít k vytvoření situace pro 

dvouzónový model. Slabý vzestupný sloupec zplodin hoření poţáru nemusí být schopen 

dosáhnout úrovně stropu a vrstva kouře se můţe začít tvořit jiţ v některé niţší úrovni 

prostoru. Stropní odvětrávání nemusí být v tomto případě pro odvod kouře účinné. 

V simulaci dvouzónového modelu však vzestupný sloupec zplodin hoření poţáru dosáhne 

úrovně stropu, kde se začne tvořit vrstva kouře. Pokud model bude brát v úvahu střešní 

odvětrávání tepla a kouře, nebude předpokládat takové nebezpečí, ke kterému by mohlo 

dojít ve skutečnosti u reálného poţáru. Aby bylo moţné vyuţít výsledky simulace pro 

účely poţárního inţenýrství, musíme si být vědomi tohoto omezení a být schopni je 

odůvodnit. [4] 

Podobně můţou problémy nastat při velkém poţáru v uzavřeném prostoru 

s relativně nízkým stropem, kde plamen dosáhne stropu a vodorovně se pod ním táhne. 

Tím pádem nemusí vůbec dojít k vytvoření dvou vrstev z důvodu vzniku silných 

turbulencí, které nedovolí oddělení potřebných dvou zón. Zóny se v tomto případě spíše 

promísí. [3], [4] 

Zónové modely je také nevhodné pouţívat pro aplikace kde je hlavní popis 

proudění plynů. Příkladem je výskyt oblaku zplodin hoření v blízkosti stěny s otvorem, 



21 

 

kdy neumí zónový model brát v potaz odklon sloupce zplodin hoření. Ten je odkloňován 

vzduchem vstupujícím otvorem do místnosti. [3] 

Je-li aktivován systém stabilního hasícího zařízení, dojde působením rozstřiku vody 

k ochlazení kouře a tím i k promísení obou zón v místnosti. [4] 

 

2.4 Přehled zónových modelů požáru 

V Tabulce 2 jsou uvedeny v současnosti pouţívané a aktivně podporované zónové 

modely poţáru. Dle internetových stránek vytvořených Combustion Science a 

Engineering, Inc. jsou to modely ARGOS, CFAST a B-Risk, které jsem rozšířit o modely 

BRANZFIRE a OZone. Přehled starších nebo méně uţívaných zónových modelů je uveden 

v Příloze 1. [8] 

Tabulka 2 - Zónové modely [3], [8] 

Zónový 

model 

Země 

původu 

Tvůrce / 

Organizace 

Stručný popis Dostupnost 

ARGOS Dánsko 

Danish Institute 

of Fire and 

Security 

Technology 

Zónový model slouţící pro výpočet a 

vyhodnocení poţárního rizika 

s předpovědí šíření zplodin hoření, 

vývinu teploty a přestupu tepla aţ v 10 

propojených místnostech. 

Komerční 

program 

CFAST USA NIST 

Zónový model pro stanovení rozvoje 

poţáru a jeho šíření aţ ve stu 

propojených místnostech. Určuje, jak se 

bude šířit kouř, plynné produkty 

spalování, a také změnu teploty 

v místnostech. Moţnosti vizualizace 

výsledků v programu Smokeview. 

Zdarma 

dostupný 

B-Risk 
Nový 

Zéland 

Colleen Wade / 

BRANZ Ltd 

Zónový model s funkcí předpovídat 

vývoj poţáru v prostředí uzavřeného 

prostoru. B-Risk umoţňuje kontrolu 

prahových hodnot a poukazuje na 

pravděpodobnost, jestli budou v daném 

okamţiku překročeny nebo ne.  

Zdarma 

dostupný 
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BRANZFIRE 
Nový 

Zéland 

Colleen Wade / 

BRANZ Ltd 

Zónový model stanovující rozvoj poţáru 

a jeho šíření ve více propojených 

místnostech. Matematický model 

vychází ze zónového modelu CFAST. 

V současnosti nahrazen programem B-

Risk. 

Zdarma 

dostupný 

OZone Belgie 

J.-F. Cadorin, J.-

M. Franssen / 

University of 

Liège 

Zónový model k určení teploty 

v místnosti s cílem zhodnotit návrhové 

poţární odolnosti nechráněných i 

chráněných ocelových prvků. 

Zdarma 

dostupný 
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3 Přiblížení vybraných zónových modelů 

V této kapitole boudou rozebrány vybrané zónové modely více dopodrobna 

společně s ukázkou konkrétních příkladů simulací poţárů, na kterých bude ukázána 

moţnost jejich vyuţití a přednosti kaţdého z vybraných programů. Z modelů byly vybrány 

programy ARGOS, CFAST a OZONE. ARGOS a CFAST jsou programy slouţící pro 

simulaci rozvoje poţáru a šíření kouře aţ v několika propojených místnostech a jedná se 

v současnosti o jedny z nejrozšířenějších zónových modelů, které jsou neustále vyvíjeny a 

vydávány stále v novějších verzích. Proto byly vybrány za nejvhodnější programy pro 

popsání moţností a výhod, kterými mohou zónové modely disponovat. Naproti tomu 

program OZONE, slouţí k odhadu teplot při poţáru pouze v jedné místnosti, avšak jeho 

předností je, ţe dokáţe posoudit návrhovou poţární odolnost chráněných i nechráněných 

ocelových prvků, coţ bude později také přiblíţeno na konkrétním příkladu. 

3.1 OZone 

Jako první z vybraných zónových modelů bude krátce představen jednoduší 

program OZone. Jedná se o zónový model vyvinutý v Belgii na Univerzitě v Liege slouţící 

k odhadu teplot v jedné místnosti s cílem zhodnotit návrhové poţární odolnosti 

nechráněných i chráněných ocelových prvků. Je to dvouzónový model, který při dosaţení 

přednastavených hodnot představujících celkové vzplanutí, případně dle hodnot 

nastavených uţivatelem, přejde na jednozónový model poţáru. Model OZone je moţné 

získat zdarma na internetových stránkách Univerzity v Liege. Pro jednodušší porozumění a 

práci s programem lze na internetu najít i verzi v češtině. K programu by vydán i 

uţivatelský průvodce v angličtině, který bude pro vypracování práce vyuţíván a budou 

z něj čerpány informace. [8], [11] 

3.1.1  Příklad simulace požáru v programu OZone 

Vyuţití zónového modelu OZone bude vysvětleno na jednoduchém příkladu 

místnosti o velikosti 4 x 6 x 3,5 m s jedním otvorem pro okno 1,5 x 1,25 m a jedním 

otvorem pro dveře 0,9 x 2,1 m (viz Obr. 3). Bude se jednat o kancelářské prostory. Cílem 

bude zjistit poţární odolnost ocelového nosného prvku budovy, ve které se kancelář 



24 

 

nachází. Na Obrázku 4 je moţné vidět jednoduché uţivatelské rozhraní hlavního menu 

s jednotlivými kroky zadávání dat pro simulaci.  

 

Obr. 3 – Půdorys místnosti k příkladu 

 

Obr. 4 – Hlavní menu programu OZone 

Jako u všech modelů, musí být nejdříve i v OZone nadefinovaný prostor místnosti 

kde bude předpokládán vznik poţáru. To zajišťuje ikonka „Poţární úsek“ kde se definují 

velikosti a materiály obklopujících zdí, stropu a podlahy a také otvory, které v nich jsou 
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postaveny. Tvar poţárního úseku můţe být zvolen jako klasický obdélníkový nebo můţe 

být zvolen obecný půdorys. Výhodou je moţnost výběru z databáze materiálů, která je 

součástí programu.  

Dalším krokem bude nastavení poţárních charakteristik, které se skrývají pod 

ikonkou „Poţár“. Program poskytuje moţnost výběru předefinovaného poţáru nebo zadání 

dat uţivatelem a kromě toho lze vybrat z moţností aktivních protipoţárních opatření. Okno 

zadaných poţárních charakteristik k příkladu je moţno vidět na Obrázku 5. 

 

Obr. 5 – Okno pro zadávání poţárních charakteristik 

Ikonka „Modely“ otvírá okno, kde je moţné vybrat z jednozónového, 

dvouzónového nebo z kombinace modelů (kombinace se povaţuje za standartní moţnost) a 

také zde lze změnit kritéria pro přechod z dvouzónového na jednozónový model.  

Pod ikonkou „Parametry“ se skrývá okno s dalšími parametry pro simulaci poţáru. 

Pro příklad byly vybrány standartní hodnoty, které lze vidět na Obrázku 6. 
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Obr. 6 – Parametry poţáru 

Stlačením ikonky „Teplota v poţárním úseku“ proběhne výpočet, kterým se získá 

teplota plynů při poţáru. Výsledky pro zadaný příklad jsou znázorněny v grafech na 

Obrázku 7. Z grafů lze vyčíst, ţe teplota horní horké vrstvy v místnosti byla v 35. minutě 

na 800 °C. Nad tuto hodnotu se dostala i teplota posuzovaného ocelového nosníku ve 40. 

minutě. 

Okno, které se objeví po stlačení ikonky „Přestup tepla“ nabízí výběr přestupu tepla 

do konstrukce s pouţitím: Teploty horní vrstvy; Teploty podle lokálního poţáru; Větší 

z těchto teplot; Normová teplotní křivka ISO 853; Teplotní křivka podle ATM E119; 

Uhlovodíková teplotní křivka. Pro příklad byla vybrána moţnost Větší z těchto teplot. 

Ikonkou „Průřez“ je moţné otevřít okno, ve kterém se vybere z moţností, jestli je 

průřez nechráněný nebo chráněný, dále se ze seznamu moţností vybere ocelový profil a 

typ profilu.  Pro příklad byl vybrán poţárně nechráněný profil IPE 450. 

Spuštěním ikonky „Teplota průřezu“ se vypočítá právě teplota průřezu při poţáru. 

Okno, které se objeví po kliknutí na ikonku „Prvek“ se objeví výběr z moţností druhu 

namáhání ocelového nosníku a typu oceli. Po nastavení posledního okna lze stlačit ikonku 

„Poţární odolnost“ a poté jsou ukázány výsledky v okně, které lze vidět na Obrázku 8.  
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Obr. 7 – Grafy znázorňující vypočtené hodnoty simulace poţáru v programu OZone 

 

  

Obr. 8 –  Poţární odolnost ocelového prvku     Obr. 9 – Přidání protipoţárního obkladu  

Poţární odolnost nechráněného ocelového nosníku typu IPE 450 byla vypočítána na 

39 minut. Poţární odolnost lze zvýšit protipoţárním nástřikem nebo obkladem, které lze 

v programu také nastavit a následně posoudit. Pro názornost byl v příkladu pouţit 

protipoţární obklad o velikosti 10 mm, který navýšil poţární odolnost na 120 minut, jak je 

mimo jiné vidět na Obrázku 9. 
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3.1.2 Shrnutí možností programu OZone 

 V programu OZone je uţivateli poskytnuta moţnost, zvolit si mezi jednózónovým, 

dvouzónovým a kombinovaným modelem. U kombinovaného je přechod mezi 

jednozónovým a dvouzónovým modelem zadán výškou hranice mezi zónami, 

teplotou horní vrstvy a teplotním rozdílem mezi vrstvami. 

 Geometrie místnosti v simulaci můţe mít libovolný tvar (strop rovný či zkosený, 

nepravidelný půdorys). 

 Program disponuje databází vlastností materiálů obvodových konstrukcí. 

 Předpokládané rozbití výplní okenních otvorů je buď všechny najednou či po 

krocích, postupně v závislosti na čase, teplotě nebo při celkovém vzplanutí. 

 Tepelné zatíţení je zadané rychlostí odhořívání paliva nebo hustotou poţárního 

zatíţení podle normy ČSN EN 1993-1-2, příloha E. 

 Vypočítá parametry zdroje poţáru (rychlost uvolňování tepla a rychlost ztráty 

hmoty), teplotu zplodin hoření v úseku, teplotu ocelového prvku v úseku a 

strukturální poţární odolnost tohoto prvku. 

 U ocelových konstrukcí se dá stanovit teplotu chráněných i nechráněných průřezů. 

Podle návrhové poţární normy ČSN EN 1993-1-2 lze pak prvek posoudit při zadání 

vnitřních sil a geometrie prvku. 

 Mimo hlavního výstupu a teplotní křivky se zobrazuje také výpočtem upřesněná 

křivka uvolněného tepla, výška neutrální plochy u  dvouzónového modelu, bilance 

kyslíku a tlak v poţárním úseku.  

 Výsledky prezentovány pomocí grafů nebo zápisem o průběhu poţáru.  

 Pouze pro simulaci poţáru v jednom úseku (jedné místnosti) jednodušších tvarů.  

 Omezení na jeden zdroj poţáru.  

 V případě lokalizovaného poţáru je poţární odolnost nosníků na úrovni stropu. 

3.2 ARGOS 

ARGOS je zónový model vytvořený Dánským institutem pro poţární a 

bezpečnostní technologie (Danish Institute of Fire and Security Technology), slouţící pro 

simulaci rozvoje poţáru a šíření kouře aţ v 10 propojených místnostech. Model začíná jako 

jednozónový, jakmile vznikne dostatečný rozdíl teplot mezi dvěma vrstvami, stane se 
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dvouzónovým. Stávajícími uţivateli programu jsou zejména poţární orgány, výzkumní 

pracovníci, inţenýrské firmy, průmyslové společnosti a pojišťovny. Program je Dánským 

institutem pro poţární a bezpečnostní technologie poskytován zdarma vzdělávacím 

institucím. Pro ostatní je nabídnuta moţnost stáhnutí ARGOSu ze stránek  

http://en.dbi-net.dk v podobě verze na 30 dní. Standartní verzi programu lze pouţívat jen 

po zakoupení hardwarového klíče v hodnotě 605 € za licenci pro jednoho uţivatele na rok. 

Pro uţivatele programu je vytvořen manuál, s kterým bude nadále v práci spolupracováno 

a budou z něho čerpány informace. [3], [8] 

3.2.1 Základní vstupní data v programu ARGOS 

Podrobnější popis postupu vytváření simulace v zónovém modelu je moţno najít 

v Příloze 2. Zde bude uveden pouze stručný přehled základních kroků vytváření simulace 

poţáru: 

 Specifikace požadavků: 

- Nejdříve je třeba vypracovat obecné informace o posuzované budově. Druh 

provozované činnosti; základní pouţité stavební konstrukce; počet 

místností; okolní prostředí; atd. 

- Před vloţením dat do ARGOSu je několik věcí, které se musí zváţit, aby se 

dosáhlo co nejlepšího scénáře: Které poţáry jsou pravděpodobnější a která 

protipoţární zařízení by měla být testována? Mají stěny nějaké otvory? Jsou 

místnosti vzájemně propojeny? Jaká je geometrie místností a jejich 

umístění? Boudou všechny dveře otevřeny / uzavřeny po určitém čase? 

 Nastavení scénáře: 

- Při nastavování scénáře v AGROSu se zadávají data různých typů. Ne 

všechny data jsou povinné, ale mohou zahrnovat: základní informace o 

scénáři (jméno scénáře, druh společnosti a informace o stavbě); celkový 

výčet pokojů a základní geometrie kaţdého pokoje (půdorysná plocha, 

výška); informace o dveřích a propojení místností mezi sebou a okolím 

(pouţité materiály a délka stěny); informace o stropu a všech otvorech ve 

stropě (pouţité materiály, geometrie); definování tepelně-fyzikálních 

vlastností materiálů stěn a stropů; umístění předmětů a dalších materiálů, 
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moţnost doplnění poţárně bezpečnostních zařízení (zařízení pro odvod 

kouře a tepla, hlásiče, samočinné stabilní hasicí zařízení). 

 Spuštění scénáře: 

- Pro scénář v ARGOSu se zadá místo a typ poţáru a nechá se program 

vypočítat, jak se budou vyvíjet teploty a kouř v místnostech. Po spuštění 

simulace je moţnost vrácení se zpět a změnit vstupní data a zahájit novou 

simulaci pro aktuální situaci.  

- Je zde moţnost manuálního vyhlášení poplachu, informování jednotek 

poţární ochrany, případné zadáni vlivu větru, lze nastavit otvírání / zavírání 

dveří aj. 

 Výstupní data: 

- Výstup z ARGOSu je uveden v grafech, které mimo jiné ukazují rychlost 

uvolňování tepla, hustotu kouře v pokojích a ve vrstvách, tloušťku a teplotu 

kouřové vrstvy, vyzařování tepla z kouřových vrstev, tepelné ztráty přes 

povrchy a stropní teplotní profil. Dále je vygenerována zpráva o průběhu 

poţáru eventuálně zpráva o vyčíslení škod. 

3.2.2 Příklad aplikace programu ARGOS 

Hlavní předností programu ARGOS je databáze s velkým mnoţstvím 

předdefinovaných záznamů popisujících poţár, vybavení, stroje, protipoţární zařízení a 

stavební materiály. Zajímavá je právě moţnost výběru z těchto 7 moţností typu poţáru: 

pevných látek, tajících látek, poolfire (poţár par vypařujících se z povrchu kapaliny), 

kapaliny unikající z nádrţe, doutnání, poţár stanovený energetickými rovnicemi 

uvolňování tepla a poţár zadaný pomocí rychlostí uvolňování tepla v průběhu času.  

Jako příklad bude provedena ukázka simulace poţáru pevného materiálu v budově, 

ve které se nachází místnost pro výrobu dřevěných výrobků o velikosti 10 x 8 x 5 m, 

prodejny o velikosti 7 x 5 x 5 m a kanceláře o velikosti 3 x 5 x 3 m. Kaţdá místnost je 

propojena dřevěnými dveřmi s ostatními místnostmi. Okna o velikosti 1.5 x 1.2 m jsou 

rozmístěna po jednom v místnosti prodejny a kanceláře a po třech v místnosti výroby. 

Zjednodušený půdorys je moţné vidět na Obrázku 10. Cílem je zjistit jak se bude rozvíjet 

poţár při poţáru euro-palet ve výrobním prostoru bez pouţití protipoţárních zařízení a 

k jakým změnám dojde při jejich pouţití. Argos umoţňuje nastavení stavu dveří v počátku 
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poţáru, a proto bude této funkce vyuţito a dveře propojující místnosti výroby a kanceláře 

budou v počátku poţáru otevřené a ostatní dveře budou zavřené. 

 

 

Obr. 10 – Zjednodušený půdorys objektu k příkladu 

Na obrázku 11 je moţné vidět přehled kritických stavů, ke kterým došlo v průběhu 

simulace poţáru bez pouţití protipoţární zařízení: 

 1:49 – V místnosti výroby klesla výška kouře pod 2,1 m. 

 1:56 – V místnosti výroby došlo k rozbití všech tří oken při teplotě 140 °C. 

 2:22 – V místnosti výroby hodnota tepelného záření horní horké vrstvy překročila 

2,5 KW/m
2
. 

 2:22 – V místnosti výroby klesla výška kouře pod 1,9 m. 

 2:56 – V místnosti výroby stouplo tepelné záření u podlahy na 5 kW/m
2
. 

 3:15 – V místnosti kanceláře došlo k rozbití okna při 140 °C. 

 3:43 – Do místnosti výroby jiţ není moţný vstup poţárních jednotek. 

 4:23 – V místnosti kanceláře hodnota tepelného záření horní horké vrstvy 

překročila 2,5 KW/m
2
. 

 5:09 – Místnost výroby byla zaplněna kouřem. 

 6:09 – V místnosti výroby došlo ke flashoveru. 
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 6:10 – Místnost kanceláře byla zaplněna kouřem. 

 10:00 – Poţár byl nahlášen. 

 12:41 – V místnosti kanceláře stouplo tepelné záření u podlahy na 5 kW/m
2
. 

 14:50 – V místnosti prodejny se optická hustota navýšila na 2 dB/m. 

 17:00 – Poţární jednotky přijeli na místo poţáru. 

 18:00 – Počátek protipoţárního zásahu. 

 31:30 – Do místnosti kanceláře jiţ není moţný vstup poţárních jednotek. 

 23:11 – V místnosti prodejny optická hustota navýšila na 2 dB/m. 

 54:30 – V místnosti kanceláře došlo k flashoveru. 

 Čas simulace byl nastaven na 2 hodiny a tak byl po uběhnutí této doby ukončen. 

 

 

Obr. 11 – Kritické hodnoty simulace 
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ARGOS poskytuje uţivateli vygenerování aţ 15 grafů z hodnot získaných při 

simulaci poţáru. Jedná se o grafy zobrazující rychlost uvolňování tepla z poţáru, optickou 

hustotu kouře v místnostech, optickou hustotu kouře v kouřových vrstvách, vzdálenost 

mezi podlahou a kouřovou vrstvou, teplotu v kouřových vrstvách, tepelné záření 

z kouřových vrstev, tepelné ztráty, mnoţství kyslíku v místnostech, mnoţství kyslíku ve 

vrstvách, teplota podhledů, teplota stropů, profil teploty stropů, průměrná teplota 

v místnostech, tlak u podlahy a graf zobrazující kroky simulace v čase. Některé z grafů 

vygenerovaných k příkladu jsou uvedeny níţe na Obrázcích 12 – 17.  

 

 

 Obr. 12 – Výška kouřové vrstvy od podlahy          Obr. 13 – Tepelná radiace kouřové vrstvy 

 

 

  Obr. 14 – Mnoţství kyslíku ve vrstvách        Obr. 15 – Tepelné ztráty   
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 Obr. 16 – Rychlost uvolňování tepla         Obr. 17 – Průměrná teplota v místnosti 

Další moţností výstupu je vygenerování zprávy, ve které jsou všechny informace o 

provedené simulaci a vypočtené hodnoty, které jsou vypsány v rozmezí podle uţivatelem 

zadané periody (například po 10 sekundách). 

Program ARGOS mimo jiné nabízí zprávu o škodách způsobených poţárem podle 

uţivatelem zadaných stavebních prvků, strojů, předmětů a konstrukcí. Vypočítány jsou 

pomocí křivky citlivosti na teplo a kouř uvedené v databázi programu. Podle zadaných 

hodnot v příkladu byla hodnota objektu 781 000 euro a vzniklé škody po poţáru se 

vyšplhaly na 451 000 euro. Zpráva o škodách je zobrazena na Obrázku 18. 

 

 

Obr. 18 – Zpráva o škodách vzniklých při poţáru 
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Při poţáru euro-palet v místnosti výroby bez pouţití protipoţárních zařízení se oheň 

šířil velmi rychle, došlo ke zvýšení teploty na 140 °C a vysklení oken v místnosti. V 2. 

minutě tepelné záření kouřové vrstvy převýšilo 2,5 KW/m
2
 a výška kouře klesla pod 1.9 m 

od podlahy. V 6. minutě k flashoveru a poţár se rozšířil i do vedlejší místnosti kanceláře. 

V kanceláři došlo ke flashoveru také a to v 54.  Simulace byla nastavena na 2 hodiny a po 

tomto čase byla přerušena. 

Poté byla provedena simulace stejného poţáru, ale s pouţitím sprinklerového 

systému se spouštěcí teplotou 68 °C. Kritické stavy simulace jsou zobrazeny na obrázku 17 

a byly následující: 

 1:49 – V místnosti výroby klesla výška kouře pod 2,1 m. 

 1:52 – Sprinklerový systém byl aktivován. 

 1:57 – V místnosti výroby došlo k rozbití všech oken při teplotě 140 °C. 

 2:22 – Oheň začíná sniţovat intenzitu. 

 3:13 – Oheň byl uhašen. 

 

Obr. 19 – Kritické hodnoty simulace s pouţitím sprinklerového systému 

V případě pouţití protipoţárního zařízení v podobě sprinklerového systému byl při 

simulaci poţár uhašen v 3. minutě od jeho vzniku, na rozdíl od prvního případu, kdy se 

poţár dokonce rozšířil i do vedlejší místnosti. Škody způsobené poţárem jsou také 

mnohem niţší a činní 17 000 euro. Rozdíl mezi pouţitím a nepouţitím protipoţárních 
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zařízení je jasně na příkladu viditelný a pouţití sprinklerového systému je podle simulace 

dostatečně účinné. 

3.2.3 Shrnutí možností programu ARGOS 

 Program ARGOS nabízí objektivní a zdokumentovanou analýzu rizik se sníţením 

nákladů a času. 

 Moţnost nastavení geometrie aţ 10 propojených místností. 

 Expertní systém pro vyhodnocení doby odezvy pro poţární hlásiče, doba odezvy u 

hasičských sborů aj. 

 Propracovaná knihovna poţárních modelů, výběrem mezi 7 různými typy poţárů. 

 Databáze materiálů, protipoţárních zařízení, vybavení a strojů. 

 Moţnost nastavení stavu dveří při počátku poţáru (otevřené nebo zavřené). 

 Poţár kontrolován před celkovým vzplanutím zejména mnoţstvím paliva. 

 Program dokáţe odhadovat přímé finanční ztráty vzniklé v důsledku poţáru a jako 

výstup poskytnout zprávu o škodách. 

 Omezeno na jeden zdroj poţáru. 

 Jedná se o komerční program. 

 Výsledky jsou prezentovány pomocí grafů přímo v programu. Data lze exportovat 

do tabulkových procesorů (MS EXCEL) nebo lze vygenerovat celkovou zprávu o 

simulovaném poţáru. 

3.3 CFAST 

Tvůrcem zónového modelu CFAST je Národní institut pro normalizaci a 

technologii v USA (NIST - National Institute of Standards and Technology), kteří ho 

vytvořili za účelem modelování poţáru a pohybu zplodin hoření v uzavřených prostorách 

aţ ve stu navzájem propojených místnostech. Jedná se o nejrozšířenější zónový model 

poţáru na světě, který je dobře popsaný a ověřený praxí. Výpočetní rovnice zónového 

modelu jsou odvozeny od zákona zachování energie a hmoty, od rovnic ideálního plynu a 

rovnic pro výpočet hustoty a vnitřní energie, pomocí nichţ lze předpovídat jako funkci 

času teplotu horní a spodní kouřové vrstvy v kaţdé místnosti, teplotu konstrukcí, 

koncentraci kouře a plynů v kaţdé vrstvě, teplotu ohniska a aktivační čas sprinklerů.  
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Uţivateli jsou zejména poţární vyšetřovatelé, bezpečnostní inţenýři, architekti a 

projektanti, kteří mohou program pouţít pro simulaci minulých i potenciálních poţárů. 

CFAST  není komerční program a lze zdarma stáhnout z internetových stránek 

https://www.nist.gov/ americké organizace NIST. Součástí balíčku je také program 

Smokeview, který barevně vizualizuje výsledky simulace v trojrozměrné animaci. CFAST 

vychází z programu FAST vytvořeným stejnou organizací v roce 1990. Jeho nejnovější 

verzí je verze 7 z roku 2015. S programem CFAST je poskytnut i uţivatelský průvodce, 

který bude vyuţit pro čerpání informací a další zpracování práce. [3], [8] 

3.3.1 Základní vstupní data v programu CFAST 

Podrobnější popis postupu vytváření simulace v zónovém modelu CFAST je moţno 

najít v Příloze 3. Zde bude uveden pouze stručný přehled základních kroků vytváření 

simulace poţáru: 

 Simulační prostředí – zahrnuje simulační časy, specifikaci modelových výstupů a 

okolní podmínky.  

 Tepelné vlastnosti – definování tepelné vodivosti, měrného tepla, hustoty tloušťky a 

hodnot emisí všech materiálů a zdrojů paliva pouţitých v simulaci. 

 Místnosti – jsou definovány jejich velikostí, konstrukčními vlastnostmi a pozicí 

v simulaci. 

 Otvory svislých stěn – definování dveří a oken. 

 Stropní / podhledové otvory – definování otvorů ve stropu a podlah. 

 Mechanická ventilace – definování nucené ventilace vzduchu. 

 Požáry – zahrnují specifikaci uţivatelem zadaného počátečního zdroje poţáru a 

všechny další hořlavé objekty v jedné nebo ve více propojených místnostech 

simulace. 

 Snímače – umísťují se libovolně a poskytují moţnost výpočtu teploty a tepelného 

toku. 

 Detekce / potlačení – definování jakéhokoliv teplotní hlásiče a další poţárně 

bezpečnostní zařízení v místnostech simulace. 

  Plošné propojení – umoţňuje detailnější popis propojení mezi místnostmi 

v simulaci a lepší simulaci přenosu tepla mezi nimi. 
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 Vizualizace – umoţňuje přidání jedné nebo více 2-D a 3-D vizualizací do simulace 

pro prohlíţení Smokeview. 

3.3.2 Příklad aplikace programu CFAST 

Zajímavou vlastností programu CFAST je modelování geometrie prostorů, při které 

lze vytvořit simulaci poţáru v místnostech, které jsou nejen vedle sebe, ale i nad sebou a 

také moţnost nastavení stupně otevřenosti oken v závislosti na čase, teplotě nebo tepelném 

toku. Výhodou je také moţnost nastavení více míst vzniku poţáru v jedné simulaci. 

Posléze lze výsledky poţáru pozorovat ve vizualizaci programu Smokeview.  

Tyto přednosti budou ukázány na příkladu poţáru čtyř místností o rozměrech  

5 x 5 x 3 m, jejichţ uspořádání a zjednodušený půdorys lze vidět na Obrázku 21 a 

vizualizace v programu Smokeview na Obrázku 20. V kaţdé místnosti je okno o rozměru 1 

x 1 m. Dveře mezi místností 2 a místností 1 a z místnosti 1 ven, o velikosti 1 x 2 m, budou 

při počátku poţáru otevřeny. Otvory mezi místností 1 a místností 3 a místností 2 a 

místností 4 kaţdý o ploše 1 m
2 

budou po 100 s od začátku poţáru z poloviny prostupné a 

po 500 s uţ plně prostupné. Pro vyzkoušení moţnosti nastavení více míst vzniku poţárů při 

jedné simulaci bude nastaven první poţár sedačky v místnosti 1 a druhý poţár dřevěné zdi 

v místnosti 2 na počátku simulace. Pro ukázku byly přidány poţáry záclon v místnosti 1 

s hodnotou tepelného toku, při které se spustí, nastavenou na 15 kW/m² a poţár křesla 

s kritickou teplotou, při které se spustí, nastavenou na 130 °C. Cílem bude zjistit, v jakých 

časech dojde ke spuštění těchto poţárů. 

 

Obr. 20 – Geometrie posuzovaných místností 
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Obr. 21 – Půdorys místností k příkladu 

Výstup z CFAST zahrnuje teploty horní a dolní vrstvy plynu v rámci kaţdého 

prostoru, teploty stropů, zdí a podlah v kaţdém úseku, viditelný kouř a koncentraci 

konkrétních plynů v kaţdé vrstvě, teploty uţivatelem nastavených senzorů a čas aktivace 

sprinklerů aj. Mnoţství informací můţe být velmi velké a to zejména u sloţitých tvarů a 

časově dlouhých simulací. 

Hodnoty simulace poţáru jsou podle uţivatelem zadané frekvence uloţeny do 

tabulkových procesorů. Následuje několik grafů vyobrazující právě některé z vypočtených 

hodnot pro uvedený příklad. 
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Obr. 22 – Graf teploty horní a dolní vrstvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 – Graf výšky kouřové vrstvy od podlahy 

 

Obr. 24 – Graf rychlosti uvolňování tepla  
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Obr. 25 – Graf výšky plamenů od podlahy   

 Oproti ostatním zónovým modelům nabízí CFAST vizualizaci simulace poţáru 

prostřednictvím programu Smokeview, čímţ poskytuje uţivateli ještě lepší přiblíţení 

průběhu poţáru a jeho sledování ve 3-D zobrazení. Na Obrázku 26 je ukázka ze simulace 

k příkladu, na které lze sledovat teploty v místnostech a také jak se mění výška kouřové 

vrstvy. Jak je vidět v čase 50 s se rozhořívají poţáry v místnosti 1 a v místnosti 2, v čase 

200 s se spouští poţár křesla v místnosti 2 a v čase 550 s začínají hořet záclony v místnosti 

1.  Nejvyšší teplotu měl poţár v čase 400 s v místnosti 2 a poté jiţ začínal klesat na 

intenzitě. V čase 200 s byla v místnosti 3 a v místnosti 4 výška kouře jiţ jen 1,5 m nad 

podlahou a teplota horní horké vrstvy byla 200 °C.  
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Obr. 26 – Zobrazení výsledků příkladu simulace poţáru pomocí programu Smokeview 

3.3.3 Shrnutí možností programu CFAST 

 CFAST je dvouzónový model, který umoţňuje posouzení prostředí objektu 

zasaţeného poţárem. 

 Maximální počet úseků v simulaci je 100. 

 Velikost sledovaných prostorů v scénáři se můţe pohybovat v řádech od 1 m
3
 do 

rozměrů 1000 m
3
. 
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 Otevření nebo uzavření vertikálních či horizontálních otvorů závisí na nastavení 

počátečního poměru otevření v čase, podle nastavené teploty nebo podle 

nastaveného tepelného tok. Tento poměr se můţe v průběhu simulace měnit. 

 Součástí je databáze tepelně-fyzikálních vlastností materiálů ohraničujících úseky. 

 Definice hořlavých předmětů rychlostí úbytku hmoty, rychlostí uvolňování tepla, 

výškou paliva a průběhu hoření.  

 Poţár se můţe vybrat s přednastavené databáze nebo lze zadat vlastní průběh 

poţáru. 

 Lze modelovat prostory chodeb a šachet, u kterých model uvaţuje dobré promísení 

zón a postupné šíření poţáru od místa jeho vzniku. 

 Moţnost definovat poţárně bezpečnostní zařízení a umístění snímačů udávajících 

hodnotu tepelného toku a teploty. 

 Maximální čas simulace je 24 h. 

 Výsledky uloţeny v jednoduchém formátu vhodném pro vloţení do tabulkového 

procesoru.  

 CFAST umoţňuje vizualizaci výsledků v programu Smokeview.  

3.4 Srovnání programů ARGOS, CFAST a OZone 

Program ARGOS i program CFAST jsou určeny především pro stanovení průběhu 

poţáru a šíření kouře v uzavřeném prostoru několika propojených místností. Kaţdý z nich 

je ale odlišný a poskytuje mnohé výhody, které druhý nemůţe nabídnout a naopak. Naproti 

tomu simulace poţáru v program OZone je omezena pouze na jednu místnost. Na rozdíl od 

jiných zónových modelů však nabízí funkci zhodnocení návrhové poţární odolnosti 

nechráněných i chráněných ocelových prvků coţ je v praxi vyuţitelné při navrhování 

ocelových nosných konstrukcí objektů. Uţivatel pak můţe s pomocí programu zhodnotit, 

zda jeho úsudky jsou správné a v krátkém čase vyzkoušet mnoho moţností simulace 

poţáru s různými parametry.  

Hlavní výhodou programu ARGOS je propracovaná knihovna poţárních modelů s 

výběrem mezi různými typy poţárů. Uţivatel zde můţe pracovat s poţárem pevných látek, 

tajících látek, poolfirem, poţárem kapaliny unikající z nádrţe, doutnáním, poţárem 

stanoveným energetickými rovnicemi uvolňování tepla a poţárem zadaným pomocí 
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rychlostí uvolňování tepla v průběhu času.  Program ARGOS je díky tomu vhodný nejen 

pro simulaci poţárů běţných obytných a kancelářských prostor, ale také pro nejrůznější 

technická zařízení, sklady chemických látek různých skupenství, výroby a mnohé další. 

Navíc poskytuje zprávu o přímých finančních ztrátách způsobených poţárem, coţ můţe 

najít uplatnění například u odhadu pro firmy pracující v pojišťovnictví. 

Program CFAST je vhodným nástrojem pro větší simulace poţáru aţ ve sto 

uţivatelem nadefinovaných úsecích. Vizualizace v programu Smokeview poskytuje nejen 

prezentaci výsledků simulace poţáru, ale také kontrolu, jestli byla správně zadána 

geometrie místností, při které se mohou být místnosti vedle sebe ale i nad sebou. Navíc 

můţe být zadáno více míst vzniku poţáru v jedné simulaci. To umoţňuje vlastní nastavení 

předmětů v místnostech a také moţnost nastavení podmínek, kdy začnou hořet. To 

znamená, ţe lze sestavit přesný scénář rozvoje poţáru v místnostech, čehoţ nejvíce mohou 

vyuţít pracovníci pracující v oboru zjišťování příčin poţáru při ověřování vlastního 

úsudku, průběhu poţáru nebo svědeckých výpovědí. 

Následuje Tabulka 3 s porovnáním moţností programu ARGOS, CFAST a OZone. 

Tabulka 3 – Porovnání možností programu ARGOS, CFAST a OZone 

Možnosti ARGOS CFAST OZone 

Dvouzónový model: Ano Ano Ano 

Přepnutí na jednozónový model: Ne Ano Ano 

Simulace poţáru v šachtách a 

chodbách: 
Ne Ano Ne 

Nastavení více místností: Ano Ano Ne 

Nastavení otevření otvorů při 

poţáru v závislosti na 

uţivatelem zadané hodnotě: 

Ano Ano Ano 

Databáze předdefinovaných 

poţárů: 
Ano Ano Ano 

Více poţárů v jedné simulaci: Ne Ano Ne 

Posouzení návrhové poţární 

odolnosti nechráněných i 

chráněných ocelových prvků: 

Ne Ne Ano 

Vypočet přímých finančních 

ztrát: 
Ano Ne Ne 
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Vizualizace: Ne Ano Ne 

Výstup hodnot v grafech: Ano Ne Ano 

Zdarma dostupný: Ne Ano Ano 

 

V tabulce 3 je moţno vidět porovnání moţností programů ARGOS, CFAST a 

OZone. Jak je vidět kaţdý z programů má své výhody, neboli v něčem vyniká, ale na 

druhou stranu mu některé funkce oproti ostatním programům chybí, neboli za ostatními 

zaostává. Z toho důvodu je v praxi vhodné vybrat si program, který splňuje uţivatelské 

poţadavky a pokud takový není, je zde stále moţnost pouţívat pro simulaci poţáru více 

zónových modelů současně. 
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4 Uplatnění zónových modelů v technické praxi 

Obecně jsou zónové modely rychlým, snadno ovladatelným a v praxi pouţitelným 

softwarem. Umoţňují vygenerování mnoha výsledků scénářů poţáru v krátké době. 

Samozřejmě musí být brány ohledy na rozdílné poţadavky kaţdého zónového modelu na 

vstupní data, která jsou někdy méně a někdy více sloţitá. Samotná simulace není časově 

tak náročná, ale zadání vstupních dat můţe u sloţitějších scénářů zabrat mnohem více 

času, neţ se zdá. Poté však lze po kaţdé simulaci změnit některé parametry nebo vlastnosti 

a spustit simulaci znovu a tento proces neustále opakovat a získávat informace o poţárech 

s různými scénáři v krátkém čase. 

Nejvíce úmrtí zaviněných poţárem je v důsledku šíření kouře z místnosti poţáru do 

okolních místností. Právě zjištění rozvoje poţáru a šíření kouře je hlavním úkolem 

některých zónových modelů poţárů. Této funkce by zejména mohli vyuţít projektanti při 

posouzení poţární bezpečnosti objektů a při navrhování evakuace a únikových cest. Se 

zónovým modelem by mohli pracovat, zjišťovat informace při zadávání různých 

proměnných a potvrzovat tak správnost svých úsudků. Navíc si mohou ověřovat dobu 

reakce poţárních detektorů a sprinklerů. K těmto účelu jsou vhodné v této práci zmiňované 

programy ARGOS a CFAST.  

Další pouţití zónových modelů v poţární bezpečnosti staveb přináší také jiţ 

zmíněný program OZone. Ten můţe projektant vyuţít například při navrhování ocelových 

nosných konstrukcí objektů k zhodnocení návrhové poţární odolnosti nechráněných i 

chráněných ocelových prvků. 

Další oblastí uplatnění zónových modelů v technické praxi je zjišťování příčin 

poţáru. V tomto případě můţe vyšetřovatel model pouţít pro rekonstrukci poţáru, aby se 

objasnil jeho vznik a průběh nebo pro ověření svědeckých výpovědí, zda popisovaný poţár 

mohl opravdu pobíhat takovým způsobem. Vhodným nástrojem pro simulaci poţáru je pak 

program CFAST, který umoţňuje vytvoření několika poţáru v jedné simulaci. To 

umoţňuje vlastní nastavení předmětů v místnostech a také moţnost nastavení podmínek, 

kdy začnou hořet. To znamená, ţe lze sestavit přesný scénář rozvoje poţáru 

vyšetřovatelem, který si tak můţe ověřit svůj úsudek. 
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Kromě navrhování, můţe být zónový model pouţit i pro ověřování poţární 

bezpečnosti. Toho mohou vyuţít pracovníci na úseku kontrolní činnosti u hasičských 

sborů.  

Vyuţití moţností zónových modelů v poţárních oborech rozhodně je aktuální a 

týká se zejména: zjištění pohybu kouře a zplodin hoření po objektu a stanovení jeho teploty 

a koncentrace v závislosti na čase; zjištění výšky horní horké vrstvy kouře a výšky 

plamenů v závislosti na čase; posouzení účinnosti přirozeného nebo nuceného odvětrávání; 

zjištění doby odezvy poţárních detektorů a sprinklerů a posouzení jejich účinnosti 

v objektu; a dalších. 

Přes veškeré výhody, které mohou zónové modely poskytnout, musí být brán 

v úvahu fakt, ţe poţár neprobíhá nikdy přesně stejným způsobem. Proto nemůţe model dát 

naprosto přesnou odpověď na průběh skutečného poţáru, ale jen jeho průběh přiblíţit. 

Z tohoto důvodu by se neměli zónové modely pouţívat jako hlavní prostředek pro 

posouzení poţární bezpečnosti staveb nebo pro zjištění příčiny poţáru, ale spíše jako 

kvalitní pomocník, na kterého se obrátit pro získání informace a podle kterého mohou 

poţární technici posoudit svůj kvalifikovaný úsudek. S tím je také spojené, ţe zónové 

modely by měli být pro správnost jejich funkce pouţívány poţárními techniky a osobami 

vzdělanými v poţární ochraně. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo shrnutí vývoje zónových modelů poţáru vyjadřující průběh 

poţáru v uzavřeném prostoru a vymezení jejich vyuţití v technické praxi pomocí příkladů 

simulací scénářů poţárů ve vybraných zónových modelech. 

První část se zabývala teoretickým popisem a rozdělením matematických modelů 

poţáru, který se dále zaměřil detailněji na samotné zónové modely. Byl vysvětlen princip 

zónových modelů, průběh poţáru v zónových modelech, zadávání jejich vstupních 

parametrů a limity jejich aplikace. Součástí práce je vytvořená tabulka s přehledem 

zónových modelů poţáru a jejich krátkým popisem, kterou je moţné najít v příloze. 

Hlavní část práce byla věnována vybraným zónovým modelům ARGOS, CFAST a 

OZone. Byly popsány jejich moţnosti a výhody, které byly ukázány na konkrétních 

příkladech. Některé vypočtené hodnoty byly zobrazeny v textu pomocí grafů. Bylo 

provedeno i porovnání vybraných zónových modelů. 

Aplikace modelu OZone byla vysvětlena na příkladu poţáru jednoduché 

kancelářské místnosti s cílem zjistit poţární odolnost ocelového nosného prvku budovy, 

ve které se kancelář nachází. Poţární odolnost nechráněného ocelového nosníku typu IPE 

450 byla vypočítána na 39 minut. Poté byla provedena simulace stejného scénáře poţáru, 

ale s nastavením protipoţárního obkladu o velikosti 10 mm. Při druhé simulaci se navýšila 

poţární odolnost ocelového prvku na 120 minut. 

Program ARGOS a jeho vyuţití bylo přiblíţeno na příkladu simulace poţáru 

pevného materiálu v budově, skládající se z místností kanceláře, prodejny a výroby. Cílem 

bylo zjistit rozvoj poţáru a šíření kouře bez pouţití protipoţárních zařízení a jaké změny 

nastanou při jeho pouţití. Při poţáru euro-palet v místnosti výroby bez pouţití 

protipoţárních zařízení se oheň šířil velmi rychle. V 2. minutě tepelné záření kouřové 

vrstvy převýšilo 2,5 KW/m
2
 a výška kouře klesla pod 1.9 m od podlahy. V 6. minutě došlo 

k flashoveru a poţár se rozšířil i do vedlejší místnosti kanceláře. V kanceláři došlo ke 

flashoveru také a to v 54. minutě. V případě pouţití protipoţárního zařízení v podobě 

sprinklerového systému byl při simulaci poţár uhašen jiţ ve 3. minutě od jeho vzniku. 

Z výsledků byl zřejmý význam pouţití sprinklerového systému. Dalším výstupem 

programu ARGOS byla zpráva o škodách způsobených poţárem. V prvním případě činila 
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škoda 451 000 euro z celkové hodnoty objektu 781 000 euro. V druhém případě byla škoda 

výrazně niţší, a to 17 000 euro. 

Aplikace zónového modelu CFAST byla ukázána na příkladu poţáru čtyř místností 

stejného rozměru. Bylo na něm vyuţito moţnosti nastavení více poţáru v jedné simulaci. 

Celkem byly nastaveny 4 poţáry, z nichţ 2 začali v čase 0 sekund, jeden byl nastaven 

tepelným tokem a poslední byl nastaven pomocí teploty, při které se spustí. Cílem bylo 

zjistit, jestli dojde ke spuštění všech nastavených a poţárů a v jakém čase. Oproti ostatním 

zónovým modelům nabízí CFAST vizualizaci simulace poţáru prostřednictvím programu 

Smokeview, pomocí kterého bylo ukázány časy, ve kterých došlo k počátku kaţdého 

z poţárů.  

Na závěr bylo rozebráno uplatnění zónových modelů v technické praxi. Bylo 

posouzeno, pro jaké obory mohou být zónové modely pouţitelné a způsob, kterým je 

osoby v daném oboru mohou vyuţít. Jedná se především o odborníky pracující s poţární 

bezpečnosti staveb a vyšetřovatele zjišťující příčiny vzniku poţáru, ale uplatnění je moţné 

najít i při kontrolní činnosti. Tito odborníci mohou zónové modely vyuţívat hlavně 

k potvrzení svých úsudků pří navrhování a kontrole poţárně bezpečnostního řešení objektů 

nebo pro porozumění průběhu či ověření průběhu poţáru při vyšetřování. 

V dnešní době jde vývoj kupředu ve všech technických oborech. Staví se čím dál 

sloţitější a neobvyklejší stavby různých tvarů a je brán důraz na jejich poţární bezpečnost. 

Dříve byl hlavním problémem matematických modelů nedostatečná výpočetní technika, 

ale to jiţ rozhodně není aktuální. Současně s vývojem ve stavebnictví probíhá i vývoj 

zónových modelů, které umí simulovat poţáry ve stále sloţitějších objektech a jsou 

mnohem propracovanější neţ dříve. Díky tomu se zvyšuje i jejich potenciál pro uplatnění 

v poţárním inţenýrství ať uţ jako dobrý pomocník nebo dokonce jako jeden z hlavních 

nástrojů při projektování poţárně bezpečnostních řešení staveb či pro účely státního 

poţárního dozoru.  

Tato práce má za účel přiblíţit vyuţití zónových modelů v technické praxi. Díky 

popisu moţností vybraných programů na konkrétních příkladech i s popisem zadávání 

vstupních hodnot, můţe být práce pouţita pro osoby, které by se chtěly simulacemi poţáru 

v zónových modelech věnovat, ať uţ jde o osoby pracující v poţárních oborech nebo 

nikoliv.  
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