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Příloha 1 - Přehled zónových modelů požáru 

 

V tabulce je přehled starších nebo méně používaných zónových modelů požáru: 

 

Tabulka 1 – přehled zónových modelů požáru 

Zónový 

model 

Země původu Tvůrce / 

Organizace 

Stručný popis Dostupnost 

/ Poslední 

aktualizace 

ASET - B 

 

USA 

 

L. Y. Cooper and 

D. W. Stroup / 

Center for Fire 

Research, National 

Institute of 

Standards and 

Technology 

Jednoduchý a uživatelský 

přívětivý zónový model pro 

stanovení teploty, tloušťky, 

koncentrace a pozice horní 

vrstvy kouře v jedné místnosti 

Dále umožňuje stanovení doby 

vzniku nebezpečných podmínek 

pro přítomné osoby. 

Zdarma 

dostupný / 

2007 

CCFM. 

VENTS 

USA 

 

L. Y. Cooper and 

G. P. Forney / 

Center for Fire 

Research, National 

Institute of 

Standards and 

Technology 

Uživatelsky přívětivý zónový 

model pro simulaci prostředí 

dvou vrstev při požáru (změna 

výšky vrstev, rozhraní vrstev, 

teploty vrstev a koncentrace 

produktů hoření) v každé 

místnosti modelovaného objektu 

v závislosti na čase. 

Zdarma 

dostupný / 

1992 

CFIRE-X 

Německo / 

Norsko 

 

Xavier Bodart, 

Michel Curtat / 

CSTB 

Zónový model pro požáry 

uhlovodíkových tekutin 

v nádržích. 

Není 

dostupný / 

1992 
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COMPBRN 

III 
USA 

G. Apostolakis / 

University of 

Califorania at Los 

Angles 

Zónový model pro 

pravděpodobnou analýzu 

rozvoje požáru v místnosti a 

pravděpodobný odhad 

požárního rizika. 

Dostupný na 

požádání / 

1992 

COMPF2 USA 

Vetenis Babrauskas 

/ Fire Science and 

Technology Inc. 

Jednoduchý zónový model pro 

jednu místnost. 

Pro požáry po flashoveru. 

Zdarma 

dostupný / 

2002 

DSLAYV Švédsko 

National Defence 

Research Institute, 

Stockholm 

Zónový model pro simulaci 

rozvoje požáru v jedné 

místnosti. Prostor je zde 

rozdělen do dvou homogenních 

zón. 

 

Dostupný na 

požádání / 

2007 

FIGARO II Německo 

Dr. Ing. Thomas 

Heins 

Sachverständigenbü

ro für Brandschutz 

Boschstraße 16 D-

47533 Kleve 

Dvouzónový model pro 

simulaci požáru pro jednu nebo 

více místností. 

Zastoupený je vliv typických 

ventilačních systémů a zařízení 

k zabránění rozšíření kouře. 

Dostupný na 

požádání / 

2002 

FireWind Austrálie 

Victor O. Shestopal 

/ Fire Modeling a 

Computing, Sydney 

Soubor 18 programů, které 

zahrnují jednopokojové a 

dvoupokojové zónové modely, 

výpočet tepelné radiace, 

jednoduchý model evakuace a 

další. 

Komerční 

program / 

2002 

FIREX 
Německo / 

Norsko 

Dr. Volker 

Schneider, I.S.T. 

Integrierte 

Sicherheits-Technik 

GmbH, Frankfurt / 

M.;  

Dr. Jan P. Stensaas, 

SINTEF, 

Trondheim 

Jedná se o soubor programů 

napůl založených na empirické 

metodě předpovědi a napůl na 

matematických modelech, které 

slouží k posouzení požáru. 

Poskytuje 8 scénářů. 

Nástroj pro bezpečnostní 

analýzu a návrh. 

Komerční 

program / 

2002 

FIRM-

QB/FIRM-VB 
USA 

Marc L. Janssens / 

University of North 

Carolina at 

Charlotte 

Model předpovídá důsledky 

uživatelem zadaného požáru 

v jedné místnosti s otvorem ve 

svislé stěně. Jedná se o rozšíření 

modelu ASET. 

Komerční 

program / 

2002 

FIRST USA 

H. E. Mitler, J. A. 

Rockett, W. D. 

Davis / National 

Institute of 

Standards and 

Technology 

Zónový model pro jednu 

místnost s ventilací. 

Simuluje prostředí při požáru na 

základě uživatelem 

předepsaného požáru nebo 

požáru dominujícího zpětnou 

vazbou radiace. 

Zdarma 

dostupný / 

2002 

FMD USA 
Milke and Mowrer / 

UMD 

Zónový model určený pro návrh 

atrií. Zahrnuje vliv 

Není 

dostupný / 
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mechanického a přirozeného 

větrání a vliv zkoseného stropu. 

Zjišťuje rozvrstvení kouřové 

vrstvy. 

2007 

MAGIC Francie 

F. X. Rongere, P. 

Freydier, V. 

Cervantes, E. 

Chabert / Electricite 

de France 

Zónový model určený pro návrh 

jaderných elektráren. Až 24 

místností. Obsahuje možnost 

přirozeného nebo nuceného 

větrání a počítá s radiací 

plamenů a stěn. 

Není 

dostupný / 

1992 

MRFC Německo 

Arbeitsgemeinschaf

t Brandsicherheit 

(AGB) 

Zónový model pro více 

místností.Řeší též pohyb kouře 

a teplotní zatížení konstrukce. 

Komerční 

program / 

2002 

NAT Francie 
Michel Curtat / 

CSTB 

Zónový model při rozvoji 

požáru v jedné místnosti určí 

tepelné působení na stavební 

konstrukce nebo technická 

zařízení. 

Není 

dostupný / 

2002 

NRCC1 Kanada 

H. Takeda /  

National Fire 

Laboratory, 

Institute for 

Research in 

Construction 

Jednozónový model pro 

stanovení rozvoje požáru 

v jedné místnosti. 

 

Není 

dostupný / 

1991 

NRCC2 Kanada 

H. Takeda /  

National Fire 

Laboratory, 

Institute for 

Research in 

Construction 

Dvouzónový model pro 

stanovení rozvoje požáru ve 

velkých kancelářských 

prostorech. 

 

Není 

dostupný / 

1992 

RADISM Velká Británie 

P. L. Hinckley / colt 

International, 

associated with the 

Fire Research 

Station 

Zónový model, včetně 

podhledů, vzduchotechniky, 

sprinklerů a ventilace. 

Není 

dostupný. 

Použitý 

algoritmus byl 

zveřejněn. / 

1992 

R-VENT Norsko SINTEF 
Zónový model ventilace kouře 

v jedné místnosti. 

Komerční 

program 

SFIRE-4 Švédsko 
Department of Fire 

Safety Engineering 

Zónový model po flashoveru 

v místnosti. 

Dostupný na 

požádání / 

1992 

SICOM Francie 
Daniel Joyeux / 

CTICM 

Dvouzónový model pro 

předpověď vývoje teploty při 

požáru v místnosti. 

Není 

dostupný / 

2002 

SMKFLW Japonsko 
T. Matsushita, T. 

Terai, H. Fukai 

Zónový model s jednou vrstvou 

pro pohyb kouře v budově. 

Dostupný na 

požádání / 

1992 
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SmokePro Austrálie SimCo Consulting 

Zónový model sloužící pro 

nalezení neutrální roviny a zóny 

zakouření.Zjištěné vlastnosti 

jsou vhodné pro rozbor 

zakouření jednotlivých 

místností v průběhu času. 

Komerční 

program / 

2002 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

Příloha 2 – Postup pro zadávání dat v programu ARGOS 

Na Obrázku 1 je možné vidět uživatelské rozhraní programu ARGOS. Po otevření 

programu se objeví okno obsahující tři karty (Overview, Genera a Rooms in scenario), 

do kterých se zadávají vstupní informace pro simulaci. Zadávání jednotlivých vstupních 

informaci bude postupně popsáno společně s přiložením obrázků pro přiblížení 

uživatelského prostředí. 

 

Popis zadávání vstupních dat v programu ARGOS: 

Hlavní okno obsahuje možnost přejití do tří karet → Overview, General a Rooms in 

scenario: 

 

Overview – karta zobrazuje seznam dostupných simulací, požárů a komponentů 

použitelných pro simulaci. 

 

General – je to karta se základními informacemi o scénáři, která je vidět na Obrázku 1 a 

obsahuje: 

 Scenario – jméno souboru scénáře.  

 Client name – jméno klienta.  

 Consultant – jméno uživatele.  

 Reference no. – referenční číslo scénáře.  

 Company type – výběr oblasti podnikání klienta z nabídnutých možností. 

Informace se používá pro určení využití prostorů ze souboru podle typu 

společnosti, o kterou se jedná.   

 Basic building construction – výchozí nastavení pro podlahy, stěny a stropy. 

Výběr z možností.  

 Remarks – pole pro napsání případných poznámek o souboru. 

 Fire brigade in city area – zaškrtne se, pokud je ve městě/obci požární stanice.  

 Fire station 24 hrs service – zaškrtne se, pokud je požární stanice v provozu 24 

hodin denně.  

 Distance to fire station – vzdálenost požární stanice od posuzované nemovitosti.  
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 Calculated response time – doba odezvy. Hodnota je automaticky vypočítána a 

doplněna z předchozích třech údajů.  

 Last revision – datum a čas, kdy byla provedena poslední změna souboru. 

Vyplňuje se automaticky a nelze přepsat.  

 Revision no. – číslo, které je automaticky aktualizováno po každé změně 

souboru. 

 Last simulation – čas poslední provedené simulace scénáře. Nelze přepsat. [9] 

 

 

Obr. 1 – Karta základních informací simulace 

Rooms in scenario – karta, která je rozdělena do 6 karet: 

1. Room overview – přehled místností, Obrázek 2: 

 Name – jméno místnosti. 

 Room use – určuje výchozí nastavení pro stroje, vybavení, počátek 

požáru a frekvenci požáru. Výběr z možností ze seznamu. 

 Area – půdorysná plocha místnosti. 

 Average height – průměrná výška místnosti. 
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 Max. distance – určuje maximální vzdálenost, kterou může proudit proud 

horkého vzduchu podél stropu. V obdélníkové místnosti hodnota shodná 

s délkou úhlopříčky. [9] 

 

 

Obr. 2 – Přehled místností v simulaci 

2. Room general – základní parametry místnosti, Obrázek 3: 

 Name – jméno místnosti. 

 Room use – určuje výchozí nastavení pro stroje, vybavení, počátek 

požáru a frekvenci požáru. Výběr z možností ze seznamu. 

 Area – půdorysná plocha místnosti. 

 Perimeter – obvod místnosti.  Hodnota je vypočtena jako délka stěn 

obklopujících místnost na spodní části stěny. Nelze měnit. 

 Average height – průměrná výška místnosti. 

 Max. distance – určuje maximální vzdálenost, kterou může proudit proud 

horkého vzduchu podél stropu. V obdélníkové místnosti hodnota shodná 

s délkou úhlopříčky. 

 Floor type – určuje prvky budovy, které mají být použity na podlahy 

v místnosti. Výběr z možností. [9] 
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Obr. 3 – Základní parametry místnosti 

3. Surfaces and contents – tato karta se dělí na karty stěny a stropy, Obrázek 4: 

 Walls – umožňuje popis stěn místností: 

- Connected – pole se zaškrtne, pokud existuje propojení ve zdi 

místnosti s vedlejší místností nebo s venkovním okolím. 

- Wall from room – udává, ve které místnosti začíná počátek 

otvoru. Nelze měnit. 

- to room – udává, ve které místnosti je otvor zakončen. Nelze 

změnit. 

- Base wall – výběr z možností stavebních materiálů, z kterého je 

stěna zhotovena. 

- Lenght – délka základové zdi v metrech. 

- Components in selected wall – volba oken, dveří a dalších 

komponentů ve zdi. 

- Name of component – výběr z možností oken, dveří a dalších 

komponentů. 

- No. of – udává počet komponentů ve stěně. Zadává se pokud je 

jich ve stěně více se stejnými parametry. 

- Width – udává šířku vybraného komponentu. 

- Height – udává výšku vybraného komponentu. 

- Height above floor – vzdálenost od podlahy k spodnímu okraji 

vybraného komponentu. 

- Self-closing door – pole se označí, pokud jsou dveře 

samouzavírací. 
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 Ceilings – karta umožňuje popis stropu místnosti a zadání komponentů 

umístěných ve stropu jako jsou světlíky a další. [9] 

 

 

Obr. 4 – Karta pro nastavení parametrů zdí, stropů a otvorů  

4. Stocks – značí procento podlahové plochy místnosti, které se používá pro určitý 

druh vybavení (viz Obr. 5): 

 Room – jméno vybrané místnosti s kterou se bude pracovat. 

 Stock – výběr vybavení ze seznamu možností. 

 Percentage – zadání procenta, ve kterém je vybavení v místnosti 

zastoupeno. 

 Price – cena se vypočte automaticky. Ze všeho vybavení je automaticky 

vypočtena i celková cena. 

 Fire value – energie vypočtena automaticky. Ze všeho vybavení je 

automaticky vypočtena i celková energie a energie na plochu podlahy. 

[9] 
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Obr. 5 – Vybavení místností 

5. Machines – k určení strojního zařízení v místnostech: 

 Room – jméno vybrané místnosti s kterou se bude pracovat. 

 Machine – výběr stroje z možností v seznamu. 

 No. of machines – zadání počtu příslušných strojů. 

 Price - cena se vypočte automaticky. Ze všeho vybavení je automaticky 

vypočtena i celková cena. [9] 

 

6. Fire installations – karta popisuje protipožární zařízení, které mohou být 

přítomny v místnostech. Je rozdělena do sedmi karet (viz. Obr. 6): 

 Overview – přehled protipožárních zařízení přítomných v místnosti. 

Zaškrtnutí pole vybraného zařízení. Vlastnosti zařízení se upravují 

v jednotlivých kartách daných zařízení. 

 AFV - Heat – karta automatického odvětrávání, které je ovládáno 

tepelnými detektory. Výběr detektoru ze seznamu možností. 

 AFV - Smoke – karta automatického odvětrávání, které je ovládáno 

kouřovými hlásiči. Výběr detektoru ze seznamu možností. 

 AFV - Timer – karta automatického odvětrávání, které je uvedeno do 

funkčnosti dle nastaveného času.  
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 Sprinkler systém – karta sprinklerového systému. Sprchové hlavice 

aktivovány tepelnými detektory. Výběr detektoru ze seznamu možností. 

 AFA - Heal – karta automatického požárního poplachu, který je spouštěn 

tepelnými detektory, a který přenáší signál alarmu na požární stanici. 

Výběr detektoru ze seznamu možností. 

 AFA - Smoke – karta automatického požárního poplachu, který je 

spouštěn kouřovými detektory, a který přenáší signál alarmu na požární 

stanici. Výběr detektoru ze seznamu možností. [9] 

  

 

Obr. 6 – Protipožární zařízení 

Simulate fire – po stlačení ikonky se spustí požární simulace a zobrazí se okno 

zobrazující průběh požáru. [9] 

 

Settings – po stlačení se spustí okno Simulation option (možnosti simulace) které je 

rozděleno do šesti karet: 

 General: 

- Enable post flash-over model – zaškrtnutí políčka znamená, že program 

bude pokračovat ve výpočtu po flash-overu v místnosti. 

- Stop on event – zaškrtnutí políčka znamená, že program se pozastaví 

v kritických částech simulace a zobrazí zprávu o kritickém stavu. 

Uživatel musí pro pokračování stlačit tlačítko obnovit. 
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- Maximum simulation time [min.] – udává maximální dobu výpočtu. 

 Fire start:  

- Fire start in room – vybrání místnosti, ve které požár vznikl. 

- Use default fire – kliknutím na ikonku se nastaví výchozí nastavení pro 

požár místnosti v závislosti na typu společnosti a využití místnosti. 

- Fire start name – specifikuje typ požáru a materiál který bude hořet 

výběrem ze seznamu. Další parametry jsou automaticky vypsány 

s ohledem na zvolenou možnost, ale dají se přepsat. Obrázek 7. 

 

 

Obr. 7 – Počátek požáru 

 Fire brigade / alarm – možnost vybrat Enabled (povolit) nebo Disabled 

(zakázat) jak pro Fire brigade (hasiči) tak pro Manual alarm (ruční požární 

poplach). Lze nastavit čas, kdy bude ruční požární poplach vyhlášen.  

 Fire installation / Wind load – karta slouží k poskytnutí přehledu o požárně 

bezpečnostních zařízeních ve všech místnostech. Možnost vypnout nebo 

zapnout požární instalaci pro výpočet. 

- Wind speed [m/s] – do kolonky se může zadat rychlost větru 

v konkrétní  místnosti. Z této hodnoty program vypočítá odpovídající 

tlak větru. 

 Doors open / closed – karta slouží jako přehled dveří a pro rozhodnutí, zda 

budou konkrétní dveře otevřené nebo zavřené na začátku simulace. Pro vybrání 

možnosti zavřených dveří na počátku simulace se vybere příslušná místnost a 

zaškrtne pole Door closed initially. Pokud jsou dveře Self closing (opatřeny 
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samozavíračem), je zde možnost výběru, jestli budou zavřeny na popud 

detektoru nebo v nastaveném čase v sekundách. 

 Critical conditions – karta umožňuje zahrnout nebo vyloučit uvedené podmínky 

z výpočtů:  

- Optical smoke density small rooms enabled (optická hustota kouře pro 

malé místnosti) 

- Optical smoke density large rooms enabled (optická hustota kouře pro 

velké místnosti) 

- Smoke free height enabled (volná výška kouře) 

- Radiation from smoke layer enabled (záření z kouřové vrstvy) 

- Oxygen level enabled (hladina kyslíku) [9] 

 

 Start – stlačením ikonky se spustí simulace požáru. Obrázek 8. 

 

 

Obr. 8 – Výpis kritických momentů v simulaci požáru 
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Příloha 3 – Postup pro zadávání dat v programu CFAST 

Vstupní soubor simulace se v programu CFAST zadává přes editor Cedit. Při jeho 

otevření se objeví okno s jedenácti kartami, do kterých se dosazují vstupní hodnoty jak 

je vidět na Obrázku 9. V bílém poli pod údaji se zobrazují chyby, které musí být 

opraveny před tím, než simulace proběhne. Ikonkou Run se spouští simulace a ikonkou 

View se spouští vizualizace v programu Smokeview. Zadávání vstupních dat do těchto 

karet bude popsáno i s přidáním obrázků pro přiblížení uživatelského rozhraní. 

 

Popis zadávání vstupních dat v programu CFAST: 

1. Simulatin – prostředí simulace (viz. Obr. 9): 

 Title – název simulace. 

 Simulation times: 

- Simulation time - určuje, jak dlouho bude simulace probíhat. 

- Text output interval – časový interval mezi jednotlivými tisky 

výstupních hodnot.  

- Spreadsheet output interval – program umožňuje uložit výsledky 

simulace do tabulkového procesoru. Parametr definuje interval 

mezi těmito výstupy. 

- Smokeview output interval – CFAST umožňuje podmnožinu 

výsledků simulace uložit ve formátu kompatibilním 

s vizualizačním programem Smokeview. Parametr definuje 

interval mezi těmito výstupy. 

- Maximum time step – CFAST automaticky upraví časový interval 

pro řešení diferenciální rovnice tak, aby byla simulace co 

nejefektivnější v rámci předem stanovených tolerancí chyb.   

 Simulation condition – podmínky na počátku simulace Interior (vnitřní) 

a Exterior (vnější). 

- Temperature – počáteční teplota. Je přednastavena na 20 °C 

uvnitř i vně.  

- Pressure – atmosférický tlak vnitřní i vnější je přednastaven na 

hodnotu 101 325 Pa. 
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- Elevation – nadmořská výška. Údaj pro výpočet hustoty 

atmosféry. Humidity – relativní vlhkost. Určena pouze pro vnitřní 

prostředí. Přednastavená hodnota je 50 %. 

 Adiabatic compartment surfaces – pole se zaškrtne, pokud se 

předpokládá perfektní izolace úseků. 

 Lower oxygen limit – limitní koncentrace kyslíku. 

 

Obr. 9 – Karta se základními údaji simulace 

2. Thermal properties – všechny materiály, zdroje paliva pro použití v simulaci a 

jejich tepelné vlastnosti lze vypsat uživatelem po přidání nového materiálu 

pomocí ikonky Add nebo lze pomocí ikonky From file vybrat materiál ze 

seznamu. Kartu je možné vidět na Obrázku 10. 

 Materiál – popisný název materiálu. 

 Short name – Jednoslovný název materiálu používaný pro názvy 

materiálů ve výstupech. 

 Conductivity – tepelná vodivost materiálu [kW/(m∙K)]. 

 Specific heat – specifické teplo materiálu [kJ/(kg∙K)]. 

 Density – hustota materiálu [kg/m
3
]. 

 Thickness – tloušťka materiálu [m]. 
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 Emissivity – emisivita povrchu materiálu. 

 

Obr. 10 – Karta s použitými materiály a jejich tepelnými vlastnostmi 

3. Compartments – karta definuje geometrii místností a materiály zdí, podlah a 

stropů a je vidět na Obrázku 11. Ikonkou Add se přidá nová místnost, ke které se 

poté dopíší parametry: 

 Compartment name – jméno úseku. 

 Geometry – geometrie úseku: 

- Width (X) – šířka úseku naměřená v ose X od počátku úseku. 

- Depth (Y) – hloubka úseku naměřená v ose Y od počátku úseku. 

- Height (Z) – výška úseku naměřená v ose Z od počátku úseku. 

- 6Position X/Y/Z – absolutní souřadnice X/Y od dolního levého 

rohu místnosti a výška podlahy souřadnice Z.  

 Materials – vlastnosti ohraničujících ploch je třeba znát z důvodu 

výpočtu teplotních ztrát přes strop, stěny a podlahu úseku:  

- Ceiling / Walls / Floor – strop. Materiál, ze kterého je postaven 

strop, zdi podlaha podlaha se vybere ze seznamu materiálů, které 

byly uživatelem nastaveny v předchozí kartě Thermal properties. 

 Advanced – výběr mezi simulací požáru v normálních prostorách, 

v šachtách nebo v chodbách. 

- Normal – podmínky v úseku jsou vypočítány jako pro 

dvouzónový model. 
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- Shaft – podmínky v úseku jsou vypočítány jako pro dobře 

promíchanou jednu zónu. Vhodné pro simulaci požáru 

v šachtách. 

- Coridor – podmínky v úseku jsou vypočítány jako u 

dvouzónového modelu. Stropní teploty jsou vypočteny 

s revidované empirické korelace specifické pro chodby. 

 

 

Obr. 11 – Karta definující místnosti simulace 

4. Wall vents – jedná se o otvory dveří a oken ve stěnách, propojující úseky mezi 

sebou nebo s vnějším prostředím. Kartu je možno vidět na Obrázku 12. 

Stlačením ikonky Add se přidá nový otvor, kterému je poté možné dopsat 

parametry: 

 First compartment – výběr prvního ze dvou otvorem spojených úseků. 

Výběr ze seznamu. Možnost propojení úseku s vnějším prostředím 

(Outside). 

 Second compartment – výběr druhého ze dvou otvorem spojených úseků. 

Výběr ze seznamu. Možnost propojení úseku s vnějším prostředím 

(Outside). 

 Sill – výška parapetu vzhledem k podlaze. 

 Soffit – výška horní části otvoru vzhledem k podlaze. 
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 Width – šířka otvoru. 

 Vent offset – hodnota pro vizualizaci otvoru. Horizontální vzdálenosti 

mezi blízkým okrajem otvoru a začátkem osy definované vybranou 

stěnou, ve které je otvor umístěn v prvním úseku. 

 Face – vybraní ze seznamu Left (levá), Right (pravá), Front (přední) 

nebo Rear (zadní) stěny, ve které je otvor umístěn vzhledem k rovině X-

Z. 

 Open / Close criterion – otvory mohou být uzavřeny či otevřeny buď 

v uživatelem zadaném čase či působením teploty nebo působením 

tepelného toku. 

 Time – doba, během které se změní Fraction neboli kdy se otvor otevře 

nebo uzavře. 

 Fraction – hodnota 0 – 1 udává, jestli je otvor uzavřen, částečně otevřen 

nebo zcela otevřen. 

 SetPoint – kritická hodnota při které dojde k rozbití otvoru. 

 Trigger Target – uživatelem zadaný bod v prostoru, ve kterém je měřena 

povrchová teplota nebo teplota tepelný tok a který se využije pro výpočet 

změny stupně otevřen otvoru. 

 Pre-Activation fraction – hodnota mezi 0 – 1 udává stupeň otevření 

otvoru před počátkem požáru. 

 Post-Activation fraction – hodnota mezi 0 – 1 udává stupeň otevření 

otvoru po nastaveném čase. 



 

20 

 

 

Obr. 12 – Karta pro definování otvorů ve zdech 

5. Ceiling / Floor vents – v této kartě se zadávají parametry a umístění stropních a 

podlahových otvorů mezi úseky nebo mezi úseky a vnějším prostředím. Karta je 

zobrazena na Obrázku 13. Obdobně jako u otvorů ve zdech se zadá, mezi 

kterými místnostmi je otvor umístěn a také zadání stupně otevřenosti je totožné. 

Následně se zadají tato data: 

 Cross-sectional area – plocha otvoru. 

 Shape – výběr tvaru otvoru. 

 Vent offset – zadání hodnot osy X a Y pro vizualizaci umístění otvoru. 

 

Obr. 13 – Karta pro definování otvorů v podlahách a stropech místností 
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6. Mechanical ventilation – v této kartě se definují systémy pro nucené odvětrání a 

odvod zplodin hoření (viz, Obr. 14). Nastavení stupně otevřenosti je stejné jako 

u předchozích otvorů: 

 From compartment – místnost odkud ventilace vede. 

 To compartment – místnost kam ventilace vede. 

 Area – plocha průřezu otvoru. 

 Center height – výška středu otvoru nad podlahou. 

 Orientation – vybrání jestli je ventilace v horizontálním nebo vertikálním 

směru. 

 Vent offset - zadání hodnot osy X a Y pro vizualizaci umístění otvoru. 

 Flow rate – konstantní průtok ventilátoru. 

 Begin drop off pressure – nad tímto tlakem začíná průtok klesat na nulu. 

 Zero flow pressure – tlak nad nímž je tol nulový. 

 Filter efficiency – možnost nastavení účinnosti filtrů v procentech. 

 Begin filtering at – doba, za kterou se ventilátor v simulaci zapne. 

 

Obr. 14 – Karta pro definování systému pro nucené odvětrání 

7. Fires – karta pro vytváření požárů je vidět na Obrázku 15. CFAST poskytuje 

možnost vytvoření více simulací požáru současně. Požár se dá vybrat z databáze 

pomocí ikonky From fire nebo lze nastavit zadáním parametrů: 

 Name – pojmenování požáru. 
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 Compartment – místnost, ve které dojde k požáru. 

 C, H, O, N, Cl – počet každého atomu v molekule paliva.  

 Heat of combustion – hodnota spalného tepla. 

 Soot yield – hmotnost sazí produkovaného na jednotku hmotnosti 

spotřebovaného paliva. 

 CO yield – hmotnost CO produkovaného na jednotku hmotnosti 

spotřebovaného paliva. 

 TS yield – hmotnost uživatelem definovaných stopových prvků 

produkovaného na jednotku hmotnosti spotřebovaného paliva. 

 Radiative fraction – podíl spalné energie, která je emitována ve formě 

tepelného záření. 

 Position X, Y, Y – poloha středu základny požáru vzhledem k levému 

dolnímu rohu prostoru. 

 Ignition criterion – doba zapálení může být specifikována uživatelem 

zadaným časem, teplotou nebo tepelným tokem. 

 Set point – kritická hodnota, při níž dojde k zapálení. 

 Ignition target – výběr z nastavených snímačů, který se použije 

k výpočtu povrchové teploty nebo dopadajícího tepelného toku. 

 

Obr. 15 – Karta pro definování požárů 
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8. Targets – target („snímač“) je uživatelem nastavený objekt v simulaci, který se 

může zahřát zářením nebo konvekčním přenosem tepla. Karta pro definování 

„snímačů“ je zobrazena na Obrázku 16: 

 Name – jméno „snímače“. 

 Compartment – místnost ve, které je „snímač“ umístěn. 

 Target type – vybrání mezi typy plate (deskou) a cylinder (válcem).  

 Width (X) – Vzdálenost od levé stěny místnosti. 

 Depth (Y) – Vzdálenost od přední stěny místnosti. 

 Height (Z) – Výška „snímače“ nad podlahou. 

 Normal vector (X, Y, Z) – specifikuje vektor jednotky délky kolmý na 

exponovaný povrch „snímače“. Například vektor (-1,0,0) znamená, že 

„snímač“ je čelem k levé stěně. 

 Material – výběr materiálu ze seznamu materiálů zadaných uživatelem. 

 Internal temperature at – zadání hodnoty, představující pozici od čelního 

povrchu k zadnímu povrchu materiálu.  

 

Obr. 16 – Karta pro definování „snímačů“ 

9. Detection / Suppression – v této kartě se nastavují sprinklery a detektory požáru 

a je ji možno vidět na Obrázku 17.  

 Type – zvolení mezi detektorem kouře, detektorem tepla a sprinkleru. 
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 Compartment – místnost, ve které je detektor nebo sprinkler umístěn. 

 Activation temperature – teplota, při které se detektor nebo sprinkler 

aktivuje. 

 Activation obscuration – zakrytí, při kterém se aktivuje detektor nebo 

sprinkler. 

 Width (X) – Vzdálenost od levé stěny místnosti. 

 Depth (Y) – Vzdálenost od přední stěny místnosti. 

 Height (Z) – Výška „snímače“ nad podlahou. 

 RTI – index doby odezvy pro sprinklery nebo detekční zařízení.  

 Spray density – množství vody proudící ze sprinklerů. 

 

Obr. 17 – Karta pro nastavení detektorů požáru a sprinklerů 

10. Surface connection – kartu lze vidět na Obrázku 18. Umožňuje uživateli 

definovat přestup tepla mezi místnostmi v simulaci: 

 First compartment – první z propojených místností. 

 Second compartment – druhá z propojených místnotí. 

 Fraction – vymezuje část spojená vertikálního povrchu plochy mezi 

prvním a druhým párem místnosti. 

 Top compartment – horní nebo první místnost ze dvou vzájemně 

propojených místností. Spojení podlahou. 



 

25 

 

 Bottom compartment – spodní nebo druhá místnost ze dvou vzájemně 

propojených místností. Spojení stropem. 

 

Obr. 18 – Karta pro definování přestupu tepla mezi zdmi místností 

11. Output – karta pro nastavení požadovaných výstupů simulace je vidět na 

Obrázku 19: 

 Visualization type – výběr typu vizualizace, které mají být zahrnuty. 

Možnosti 2-D, 3-D nebo isosurface (3-D povrch, kde se teplota plynu 

rovná specifikované hodnotě). 

 Compartment – vizualizace může pro jednu místnost nebo pro všechny. 

 Value – pozice podél určené osy, kde je umístěn řez. Měřeno od počátku 

prostoru pro vybrané osy. 

 Axis – osa kolmá k zadanému řezu. 

 Temperature – stanovená teplota plynu pro zvolený isosurface. 

 Width (X) – počet datových bodů pro výpočet simulace podél osy X. 

 Width (Y) – počet datových bodů pro výpočet simulace podél osy Y. 

 Width (Z) – počet datových bodů pro výpočet simulace podél osy Z. 

 Validation output – při zaškrtnutí, CFAST řídí vytvoření zkratek záhlaví 

na výstupech. 

 Debug output – při zaškrtnutí, CFAST vygeneruje podrobný výstup do 

tabulkového procesoru.  
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 Show CFAST window – při zaškrtnutí je uživateli poskytnuta možnost 

vidět okno příkazového řádku, který se používá pro provedení simulace 

požáru v CFAST. 

 

Obr. 19 – Karta pro nastavení požadovaných výstupů simulace 


