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Anotace 

Práce se zabývá účinností sprinklerové ochrany pro navrhování požární odolnosti 

nechráněných ocelových konstrukcí. Zaměřuje se na sestavení zjednodušených  

a zpřesněných výpočetních postupů průběhu požáru dle konkrétních podmínek 

jednopodlažní skladové haly a prokázání požární odolnosti nechráněné ocelové nosné 

konstrukce bez dalších průkazů a opatření zajišťujících zvýšení požární odolnosti stavebních 

konstrukcí. Sestavené výpočetní postupy lze pak uplatnit při analýze podmínek požáru 

dalších objektů a prokázání požární odolnosti nechráněných ocelových konstrukcí. 

Klíčová slova: požární odolnost, ocelové konstrukce, SSHZ, Fire Plume, 

matematické modelování, Fire Dynamics Simulator 

Annotation 

This thesis is concerning efficiency of sprinkler protection for the design of the fire 

resistence of unprotected steel constructions. Thesis is focused on planing simplifield and 

accurated calculation procedures of process of fire based on specific conditions of a single 

storey warehouse and proving the fire resistence of unprotected steel structure without any 

more proves and measures to increse fire resistence of building constructions. Assambled 

calculation procedures could be applied for analysing fire conditions of other object  

approving the fire resistence of unprotected steel construction 

Key words: fire resistence, steel constructions, SSHZ, Fire Plume, mathematical 

modeling, Fire Dynamics Simulator 
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Seznam použitých zkratek 

EPS  elektrická požární signalizace 

HRR  heat release rate (rychlost uvolňování tepla) 

PBZ  požárně bezpečnostní zařízení 

PÚ  požární úsek 

SHZ  stabilní hasicí zařízení 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

SSHZ  sprinklerová stabilní hasicí zařízení 

ZOKT  zařízení pro odvod kouře a tepla 



 

 

 

Seznam použitých symbolů 

Jednotka Rozměr  Popis 

AF  m2   plocha požáru 

Ao  m2   plocha otvorů (otevřených) 

AT  m2   plocha ohraničujících konstrukcí 

C  (m.s-1)1/2  tepelně vodivostní faktor 

D  m   charakteristický rozměr plochy odhořívání 

H  m   výška stropu nad zdrojem požáru 

H0  m   výška otvorů (otevřených) 

K  l.min-1.bar-1/2  K - faktor 

RTI  (m.s)1/2   index rychlosti reakce 

S  m2   plocha požárního úseku 

Td  K   teplota teplotní pojistky sprinklerové hlavice 

Tg  °C   teplota plynů v prostoru sprinklerové hlavice 

Tk  °C   teplota upevňovací konstrukce 

Tmax  K   maximální teplota  

Tosa  K   osová teplota Fire Plume 

T0  K   teplota okolí 

ΔTosa  K   teplotní nárůst osy Fire Plume 

ΔTosa,r  K   teplotní nárůst v radiální vzdálenosti r 

Q  kW   rychlost uvolňování tepla (HRR) 

Qact  kW   rychlost uvolňování tepla při aktivaci sprinkl. 

Qc  kW   konvekční rychlost uvolňování tepla 

QFO  kW   HRR potřebná pro flashover 

QSSHZ  kW   rychlost uvolňování tepla ovlivněná SSHZ 

Q(Δt)  kW   časová změna rychlosti uvolňování tepla 

Q*  -   hodnota intenzity požáru 

b  m   poloměr Fire Plume 

bΔT  m   poloměr Fire Plume v bodě s teplotou 0,5ΔTosa 

ca  J.kg-1.K-1  měrná tepelná kapacita oceli 

cp  kJ.kg-1.K-1  měrná tepelná kapacita plynů 

dT0/dz  K.m-1   změna teploty okolí s výškou prostoru 



 

 

 

g  m.s-2   gravitační zrychlení 

hsc  m   skladovací výška 

k8  -   součinitel bezpečnosti 

pv  kg.m-2   výpočtové požární zatížení 

r  m   radiální vzdálenost od osy Fire Plume 

t  h, min, s  čas 

tact  s   doba aktivace spriklerové hlavice 

tg  s   doba potřebná pro dosažení referenční rychlosti 

tosa  °C   osová teplota Fire Plume 

Δt  s   časový rozdíl 

u  m.s-1   rychlost proudění plynů v okolí sprinkleru 

uosa  m.s-1   osová rychlost proudění plynů ve Fire Plume 

uosa,r  m.s-1   rychlost proudění plynů v radiální vzdálenosti r 

z  m   výška nad povrchem hořlavých materiálů 

zfp,max  m   maximální výška Fire Plume 

z0  m   virtuální počátek Fire Plume 

α  -   koeficient přisávání vzduchu 

ρa  kg.m-3   objemová hmotnost oceli 

ρ0  kg.m-3   hustota okolního vzduchu 

η  -   zónová konstanta Fire Plume 

κ  -   zónová konstanta Fire Plume 

λa  W.m-1.K-1  tepelná vodivost oceli 

τe  min   ekvivalentní doba trvání požáru 

υmax  m.s-1   maximální rychlost proudění plynů 

χr  -   radiační frakce 
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Úvod 

Ocelové konstrukce jsou charakteristické nízkou požární odolností, kdy pro zajištění 

požární bezpečnosti objektu musí být provedena dodatečná opatření, která mohou stavbu  

značně prodražit. Výhody těchto konstrukcí však vedou projektanty k jejich využívání a to 

zejména u rozsáhlých objektů, mezi které patří například obchodní centra, výškové budovy 

či průmyslové haly. V tomto případě je však požárem ohroženo velké množství osob  

a majetku a pro zajištění jejich ochrany je většina těchto objektů vybavována sprinklerovým 

stabilním hasicím zařízením (dále jen „SSHZ“). V případě požáru tato zařízení svou činností 

ovlivňují prostředí v okolí ocelových konstrukcí. Díky tomuto vlivu nejsou konstrukce 

vystavovány tak vysokým teplotám, což by mohlo mít příznivý účinek na jejich požární 

odolnost, která by nemusela být dodatečně zvyšována. Cílem této práce je ověření účinnosti 

těchto zařízení a prokázání požární odolnosti nechráněné ocelové konstrukce bez dalších 

opatření zajišťujících zvýšení požární odolnosti.  

V úvodu této práce budou uvedeny základní požadavky na stavby, ze kterých 

vyplývá povinnost zajišťovat požární bezpečnost a dále prostředky, kterými se tato 

bezpečnost zajišťuje. Následně bude provedena charakteristika SSHZ a ocelových 

konstrukcí. V případě ocelových konstrukcí bude charakteristika zaměřena převážně na 

popis chování a změnu vlastností oceli při vysokých teplotách. Pro stanovení nejvhodnějšího 

způsobu posuzování požární odolnosti ocelových konstrukcí bude dále proveden rozbor  

těchto postupů. Závěrem teoretické části pak budou charakterizovány modely požáru. 

V další části práce bude popsána jednopodlažní průmyslová hala vybavená SSHZ, 

která bude využita pro posouzení účinnosti sprinklerové ochrany. Následně bude provedena 

analýza výpočetních postupů a sestavení zjednodušeného výpočetního modelu průběhu 

požáru, který bude aplikován na posuzovaný objekt. Dále bude sestaven zpřesněný 

výpočetní postup pomocí programu FDS. Na základě získaných informací bude prokázána 

požární odolnost nechráněné ocelové konstrukce. Závěrem práce bude sestavena metodika 

k prokazování požární odolnosti nechránění ocelové konstrukce bez dalších opatření 

zajišťujících zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí.  
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Rešerše 

Cílem rešerše bylo analyzování dostupných informací, které jsou zaměřeny  

na základní body - sprinklerová zařízení, ocelové konstrukce, požární odolnost stavebních 

konstrukcí, matematické modelování požáru a požární inženýrství. 

Velmi cenným pramenem informací, zabývající se požární bezpečností, jsou odborné 

publikace z edice SPBI SPEKTRUM (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). 

Tyto publikace byly zdrojem informací vztahujících se ke sprinklerovým zařízením, požární 

odolnosti stavebních konstrukcí, matematickému modelování a požárnímu inženýrství. 

Zdrojů zabývajících se ocelovými konstrukcemi bylo k dispozici dostatek, jelikož se jedná 

o velké odvětví, které má své vlastní studijní obory. 

Základní požadavky na stavby vycházejí z Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

[2], na který odkazuje závazný právní předpis v oblasti stavebnictví [1].  

Pro popis prvků aktivní požární ochrany, byla využita především publikace [5], která 

se věnuje filozofii vybavování objektů požárně bezpečnostními zařízeními (dále jen „PBZ“) 

a jejich logickými návaznostmi. Další informace ohledně pasivní a aktivní požární ochrany 

vyhází z publikací [3], [4] a [6].    

Kniha [7] vysvětluje principy sprinklerové ochrany a seznamuje s komponentní 

skladbou sprinklerového zařízení. Dále přináší množství informací o významu těchto 

zařízení pro oblast požární prevence. Projekční zásady byly čerpány z české technické 

normy [8]. 

V případě ocelových konstrukcí byla pro obecný popis využita publikace [9], která 

se zabývá materiály a postupy při navrhování ocelových konstrukcí. Pro popis chování  

a změny vlastností oceli při vysokých teplotách byly použity publikace [10] a [11], které se 

shodně zabývají stanovením požární odolnosti stavebních konstrukcí. Pro doplnění 

informací byly využity zdroje [12], [13] a [14]. 

Stěžejní publikace [10] pro oblast požární odolnosti poskytuje základní informace  

o posuzování požární odolnosti stavebních konstrukcí a nabízí možnosti řešení dle 

evropských návrhových norem Eurokódů. Další informace byly získány z publikace [3]. 

Informace o matematickém modelování požáru byly čerpány z dvou významných 

publikací. Kniha [15] nastiňuje základní koncept matematického modelování požáru  

a seznamuje se základními softwarovými nástroji včetně jejich základní obsluhy. Publikace 
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[16] pak poskytuje základní informace o simulacích v programu Fire Dynamics Simulator 

(FDS) a obsahuje vzorové příklady simulačních modelů. 

Požadavky na požární bezpečnost ve skladové části haly vycházejí z českých 

technických norem [18] a [20]. Sprinklerové stabilní hasicí zařízení (dále jen „SSHZ“)  

je pak navrženo dle [8]. Návrh průmyslové haly vychází z projektové dokumentace [24]. 

Pro stanovení zjednodušeného výpočetního modelu byly čerpány informace 

z publikace [21], která byla nejvýznamnějším zdrojem pro tuto práci. Publikace popisuje 

vybrané statě dynamiky požáru a obsahuje výpočtové postupy zaměřené na rychlost 

uvolňování tepla, výměnu plynů, vznik a rozvoj Fire Plume, vrstvení kouře a odhad teplot 

uvnitř hořícího prostoru. Pro doplnění výpočtů byla využita také publikace [6], která  

se zabývá výpočetními postupy vzniku a rozvoje požáru, stanovení reakce PBZ či posouzení 

chování osob při evakuaci. Některá vstupní data [17] a posouzení požární odolnosti [19] 

vycházejí z českých technických norem.  

Informace potřebné k vytvoření zpřesněného výpočetního modelu v programu FDS 

byly získány z uživatelského manuálu [22] a diskuzního fóra programu Pyrosim [23], který 

je moderován autory. 
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1 Základní požadavky na stavební objekty 

Navrhování a provádění staveb je spjato s užitím takových výrobků, materiálů  

a konstrukcí, které splňují základní požadavky na stavby. Tyto požadavky vycházejí zejména 

z uvažovaného využití objektu, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob [1], [2]. 

Stavby musí zajišťovat: 

 mechanickou odolnost a stabilitu, 

 ekologickou a zdravotní bezpečnost, 

 požární bezpečnost, 

 úsporu tepla a energie, 

 uživatelskou bezpečnost, 

 ochranu proti hluku a 

 udržitelné využívání přírodních zdrojů [2]. 

1.1 Požární bezpečnost 

Pro zajištění požární bezpečnosti musí být stavby navrhovány a prováděny tak, aby 

při podmínkách požáru: 

 byla po požadovanou dobu zajištěna funkce nosné konstrukce, 

 byl omezen rozvoj a šíření ohně a kouře uvnitř objektu, 

 došlo k omezení šíření požáru na okolní stavby, 

 byla zajištěna bezpečná evakuace osob a zvířat, 

 byl umožněn účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany [2]. 

Pro splnění výše uvedených požadavků se využívá tzv. aktivní a pasivní požární 

ochrany.  

Pasivní ochrana vychází z vhodného situačního, dispozičního a konstrukčního řešení 

objektu. Konkrétně se jedná o rozdělení objektu na požární úseky, návrh bezpečných 

únikových cest, stanovení odstupových vzdáleností a dalších opatření [3]. 

 Aktivní ochranou se pak rozumí vybavení objektu systémy, technickými zařízeními 

a výrobky pro stavby, které zajišťují požární bezpečnost objektu. Tato vybavení jsou 

označována jako požárně bezpečnostní zařízení (dále jen „PBZ“). Mezi základní druhy patří 
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elektrická požární signalizace (dále jen „EPS“), stabilní hasicí zařízení (dále jen „SHZ)  

a zařízení pro odvod kouře a tepla (dále jen „ZOKT“) [4], [5]. 

1.2 EPS 

Jedná se o systém, který slouží ke včasné detekci a signalizaci vznikajícího požáru. 

Prostřednictvím stálé obsluhy nebo samočinně jsou pak tyto informace předány osobám 

zajišťující represivní zásah. Dále EPS spouští a ovládá zařízení, která slouží k omezení šíření 

požáru či k provedení protipožárního zásahu [5], [6]. 

1.3 SHZ 

Hlavní funkcí SHZ je detekování a samočinné hašení požáru v jeho počáteční fázi. 

Zařízení svou činností zabraňuje jeho šíření a omezuje vývin kouře a tepla, čímž přispívá 

nejen ke snížení rozsahu škod, ale i k zajištění bezpečné evakuace osob. 

Dělení těchto zařízení je prováděno v závislosti na způsobu ovládání – ruční či 

samočinné nebo dle hasebního média – vodní (sprinklerová, sprejová a mlhová), pěnová, 

prášková (aerosolová), plynová a speciální [5], [6]. 

Tato diplomová práce se zabývá vlivem aktivní ochrany, konkrétně sprinklerové 

ochrany, na nechráněnou ocelovou konstrukci. Z tohoto důvodu se bude dále práce 

zaměřovat pouze SSHZ. 

1.4 ZOKT 

Stěžejní funkcí ZOKT je odvod tepla a zplodin hoření vznikajících při požáru. 

Instalace zařízení vede ke snížení tepelného namáhání jak vybavení objektu, tak i stavebních 

materiálů, konstrukcí či dalších prvků, které mohou být požárem poškozeny. Dále také 

zlepšuje podmínky pro evakuaci osob či provedení protipožárního zásahu [5], [6]. 
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2 Sprinklerová stabilní hasicí zařízení 

V současnosti se běžně můžeme setkat s instalací SSHZ jak ve výrobních tak i 

v nevýrobních objektech. Důvodem je zejména výstavba rozsáhlých objektů, kde je požárem 

ohroženo velké množství osob a majetku. Motivací pro využití těchto zařízení je i potřeba 

flexibilního prostředku pro projektování staveb.  

Mezi běžné případy aplikace patří obchodní centra, shromažďovací prostory, 

výškové budovy, hotely, hromadné garáže a různé průmyslové haly a objekty [6], [7]. 

2.1 Charakteristika SSHZ 

Standardní zařízení tvoří sprinklery na rozváděcím potrubí, které jsou rozmístěny tak, 

aby byla zajištěna ochrana celého střeženého prostoru. Rozváděcí potrubí je napojeno na 

rozdělovací a hlavní potrubí a následně na ventilové stanice. Tato část zařízení, nazývána 

jako sprinklerová soustava, je napojena na strojovnu. Další části tvoří zařízení pro 

zásobování elektrickou energií a vodou. Součástí celého systému je i monitorovací  

a poplachové zařízení. Schéma sprinklerového zařízení je uvedeno v příloze A  [6], [7]. 

2.2 Druhy SSHZ 

Existuje řada způsobů a provedení sprinklerových zařízení. Tato zařízení se 

nejčastěji rozlišují dle: 

 soustavy (mokrá, suchá, předstihová, smíšená, zaplavovací, pěno-vodní aj.), 

 zásobování vodou (stabilní, polostabilní nebo doplňkové zařízení), 

 nádrže (s plným objemem, s redukovaným objemem), 

 spolehlivosti zásobování vodou (jednoduché, zdvojené, kombinované nebo 

se zvýšenou spolehlivostí), 

 ochrany (regálová, stropní, stropní a regálová, objektová, částečná) nebo 

 potrubních rozvodů (okruhový, větvový, roštový) [6], [7]. 

2.3 Popis funkce 

Během požáru dochází ke zvyšování teploty v prostoru a tím i k zahřívání tepelné 

pojistky sprinkleru. Při dosažení otevírací teploty dojde k prasknutí pojistky a otevření těch 

sprinklerů, které jsou instalovány v blízkosti hoření. Po otevření dojde k výstřiku  
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vody, poklesu tlaku v potrubí, otevření ventilové stanice a spuštění čerpadel, které zajišťují 

zásobování vodou. Takové provedení je nazýváno jako mokrá soustava. 

Některá zařízení využívají tzv. suché soustavy, kdy potrubí od suché ventilové 

stanice po sprinklery je naplněno vzduchem pod tlakem. Funkce tohoto zařízení je obdobná 

jako u mokré soustavy avšak s delší reakční dobou. Po otevření sprinkleru dojde v prvním 

případě k úniku vzduchu, čímž se sníží tlak v potrubí a otevře ventilová stanice. Následně je 

potrubí zavodněno a jsou spouštěna čerpadla. Tato zařízení se navrhují pro prostory 

s nízkými (pod 5 °C) a vysokými (nad 70 °C) teplotami. Díky delšímu reakčnímu času 

nejsou tyto soustavy však vhodné k ochraně skladů či jiných rozlehlých objektů.    

Další variantou zařízení je tzv. předstihová soustava. Jedná se o suchou soustavu, kde 

ovládání řídícího ventilu zajišťuje EPS případně jiný detekční systém. Řídící ventil je 

mechanicky nebo hydraulicky blokován a na základě impulsu od EPS dojde k jeho 

nadzvednutí. Tato soustava může být provedena ve dvou variantách. V prvním případě řídící 

ventil nereaguje na pokles tlaku. K otevření ventilové stanice a následnému výstřiku vody 

dojde pouze v případě, kdy bude současně otevřena sprinklerová hlavice a vyhlášen požární 

poplach od EPS. V tomto případě EPS odblokuje ventil a hašení bude probíhat otevřeným 

sprinklerem. Této varianty se využívá v knihovnách, ve skladech s velmi drahým zbožím  

či ve výrobních objektech s drahou výrobní technologií. Důvodem je nežádoucí výstřik vody 

způsobený poškozením sprinkleru a následné škody způsobené vodou. 

V druhém případě dojde k uvedení řídícího ventilu do činnosti buď signálem od EPS 

anebo poklesem tlaku v potrubí, který je způsoben otevřením sprinkleru. Účelem tohoto 

řešení je zkrátit reakční čas suché soustavy [7]. 

Po aktivaci sprinklerového zařízení dochází k přenesení informace o požáru do místa 

se stálou obsluhou případně osobám, které zajišťují provedení represivního zásahu. 

Současně dochází ke spuštění poplachového zvonu [5]. 

2.4 Sprinklery 

Koncovým komponentem sprinklerového zařízení jsou sprinklery. Jedná se  

o samočinný ventil, který se při určité teplotě otevře a následně dojde k výstřiku vody na 

tříštič, který mění kompaktní proud vody na proud sprchový. Aby byla zajištěna ochrana 

střežených prostor, musí být SSHZ vhodně navrženo a sprinklery musí splňovat požadované 

parametry. Řez typickou sprinklerovou hlavicí je uveden v příloze A. 
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Mezi základní technické požadavky patří: otevírací teplota, tepelná odezva, průtok, 

tlak, výstřiková charakteristika a další [7]. 

2.4.1 Otevírací teplota  

Součástí sprinklerové hlavice je skleněná tepelná pojistka. Zahříváním této pojistky 

dochází ke zvětšování objemu kapaliny v ní obsažené a následně k samotnému roztržení 

baňky, čímž je umožněn pohyb uzavírací kuželky a výstřik proudu vody. 

K otevření sprinkleru dochází při tzv. otevírací teplotě, která může nabývat různých 

hodnot. Tyto hodnoty se odvíjejí od míry naplnění a jsou označovány různými barvami  

(viz Tabulka 1) [7].  

Tabulka 1 Otevírací teploty sprinklerů [8] 

Skleněná pojistka 

Barva Otevírací teplota [°C] 

oranžová 57 

červená 68 

žlutá 79 

zelená 93 

modrá 141 

světle fialová 182 

černá 204/260 

2.4.2 Tepelná odezva 

Ke kategorizaci tepelné odezvy se využívá index reakční doby (označován  

RTI – Response Time Index), který zohledňuje jak reakční čas a otevírací teplotu sprinkleru, 

tak i teplotu prostředí či rychlost proudění plynů v jejich okolí. Rozlišujeme sprinklery 

s rychlou (quick response), speciální (special response) a standardní odezvou (standart 

response A, B).  

Větší senzitivity sprinklerů je dosahováno redukcí objemu tepelné pojistky. Dále RTI 

ovlivňuje i reakční čas, který závisí např. na přestupu tepla. V následující tabulce (viz 

Tabulka 2) jsou uvedeny hodnoty RTI a průměry skleněných baněk odpovídající danému 

druhu sprinkleru [7]. 
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Tabulka 2 Index reakční doby (RTI) [7] 

Druh sprinkleru RTI [(m.s)1/2] Průměr baňky [mm] 

quick response do 50 3 

special response 50 – 80 4 

standard response A 80 – 200 5 

standard response B 200 – 400 (350) 8 

Ve skutečných podmínkách je čas potřebný pro otevření sprinklerů ovlivňován jak 

stavebním řešením a způsobem využití objektu, tak i provedením SSHZ. K prodloužení času 

pro otevření sprinkleru dochází s rostoucí výškou místnosti. Naopak ke zkrácení času 

dochází při vyšším požárním zatížení, resp. s vyšším tepelným výkonem uvažovaného 

požáru [6]. 

2.4.3 Další charakteristické vlastnosti sprinklerů 

Při navrhování SSHZ je důležitou vlastností průtok, který závisí na tlaku a velikosti 

otvoru sprinkleru. Pro porovnání výstřikových koncovek slouží tzv. K faktor, který 

vyjadřuje průtok různých koncovek při totožném tlaku – 1 bar (0,1 MPa). 

Dále u sprinklerů rozlišujeme výstřikovou charakteristiku, která je závislá na 

konstrukci tříštiče. Můžeme se setkat s provedením pro smáčení stěn, rozdělení vody pod  

a nad hlavici, s výstřikovým proudem různého tvaru (plochý, parabolický, kulový), 

s rozdílnou délkou dostřiku a dalším provedením. 

Sprinklery mohou být v provedení závěsném, zakrytém, stojatém, horizontálním či 

zapuštěném (polozapuštěném). V závislosti na způsobu instalace je pak ovlivňována hasicí 

schopnost hlavice [7]. 

2.4.4 Typy sprinklerů 

Existují různé typy spriklerů, které se liší zejména vlastnostmi, které byly popsané 

výše. Díky tomu mají hlavice charakteristické uplatnění a mohou být vhodnou či naopak 

nevhodnou volbou pro návrh konkrétní ochrany. V tomto případě je důležité důkladně 

posoudit danou situaci a navrhnout vhodné provedení sprinklerů tak, aby byla zajištěna 

požadovaná ochrana.  
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Dle typu rozlišujeme sprinklery na normální (Conventional), suché (Dry), sprejové 

(Spray), stranové (Sidewall), s plochým výstřikem (Flat), zapuštěné (Flush) a polozapuštěné 

(Recessed), zakryté (Concealed), bytového typu (Residential), skladové a další.  

Pro zajištění ochrany skladů se využívají skladové sprinklery, které jsou 

charakteristické velkým průtokem, velkými kapkami a rychlou tepelnou odezvou. 

V současnosti se můžeme setkat se sprinklery ELO, LD, ESFR, QRES a EPEC.  

Mezi nejvíce využívané hlavice ve skladových objektech se řadí sprinklery typu 

ESFR, které umožňují ochranu vysokoregálových skladů pouze stropním jištěním. Toto 

provedení umožňuje vysokou flexibilitu skladových prostor v závislosti na požadavcích 

nájemce. Sprinklery zajišťují hašení v počáteční fázi požáru pomocí výstřikového proudu 

s velkým průtokem a kinetickou energií [7].  

2.5 Projektování SSHZ 

Jednou ze základních podmínek pro zajištění účinné sprinklerové ochrany  

je provedení jejího kvalitního návrhu. Pro návrh SSHZ se v ČR přednostně využívá česká 

technická norma ČSN EN 12845 (2015). Mezi celosvětově významné dokumenty  

pro projektování SSHZ pak patří NFPA, FM Global a VdS [4]. 

Stanovení požadavků na provedení SSHZ vychází z klasifikace prostorů či  

budov, které mají být chráněny. Objekty, resp. prostory se zařazují do tříd  

nebezpečnosti – malé nebezpečí (LH), střední nebezpečí (OH1 – OH4), vysoké nebezpečí 

pro výrobu (HHP1 – HHP4) a vysoké nebezpečí pro sklady (HHS1 – HHS4) [7], [8]. 

2.6 Podmínky ve střeženém prostoru po aktivaci SSHZ 

Zásadní vliv na podmínky v daném prostoru má SSHZ v počáteční fázi požáru, tj. při 

jeho rozvoji. Po zahájení dodávky vody dochází k výraznému snížení uvolňovaného tepla  

a k omezení šíření požáru. V dalších fázích je vliv SSHZ znatelně menší. U těchto zařízení 

se při navrhování předpokládá limitní účinná plocha, pro kterou je dimenzována dodávka 

hasiva. Při značně rozvinutém požáru může toto zařízení přispívat k jeho omezení, avšak 

účinek již není příliš výrazný. Dále může dojít k poškození či destrukci potrubí SSHZ a tím 

k znemožnění funkce [4]. 
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3 Ocelové konstrukce 

V dnešní době představují ocelové stavební konstrukce jeden z progresivních směrů 

vývoje stavebnictví. Tyto konstrukce mají své výhody i nevýhody, díky kterým jsou 

nahrazovány nebo právě nahrazují betonové konstrukce. 

 Hlavními výhodami je vysoká pevnost materiálu, čímž dochází ke snížení celkové 

hmotnosti stavby a také jednotlivých prvků, což se pozitivně projevuje při přepravě  

či montáži. Mezi další výhody patří rychlá montáž konstrukcí na staveništi, variabilita  

a přizpůsobivost, snadná rekonstrukce a zesílení (případně demontáž) a možnost recyklace. 

Mezi nevýhody ocelových konstrukcí patří riziko koroze, které zvyšuje nároky na 

údržbu. Dále nižší požární odolnost, čímž může dojít ke značnému prodražení stavby [9]. 

3.1 Chování ocelových konstrukcí při vysokých teplotách 

V porovnání s masivními dřevěnými nebo železobetonovými konstrukcemi 

disponují ocelové konstrukce nízkou požární odolností. Vysoké teploty, kterým je při požáru 

vystavená konstrukce, ovlivňují jak mechanické, tak i tepelné vlastnosti oceli. 

Zhoršení mechanických vlastností je zapříčiněno změnami vazebných sil. Důležitou 

teplotou je v tomto směru 350 °C, kdy nastává rekrystalizace mikrostruktury oceli. Do této 

teploty se mechanické vlastnosti konstrukční oceli nemění natolik, aby byla ohrožena 

bezpečnost objektu.  

Další důležitou teplotou je tzv. kritická teplota oceli, které se zjednodušeně uvažuje 

na cca 470 °C. Po překročení této teploty se ocelové prvky deformují a ztrácí svoji funkci, 

což může vést až ke zřícení celé konstrukce.  

Vlivem změny mikrostruktury oceli pak dochází při teplotách mezi 700 – 800 °C ke 

smršťování její struktury [10]. 

3.2 Mechanické vlastnosti oceli za vysokých teplot  

Mechanické vlastnosti oceli jsou závislé na teplotě. Při vysokých teplotách dochází 

s růstem teploty ke snížení pevnosti oceli a naopak k růstu tažnosti a plastických vlastností. 

Tyto změny mohou způsobit deformace či poruchy ocelové konstrukce [10], [11]. 
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3.2.1 Pracovní diagram oceli 

Mezní napětí, která budou níže popisována, jsou prezentována pracovním 

diagramem (viz Obr. 1). Pracovní diagram vyjadřuje závislost napětí na deformaci, resp. 

poměrném protažení.  

 

Obrázek 1 Pracovní diagram oceli [12] 

Mez úměrnosti, která je určena napětím 𝜎𝑈, charakterizuje bod, do kterého platí 

Hookeův zákon. Po odstranění namáhání, které nepřevýší tuto mez, deformace zmizí a délka 

namáhaného prvku nabývá původních hodnot. 

Mez pružnosti, která je určena napětím 𝜎𝐸, dosahuje nepatrně vyšších hodnot než 

mez úměrnosti. V některých případech se tyto dvě meze neliší. Pokud napětí přesáhne tuto 

mez, deformace namáhaného prvku již úplně nezmizí a je trvalá – plastická deformace.  

Při napětím 𝜎𝑘 dochází k prodlužování zatěžovaného prvku bez dalšího zvyšování 

zatížení. Příčinou je pohyb krystalové mřížky ve struktuře oceli. Po překonání této meze 

dojde opět ke zpevnění ocelového prvku. Tento bod je nazýván jako mez kluzu. V technické 

praxi nesmí být ocelové konstrukce namáhány nad mez kluzu, jinak může dojít ke ztrátě 

jejich funkce a k porušení konstrukce lomem. 

Mez pevnosti, která je určena napětím 𝜎𝑃, charakterizuje maximální velikost 

normálového napětí, kdy celistvost prvku není porušena. Při navyšování napětí nad tuto 

hodnotu dochází ke zmenšování průřezu a následně k jeho přetržení [13]. 

3.2.2 Mez kluzu 

S rostoucí teplotou dochází ke snižování meze kluzu. Od teploty 400 °C je mez kluzu 

téměř nerozeznatelná a proto se pro navrhování užívá meze úměrnosti [11]. 
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3.2.3 Mez pevnosti 

Při zvyšování teploty dochází k mírnému nárůstu meze pevnosti, kdy při 250 °C 

dosahuje svého maxima. Dalším zahříváním již nedochází k nárůstu, ale naopak k jejímu 

poklesu, kdy při cca 350 °C nabývá svých původních hodnot. Dále s rostoucí teplotou 

dochází k prudkému poklesu až do fáze, kdy pevnost ocelového prvku dosahuje pouze  

20 – 25 % své původní hodnoty. Tento stav nastává při teplotách okolo 650 °C [10], [14]. 

3.2.4 Modul pružnosti 

Základní charakteristikou daného materiálu je i modul pružnosti, který vyjadřuje 

poměr napětí a jím vyvolané deformace. Využívá se například při výpočtech tuhosti prvku. 

Vlivem vzrůstající teploty dochází v ocelové konstrukci ke zvýšení napětí, které 

přesahuje mez úměrnosti, a k prudkému poklesu modulu pružnosti [10], [11]. 

3.2.5 Tažnost 

Pro charakterizování plastických vlastností se využívá tažnost, kdy materiál s vyšší 

tažností je snáze deformovatelný. S nárůstem teploty dochází nejprve k poklesu tažnosti. 

Následně, od cca 250 °C, dochází k jejímu značnému růstu [13].  

3.3 Tepelné vlastnosti oceli za vysokých teplot 

Mezi základní materiálovou charakteristiku patří hustota. Při výpočtech se uvažuje 

se stálou hodnotou ρa = 7850 kg.m-3 i přes to, že vlivem teploty dochází k jejím změnám. 

Změnami prochází i měrné teplo, které s rostoucí teplotou pozvolna vzrůstá. 

Výjimkou je výrazný vrchol, okolo teploty 735 °C, kdy dochází ke změně krystalické 

mřížky. Při jednoduchých výpočtech se uvažuje s konstantním, na teplotě nezávislým 

měrným teplem ca = 650 J.kg-1.K-1. Těchto hodnot je dosahováno při teplotě nad 900 °C.  

Ke změně dochází i v případě tepelné vodivosti oceli, která s rostoucí teplotou klesá 

a od cca 800 °C je dále konstantní. Pro zjednodušení výpočtů se uvažuje s konstantní 

hodnotou λa = 45 W.m-1.K-1, která je nezávislé na teplotě. 

Ze statického hlediska může být nebezpečná i tepelná roztažnost. U dlouhých 

nosných prvků může dojít k prodloužení o 50 mm a více [10], [11]. 
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4 Posuzování požární odolnosti  

Obecně platí, že skutečná požární odolnost konstrukce musí být větší nebo alespoň 

rovna požadované požární odolnosti. Toto posouzení lze provést podle času, teploty  

či únosnosti [3], [10]. 

Posouzení dle času je běžně užívaným postupem. Ve většině případů dochází 

k porovnání doby požadované požární odolnosti, která vyplývá z požárního rizika požárního 

úseku, se skutečnou dobou požární odolností. Dále jsou ověřovány mezní kritéria a druh 

konstrukce. 

Požadavky na požární odolnost jsou stanoveny normami řady ČSN 73 08xx a jsou 

vyjádřeny dobou, po kterou musí konstrukce odolávat požáru a zachovávat si své 

požadované funkce. Tyto požadavky jsou stanoveny pro případ normového požáru, který 

probíhá podle normové teplotní křivky. Další možností je stanovení požadavků pro 

pravděpodobný (parametrický) průběh požáru, který se zpravidla liší od normového. Průběh 

takového požár může být vyjádřen např. uhlovodíkovou křivkou. 

Skutečná požární odolnost může být stanovena požární zkouškou (resp. zkušebním 

protokolem), normovou hodnotou či výpočtem anebo také zkouškou a výpočtem [3], [10]. 

Posouzení požární odolnosti dle teploty vychází z porovnání skutečné a kritické 

teploty posuzovaného prvku, kdy kritická teplota musí být vyšší nebo alespoň rovna 

skutečné teplotě. Tento postup nachází významné uplatnění při posuzování jednotlivých 

ocelových prvků [10].  

V další části této práce bude využit právě tento způsob posuzování požární odolnosti, 

kdy budou sestaveny zjednodušené a zpřesněné výpočetní postupy pro stanovení teploty 

v prostoru nechráněné ocelové konstrukce.  

Požární odolnost může být navrhována i dle únosnosti. Návrhové hodnoty  

pro únosnost a zatížení při běžných teplotách se upravují na hodnoty únosnosti a zatížení při 

požáru a následně jsou upraveny bezpečnostními součiniteli. Výsledné hodnoty únosnosti  

a účinků zatížení při požáru se vzájemně porovnají, kdy hodnota únosnosti při požáru 

v daném čase musí být větší nebo alespoň rovna hodnotě účinkům zatížení při požáru [10]. 



 

15 

 

5 Modelování požáru 

V současné době jsou často navrhovány a realizovány objekty, které jsou dispozičně, 

konstrukčně a provozně náročné. Příkladem mohou být výškové stavby určené pro bydlení 

či administrativu, skladové nebo výrobní haly, sportovní stadiony nebo nákupní centra. 

Řešení požární bezpečnosti v těchto objektech tradičními postupy může být neefektivní nebo 

dokonce neúčinné. V této situaci je pak vhodným řešením využití inženýrských metod, které 

umožňují jak efektivnější, tak i finančně přijatelnější řešení požární bezpečnosti.  

Klíčovou roli v oblasti požárního inženýrství zastává matematické modelování 

požáru. Současná doba, která je charakteristická rychlým rozvojem výpočetní techniky  

a softwarových nástrojů, přispívá k využití těchto možností [15], [16].  

5.1 Modely požáru 

V základu se modely požáru, probíhajících v uzavřeném prostoru, dělí na 

matematické a fyzikální modely.  

Fyzikální modely se zaměřují na napodobení požáru ve skutečném nebo zmenšeném 

měřítku a za zjednodušených podmínek. Tyto modely však nemohou zcela vystihnout 

chování reálného požáru a jsou využívány ke sledování jednotlivých fyzikálních jevů  

či k získání nových poznatků. Nepříznivou roli hraje i nákladnost těchto modelů [15], [16]. 

Matematické modely užívají pro popis požáru a jeho účinků souhrn matematických 

rovnic, které jsou následně řešeny pomocí výpočetní techniky. Výsledky těchto modelů  

se považují za předpověď skutečného chování fyzikálních soustav. Matematické modely se 

dále dělí na pravděpodobnostní a deterministické. Mezi tyto modely lze zařadit také 

zjednodušené výpočty (např. „ruční“ výpočty teplotních křivek, výšky plamene apod.).  

Pravděpodobnostní modely definují rozvoj požáru řadou „náhodných pokusů“, kdy 

jednotlivé výsledky náhodného pokusu s totožnými vstupními parametry se mohou 

navzájem lišit. Tento způsob modelování není v oblasti požárního inženýrství příliš rozšířen. 

Pravděpodobnostní modely jsou dále děleny na síťové, statistické a simulační. 

Pro modelování požáru se častěji využívají deterministické modely, které pracují  

s matematickými rovnicemi charakterizující fyzikální a chemické děje. Tyto modely 

nesledují pravděpodobnost vzniku požáru, ale zabývají se konkrétními podmínkami, které 
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jsou nazývány jako požární scénář. Deterministické modely se dále dělí na zónové modely 

a modely typu pole (označované také jako CFD modely) [15], [16]. 

V další části této práce budou stanoveny zjednodušené a zpřesněné výpočetní 

postupy, které spadají do kategorie matematických deterministických modelů. V případě 

zpřesněného výpočetního postupu se pak bude jednat o CFD model. 

5.1.1 Zónové modely  

Mezi běžné metodické postupy, které se využívají pro stanovení šíření zplodin 

hoření, patří jednozónové a dvouzónové modely. Zkoumaný prostor je tvořen jednou  

či dvěma homogenními zónami, kdy v daném čase je teplota, hustota a koncentrace plynů 

ve všech místech dané zóny stejnoměrná. Zpočátku, ve fázi rozvoje požáru, model 

předpokládá dvouzónové rozložení prostoru. Spodní zóna (studená vrstva) je ochlazována 

přiváděným vzduchem z exteriéru (přes otvory). Horní zóna (horká vrstva) je zahřívána 

vzestupným proudem zplodin označovaným jako Fire Plume. Po vzniku flashoveru  

je průběh požáru vyjadřován jednozónovým modelem. 

Výhoda zónových modelů je v jednoduchosti jejich řešení. Výpočty se provádí mezi 

dvěma zónami, díky čemuž jsou výpočty rychlejší a zároveň jsou kladeny i nižší nároky na 

hardware. Naopak nevýhodou těchto modelů je jejich nevhodnost pro prostory s jedním 

převládajícím rozměrem (např. tunely, šachty a chodby). Při výpočtech zanedbávají rovnice 

pro zachování hybnosti a také nejsou příliš vhodné pro stanovení rychlosti proudění plynů, 

což je pro tento typ prostorů důležité.  

Mezi programy, využívající zónový model požáru, patří např.: OZONE, 

BRANZFIRE, SmokePro, CFAST nebo ARGOS [15], [16]. 

5.1.2 CFD modely 

Jedná se o matematické modely, které jsou postaveny na výpočtech proudění tekutin 

– Computational Fluid Dynamics (CFD). Samotné výpočetní algoritmy jsou používané 

v různých vědních oborech, mezi které patří například medicína, letectví či projektování 

staveb. Princip výpočtu je založen na rozdělení zkoumaného prostoru na velké množství 

kontrolních objemů (trojrozměrných buněk). Následně jsou pro každou buňku řešeny 

rovnice pro zachování hybnosti, hmotnosti, energie a chemických látek. Požární specifika 
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však samotnou metodikou CFD řešena nejsou. Ta jsou obsažena až v požárních 

submodelech (např. submodel přenosu tepla nebo hoření). 

CFD modely jsou schopny řešit celou řadu situací, ve kterých zónové modely 

neobstojí. Dále také nezahrnují zjednodušení vlastní zónovým modelům. Umožňují 

simulovat řadu jevů, mezi které patří např.: šíření plamene, pohyb kouře, skrápěcí systémy, 

požární větrání apod. Nevýhodou je však poměrně vysoká uživatelská náročnost a vysoké 

nároky na hardware. Při náročných simulacích mohou být právě vysoké nároky na výpočetní 

techniku limitujícím faktorem, kdy se výpočty mohou stát neproveditelnými. Výsledky 

výpočtů mohou být také zatíženy výraznou chybou, která je způsobena nevhodnými 

vstupními daty, což přímo souvisí se zkušenostmi a odbornými znalosti uživatele.  

Mezi programy založené na CFD algoritmech patří např.: FDS, FLUENT či 

SMARTFIRE [15], [16]. 

5.2 FDS – Fire Dynamics Simulator 

Sestavení zpřesněného výpočetního postupu v praktické části této diplomové práce 

bude provedeno pomocí programu FDS. Jedná se o volně dostupný software vyvíjený 

americkou institucí NIST, který řeší matematické rovnice popisující požár ze vstupních dat 

uvedených v textovém souboru (zdrojovém kódu). Výsledky výpočtů jsou taktéž 

zaznamenávány v textové podobě. Na FDS navazují další programy, které však neslouží 

k výpočtu. Jedná se především o vizualizační program Smokeview a grafickou nástavbu 

PyroSim, které budou taktéž využity při modelování požáru [15], [16]. 

Program FDS je matematickým výpočetním modelem typu pole, který se zabývá 

především pohybem kouře a tepla v řešeném prostoru. Program lze využít například při 

simulaci šíření plamene, přenosu tepla a produktů hoření, aktivace sprinklerů, aktivace 

kouřových a teplotních detektorů či hašení pomocí SSHZ. 

Vzhledem k náročnosti modelování dynamiky požáru musí dojít k určitým 

zjednodušením. Pomocí tohoto programu lze řešit pouze pomalé proudění tekutin, nikoliv 

proudění při rychlostech zvuku (např. exploze). Síť buněk (kontrolních objemů) je pouze 

pravoúhlá a buňky mohou být jen čtvercové nebo obdélníkové. Další omezení jsou  

pak uvedena na webových stránkách autorů programu [15], [16].  
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6 Popis řešeného stavebního objektu 

Posouzení účinnosti sprinklerové ochrany a prokázání požární odolnosti nechráněné 

ocelové konstrukce bude provedeno na průmyslové hale. Objekt nebude posuzován celý, ale 

jen jeho část, jejíž nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými sloupy a ocelovými 

vazníky. Ve zbývající části haly jsou ocelové vazníky nahrazeny železobetonovými. Práce 

bude dále zaměřena jen na skladovací část haly (ocelové vazníky), kdy popis výrobní části 

(železobetonové vazníky) bude uveden jen v popisu stavby, aby byl zřejmý koncept objektu 

jako celku.  

6.1 Obecný popis stavebního řešení 

Objekt je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, s jednou třípodlažní 

vestavbou, třemi jednopodlažními vestavbami a jednou jednopodlažní přístavbou.  

Vestavby jsou určeny pro kanceláře, šatny a sociální zázemí pro zaměstnance. 

Přístavba je navržena pro umístění kompresorovny, trafostanic a elektrických rozvaděčů.  

Předmětem činnosti ve výrobní části haly je zpracování plastů. Vstupní surovinou  

je polyethylenový granulát, který se následně zpracovává výrobním procesem extruze na 

fólie, které jsou dále potiskovány lihovými nebo vodou ředitelnými barvami. Konečným 

produktem jsou potištěné fólie, sáčky a obaly.  

Skladovací část objektu tvoří návrhem dvě části. Menší část je určena pro výrobní 

sklad, ve kterém budou skladovány hotové výrobky. Druhou část pak tvoří nájemní sklad, 

který je určen pro skladování spotřební elektroniky. 

6.2 Obecný popis konstrukční řešení  

Sloupy jsou navrženy jako železobetonové s průřezem 0,6 x 0,4 m a rozmístěním 

v modulu 24 x 10 m. Pro výrobní část haly se uvažuje se železobetonovými vazníky a pro 

skladovací část s ocelovými vazníky. Vazníky jsou navrženy s rozpětím 24 a 12 m. 

 Obvodový plášť a dělící stěny uvnitř haly tvoří sendvičové panely o skladbě ocelový 

plech - minerální vlna - ocelový plech s tloušťkou tepelné izolace 120 mm. Střešní plášť je 

sendvičový, se skladbou ocelový trapézový plech, parotěsná fólie, minerální vlna  

a hydroizolační fólie z PVC. Tloušťka minerální vlny je 200 mm. 

Světlá výška haly je 10,00 m (po spodní hranu vazníku), resp. 11,70 m (po střešní 

plášť). Celková výška haly po atiku je 12,40 m. 
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6.3 Požadavky na požární bezpečnost ve skladové části haly 

Požární bezpečnost skladové části haly je řešena dle požadavků ČSN 73 0845  

a norem souvisejících. Každý sklad tvoří samostatný požární úsek (dále jen „PÚ“). 

Samostatný PÚ tvoří i jednopodlažní vestavba, které je umístěna ve výrobním skladu. 

6.3.1 Parametry požárních úseků 

Plocha požárního úseku nájemního skladu je S = 13 896,1 m2. Skladovací výška  

je omezena na hsc = 6 m. Dle součinu ekvivalentní doby trvání požáru (τe = 180,0 min)  

a součinitele bezpečnosti (k8 = 0,416) se požární úsek řadí do III. SPB. Na základě 

požadavků ČSN 73 0845 se však PÚ zařazuje do IV. SPB. Dle složení materiálu a jeho 

zastoupení je pak PÚ zařazen do IV. skupiny provozů skladů. 

Plocha požárního úseku výrobního skladu je S = 4330,5 m2. Skladovací výška není 

omezena a výška skladování je hsc = 10 m. Dle součinu ekvivalentní doby trvání požáru  

(τe = 180,0 min) a součinitele bezpečnosti (k8 = 0,416) se PÚ řadí do III. SPB. Na základě 

požadavků ČSN 73 0845 se však PÚ zařazuje do IV. SPB. Dle ČSN 73 0804 je PÚ zařazen 

do V. skupiny provozů skladů. 

Plocha požárního úseku vestavby je S = 271,0 m2. Dle výpočtového požárního 

zatížení pv = 43,66 kg.m-2 a jednoho podlaží se PÚ řadí do I. SPB. 

6.3.2 Požadavky na stavební konstrukce 

Požadovaná požární odolnost všech stavebních konstrukcí je stanovena dle  

ČSN 73 0804, v případě vestavby pak dle ČSN 73 0802. Pro účely této práce je důležitý 

požadavek na požární odolnost nosné konstrukce střechy, kterou tvoří ocelové vazníky. Tyto 

vazníky musí splňovat požární odolnost R 30 DP1, kdy splnění tohoto požadavku bude dále 

v práci ověřeno zjednodušený a zpřesněným výpočetním postupem. 

6.3.3 EPS 

V celém objektu je navržena EPS dle požadavků norem řady ČSN 73 08xx  

a navazujících. Při vyhlášení všeobecného poplachu bude EPS ve skladovací části haly 

spouštět sirény, uzavírat vzduchotechnické klapky a požární stěnové uzávěry, uzavírat vrata 

na hranici požárních úseků a otevírat vrata v obvodovém plášti skladové části haly.   
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6.3.4 SSHZ 

Na základě požadavků ČSN 73 0845 budou sklady vybaveny SSHZ. V požárních 

úsecích jsou navrženy ESFR hlavice s rychlou odezvou a zásobování vodou se zvýšenou 

spolehlivostí. Strojovna SSHZ s ocelovou nadzemní nádrží tvoří samostatný objekt. 

Ventilové stanice budou umístěny uvnitř jištěného objektu a budou propojeny se strojovnou 

SSHZ podzemním potrubím. Jako hasební médium bude využita voda, kdy soustava  

je navržena jako zavodněná. 

Zařízení je navrženo dle požadavků ČSN EN 12 845 (2015), kdy jsou prostory 

zařazeny do třídy nebezpečí  HHS4. Pro jištění skladů jsou navrhovány sprinklerové hlavice 

ESFR P K360 QUICK RESPONSE, které jsou rozmístěny ve vzájemné vzdálenosti 3,0 x 

2,5 m. Základní charakteristika zařízení je uvedena v následující tabulce (viz Tabulka 3). 

Tabulka 3 Charakteristika navrhovaného SSHZ [24] 

Soustava mokrá  

Hasební médium voda 

Účinná plocha 12 sprinklerů 

Minimální tlak 4,1 bar 

Provozní čas 60 min 

Hlavice 

ESFR P K360 QUICK RESPONSE 

Otevírací teplota 74 nebo 100 °C 

RTI 22 – 36 (m.s)1/2 

K-faktor 360 (l/min-1.bar0,5) 

Jednoduché zásobování vodou se zvýšenou spolehlivostí bude provedeno formou 

zásobní nádrže s dvěma dieselovými čerpadly. Nádrž je navržena s plným objemem, 

vyčerpatelná, napojená na nevyčerpatelný zdroj vody (vodovod). Objem nádrže je navržen 

na 700 m3. 
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7 Sestavení metodiky zjednodušeného výpočetního postupu 

Požární odolnost ocelových konstrukcí může být posouzena různými způsoby, které 

již byly popsány v kapitole 4. Norma ČSN 73 0810 (čl. 4.8) dále umožňuje posouzení 

požární odolnosti ocelové konstrukce způsobem, kdy se analýzou podmínek požáru  

a výpočtem prokáže, že v požadované době požární odolnosti nedojde k překročení teploty 

prostředí 450 °C. Pokud nedojde k překročení této teploty v požadované době, není 

vyžadován další průkaz požární odolnosti dané konstrukce.  

Výše zmíněné posouzení lze však uplatnit pouze u konstrukcí umístěných v PÚ  

objektů do dvou nadzemních podlaží, které jsou vybaveny SHZ nebo ZOKT. Požadovaná 

požární odolnost těchto konstrukcí však nemůže být vyšší než R 45. Dále lze toto posouzení 

uplatnit u otevřených technologických zařízení, v PÚ otevřených objektů nebo v PÚ bez 

PBZ s požárním zatížením menším nebo rovno 20 kg.m-2. 

7.1 Návrhový požár 

V první řadě je velmi důležité určení intenzity požáru, ke kterému může v daném 

požárním úseku dojít. Základním parametrem pro určení intenzity je rychlost uvolňování 

tepla (heat release rate – dále jen „HRR“), která se dá určit dvěma způsoby. Při výpočtech 

HRR se může vycházet z konkrétního množství a druhu hořlavého materiálu nebo může být 

použit obecnější výpočet, který vychází ze znalosti posuzovaného prostoru a statistických 

údajů o požárech. 

Složení hořlavých materiálu v posuzovaných prostorách je různorodé a během 

užívání objektu se může lišit, zejména pak v procentuálním zastoupení daného druhu. 

V dnešní době je také trendem výstavba objektů, které nemají v době návrhu přesně 

definovaný druh provozu či skladovaného materiálu. Stanovení konkrétní hořlavé látky  

a jejího množství je tedy obtížné. Z těchto důvodů je účelnější metoda využívající statistické 

údaje. Jedná se o obecnější postup, který při výpočtech uvažuje statistická data vycházející 

z reálných podmínek. Ve výsledku se tedy obecnější metoda může více přibližovat reálným 

podmínkám. Tento návrh navíc umožňuje větší variabilitu objektu, protože zohledňuje 

případné mírné změny ve složení skladovaného materiálu a nedefinuje přesná množství 

hořlavých látek. 
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    Rychlost uvolňování tepla v počáteční fázi (fáze rozvoje) je stanovena dle rovnice 

t-kvadratického požáru (1), která je výsledkem reálných zkoušek. Při výpočtech je 

zanedbána iniciační fáze [21].   

Q = Q
0
∙ (

t

tg
)

2

 (1) 

kde: Q rychlost uvolňování tepla – HRR [kW] 

 Q0 referenční rychlost uvolňování tepla (1000 kW) 

 t čas po iniciaci [s] 

 tg doba potřebná pro dosažení referenční rychlosti [s] 

7.1.1 Plocha požáru  

Důležitým parametrem požáru je jeho plocha a charakteristický rozměr (průměr) 

plochy, na které dochází k odhořívání materiálu.  

Pro výrobní objekty má rovnice pro předpokládanou plochu požáru (2) tvar [21]: 

AF = 
Q

c

tg
 (2) 

kde: AF plocha požáru [m2] 

 Qc konvekční rychlost uvolňování tepla [kW] 

Pokud dochází k odhořívání na ploše o kruhovém průřezu, je charakteristickým 

rozměrem plochy požáru průměr D. V případě plochy požáru o jiném tvaru, lze tento rozměr 

určit ze vztahu (3) [21]: 

D = √
4AF

π
 (3) 

7.1.2 Flashover  

Pro kompletní analýzu podmínek požáru je účelné stanovení HRR potřebné pro vznik 

flashoveru, který nastává při teplotě horké vrstvy 500 – 600 °C. Rychlost uvolňování tepla 

lze pak určit například z rovnice (4) dle Babrauskase, která je dána tvarem [21]: 
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Q
FO 

= 750 ∙ A0 ∙ √H0 (4) 

kde: QFO HRR potřebná pro flashover [kW] 

 Ao plocha otvorů [m2] 

 H0 výška otvorů [m2] 

Pro stanovení lze využít také rovnici (5) dle Thomase [21]: 

Q
FO

 = 7,8 ∙ AT + 378 ∙ A0 ∙ √H0 (5) 

kde: AT plocha ohraničujících konstrukcí [m2] 

7.2 Předpokládaný vývoj požáru 

Po vzniku požáru se předpokládá jeho volné šíření jak vertikálním, tak  

i horizontálním směrem. Případný prvotní zásah přenosnými hasicími přístroji nebo vnitřním 

hadicovým systémem se na straně bezpečnosti zanedbává. Společně s časem bude narůstat 

výkon požáru a také bude docházet k vývinu kouře, který se bude hromadit pod střešním 

pláštěm objektu. Postupně bude docházet k poklesu rozhraní mezi kouřovou a bezkouřovou 

vrstvou směrem k podlaze. Tento stav odpovídá počáteční fázi požáru před spuštěním SSHZ. 

Průběh při daných podmínkách v řešeném prostoru odpovídá lokálnímu požáru. Rozvíjející 

se lokální požár je doprovázen vznikem a rozvojem sloupce kouřových plynů, který  

je označován jako Fire Plume. 

Jakmile dojde k zahřátí tepelné pojistky sprinklerové hlavice na otevírací teplotu, 

dojde k jejímu prasknutí a následně k dodávce vody. Od tohoto okamžiku bude docházet 

k ochlazování kouře a dále k lokalizaci a případně i k likvidaci požáru.  

7.3 Fire Plume 

Fire Plume se dělí na tři zóny. Zóna plamene, která je charakteristická plamenem  

a zvyšující se rychlostí proudění plynů. Přechodová zóna je pak charakteristická konstantní 

rychlostí proudění plynů a občasným plamenem. Poslední a nejrozsáhlejší zónou je zóna 

kouře, kde se již plamen nevyskytuje a s narůstající výškou dochází k poklesu rychlosti 

proudění plynů, teploty a koncentrace zplodin hoření a pevných částic. Charakteristický tvar 

Fire Plume je znázorněn na obrázku uvedeném v příloze C. 
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7.3.1 Geometrie 

Mezi charakteristické rozměry Fire Plume patří průměr (poloměr) a výška. Úhel 

rozevření se nachází mezi 15 až 30° od osy. Bez stanovení podrobnější analýzy se uvažuje 

s úhlem 15°. Vztahy (6) a (7) pro výpočet poloměru a vztah pro výpočet maximální výšky 

(8) jsou uvedeny v příloze C. 

7.3.2 Virtuální počátek  

Jedná se o pomyslný bod, ze kterého vychází Fire Plume. Experimentální výzkumy, 

ze kterých rovnice pro stanovení virtuálního počátku vycházejí, byly prováděny na požárech 

o nízkých tepelných výkonech. Díky tomu může v některých případech virtuální počátek 

ovlivňovat výpočet, kdy při požáru o malém výkonu (fáze rozvoje) může být výpočet 

zpřesněn a naopak, při požáru o velkém výkonu (požár v delším časovém intervalu), může 

být výpočet nepřesný.  

Pro výpočet virtuálního počátku existuje řada rovnic, jejichž výsledky jsou však 

srovnatelné. Mezi nejznámější patří rovnice (9) dle Haskestada a rovnice (10.1) a (10.2), 

jejíž autory jsou Later, Hasami a Tokunaga. Tyto rovnice jsou uvedeny v příloze D. 

7.3.3 Teplota  

Pro stanovení teploty v okolí ocelových vazníku a pro určení času, kdy dojde 

k otevření sprinklerové hlavice, musí být provedena teplotní analýza Fire Plume. Rovnice 

vycházející z řady teoretických a experimentálních prací umožňují výpočet jak osové, tak i 

radiální teploty.  

Rovnice dle McCaffreyho (11) umožňuje výpočet osové teploty. Pro stanovení času 

aktivace sprinklerové hlavice je však důležitá i teplota v radiálním směru, jejíž výpočet daná 

rovnice neumožňuje. I přesto bude proveden výpočet dle této rovnice a výsledná teplota bude 

porovnána s osovými teplotami dle dalších rovnic.  

Rovnice dle Haskestada (12) umožňuje výpočet osové i radiální teploty Fire Plume. 

Změnu teploty v radiální vzdálenosti lze stanovit pomocí Gaussianových tvarů (13).   

Teplotu lze stanovit i rovnicemi (14.1), (14.2), (14.3) a (14.4), které využívají princip 

diferenciace. Jedná se o Haskestad-Delichatsiosuv model, který umožňuje výpočet teploty 

v horizontálním směru a zároveň zohledňuje pokles teploty ve směru radiálním.  
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Výše zmíněné rovnice jsou uvedeny v příloze E. V kapitole 8 budou provedeny 

výpočty dle jednotlivých rovnic a následně bude vybrána nejvhodnější metoda, resp. rovnice 

pro výpočet.  

7.3.4 Rychlost proudění plynů  

Pro určení doby aktivace sprinkleru je důležitá i rychlost proudění plynů ve Fire 

Plume, která má vliv na teplotu tepelné pojistky sprinklerové hlavice. Výpočet lze provést 

rovnicí (15) dle McCaffreyho nebo rovnicí (16.1) dle Haskestada a Guassianových tvarů 

(16.2). Vztahy pro výpočet jsou uvedeny v příloze F. 

Jelikož rovnice (15) neumožňuje stanovení rychlostí proudění v radiální vzdálenosti 

od osy Fire Plume, není vhodné její využití při sestavování zjednodušeného výpočetního 

postupu. Dále by nemělo při výpočtu dojít ke kombinaci rovnic od rozdílných autorů, proto 

se jako jediné řešení jeví užití rovnic dle Haskestada. I přesto budou v kapitole 8 provedeny 

výpočty dle všech výše zmíněných rovnic, vzhledem k provedení celkové analýzy možných 

způsobů výpočtu.  

7.4 Podstropní proudění (Ceiling Jet Flow) 

Během požáru postupně stoupá Fire Plume ke střešnímu plášti, kde dochází k jeho 

odklonu od osy a tím vzniká charakteristický pohyb zplodin hoření – podstropní proudění. 

Tyto plyny se dále postupně rozpínají a šíří až k ohraničujícím konstrukcím, kde se mění 

směr proudění směrem k podlaze.  

Podstropní proudění je velmi důležitým jevem, který je charakterizován maximální 

teplotou a maximální rychlostí proudění plynů. Výpočty maximální teploty a maximální 

rychlosti vychází z Alpertových rovnic (17.1), (17.2), (18.1) a (18.2), které byly stanoveny 

na základě experimentálních měření. Rovnice se liší dle radiální vzdálenosti od Fire Plume, 

kdy v blízkosti požáru jsou nezávislé na radiální vzdálenosti. Výpočty lze upřesnit využitím 

rovnic (17.3), (17.4), (18.3) a (18.4), které jsou doplněny o virtuální zdroj hoření z0 a vychází 

z konvektivní rychlosti uvolňování tepla Qc. Výpočetní vztahy jsou uvedeny v příloze G. 

V kapitole 8 bude proveden výpočet maximální teploty plynů při podstropním 

proudění a porovnán s hodnotami stanovenými dle Fire Plume. Dle výsledků výpočtů bude 

stanovena nejvhodnější výpočtová metoda.  
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7.5 Teplota pojistky sprinklerové hlavice 

Pro stanovení času aktivace sprinklerové hlavice je důležité znát teplotu tepelné 

pojistky. Tato teplota je ovlivňována především rychlostí proudění plynů v okolí sprinkleru 

a indexem rychlosti reakce (RTI). Rovnice (19.1) a (19.2), díky kterým lze stanovit změnu 

teploty na tepelné pojistce sprinklerové hlavice, jsou uvedeny v příloze H. 

7.6 Ochlazovací schopnost sprinkleru 

Předchozími rovnicemi bude možné určit dobu potřebnou pro spuštění SSHZ. 

Z principu funkce pak vyplývá, že činností SSHZ bude docházet k ochlazování kouře a 

snižování rychlosti uvolňování tepla. Nejvyšší teplota v prostoru sprinklerové hlavice, resp. 

ocelového vazníku se tedy předpokládá v době spuštění SSHZ. Tento fakt pak bude ověřen 

výpočtem ochlazovací schopností sprinklerového zařízení. Rovnice (20) pro výpočet 

rychlosti uvolňování tepla při činnosti SSHZ jsou uvedeny v příloze I. 

7.7 Stanovení teploty okolí nechráněného ocelového vazníku 

Posledním krokem je stanovení teploty v prostoru nechráněného ocelového vazníku 

v době spuštění SSHZ. Aby konstrukce splňovala požadovanou požární odolnost bez dalšího 

průkazu, nesmí teplota v prostoru nechráněného ocelového vazníku v časovém intervalu 30 

minut překročit 450 °C. Výpočet teploty bude proveden dle nejvhodnější metody, která 

vyplyne z posouzení v kapitole 8. 
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8 Aplikace zjednodušeného výpočetního postupu 

Při výpočtech není uvažováno množství tepla odvedené stavebními konstrukcemi. 

Při požáru přichází v úvahu s odvedením tepla do blízkých sloupů, podlahy, střešního pláště 

a obvodového pláště. Množství odvedeného tepla je však příliš malé a jeho vliv na vývoj 

teploty v prostoru je zanedbatelný. Uvažované řešení je na straně bezpečnosti. 

Dále se předpokládá, že umístění sprinklerových hlavic bude kopírovat střešní plášť, 

kdy světlá výška posuzovaného prostoru dosahuje 11,70 m. Sprinklerové hlavice budou dle 

návrhu od sebe vzdáleny 3,0 m v jednom směru, v druhém pak 2,5 m. Jako nejméně příznivý 

případ, z hlediska rychlosti nárůstu teploty, je požár uprostřed pomyslného obdélníku  

2,5 x 3,0 m. Výpočet teploty bude proveden tedy ve vzdálenosti r = 0 m a r = 1,95 m od osy 

Fire Plume. 

Výpočty budou provedeny pro požár odpovídající V. skupině provozu skladu, což je 

nejméně příznivá varianta posuzovaných prostor. Dále budou hodnoceny dva požární 

scénáře. První požární scénář (dále označován jako požární scénář 1)  uvažuje vzdálenost 

ohniska ve svislém směru 11,7 m, což je vzdálenost mezi ohniskem požáru umístěného na 

podlaze a střešním pláštěm, kde jsou umístěny sprinklerové hlavice. Druhý požární scénář 

(dále označován jako požární scénář 2) uvažuje vzdálenost ohniska ve svislém směru 5,7 m, 

což je vzdálenost mezi ohniskem požáru umístěného ve skladovacím regálu (ve výšce 6 m) 

a střešním pláštěm. 

Veškeré výpočty provedené v tabulkovém editoru budou uvedeny v přílohách této 

diplomové práce. Společně s výpočty budou uvedeny i jednotlivé konstanty.  

8.1 Rychlost uvolňování tepla a parametry požáru 

Jako vstupní hodnoty tg jsou použity hodnoty definované v příloze H, ČSN 73 0802. 

Výpočet rychlosti uvolňování tepla dle (1) je uveden v příloze J. Následující graf  

(viz Graf 1) zobrazuje časovou závislost rychlosti uvolňování tepla. 
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Graf 1 Rychlost uvolňování tepla (HRR) návrhového požáru [autor] 

V následující tabulce (viz Tabulka 4) jsou uvedeny hodnoty předpokládané plochy 

požáru AF a charakteristického rozměru D v krocích po 5 minutách. Celý výpočet dle rovnic 

(2) a (3) je uveden v příloze J. 

Tabulka 4 Parametry návrhového požáru [autor] 

t [s] Q [kW] AF [m2] D [m] 

300 2493,07 10,50 3,66 

600 9972,30 41,99 7,31 

900 22437,67 94,47 10,97 

1200 39889,20 167,96 14,63 

1500 62326,87 262,43 18,28 

1800 89750,69 377,90 21,94 

Z provedených výpočtů vyplývá, že postupem času budou parametry požáru narůstat. 

V 30. minutě bude rychlost uvolňování tepla dosahovat 89,75 MW. Předpokládaná plocha 

požáru bude 377,90 m2 a charakteristický rozměr 21,94 m. Při instalaci SSHZ se však 

předpokládá, že po aktivaci sprinklerové hlavice dojde postupně ke snižování HRR a dalších 

parametrů požáru.  
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Pro celkový popis byla také stanovena rychlost uvolňování tepla potřebná pro vznik 

flashoveru. Dle výpočtů provedených v příloze K, se předpokládá vznik flashoveru 

v nájemním skladu v době, kdy výkon požáru bude dosahovat 408,03 – 465,51 MW. Tato 

hodnota odpovídá návrhovému požáru v 64. – 68. minutě. Ve výrobním skladu se 

předpokládá flashover při výkonu požáru 153,62 – 170,07 MW, čemuž odpovídá návrhový 

požár v 39. – 42. minutě.  

Výsledné hodnoty výpočtů dle rovnic (4) a (5) se liší, avšak udávají alespoň rozmezí 

hodnot, kdy se v prostoru předpokládá vznik flashoveru. Při výpočtech je uvažováno 

s otvory v obvodových konstrukcích, které budou při požáru zaručeně otevřeny. V tomto 

případě se jedná o vrata, která budou otevíraná prostřednictvím EPS. Se světlíky se při 

výpočtu neuvažuje, protože není zaručeno jejich otevření, resp. prohoření. Jedná se o řešení 

na straně bezpečnosti, jelikož otevřené světlíky by odváděly vzniklé teplo a pro vznik 

flashoveru by byla potřeba vyšší HRR, tedy i delší časový interval. Při výpočtu je tedy 

uvažováno s nejméně příznivou variantou, kdy světlíky budou stále celistvé a uzavřené, což 

by přispívalo k akumulaci tepla, rychlejšímu nárůstu teploty v prostoru a tím i ke kratšímu 

časovému intervalu potřebnému pro nárůst teploty na hodnotu, při kterých dochází 

k flashoveru. 

Jak již bylo zmíněno, výše popisované parametry odpovídají požáru, který se 

v daném požárním úseku volně šíří a není nikterak omezován. V další části této práce  

(viz kapitola 8, část 8.5 a kapitola 11) bude stanovena teplota v prostoru ocelového vazníku, 

která je ovlivněna činností SSHZ.   

8.2 Osová teplota Fire Plume 

Osová teplota Fire Plume je stanovena dle rovnic (11), (12), (14.1), (17.1) a (17.3). 

V následující tabulce (viz Tabulka 5) jsou uvedeny teploty dle jednotlivých rovnic pro výšku 

nad povrchem hořlavých materiálů 11,7 (požární scénář 1). Výsledné hodnoty jsou uvedeny 

v krocích po 5 minutách. Podrobnější výpočet je pak uveden v příloze L.  
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Tabulka 5 Osová teplota Fire Plume pro požární scénář 1 [autor] 

t 

[min] 

McCaffrey 

(11) 

Haskestad 

(12) 

Haskestad-

Delichatsiosův 

model (14.1) 

Alpertovy 

rovnice 

(17.1) 

Alpertovy 

rovnice se 

zohledněním 

z0 (17.3) 

Osová teplota Fire Plume tosa [°C], Tmax [°C] 

5 88,06 71,38 86,79 71,53 71,19 

10 191,49 119,41 188,29 149,85 119,04 

15 314,46 154,16 308,97 242,96 153,66 

20 414,07 178,47 444,08 347,20 177,89 

25 491,08 195,38 591,03 460,58 194,73 

30 565,06 207,12 748,17 581,83 206,43 

Pozn.: Přeškrtnuté hodnoty nelze považovat za vypovídající. Nejedná se o lokální požár (viz popis níže). 

V Tabulce 6 jsou pak uvedeny teploty pro výšku nad povrchem hořlavých materiálů 

5,7 m (požární scénář 2). Výsledné hodnoty jsou uvedené v krocích po 5 minutách. 

Podrobnější výpočet je pak uveden v příloze L. 

Tabulka 6 Osová teplota Fire Plume pro požární scénář 2 [autor] 

t 

[min] 

McCaffrey 

(11) 

Haskestad 

(12) 

Haskestad-

Delichatsiosův 

model (14.1) 

Alpertovi 

rovnice 

 (17.1) 

Alpertovi 

rovnice se 

zohledněním 

z0 (17.3) 

Osová teplota Fire Plume tosa [°C], Tmax [°C] 

5 245,63 156,39 241,42 190,84 155,89 

10 484,58 239,52 577,94 450,49 238,71 

15 662,58 279,84 978,03 759,17 278,89 

20 828,87 298,77 1425,93 1104,76 297,75 

25 872,95 306,79 1913,11 1480,65 305,74 

30 872,95 309,02 2434,07 1882,60 307,96 

Pozn.: Přeškrtnuté hodnoty nelze považovat za vypovídající. Nejedná se o lokální požár (viz popis níže). 

Výsledné teploty dle jednotlivých rovnic se značně liší. Zejména se jedná o rozdíl 

v teplotách (rostoucí s časem) mezi rovnicemi, které zohledňují ((12) a (17.3)) nebo naopak 
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nezohledňují ((11), (14.1) a (17.1)) virtuální počátek Fire Plume. Jak již bylo zmíněno, 

rovnice pro stanovení virtuálního počátku byly odvozeny z experimentů pracujících s požáry 

nízkých výkonů, proto mohou být při požárech o velkých výkonech nepřesné a tím negativně 

ovlivňovat výsledek. Naopak při nižších výkonech požáru, například v počátcích jeho 

rozvoje, mohou výsledek upřesnit. Rozdíl lze vidět například u Alpertových rovnic, které 

umožňují výpočet oběma způsoby. V 5. minutě požáru je rozdíl v teplotách cca 0,34 °C 

(požární scénář 1) a 36 °C (požární scénář 2). V 30. minutě je tento rozdíl znatelně vyšší.  

Při porovnání rovnic nezohledňující virtuální počátek můžeme v případě 

Alpertových rovnic pozorovat pomalejší nárůst teploty. Tyto rovnice jsou určeny pro 

výpočet podstropního proudění a vycházejí z experimentálních měření. Pomalejší nárůst 

teploty může být způsoben právě rozdílným chováním plynů, které v dané oblasti nastává. 

Dále lze u výpočtů v delším časovém intervalu pozorovat nereálně vysoké teploty. 

Všechny rovnice byly stanoveny na základě experimentů. Vzhledem k jejich náročnosti se 

dá předpokládat, že experimenty byly prováděny v menším měřítku, tzn. v menších 

prostorách s požáry o nižších výkonech. Následně pak rovnice, které jsou výsledkem těchto 

experimentů, byly zobecňovány a transformovány pro požáry vyšších výkonů. Z těchto 

důvodů pak mohou v některých případech vycházet nepřesné výsledky výpočtů.  

Obecně lze tedy říci, že tyto výpočty je vhodné použít u požárů nižších výkonů, resp. 

u požárů v počáteční fázi rozvoje. V delším časovém intervalu, kdy dochází k volnému 

rozvoji požáru a požár dosahuje vysokého výkonu, jsou tyto rovnice již nepřesné. Faktem 

také je, že Fire Plume doprovází lokální požár, který má dle ČSN EN 1991-1-2 (Eurokód 1) 

omezené použití. Lokální požár je omezen pro charakteristický rozměr D ≤ 10 m a rychlost 

uvolňování tepla Q ≤ 50 MW. O lokální požár se tedy jedná pouze do cca 14. minuty. 

Teploty po 15. minutě se již odchylují od reálného stavu a proto jsou v tabulkách výše 

přeškrtnuty. 

   Rovnici dle McCaffreyho (11) nelze při výpočtech využít, protože neumožňuje 

výpočet teploty v radiální vzdálenosti od osy Fire Plume.  

Hodnoty vycházející z Haskestad-Delichatsiosova modelu (14.1) jsou pak nejvyšší. 

Využití rovnic pro výpočet teploty v okolí sprinklerové hlavice je možné, avšak méně 

příznivou variantou jsou nižší teploty, jež jsou výsledkem dalších rovnic. Při posouzení doby 

potřebné pro aktivaci sprinklerové hlavice je méně příznivé pozdější spuštění SSHZ a proto 

nebude výpočet proveden dle tohoto modelu. Tento model však bude využit jako dodatečné 
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ověření teploty v prostoru nechráněné ocelové konstrukce. Vyšší teploty jsou v tomto 

případě méně příznivou variantou.  

Jako nejvhodnější způsobem stanovení teploty v okolí sprinklerových hlavic  

a v prostoru pod střešním pláštěm se jeví  užití Alpertových rovnic (17.3) nebo rovnice dle 

Haskestada (12). Tyto rovnice zohledňují virtuální počátek Fire Plume, který při rozvoji 

požáru zpřesňuje výpočet. Z těchto dvou možností jsou pak vybrány Alpertovy rovnice pro 

podstropní proudění (17.3), které lépe charakterizují posuzovanou situaci. 

8.3 Rychlost proudění plynů v ose Fire Plume 

Rychlost proudění plynů v ose Fire Plume je stanovena dle rovnic (15), (16.1), (18.1) 

a (18.3). V tabulce níže (viz Tabulka 7) jsou uvedeny rychlosti proudění plynů  

dle jednotlivých rovnic pro výšku nad povrchem hořlavých materiálů 11,7 (požární scénář 

1). Výsledné hodnoty jsou uvedené v krocích po 5 minutách. Podrobnější výpočet je pak 

uveden v příloze L.  

Tabulka 7 Rychlost proudění plynů v ose Fire Plume pro požární scénář 1 [autor] 

t  

[min] 

McCaffrey (15) Haskestad (16.1) 
Alpertovy 

rovnice (18.1) 

Alpertovy rovnice se 

zohledněním z0 (18.3) 

Osová rychlost proudění plynů Fire Plume uosa [m.s-1], υmax [m.s-1] 

5 6,57 5,44 5,73 5,70 

10 10,43 8,19 9,10 8,59 

15 13,67 10,22 11,93 10,73 

20 15,81 11,86 14,45 12,44 

25 17,29 13,23 16,77 13,88 

30 18,59 14,42 18,93 15,13 

Pozn.: Přeškrtnuté hodnoty nelze považovat za vypovídající. Nejedná se o lokální požár (viz popis v části 8.2). 

V následující tabulce (viz Tabulka 8) jsou uvedeny rychlosti proudění plynů  

dle jednotlivých rovnic pro výšku nad povrchem hořlavých materiálů 5,7 m (požární scénář 

2). Výsledné hodnoty jsou uvedené v krocích po 5-ti minutách. Podrobnější výpočet je 

uveden v příloze L.  
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Tabulka 8 Rychlost proudění plynů v ose Fire Plume pro požární scénář 2 [autor] 

t [min] 
McCaffrey (15) Haskestad (16.1) 

Alpertovy 

rovnice (18.1) 

Alpertovy rovnice se 

zohledněním z0 (18.3) 

Osová rychlost proudění plynů Fire Plume uosa [m.s-1], υmax [m.s-1] 

5 8,35 6,61 7,29 6,93 

10 11,98 9,59 11,57 10,06 

15 14,09 11,67 15,16 12,24 

20 15,81 13,28 18,36 13,93 

25 16,23 14,60 21,31 15,32 

30 16,23 15,73 24,06 16,50 

Pozn.: Přeškrtnuté hodnoty nelze považovat za vypovídající. Nejedná se o lokální požár (viz popis v části 8.2). 

Teplota tepelné pojistky sprinklerové hlavice závisí na rychlosti proudění plynů 

v jejím okolí, kdy s rychlostí proudění teplota pojistky stoupá. Tudíž méně příznivou 

variantou jsou vyšší rychlosti. 

Rovnici dle McCaffreho (15) nelze využít, protože neumožňuje stanovení rychlost 

proudění plynů v radiální vzdálenosti od osy Fire Plume.  

Jako nejvhodnější metodou výpočtu se jeví opět rovnice, které zohledňují virtuální 

počátek ((16.1) a (18.3)). Důvodem je, jak již bylo popsáno v části 8.2, zpřesnění výpočtu 

v počáteční fázi požáru. Méně příznivě vychází výpočet dle Alpertových rovnic (18.3), proto 

budou využity k dalšímu výpočtu. 

 Porovnáním osových rychlostí proudění plynů se potvrdilo, že nejvhodnější 

výpočetní metodou je výpočet parametrů podstropního proudění dle Alpertových rovnic, 

které jsou uvedeny v příloze G. Tyto rovnice jsou vždy na straně bezpečnosti, zohledňují 

virtuální počátek Fire Plume a také byly stanoveny experimentálním měřením, které přesněji 

vystihuje posuzovanou situaci. 

8.4 Doba potřebná pro aktivaci sprinklerové hlavice 

Pro výpočet teploty a rychlosti proudění plynů v okolí sprinklerové hlavice byly 

rozborem výše vybrány Alpertovy rovnice pro podstropní proudění, využívající virtuálního 

počátku hoření Fire Plume. Pro výpočet budou využity rovnice (17.4) a (18.4), jelikož je 

posuzována teplota v radiální vzdálenosti sprinklerové hlavice. Teplota pojistky 

sprinklerové hlavice je pak vypočítána pomocí (19.2).  
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Index reakční doby (RTI) se u hlavic typu ESFR pohybuje v rozmezí 22 – 36 (m.s)1/2. 

Tyto hlavice se pak běžně navrhují s otevírací teplotou 74 °C nebo 100 °C. Pro výpočet jsou 

zvoleny vždy vyšší z uváděných charakteristik.  

V následující tabulce (viz Tabulka 9) jsou uvedeny hodnoty teploty v prostoru 

sprinklerové hlavice a teploty tepelné pojistky pro nejméně příznivou variantu ohniska 

požáru – r = 1,95 m. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v minutových krocích a následně je 

uvedena výsledná hodnota, kdy se předpokládá prasknutí pojistky a spuštění SSHZ. 

Podrobný výpočet je pak uveden v příloze M. 

Tabulka 9 Teplota pojistky sprinklerové hlavice [autor] 

t [s] 

Požární scénář 1 

(z = 11,7 m) t [s] 

Požární scénář 2 

(z = 5,7 m) 

Q [kW] Tmax [°C] Td [°C] Q [kW] Tmax [°C] Td [°C] 

60 99,72 27,40 23,74 60 99,72 35,86 27,68 

120 398,89 37,74 32,23 120 398,89 57,70 46,11 

180 897,51 48,89 42,45 180 897,51 80,88 67,96 

240 1595,57 60,15 56,48 240 1595,57 104,05 90,59 

300 2493,07 71,19 69,31 270 2019,39 115,44 101,86 

360 3590,03 81,83 80,19 - - - - 

420 4886,43 91,96 90,51 - - - - 

480 6382,27 101,55 100,27 - - - - 

 K nahřátí tepelné pojistky sprinklerové hlavice na otevírací teplotu dojde po 480 

sekundách v případě ohniska požáru v úrovni podlahy a po 270 sekundách v případě ohniska 

požáru ve skladovacím regálu. Rychlost uvolňování tepla pak bude dosahovat maximálně 

6382,27 kW.  

Po dosažení této teploty dojde k prasknutí tepelné pojistky a výstřiku vody, čímž 

započne hašení. Od tohoto okamžiku bude docházet k ochlazování kouře a snižování 

rychlosti uvolňování tepla. Z toho vyplývá, že maximálních teplot Fire Plume bude dosaženo 

v době, kdy dojde ke spuštění SSHZ.  
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8.5 Ochlazovací schopnost sprinkleru 

Výpočet ochlazovací schopnosti dle (20) je proveden jako průkaz snížení rychlosti 

uvolňování tepla a tím i teplot v prostoru ocelové konstrukce po spuštění SSHZ. Číselné 

hodnoty výpočtů jsou uvedeny v příloze N. Na následujících grafech lze pak vidět vliv SSHZ 

na rychlost uvolňování tepla v případě požáru v úrovni podlahy (viz Graf 2) a v případě 

požáru ve skladovacím regálu (viz Graf 3).  

 

Graf 2 Ochlazovací schopnost sprinkleru – požární scénář 1 [autor] 

 

Graf 3 Ochlazovací schopnost sprinkleru – požární scénář 2 [autor] 
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Rychlost uvolňování tepla se bude po spuštění SSHZ snižovat. Maximálních hodnot 

dosahuje v době aktivace sprinklerové hlavice, kdy při požáru v úrovni podlahy je 

maximální rychlost uvolňování tepla 6382,27 kW a při požáru ve skladovacím regálu  

(ve výšce 6 m) dosahuje maximálně 2019,39 kW. Od tohoto okamžiku bude docházet 

k jejímu poklesu a tím i k poklesu teploty v posuzované oblasti. Výpočet  je proveden pro 

sprinklerové hlavice s minimální intenzitou dodávky vody 0,07 mm.s-1. V posuzovaném 

objektu se však předpokládá vyšší intenzita dodávky, čímž bude zajištěna vyšší ochlazovací 

schopnost a rychlost uvolňování tepla bude klesat rychleji. Jedná se o řešení na straně 

bezpečnosti.  

8.6 Maximální teplota v místě nechráněného ocelového vazníku 

Výpočet je proveden dle Alpertovy rovnice (17.3) pro podstropní proudění. 

Maximální teplota je stanovena v blízkosti osy Fire Plume, ve výšce spodní hrany ocelového 

vazníku. Tato část ocelové konstrukce bude namáhána nejvyššími teplotami - s rostoucí 

výškou a radiální vzdáleností dochází k poklesu teploty Fire Plume. Výpočty provedené 

v tabulkovém editoru jsou uvedeny v příloze O. 

V případě požáru v úrovni podlahy dojde ke spuštění SSHZ za 8 minut (480 s). 

V tomto okamžiku budou v prostoru maximální teploty, kdy v radiální vzdálenosti r = 0 m 

a výšce 10 m nad ohniskem požáru budou dosahovat plyny teploty 119,79 °C. 

V případě požáru ve skladovém regálu (ve výšce 6 m) dojde ke spuštění SSHZ za 

4,5 minuty (270 s). V tomto okamžiku budou v prostoru maximální teploty, kdy v radiální 

vzdálenosti r = 0 m a výšce 4 m nad ohniskem požáru budou dosahovat plyny  

teploty 212,77 °C. 

Pro ověření vypočtených teplot je zvolen Haskestad-Delichatsiosův model (14.1), 

který dle rozboru výše vykazoval nejméně příznivé hodnoty. Pro první variantu výpočtu 

tento model stanovuje teplotu 182,37 °C. Pro druhou variantu 367,19 °C. 

8.7 Zhodnocení výsledků zjednodušeného výpočetního postupu a posouzení požární 

odolnosti nechráněného ocelového vazníku 

V první části výpočtu byl stanoven návrhový požár a jeho parametry. Rychlost 

uvolňování tepla vychází z hodnot definovaných v příloze H, ČSN 73 0802. Tento způsob 
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výpočtu byl zvolen nejen z důvodu návrhu objektu dle norem řady ČSN 73 08xx, ale byl 

posouzen i jako vhodnější varianta vzhledem k charakteru objektu. 

Následně byla určena nejvhodnější výpočetní metoda pro stanovení teploty  

a rychlosti proudění plynů v prostoru sprinklerové hlavice. Za nejvhodnější metodu byly 

určeny Alpertovi rovnice pro podstropní proudění, které jsou vždy na straně bezpečnosti, 

zohledňují virtuální počátek Fire Plume a byly stanoveny experimentálním měřením, které 

přesněji vystihuje posuzovanou situaci. 

Dále byla výpočtem stanovena doba, za kterou dojde k otevření sprinklerové hlavice 

a spuštění SSHZ. Ohnisko požáru bylo zvoleno v největší radiální vzdálenosti  

od sprinklerové hlavice jakožto nejméně příznivá varianta. Dle výpočtů dojde k prasknutí 

tepelné pojistky a k aktivaci sprinklerové hlavice po 480 sekundách v případě požárního 

scénáře 1 a po 270 sekundách v případě požárního scénáře 2. Následně bylo výpočtem 

ověřeno, že nadále bude docházet ke snižování rychlosti uvolňování tepla.  

V konečné fázi výpočtu byla stanovena teplota v prostoru ocelového vazníku, kdy 

nejvíce teplotně zatěžovaným prvkem je jeho spodní hrana v ose Fire Plume. V čase spuštění 

SSHZ, kdy se předpokládají maximální teploty v prostoru, bude teplota v případě požáru 

v úrovni podlahy 119,79 °C a v případě regálového požáru 212,77 °C. Tyto teploty byly dále 

ověřeny Haskestad-Delichatsiosovým modelem, který při rozboru vykazoval vyšší hodnoty. 

Tímto výpočtem jsou stanoveny teploty 182,37 °C v první variantě a 367,19 °C ve variantě 

druhé. Rozdíl v teplotách je poměrně výrazný, proto by v každém případě měl být tento 

závěrečný výpočet vždy ověřen daný modelem. V další části diplomové práce bude 

proveden výpočet v programu FDS, díky kterému bude možno důkladněji posoudit tento 

závěrečný výpočet a určit nejvhodnější postup. 

Z výpočtu tedy vyplývá, že v požadované době požární odolnosti (30 minut) 

nepřekročí teplota v okolí nosné konstrukce střechy 450 °C, proto se tyto konstrukce 

považují dle čl. 4.8, ČSN 73 0810 za vyhovující i jako nechráněné bez dalších průkazů či 

opatření. 
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9 Sestavení a aplikace zpřesněného výpočetního postupu v programu 

FDS  

V této části diplomové práce bude sestaven zpřesněný výpočetní postup rozvoje 

požáru v podmínkách skladové části průmyslové haly popsané v kapitole 6. Pro simulaci 

požáru bude využit program FDS ve verzi 6.6.0 s grafickou nadstavbou Pyrosim 2017.2. 

9.1 Vstupní parametry 

Modelování požáru bude provedeno ve skladové části haly (viz Obrázek 2), která je 

rozdělena do dvou požárních úseků. Každý požární úsek bude tvořit samostatný výpočetní 

prostor s velikostí buňky 0,4 x 0,4 x 0,4 m. Celkový počet buněk pro nájemní sklad  

(levá část objektu) je 3 357 000, pro výrobní sklad (pravá část objektu) pak 1 125 000. 

Konstrukční řešení objektu je popsáno v kapitole 6. 

 

Obrázek 2 Skladová část průmyslové haly [autor] 

V obvodovém plášti haly jsou navržena vrata, která se v případě vyhlášení 

všeobecného poplachu otevřou. V nájemním skladu se jedná o 16 vrat s rozměry 3,0 x 3,2 

m a dále 7 vrat s rozměry 4,0 x 4,5 m. Ve výrobním skladu jsou navržena 3 vrata s rozměry 

3,0 x 3,2 m a 4 vrata s rozměry 4,0 x 4,5 m. Ve střešním plášti jsou navrženy prosvětlovací 

světlíky, které se však při výpočtech neuvažují (viz  kap. 8, část 8.1). 

Skladovací část haly je vybavena SSHZ a EPS. Systém EPS nebude v rámci simulace 

požáru v programu FDS řešen. Parametry SSHZ jsou pak uvedeny v kap. 6, část 6.3.4. 
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9.1.1 Návrhový požár 

Pomocí programu FDS lze simulovat požár dvěma způsoby. V prvním případě se 

vychází z množství a druhu hořlavého materiálu, který je charakterizován svým chemickým 

složením, tepelně-fyzikálními vlastnostmi a prostorovým uspořádáním. Druhým způsobem 

je zadání množství uvolněného tepla z jednotkové plochy. Pro tento model bude využito 

druhého způsobu a to definování množství uvolněného tepla, které vychází z výpočtů 

provedených v kap. 8, část 8.1. Ohnisko požáru bude opět umístěno jak na podlaze (požární 

scénář 1), tak i ve výšce 6 m nad podlahou - požár ve skladovacím regálu (požární scénář 2).  

Tento způsob zadávání má však určité nevýhody. Po spuštění SSHZ dochází 

k ochlazování povrchu paliva a ke změně chemických reakcí. V případě zadávání prvním 

způsobem, tj. definováním materiálu, se předpokládá, že voda zasahující povrch paliva 

odebírá energii z procesu pyrolýzy a tím snižuje rychlost uvolňování tepla. Pokud je však 

požár zadán pomocí množství uvolněného tepla z jednotkové plochy, musí být specifikován 

parametr, který vyjadřuje potlačení hoření. V programu FDS toto potlačení vyjadřuje příkaz 

E_COEFFICIENT, který však musí být stanoven experimentálně a nelze jej tedy využít. 

Z tohoto důvodu budou v první fázi modelování provedena simulace požáru, kde je tento 

vliv zanedbáván, tudíž bude stále docházet k nárůstu rychlosti uvolňování tepla. Z těchto 

výpočtů bude však možno stanovit čas aktivace sprinklerové hlavice a maximální teplotu 

v prostoru ocelového vazníku před spuštěním SSHZ. V další fázi bude model upraven tak, 

aby rychlost uvolňování tepla po spuštění SSHZ dále stagnovala. Tento průběh HRR 

odpovídá zařízením, které jsou navrhovány pro uvedení požáru pod kontrolu. V objektu se 

však předpokládá instalace systému SSHZ s ESFR hlavicemi, který má deklaraci potlačení 

požáru. I přesto, že je uvažovaný systém účinnější, bude provedena simulace pro systém 

uvádějící požár pod kontrolu, jakožto horší varianta z pohledu možného průběhu požáru.  

9.2 Simulace požáru ve výrobním skladu 

Místo vzniku požáru společně s rozmístěním sprinklerových hlavic je znázorněno na 

obrázku níže (viz Obrázek 3). Sprinklerové hlavice jsou rozmístěny pouze ve dvou polích, 

v rastru 3,0 x 2,5 m. Jejich umístění se stejně jako u předchozích výpočtů uvažuje v úrovni 

střešního pláště, tj. ve výšce 11,7 m. Parametry požáru odpovídají hodnotám vypočtených 

v kap. 8, část 8.1. Parametry SSHZ odpovídají návrhu popsaném v kap. 6, část 6.3.4.  
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Obrázek 3 Umístění návrhového požáru a rozmístění sprinklerů ve výrobním skladu [autor] 

Dále jsou ve stejném prostoru rozmístěny termočlánky (v rastru 3,0 x 3,0 m), které 

slouží pro měření teploty v úrovni spodní hrany vazníku. V případě požáru v úrovni podlahy 

je vzdálenost od zdroje hoření 10 m, v případě požáru ve skladovacím regálu je vzdálenost 

4 m. V příloze P je pak znázorněno rozmístění termočlánků a místo vzniku požáru v případě 

požáru ve skladovacím regálu.   

9.2.1 Simulační model požáru v úrovni podlahy  

Od počátku simulace návrhový lokální požár produkoval teplo a zplodiny hoření, 

které vlivem rozdílného tlaku a teploty postupně stoupaly ke střešní konstrukci, kde se 

následně odkláněly od linie osy požáru. Kouřové plyny se dále šířily k ohraničujícím 

konstrukcím a postupně se hromadily pod střešním pláštěm a vytvářely vrstvu kouře. V čase 

t = 415,13 s došlo k aktivaci sprinklerové hlavice a ke spuštění SSHZ (viz Obrázek 4).  

 

Obrázek 4 Spuštění SSHZ ve výrobním skladu – požární scénář 1 [autor] 
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Vývoj teploty tepelné pojistky sprinklerové hlavice znázorňuje Graf 4. Číselné 

hodnoty jsou uvedeny v příloze S. Vývoj teploty na okolních sprinklerových hlavicích je 

obdobný, avšak nedojde k jejich aktivaci. Vzhledem k jejich větší vzdálenosti od osy Fire 

Plume je jejich teplota nižší. V době spuštění SSHZ lze pozorovat významný pokles teplot, 

které v delším časovém intervalu opět narůstají, což je způsobeno stále se rozvíjejícím 

požárem, jak již bylo popsáno v části 9.1.1.  

 

Graf 4 Teplota aktivované sprinklerové hlavice – výrobní sklad (požární scénář 1) [autor] 

9.2.2 Simulační model požáru ve skladovacím regálu 

Jelikož jsou parametry požáru a modelový prostor totožné s předchozí simulací, 

rozvoj požáru a šíření zplodin hoření se nikterak nelišil a je popsán v předchozí kapitole.  

Vzhledem k menší vzájemné vzdálenosti mezi zdrojem hoření a sprinklerovou 

hlavicí (5,7 m) docházelo k intenzivnějšímu ohřevu těchto prostor, kdy v čase t = 262,42 

s došlo k aktivaci sprinklerové hlavice. Na obrázku níže (viz Obrázek 5) je znázorněno 

spuštění SSHZ. 
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Obrázek 5 Spuštění SSHZ ve výrobním skladu – požární scénář 2 [autor] 

Vývoj teploty tepelné pojistky sprinklerové hlavice znázorňuje Graf 5. Číselné 

hodnoty jsou uvedeny v příloze S. Vývoj teploty na okolních sprinklerových hlavicích je 

obdobný, avšak nedojde k jejich aktivaci. Změna teploty ovlivněná spuštění SSHZ je 

popsána v předchozí části této kapitoly.  

 

Graf 5 Teplota aktivované sprinklerové hlavice – výrobní sklad (požární scénář 2) [autor] 
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9.3 Simulace požáru v nájemním skladu  

Modelování požáru bylo provedeno i v nájemním skladu. Vstupní parametry jsou 

totožné jako u skladu výrobního. Rozmístění sprinklerových hlavic se však mírně liší. Celý 

systém SSHZ je tvořen více soustavami, kdy v místě jejich rozhraní jsou hlavice umístěny 

v menší vzájemné vzdálenosti, čímž je ovlivněna vzdálenost od sloupů. Rozmístění 

sprinklerových hlavic v rastru 3,0 x 2,5 m je stále zachováno, ale hlavice jsou posunuty  

o cca 0,35 m ve směru osy X při stejné pozici ohniska požáru. Jelikož se jedná o reálný 

objekt, bude toto rozmístěný sprinklerových hlavic respektováno. Obrázky znázorňující 

místo vzniku požáru jsou uvedeny v příloze Q. 

Vzhledem k totožným vstupním parametrům se průběh požáru výrazně nelišil a je 

popsán v části 9.2. Rozdílem však byla doba, za kterou došlo ke spuštění SSHZ. K aktivaci 

sprinklerové hlavice došlo v čase t = 378,40 s (požární scénář 1) a v čase t = 239,50 s (požární 

scénář 2). Grafy znázorňující vývoj teploty tepelné pojistky aktivované sprinklerové hlavice 

jsou uvedeny v příloze Q. Číselné hodnoty jsou pak uvedeny v příloze S. 

Z provedené simulace vyplývá, že doba aktivace sprinklerové hlavice je v obou 

případech kratší než v případě požáru ve výrobním skladu. Důvodem je změna polohy 

sprinklerových hlavic, které jsou blíže k ose Fire Plume, čímž jsou vystaveny vyšším 

teplotám. Vzhledem k časnějšímu spuštění SSHZ bude požár v nájemním skladu dosahovat 

menšího výkonu. Z těchto důvodů bude v další části provedeno stanovení teploty po aktivaci 

SSHZ pouze v prostoru výrobního skladu, kdy výsledné teploty bude možno aplikovat i na 

sklad nájemní, jelikož budou vyšší, případně totožné. 

9.4 Simulace požáru po aktivaci SSHZ 

V předchozí části simulace byl stanoven čas aktivace sprinklerové hlavice, kdy byl 

následně model upraven tak, abych po aktivaci SSHZ nadále nedocházelo k navyšování 

rychlosti uvolňování tepla. Simulace byla pak provedena pouze ve výrobním skladu. Grafy 

znázorňující vývoj HRR jsou uvedeny v příloze R. 

Na následujícím grafu (viz Graf 6) je zaznamenán vývoj teploty (při požáru v úrovni 

podlahy) naměřený termočlánkem umístěným v prostoru ocelového vazníku, který byl 

nejvíce ovlivňován probíhajícím požárem. Číselné hodnoty jsou uvedeny v příloze T. 
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Graf 6 Vývoj teploty v prostoru ocelového vazníku – požární scénář 1 [autor] 

Přestože jsou vstupní parametry totožné s modelem v předchozí části, spuštění SSHZ 

nastalo již v čase t = 394,21 s. Po otevření sprinklerové hlavice následně došlo k výraznému 

poklesu teploty v prostoru ocelového vazníku a nadále se teplota pohybovala v rozmezí  

40 až 55 °C. Po celou dobu simulace nebyla překročena maximální teplota 101,6 °C, která 

byla naměřena v čase t = 370,80 s. 

Na následujícím grafu (viz Graf 7) je zaznamenán vývoj teploty při požáru ve 

skladovacím regálu. Číselné hodnoty jsou uvedeny v příloze T. 

 

Graf 7 Vývoj teploty v prostoru ocelového vazníku – požární scénář 2 [autor] 
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K aktivaci sprinklerové hlavice došlo v čase t = 262,80 s, který se téměř shoduje 

s časem stanoveným v předchozí části. Po spuštění SSHZ následně došlo k poklesu teploty, 

která se nadále výrazně měnila. V žádném případě však nedošlo k překročení maximální 

teploty 92,4 °C, která byla naměřena v čase t = 262,80 s.  

9.5 Zhodnocení výsledků zpřesněného výpočetního postupu a posouzení požární 

odolnosti nechráněného ocelového vazníku 

Jako návrhový požár byl zvolen požár definovaný v kap. 8, část 8.1. Následně byla 

provedena simulace dvou požárních scénářů v obou požárních úsecích. Ohnisko požáru bylo 

umístěno přibližně ve středu sloupového modulu.  

V první fázi byla modelem stanovena doba, za kterou dojde k otevření sprinklerové 

hlavice. Ve výrobním skladu došlo k aktivaci SSHZ v čase t = 415,13 s (požární scénář 1)  

a v čase t = 262,42 s (požární scénář 2). V nájemním skladu došlo k aktivaci SSHZ v čase  

t = 378,40 s (požární scénář 1) a v čase t = 239,50 s (požární scénář 2). Příčinou časnější 

aktivace v nájemním skladu je změna polohy sprinklerových hlavic, které jsou blíže k ose 

Fire Plume, čímž jsou vystaveny vyšším teplotám. 

V další fázi byla stanovena teplota v prostoru ocelového vazníku po spuštění SSHZ. 

Stanovení teploty bylo provedeno pouze v prostoru výrobního skladu, kde dochází 

k pozdějšímu spuštění SSHZ a požár tedy dosahuje vyšších výkonů.  

Vzhledem k omezené možnosti simulace ochlazování požáru (viz část 9.1.1) byl 

návrhový požár zadán způsobem, kdy po aktivaci SSHZ nedochází k dalšímu zvyšování 

rychlosti uvolňování tepla a tato hodnota nadále stagnuje. Tento průběh odpovídá zařízením, 

která jsou navrhována pro uvedení požáru pod kontrolu. 

Ze simulace požáru po aktivaci SSHZ vyplývá, že i v případě, kdy bude rychlost 

uvolňování tepla dále stagnovat, nedojde k překročení maximální teploty, která byla 

naměřena před spuštěním SSHZ. Při požáru v úrovni podlahy bylo dosaženo v prostoru 

spodní hrany ocelového vazníku teploty 101,6 °C. Při požáru ve skladovacím regálu bylo 

dosaženo v prostoru ocelového vazníku teploty 92,4 °C.  

Z provedených simulací je tedy zřejmé, že v požadované době požární odolnosti  

(30 minut) nepřekročí teplota v okolí nosné konstrukce střechy 450 °C, tudíž se tyto 

konstrukce považují dle čl. 4.8, ČSN 73 0810 za vyhovující i jako nechráněné bez dalších 

průkazů či opatření. 
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10 Porovnání výpočetních postupů 

Zjednodušeným i zpřesněným výpočetním postupem byla stanovena jak doba 

aktivace sprinklerové hlavice, tak i maximální teploty v prostoru nechráněného ocelového 

vazníku.  

Tabulka 10 Čas aktivace sprinklerové hlavice dle jednotlivých modelů [autor] 

Požární scénář 

Zjednodušený 

výpočetní 

postup 

Zpřesněný výpočetní postup (FDS) 

Nájemní 

sklad 

Výrobní 

sklad 

Výrobní sklad (model po 

spuštění SSHZ) 

V úrovni podlahy  480,00 s 378,40 s 415,13 s 394,21 s 

Ve sklad. regálu  270,00 s 239,50 s 262,42 s 262,80 s 

Doba aktivace sprinklerové hlavice stanovená zjednodušeným výpočetním postupem 

je vždy vyšší (viz Tabulka 10). Výpočet uvažuje s nejméně příznivou variantou, kdy  

se předpokládá maximální vzdálenost sprinklerové hlavice od osy Fire Plum. V případě 

zpřesněného výpočetního postupu je tato vzdálenost menší, proto je v prostoru sprinklerové 

hlavice dosaženo otevírací teploty dříve. 

Rozdílná doba aktivace v případě nájemního a výrobního skladu je zapříčiněna 

odlišným rozmístěním sprinklerových hlavic, kdy v případě nájemního skladu jsou hlavice 

blíže ose Fire Plume. Bližší informace jsou pak uvedeny v kap. 9, část 9.3. 

Výpočtové hodnoty teploty aktivovaných sprinklerových hlavic dle jednotlivých 

modelů jsou uvedeny v příloze S. 

Maximální teploty v prostoru nechráněného ocelového vazníku se taktéž liší. 

Výsledné hodnoty dle jednotlivých modelů jsou uvedeny v tabulce níže (viz Tabulka 11). 

Výpočtové hodnoty teplot v prostoru ocelového vazníku dle jednotlivých modelů jsou 

uvedeny v příloze T. 

Tabulka 11 Maximální teploty v prostoru ocelového vazníku dle jednotlivých modelů [autor] 

Požární scénář 

Zjednodušený 

výpočetní model 

((17.4)/(14.1)) 

Zpřesněný výpočetní model (FDS) 

Nájemní 

sklad 

Výrobní 

sklad 

Výrobní sklad (model 

po spuštění SSHZ) 

V úrovni podlahy  119,79/212,77 °C 101,60 °C 114,60 °C 101,60 °C 

Ve sklad. regálu  182,37/367,19 °C 96,40 °C 99,99 °C 92,40 °C 
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Zjednodušený výpočtový model stanovuje vyšší maximální teploty v prostoru 

nechráněného ocelového vazníku. Příčinou je výpočet teploty v ose Fire Plume, která  

je nejvyšší. Při simulacích požáru nebyly termočlánky umístěny přímo v jeho ose, tudíž jsou 

naměřené teploty nižší, jelikož s rostoucí radiální vzdáleností dochází k poklesu teploty. 

V kapitole 8 byl pak výpočet teplot proveden dle Alpertových rovnic (17.4) pro podstropní 

proudění a maximální hodnoty byly dále ověřeny dle H-D modelu (14.1), který stanovoval 

teploty vyšší. Ze simulace provedené v programu FDS lze vidět, že těchto hodnot nebylo 

dosaženo, tudíž stanovení maximální teploty dle rovnic pro podstropní proudění  

je vyhovující. Z hlediska bezpečnosti by však výsledek měl být přesto ověřován  

a při překročení limitní teploty by mělo dojít k prověření tohoto stavu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

11 Rozbor efektivnosti sprinklerové ochrany pro navrhování požární 

odolnosti nechráněných ocelových konstrukcí 

V závěrečné části práce bude proveden rozbor efektivnosti sprinklerové ochrany 

s využitím jak zjednodušeného, tak i zpřesněného výpočetního postupu. 

11.1 Zjednodušený výpočetní postup 

Na následujících grafech (viz Graf 8 a Graf  9) je znázorněn vývoj teploty v prostoru 

nejvíce teplotně zatěžovaného prvku konstrukce, kdy jsou porovnány teploty při požáru 

neovlivněném a naopak ovlivněném SSHZ. Výpočty byly provedeny dle (14.1), jelikož se 

jedná o nejméně příznivou variantu a jsou uvedeny v příloze U. 

 

Graf 8 Vliv SSHZ na teplotu okolí ocelového vazníku – požární scénář 1 [autor] 

 

Graf 9 Vliv SSHZ na teplotu okolí ocelového vazníku – požární scénář 2 [autor] 
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Teplota v okolí spodní hrany vazníku bude postupně narůstat. V případě, kdy nebude 

instalováno SSHZ, dojde k nárůstu teploty na hodnoty převyšující 450 °C. Při požáru 

v úrovni podlahy dojde k překročení této teploty v cca 17. minutě po vzniku požáru. 

V případě požáru ve skladovacím regálu (ve výšce 6 m) bude teplota překročena v cca 330. 

sekundě. Jak již bylo popsáno, výpočetní vztahy jsou určeny pro lokální požár a jsou tedy 

platné do cca 14. minuty. S delším časovým intervalem dochází ke zkreslení výsledných 

hodnot, což můžeme pozorovat i u teplot v 30. minutě, které jsou nereálné. 

Při instalaci SSHZ nedojde k překročení teploty 450 °C. Při spuštění SSHZ  

je rychlost uvolňování tepla nejvyšší a teploty v prostoru spodní hrany vazníku dosahují 

teploty 182,37 °C v prvním případě a 367,38 °C v případě druhém. Činností SSHZ pak bude 

docházet k ochlazování prostoru a ke snižování rychlosti uvolňování tepla. V grafech výše 

je vyobrazena teplota v ose Fire Plume v závislosti na rychlosti uvolňování tepla, která 

postupně klesá. Reálná teplota celého prostoru však nemusí klesat, ale může stagnovat  

či mírně růst. Jedná se však o teploty nižší než v ose Fire Plume, jelikož posuzované prostory 

jsou značně rozsáhlé.  

Z výše provedených výpočtů vyplývá, že vliv SSHZ na požární odolnost nechráněné 

ocelové konstrukce, resp. na teplotu v jejím prostoru je značný. Díky instalaci SSHZ  

je možno danou konstrukci považovat za vyhovující požadavku na požární odolnost 30 

minut. Pokud by v objektu nebylo instalováno SSHZ, muselo by dojít u ocelové konstrukce 

k dodatečnému zvýšení její požární odolnosti resp. k návrhu ocelových prvků, které by 

splnily požadavek na požární odolnost. Tato opatření by však prodražila jak stavbu, tak  

i provoz objektu. 

11.2 Zpřesněný výpočetní postup 

Posouzení efektivnost sprinklerové ochrany v případě zpřesněného výpočetního 

postupu vychází z porovnání teplot v okolí nejvíce teplotně zatěžovaného prvku ocelového 

konstrukce, kterým je spodní hrana ocelového vazníku. Následující grafy znázorňují vývoj 

teploty v případě požáru neovlivněném (viz Graf 10 a Graf 12) a ovlivněném (viz Graf 11  

a Graf 13) činností SSHZ.  
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Graf 10 Teplota v okolí ocelového vazníku neovlivněná SSHZ – požární scénář 1 [autor] 

 

 

 

Graf 11 Teplota v okolí ocelového vazníku ovlivněná SSHZ – požární scénář 1 [autor] 
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Graf 12 Teplota v okolí ocelového vazníku neovlivněná SSHZ – požární scénář 2 [autor] 

 

 

 

Graf 13 Teplota v okolí ocelového vazníku ovlivněná SSHZ – požární scénář 2 [autor] 
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Teplota v prostoru spodní hrany ocelového vazníku bude narůstat. V případě, kdy 

nebude instalováno SSHZ, dojde k nárůstu teploty na hodnoty převyšující 450 °C. Vzhledem 

k výpočetní náročnosti byl požár simulován pouze po dobu 15 minut, proto během simulace 

nedošlo k překročení těchto hodnot. Lze však předpokládat překročení této teploty, jelikož 

s postupem času bude docházet ke zvyšování rychlosti uvolňování tepla.  

Při instalaci SSHZ nedojde k překročení teploty 450 °C. Maximální zaznamená 

teplota v prostoru spodní hrany vazníku je 101,6 °C v případě požáru v úrovni podlahy  

a 92,4 °C v případě požáru ve skladovacím regálu. Vzhledem k omezení v zadávání nelze 

v tomto případě přesně simulovat ochlazovací schopnost sprinkleru, avšak vliv SSHZ  

je vyjádřen nerostoucí rychlostí uvolňování tepla po aktivaci sprinklerové hlavice. Z grafů 

uvedených výše jak pak patrné, že po spuštění SSHZ nedojde k překročení maximálních 

teplot zaznamenaných při volném rozvoji požáru.  

Z výše provedených simulací je zřejmý vliv SSHZ na požární odolnost nechráněné 

ocelové konstrukce, resp. na teplotu v jejím prostoru. V případě požáru nebude ocelová 

konstrukce díky činnosti SSHZ vystavována vysokým teplotám. Dle čl. 4.8, ČSN 73 0810, 

lze pak tuto konstrukci považovat za vyhovující požadavku na požární odolnost 30 minut.  
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12 Metodika pro prokazování požární odolnosti nechráněné ocelové 

konstrukce 

 

Obrázek 6 Metodika pro posuzování požární odolnosti ocelových vazníků [autor] 
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Analýzu podmínek požáru (viz Obrázek 6) lze aplikovat při posuzování požární 

odolnosti ocelových vazníků dle čl. 4.8, ČSN 73 0810. Omezená aplikace metodiky vychází 

z daného článku a lze ji uplatnit na posouzení konstrukcí objektů do dvou nadzemních 

podlaží vybavených SSHZ. Požadovaná požární odolnost těchto konstrukcí nemůže být 

vyšší než R 45.  

Pro prokázání teploty postačuje zjednodušený výpočetní model, který vždy 

předpokládá nejméně příznivý stav. V první fázi výpočtu se stanoví návrhový požár dle 

rovnice (1) a jeho parametry dle (2) a (3).  

Po stanovení návrhového požáru musí být vypočten čas aktivace sprinklerové 

hlavice. V případě posuzování skladových prostor s regály se posuzují alespoň dva požární 

scénáře, kdy se předpokládá požár v úrovni podlahy a požár minimálně v 60 % skladovací 

výšky. Návrhový požár je pak umístěn do průsečíku úhlopříček pomyslného čtverce  

(příp. obdélníku), který vytvářejí sprinklerové hlavice. Tímto je určena nejméně příznivá 

varianta požáru, jelikož radiální vzdálenost sprinklerových hlavic od osy Fire Plume je pro 

posuzovaný případ největší. Konečné stanovení času spuštění SSHZ vychází z rovnic (17.4) 

a (18.4) pro podstropní proudění a rovnice (19.1) nebo (19.2) pro výpočet teploty pojistky 

sprinklerové hlavice. Účelné je sestavení časového průběhu v krocích po 5 sekundách  

a posouzení teploty pojistky sprinkleru a nárůstu teploty a rychlosti proudění plynů ve Fire 

Plume (v radiální vzdálenosti sprinklerové hlavice). Doba potřebná pro spuštění SSHZ pak 

odpovídá času, kdy teplota pojistky sprinkleru bude větší nebo rovna otevírací teplotě.  

V další fázi výpočtu se stanoví teplota v prostoru ocelového vazníku v čase, kdy 

dojde ke spuštění SSHZ. V tomto případě se však musí stanovit osová teplota Fire Plume, 

jelikož ocelové vazníky se mohou nacházet přímo v této ose. Dále musí být teplota 

posuzovaná ve výšce spodní hrany vazníku, protože se v tomto případě jedná o nejvíce 

tepelně zatěžovaný prvek konstrukce. Výpočet pak vychází opět z Alpertovy rovnice pro 

podstropní proudění (17.3). Výsledné teploty je však nutno ověřit výpočtem dle Haskestad-

Delichatsiosova modelu (14.1). Pokud výsledná teplota všech požárních scénářů nedosahuje 

450 °C, lze považovat dané ocelové vazníky dle čl. 4.8, ČSN 73 0810 za vyhovující i jako 

nechráněné bez dalších průkazů.  

V případě, kdy teploty stanovené Haskestad-Delichatsiosovým modelem přesahují 

450 °C, musí být dále provedena podrobnější analýza podmínek požáru, která vychází ze 

zpřesněného výpočetního postupu provedeného v programu FDS.  
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Vhodným způsobem zadávání požáru je definování množství uvolněného tepla 

z jednotkové plochy, které vychází z návrhového požáru stanoveného pomocí 

zjednodušeného výpočetního postupu. Tento způsob zadávání však musí respektovat 

všechny parametry požáru dané předchozím výpočtem. 

Dalším důležitým krokem je umístění sprinklerových hlavic a termočlánků. 

Rozmístění sprinklerových hlavic musí odpovídat projektovému řešení, kdy se uvažuje 

s jejich umístěním v úrovni střešního pláště. Termočlánky pak musí být rozmístěny v úrovni 

spodní hrany ocelového vazníku v rastru alespoň 1,0 x 1,0 m.  

Pro simulaci požáru musí být zvoleny alespoň dva požární scénáře, které jsou 

popsány výše. Z výsledků výpočtů je pak stanovena doba spuštění SSHZ a maximální 

teplota v prostoru spodní hrany vazníku. Pokud teplota před spuštěním SSHZ nedosahuje 

450 °C, lze považovat dané ocelové vazníky dle čl. 4.8, ČSN 73 0810 za vyhovující i jako 

nechráněné bez dalších průkazů. 

  



 

56 

 

Závěr 

Cílem práce bylo sestavit zjednodušené a zpřesněné výpočetní postupy průběhu 

požáru dle konkrétních podmínek jednopodlažní skladové haly vybavené SSHZ a prokázat 

požární odolnost nechráněné ocelové nosné konstrukce bez dalších průkazů a opatření 

zajišťujících zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí.  

V úvodu práce byly uvedeny základní požadavky na stavby, ze kterých vyplývá 

povinnost zajišťovat požární bezpečnost a dále prostředky, kterými se tato bezpečnost 

zajišťuje. Dále byla provedena charakteristika SSHZ a ocelových konstrukcí, na kterou 

navazuje rozbor způsobů posuzování požární odolnosti ocelových konstrukcí. Tuto 

teoretickou část práce uzavírá charakteristika modelů požáru. 

V další části práce byla charakterizována jednopodlažní průmyslová hala, v jejíchž 

podmínkách je prováděno posouzení účinnosti sprinklerové ochrany. Dále byla provedena 

analýza výpočetních postupů pro sestavení zjednodušeného výpočetního modelu a jeho 

následná aplikace. Následně byl sestaven zpřesněný výpočetní model za pomocí programu 

FDS, jehož výsledky jsou vzájemně porovnány se zjednodušeným modelem. Na základě 

získaných informací byla prokázána požární odolnost nechráněné ocelové konstrukce. 

V závěru práce byla sestavena metodika, kterou je možno aplikovat při prokazování požární 

odolnosti nechránění ocelové konstrukce bez dalších opatření zajišťujících zvýšení požární 

odolnosti stavebních konstrukcí. 

Výsledkem této práce je prokázání požární odolnosti nechráněných ocelových 

vazníků bez dalších průkazů a opatření zajišťujících zvýšení požární odolnosti a sestavení 

metodiky k provedení analýzy podmínek požáru potřebné k prokazování požární odolnosti 

nechráněné ocelové konstrukce dle čl. 4.8, ČSN 73 0810. 

Zjednodušený i zpřesněný výpočet rozvoje požáru byl proveden pro dva požární 

scénáře - požár v úrovni podlahy skladovací haly a požár ve skladovacím regálu (ve výšce 6 

m). Zjednodušeným výpočetním modelem byla stanovena doba aktivace sprinklerové 

hlavice a maximální teplota v prostoru ocelového vazníku. Za vstupní parametry 

zpřesněného výpočetního modelu byly pak zvoleny parametry vycházející z modelu 

zjednodušeného a následně byla simulací požáru opět stanovena doba aktivace sprinklerové 

hlavice a maximální teplota v prostoru ocelového vazníku.  
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Účinnost sprinklerové ochrany byla v rámci zjednodušeného výpočetního modelu 

prokázána výpočtem ochlazovací schopnosti sprinkleru a vývojem teploty v okolí 

konstrukce v případě požáru ovlivněném a neovlivněném činností SSHZ.  

Prokázání účinnosti sprinklerové ochrany prostřednictvím zpřesněného výpočetního 

postupu bylo komplikovanější. Aby bylo možné porovnat jednotlivé výpočetní modely, byl 

zvolen způsob zadávání návrhového požáru, který umožňuje zohlednění ochlazovací 

schopnosti sprinkleru jen částečně. Na základě toho nedochází po spuštění SSHZ k poklesu 

rychlosti uvolňování tepla, ale pouze k stagnaci. Simulací požáru byl následně stanoven 

vývoj teploty v případě požáru ovlivněném a neovlivněném činností SSHZ, který prokazuje 

účinnost sprinklerové ochrany.  

Výpočty bylo prokázáno, že v požadované době požární odolnosti (30 minut) 

nepřekročí teplota v okolí nosné konstrukce střechy 450 °C, proto se tyto konstrukce 

považují dle čl. 4.8, ČSN 73 0810 za vyhovující i jako nechráněné bez dalších průkazů  

či opatření. 

Ze získaných informací vyplývá, že zpřesněný výpočetní postup využívající 

numerické metody lépe vystihuje danou situaci. Průběh požáru dle tohoto modelu se více 

přibližuje reálnému stavu, ale tato přesnost je na úkor časové a uživatelské náročnosti.  

 Zjednodušený výpočetní postup je založen na výpočtech, které předpokládají 

nejméně příznivé podmínky, proto je v určitých směrech naddimenzován. Tento model není 

tak přesný, ale odchylka od reálného průběhu je stavěna na stranu bezpečnosti. Z těchto 

důvodů se v první řadě nabízí využití zjednodušeného výpočetního modelu. Zpřesněný 

výpočetní model je vhodné aplikovat až v případě, kdy teploty stanovené zjednodušeným 

postupem převyšují hodnotu 450 °C. 

Výsledkem této práce je prokázání účinnosti sprinklerové ochrany pro navrhování 

požární odolnosti nechráněných ocelových konstrukcí. Sestavená metodika může být 

využita k provedení analýzy podmínek požáru potřebné k prokazování požární odolnosti 

nechráněné ocelové konstrukce dle čl. 4.8, ČSN 73 0810. V návaznosti na tuto práci může 

být provedeno zkoumání vlivu sprinklerové ochrany pro navrhování požární odolnosti 

ocelových sloupů. Další oblastí pak může být prokázání účinnosti ZOKT pro navrhování 

požární odolnosti nechráněných ocelových konstrukcí, případně analýza podmínek požáru 

v případě vybavení objektu SSHZ a ZOKT.  
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