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Anotace:  

PEZDOVÁ, Z. Porovnání reálného požáru prostřednictvím matematického modelu 

požáru. Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava, 2008, 61 s.  
 

Klí čová slova: požár v uzavřeném prostoru, fyzikální model, matematický model, 

scénář požáru, Fire Dynamics Simulator  

 

Tématem této diplomové práce je porovnání dvou modelů, které vystihují požár 

v uzavřeném prostoru. Jedná se o srovnání dvou zcela odlišných modelů – fyzikální model je 

porovnáván s modelem matematickým. 

Práce je pomyslně rozdělena do čtyř základních částí. V první části je čtenáři 

vysvětlen průběh požáru v uzavřeném prostoru. Na to navazuje část, která se věnuje jen 

modelům požáru. V další části je popsán průběh fyzikální zkoušky, která byla provedena 

Technickým ústavem požární ochrany v Praze a je pro tuto práci odrazovým můstkem. 

Poslední stěžejní část diplomové práce se zabývá matematickým modelováním v programu 

Fire Dynamics Simulator. Jsou zde popsány vytvořené scénáře požáru, které mají co 

nejvěrněji vystihnout geometrii prostoru a podmínky fyzikální zkoušky. Nechybí rovněž 

porovnání těchto dvou modelů a objasnění zjištěných rozdílů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annotation: 

PEZDOVÁ, Z. Comparison of Real Fire by means of Mathematical Model of Fire. 

Diploma Thesis. VSB - TU Ostrava, 2008, 61 s.  
 

Keywords: enclosure fire, physical model, mathematical model, fire scenario, Fire 

Dynamics Simulator 

 

 Subject matter of this graduation thesis is comparison of two different enclosure fire 

models. Fire physical model is compared with fire mathematical model.  

The work is imaginary divided to the four sections. Reader is explained behaviour 

enclosure fire in first section. Following section is dedicated fire models. The fire 

development in the course of physical examination, which was made by Technical Institute 

of Fire Protection in Prague and it is beating board for this work is described in the next 

section. Last section is dealt with mathematical simulation in programme Fire Dynamics 

Simulator. Fire scenarious are described there and they truthful geometry space and 

conditions physical examination. Further in this section doesn´t missing comparison these two 

models and illumination ascertained differences.  
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1.  Úvod:  

Popsat požár v kterémkoliv časovém okamžiku je dosti náročný úkol, neboť se jedná 

o nestacionární děj, který závisí na mnoha parametrech. Projektant v oboru požární ochrana 

někdy pro stanovení teplotního zatížení využívá normovou teplotní křivku. Co mu však 

normová teplotní křivka říká? ,,Jaká bude teplota v určitém časovém okamžiku, v případě 

plně rozvinutého požáru.“ A co když bude potřebovat znát teplotu požáru v kterékoliv fázi 

rozvoje požáru. Na to už mu normová křivka nestačí. Jak postupovat dál?  

Nebo může tento projektant navrhovat výškovou budovu s výškou větší než 75 m, 

na kterou již nelze použít normu ČSN 73 0802. Jak bude tento objekt řešit? Může uplatnit 

inženýrský přístup?  

Ve světě se začínají těšit velké oblibě programy, které umí simulovat rozvoj požáru. 

Rozmach těchto programů nastává důsledkem výkonnější výpočetní techniky a nabytých 

znalostí či zkušeností z experimentálních zkoušek. Může se jednat například o program 

modelující šíření požáru lesního porostu nebo o model simulující požár uvnitř objektu.  

Předchozí dotazy mohou být vyřešeny právě pomocí těchto programů. Rozsah jejich 

použití je ovšem mnohem širší, například při zjišťování aktivace kouřových detektorů nebo 

účinnosti stabilních hasicích zařízení. Jiné typy programů se zase dají využít k určení 

odstupových vzdáleností. Rovněž existují specializované výpočetní programy zabývající se 

evakuací osob. Tyto modely mohou být propojeny s programy modelujícími šíření požáru 

a zplodin hoření v uzavřeném prostoru a následně využity k ověření požadavků týkajících se 

požární bezpečnosti staveb. 

Cílem práce je porovnat a případně objasnit možné rozdíly mezi skutečným požárem 

v uzavřeném prostoru a simulací požáru v rámci matematického modelu. Skutečným požárem 

je myšlena velkorozměrová fyzikální zkouška, která se uskutečnila v budově modřanského 

cukrovaru. Diplomant se zaměří na srovnání hodnot fyzikálních veličin jako je teplota, 

hustota tepelného toku a rychlost proudění spalin, které se vlivem požáru výrazně mění.  

Před samotným namodelováním požáru v některém z matematických modelů je 

nejprve nutné pochopit, co znamená a jak se projevuje požár v uzavřeném prostoru. Následně 

je nutné vybrat z rozsáhlé řady matematických modelů ten nejvhodnější, který dokáže 

výstižně podchytit geometrii a podmínky, které doprovázely fyzikální zkoušku. Teprve pak je 

možné scénář požáru namodelovat a výsledky porovnat se skutečným požárem během 

fyzikální zkoušky. Tento koncept má také tato diplomová práce.  
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2.  Rešerše literatury:  

Tato část diplomové práce popisuje stručný obsah literárních zdrojů, které úzce souvisí 

s řešenou tématikou. Zdrojem informací byly nejen knihy, technické příručky a odborné 

články, týkající se požáru a jeho modelování, ale též publikace zabývající se výhradně 

prouděním tekutin.  

 

KARLSSON, B., QUINTIERE, J.G.: Enclosure Fire Dynamics. London: CRC Press LLC, 

2000. ISBN 0-8493-1300-7 

Kniha velice srozumitelně popisuje průběh rozvoje požáru v uzavřeném prostoru. 

Požár rozděluje na fázi „před-flashoverem“ a fázi „po-flashoveru“. Dále publikace podrobně 

popisuje charakteristické projevy požáru a průběh hoření. Závěr knihy se věnuje problematice 

matematického modelování a jednotlivým dílčím modelům „submodelům“, které se 

v modelování používají.  

 

DRYSDALE, D.: An Introduction to Fire Dynamics. New York: John Wiley & Sons, 

2nd Edition, 2002. ISBN 0-417-97290-8 

Jak český překlad napovídá, publikace se věnuje dynamice požáru. Kniha, při popisu 

fyzikálně-chemických projevů požáru, zachází do značných detailů. Prezentuje některé 

výsledky měření, které mohou být využity při zadávání vstupních údajů v matematických 

programech modelujících požár.  

 

OLENIC, S.M., CARPENTER, D.J.: An Update International Survey of Computer Models for 

Fire and Smoke.  In Journal of Fire Protection Engineering. Vol. 13. 2003. str. 87 – 110.  

Autoři v článku rozdělují požární modely do 6 základních skupin. Každá skupina je 

zde stručně a výstižně charakterizována. Ke každé skupině jsou také uvedeny již konkrétní 

modely požáru. V článku je uvedeno a zatříděno 168 programů.  

 

KOZUBKOVÁ, M., DRÁBKOVÁ, S.: Numerické modelování proudění. FLUENT I. Vysoká 

škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky 

a hydraulických zařízení. Ostrava. 2003.  

 Skripta obsahují základní informace o numerickém modelování přenosových jevů 

v tekutině. Skripta jsou pomyslně dělena do tří částí. První část se zabývá matematickými 

modely proudění, tj. modely laminárního a turbulentního proudění. Druhá část je věnovaná 
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programu Fluent. V závěru skript, ve třetí části, jsou ukázány jednodušší ilustrativní příklady 

v již zmíněném softwaru.  

 

MADRZYKOWSKI, D., WALTON, W.D.: Cook Coutry Administration Building Fire, 69 

West Washington, Chicago, Illinois, October 17, 2003: Heat Release Rate Experiments and 

FDS Simulations. NIST Special Publication SP- 1021. Washington, 2004.  

 Publikace, která náleží do sbírky organizace NIST, se soustředí na požár, který se 

uskutečnil dne 17. října 2003 v administrativní budově. První polovina publikace nejprve 

popisuje pravděpodobný průběh požáru a podrobný popis fyzikálních zkoušek, jejichž 

výsledky jsou nakonec použity pro vytvoření simulace požáru v matematickém modelu Fire 

Dynamics Simulator (FDS). Pomocí matematického modelu se zjišťovalo nejen samotné 

šíření požáru a kouře, ale také, jak stabilní hasicí zařízení ovlivní účinky požáru a pohyb 

kouře v prostoru. V druhé části práce jsou uvedeny výsledky, které byly zjištěny pomocí 

metodiky ASTM E 1354.  

Tato práce poskytuje mnoho informací, které mohou být použity pro další aplikace 

v matematických modelech.  

 

McGRATTAN, K., HOSTIKKA, S., FLOYD, J., BAUM, H., REHM. R.: Fire Dynamics 

Simulator (Version 5), Technical Reference Guide. NIST Special Publication 1018-5. 

Washington, 2007.  

Technický manuál poskytuje základní informace o softwaru Fire Dynamics Simulator. 

Publikace se věnuje jednotlivým dílčím modelům, které jsou v programu obsaženy. Pro každý 

dílčí model jsou zde vysvětleny základní rovnice a omezení, s kterými by měl být uživatel 

seznámen.  

 

McGRATTAN, K., KLEIN, B., HOSTIKKA, S., FLOYD, J.: Fire Dynamics Simulator 

(Version 5) User´s Guide. NIST Special Publication 1019-5. Washington, 2007.  

Uživatelská příručka modelu FDS, poskytuje uživateli informace a to v rozsahu 

od instalace tohoto programu až po příklady sloužící k jeho verifikaci. Příručka obsahuje 

jednotlivé příkazy, ke kterým uvádí jednoduché příklady.  
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3.  Požár v uzavřeném prostoru:  

Požár, nežádoucí hoření, představuje ve své samotné podstatě chemické reakce, které 

jsou spojeny s uvolňováním tepelné energie a jsou nejčastěji doprovázené světelným efektem. 

Pod chemickými reakcemi se ukrývají oxidačně-redukční procesy, které se snaží dosáhnout 

rovnovážného stavu. 

Dle způsobu výměny tepla a plynů s okolním prostředím, členíme požáry do dvou 

skupin:  

a) požáry probíhající na volném prostranství (požáry lesů, skladovacích nádrží, atd.) 

b) požáry probíhající v uzavřeném prostoru (bytové požáry, atd.) 

Mluvíme-li o požáru v uzavřeném prostoru, máme na mysli požár, který probíhá v prostoru 

ohraničeném stavebními konstrukcemi. Zároveň lze v daném prostoru předpokládat 

i omezenou ventilaci (omezený přívod oxidovadla).  

3.1 Průběh požáru v uzavřeném prostoru:  

Předpokládaný rozvoj požáru v uzavřeném prostoru [2, 8, 14] se odvíjí od poměru 

uvolněného a odvedeného tepla. Nejčastěji je průběh požáru znázorněn pomocí časové 

závislosti průměrné teploty plynů. Obvykle rozpoznáváme několik fází požáru. Jednotlivé 

fáze požáru jsou zobrazeny na obrázku č. 1. Autoři Walton a Thomas v knize „Estimating 

Temperature in Compartment Fires“ uvedli následující fáze požáru:  

a) iniciace, vznik požáru 

b) rozvoje požáru 

c) „flashoveru“ – celkové zapálení prostoru 

d) fáze plně rozvinutého požáru 

e) dohořívání 

 

Počátek procesu hoření (iniciace) je děj, při kterém vznikají exotermické reakce, 

projevující se zvýšením teploty materiálu nad teplotu okolí. Aby proces hoření nastal, musí 

molekuly hořlaviny přijmout energii, která dosahuje energie aktivační. Aktivační energie má 

nejčastěji podobu energie tepelné (plamen, sálavé teplo, tepelný projev elektrické jiskry, atd.). 

Hořlavý materiál se také může zahřívat energií, která vzniká v látce samé. Tepelná energie 

vzniká důsledkem probíhajících fyzikálních či chemických procesů v daném materiálu. 

Ohřeje-li se hořlavý materiál až na teplotu hoření, označujeme tento děj pojmem 

samovznícení. Výsledkem iniciace může být buďto plamenné hoření nebo bezplamenné 

hoření (žhnutí).  
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Po iniciaci hořlavého materiálu (paliva) dochází k postupnému rozšiřování požáru. 

Nastává fáze rozvoje požáru. Přestože se jedná o požár v uzavřeném prostoru, je hoření 

v počátečním stádiu rozvoje požáru řízeno pouze množstvím paliva a jeho pyrolýzními 

produkty. Stavební konstrukce prozatím nehrají žádnou významnou roli. Tento typ požáru 

označujeme jako požár řízený palivem. 

 Rozšiřování plamenů po povrchu je hlavním zdrojem produkce stále většího množství 

uvolněné energie. Požár se stále vyvíjí. Vývoj požáru postupně začíná záviset nejen na druhu 

a množství paliva, ale i na geometrii prostoru a přívodu oxidovadla. Požár v této fázi můžeme 

vyjádřit pomocí rychlosti uvolněné energie (tepla). Spolu s energií jsou uvolňovány také 

různé druhy plynů a nespálené pevné zbytky (saze). Teplé plyny, které jsou obsaženy 

v plameni stoupají vzhůru a využívají rozdílné hustoty plynů. Plyny okolo plamene jsou 

podstatně chladnější a mají tak větší hustotu. Tím, že teplé plyny stoupají, jsou okolní 

chladnější plyny nasávány do zóny plamene (zóna nacházející se těsně nad hořícím povrchem 

paliva, kde stále probíhá plamenné hoření). Stoupající směs produktů hoření a okolního 

vzduchu naráží na strop, kde se formuje na teplou horní vrstvu. Tím je prostor požáru 

rozdělen na dvě charakteristické vrstvy. Jedná se o již výše zmíněnou teplou podstropní 

vrstvu a studenou spodní vrstvu obsahující okolní vzduch. Vlastnosti plynů ve vrstvách se 

mění v závislosti na čase. Obvykle se předpokládá, že vrstvy mají v celém svém objemu 

stejné vlastnosti (teplotu, chemické složení). 

V průběhu požáru teplá horní vrstva zvětšuje svůj objem a klesá k podlaze. Tím se 

v prostoru zvyšuje teplota a přenos tepla na okolní předměty a konstrukce je mnohem 

intenzivnější. Z teplé horní vrstvy se uskutečňuje sdílení tepla prouděním a sáláním 

na konstrukce, které jsou v kontaktu s těmito horkými plyny. Teplo z horní teplé vrstvy je 

také přenášeno prouděním a sáláním směrem k podlaze, kde je část tepla pohlcena vzduchem 

a část tepla také ohřívá okolní předměty. Přenos tepla se zde již neuskutečňuje jen 

od plamenů, ale také od teplé horní vrstvy. 

Výsledkem intenzivního přenosu tepla na okolní předměty je děj nazývaný Flashover 

neboli celkové zapálení prostoru (na obrázku č. 1 bod A). Celkové prostorové zapálení je 

často definováno jako velmi rychlý přechod z fáze rozvoje požáru do fáze plného rozvinutí. 

Z pohledu flashoveru můžeme rozvoj požáru rozdělit do dvou fází:  

a) požár před „ flashoverem“: fázi požáru, která je řízena palivem  

b) požár po „flashoveru“: fázi požáru, která je řízena ventilací  

Definice celkového prostorového zapálení je v různých odborných literárních zdrojích 

uváděna rozdílně. Na čem se ovšem tyto literární zdroje shodují je, že se jedná o nelineární 
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jev, ke kterému dochází v místnosti při teplotách plynů 400 až 600 °C a hustotě tepelného 

toku nad úrovní podlahy větší než 15 až 20 kW.m-2. Po proběhnutí flashoveru se teplota 

požáru v prostoru prudce zvýší a požár v krátkém časovém okamžiku přechází do fáze plně 

rozvinutého požáru (na obrázku č. 1 bod B).  

V této fázi požáru je největší množství uvolněné energie a je velmi často řízeno 

množstvím dostupného oxidovadla. Proto je tento požár často také označován jako požár 

řízený ventilací. U tohoto druhu požáru se nespálené produkty hoření mohou hromadit 

v podstropní vrstvě a v případě přístupu vzduchu tyto nespálené produkty hoří intenzivně 

a velkou rychlostí. Teplota plynů v této fázi požáru je v rozsahu 700 až 1200 °C [8].  

Poslední fáze požáru je označovaná jako fáze dohořívání. Palivo je v této fázi požáru 

téměř spotřebováno, rychlost uvolněné energie (tepla) spolu s teplotou plynů klesá. Požár 

může v této fázi přejít z požáru řízeného ventilací na požár řízený palivem.  

Na obrázku č. 1 jsou znázorněny dvě křivky. Křivka I znázorňuje případ, kdy 

za vhodných vnějších podmínek má požár dostatek hořlavé směsi. Naproti tomu křivka II 

zobrazuje, že k rozvoji požáru chybí jedna složka hořlavé směsi – oxidovadlo, což má 

za následek zpomalení rychlosti uvolňovaní tepla a vzniká tzv. bezplamenné hoření. 

V okamžiku přístupu kyslíku do místnosti tvoří kyslík s nespálenými produkty tepelného 

rozkladu hořlavou směs. V krátkém okamžiku nastává intenzivní hoření s velkým množstvím 

uvolněného tepla. Toto hoření není objemové (neprobíhá v celém objemu prostoru), jako 

tomu bylo u celkového prostorového zapálení, ale nastává v blízkosti otvorů. Tento jev je 

označován jako Backdraft (na obrázku č. 1 bod C). 

 

 

Obrázek č. 1: Průběh požáru znázorněn pomocí časové závislosti průměrné teploty plynů [8] 
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3.2 Projevy požáru v uzavřeném prostoru:  

Jak už bylo výše nastíněno s rozvojem požáru souvisí uvolňování tepelné energie, 

nárůst teploty plynů, vznik tlakových diferencí, přenos hmoty a energie a také produkce 

spalin. Projevy požáru jsou fyzikální veličiny, které svou hodnotu mění v průběhu času. 

Při přijetí určitých zjednodušujících předpokladů a informací z experimentálních zkoušek, lze 

hodnoty těchto fyzikálních veličin vypočítat.  

3.2.1 Rychlost uvolňování energie během požáru:  

Rychlost uvolňování energie je fyzikální veličina, kterou vyjadřujeme množství 

uvolněné energie za časovou jednotku 
⋅

Q  [kW] . Rychlost uvolněné energie bývá velmi často 

nahrazována synonymem rychlosti uvolňování tepla1. V zahraničních literaturách ji 

nacházíme pod zkratkou HRR nebo také RHR.  

Množství uvolněné energie závisí na hořlavých materiálech (typ, množství, povrchová 

úprava, atd.), na geometrii a materiálových vlastnostech použitých stavebních konstrukcí. 

Množství uvolněné energie daného materiálu je přímo úměrné rychlosti hoření či rychlosti 

pyrolýzy. Rychlost pyrolýzy sledovaného materiálu se získává měřením. Pro vyjádření 

množství uvolněného tepla se v technické praxi používají tyto rovnice [8]. 

effHmQ ∆⋅=
⋅⋅

          (1.01)     

efff HmAQ ∆⋅⋅=
⋅⋅ ,,

         (1.02)     

cf HmAQ ∆⋅⋅⋅=
⋅⋅ ,,

χ          (1.03)    

Kde:  

effH∆   efektivní výhřevnost hořlavých materiálů   [kJ.kg-1] 

⋅
m  rychlost hoření (spalování)      [kg.s-1] 

,,⋅
m  rychlost hoření na jednotku plochy materiálu  [kg.s-1.m-2] 

fA  plocha hoření       [m2] 

cH∆  teoretická výhřevnost      [kJ.kg-1] 

χ  efektivní účinnost spalování     [-] 

 

                                                 
1 Nahrazení rychlosti uvolněné energie synonymem rychlost uvolňovaného tepla je trochu nepřesné. Jelikož 
teplo je definováno jako přenesená energie způsobená teplotními rozdíly [8]. 
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Z reálných požárů a požárních zkoušek  byla vytvořena jednoduchá empirická rovnice 

[7, 8, 24], ve které je časová závislost rychlosti uvolňování energie vyjádřena exponenciální 

funkcí. Požáry vyjádřené touto rovnicí najdeme pod označením „(t2)požáry“. Na požáry 

dle rovnice (1.04) se nahlíží jako na požáry s konstantní rychlostí uvolňování energie 

z jednotkové plochy a zároveň jako na požáry, které se šíří v kruzích s konstantní radiální 

rychlostí. Rovnice obsahuje tzv. růstovou konstantu α [kW.s-2], která se určuje v závislosti 

na charakteru paliva a využití daného prostoru. Hodnoty růstové konstanty závisí na době, 

která je potřebná pro dosažení rychlosti uvolňování energie 1 055 kW. V závislosti na růstové 

konstantě rozlišujeme čtyři třídy požárů: velmi rychlý, rychlý, středně rychlý a pomalý.  

Rychlost uvolňování energie je tedy dána rovnicí: 

2
.

tQ ⋅= α           (1.04) 

Kde: 

⋅
Q   množství uvolněného tepla      [kW] 

α   růstová konstanta       [kW.s-2] 

t   čas        [s] 

3.2.2 Teplota plynů při požáru v uzavřeném prostoru: 

Teplota plynů v prostoru [5, 8] hraje důležitou roli při stanovení rizikovosti prostoru 

s ohledem na bezpečnost osob či ovlivnění stavebních konstrukcí. Teplotou může být mimo 

jiné spuštěno požárně bezpečnostní zařízení (EPS, SHZ, ZOKT) nebo může dojít vlivem 

sálání k zahřátí okolních předmětů a vzniku tzv. sekundárních zdrojů požárů či k celkovému 

zapálení prostoru.  

Výpočet teploty plynů vychází z rovnic zachování hmoty a energie. Tyto rovnice, 

ve většině případů, mají tvar diferenciálních rovnic a jsou řešeny numerickými metodami. 

Pro určitý druh požárních scénářů můžeme teplotu teplých plynů v prostoru vypočítat 

analytickými metodami.  

Je-li požár ve fázi před vznikem celkového prostorového zapálení, je kladen důraz 

na zajištění bezpečné evakuace z objektu. Pánové Karlsson a Quintiere [8] uvádí jednoduchý 

analytický výpočet teploty plynů dle McCaffrey, Quintiera a Harkleroada. Vztah vychází 

ze zjednodušené energetické bilance.  

( ) lossagpg qTTcmQ
⋅⋅⋅

+−⋅⋅=         (1.05) 
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Kde:  

.

Q  množství uvolněné energie      [kW] 

gm
.

 hmotnostní průtok spalin z ventilačního otvoru  [kg.s-1] 

pc  měrná tepelná kapacita za konstantního tlaku   [kJ.kg-1.K-1] 

gT  teplota plynů v teplé horní vrstvě    [K] 

aT  teplota plynů ve studené dolní vrstvě   [K] 

lossq
.

 teplo odvedené přes stavební konstrukce    [kW] 

 

Rovnice říká, že množství uvolněné energie se rovná energii odvedené prouděním 

přes otvory (první výraz na pravé straně rovnice) a teplu odvedeného vedením skrz stavební 

konstrukce (druhý výraz na pravé straně rovnice). Tato rovnice energetické bilance ovšem 

obsahuje dvě neznámé veličiny. Jedná se o teplotu plynů a výšku neutrální roviny (rozhraní 

mezi teplou horní vrstvou a studenou dolní vrstvou). Tím je tedy neznámý i samotný 

hmotnostní průtok spalin z ventilačního otvoru. Řešením problému je vyjádření hmotnostního 

toku spalin gm
⋅

 pomocí funkce známých proměnných a konstant získaných 

z experimentálních měření.  

 Výsledkem je rovnice pro stanovení nárůstu teploty plynů v uzavřeném prostoru:  

3/1

00

2

85,6
















⋅⋅⋅
=∆

⋅

Tk AhHA

Q
T  ; (1.06)            ag TTT −=∆   (1.07) 

Kde:  

gT  teplota plynů v teplé horní vrstvě     [K] 

aT  teplota plynů ve studené dolní vrstvě    [K] 

⋅
Q  množství uvolněné energie      [kW]  

0A  plocha ventilačního otvoru      [m2] 

Kh  efektivní tepelná vodivost uzavřeného prostoru [10]  [kW.m-2.K-1] 

TA  plocha konstrukcí ohraničujících uzavřený prostor vyjma ventilačního otvoru [m2] 

 

Toto řešení teploty plynů platí jen pro určité požární scénáře. Například, musí jít 

o požár řízený palivem s přirozenou ventilací. Pro danou požární situaci je také nutné znát 
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rychlost uvolňování energie. Dále pak teplotní rozdíl plynů mezi vrstvami by měl být 

v rozmezí od 20 °C do 600 °C. Metoda dále počítá s energií uvolněnou proudícími plyny 

přes otvory a s palivem umístěným uprostřed místnosti. 

Ve fázi po flashoveru je kladen důraz na zachování stability konstrukcí 

a na bezpečnost hasičů. K zjištění teploty plynů se používají dvě metody [5]. Jedná se buď 

o určení teploty plynů v prostoru požáru podle normové teplotní křivky, 

( )18log34520 10 +⋅+= tTg         (1.08) 

Kde:        

t čas        [min] 

gT  teplota plynů v teplé horní vrstvě     [K] 

 

nebo se teplota plynů stanoví pomocí rovnic zachování hmoty a energie. 

bag mmm
⋅⋅⋅

+=           (1.09) 

RWL qqqQ
⋅⋅⋅⋅

++=          (1.10)  

Kde:  

gm
⋅

 hmotnostní průtok spalin z ventilačního otvoru  [kg.s-1] 

am
⋅

 hmotnostní průtok vzduchu do prostoru hoření  [kg.s-1] 

bm
⋅

 rychlost pyrolýzy       [kg.s-1] 

Lq
⋅

 množství tepla odvedeného výměnou plynů z prostoru (prouděním) [kW] 

Wq
⋅

 množství tepla spotřebovaného na vedení stavebními konstrukcemi [kW] 

Rq
⋅

 množství tepla vyzářeného radiací     [kW] 

 

Výše zmíněnými rovnicemi, zejména rovnicí 1.09, se zabývali pánové Magnusson 

a Thelandersson. Výsledkem jejich práce je soustava jednoduchých grafů a tabulek, 

ze kterých lze vyčíst teplotu plynů v hořícím prostoru, a tak vlastně zjistit namáhání 

stavebních konstrukcí.  
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3.2.3 Světelný projev hoření – kužel požáru:  

Vlastní požár se z hlediska geometrie zjednodušeně idealizuje na tzv. kužel požáru. 

Vrchol tohoto požárního kužele se obvykle nachází pod zdrojem požáru, proto kužel tak 

hořlavý materiál spíše obepíná.  

McCaffrey [5] rozdělil kužel požáru do tří zón viz. obrázek č. 2. Přímo nad zdrojem 

požáru se nachází zóna souvislých plamenů, která plynule přechází do zóny nestálých plamenů 

a dále pak do zóny kouře. Na obrázku č. 3 se nachází požár, který byl simulovaný za účelem 

pozorování plamenů. Jedná se o požár křesla. Obrázek č. 4 zjednodušuje požární kužel 

a vytváří tzv. idealizovaný požární kužel s bodovým zdrojem. 

 

 

 

Obrázek č. 2: Tři zóny osově souměrného kužele požáru dle MCcaffreyho [5] 

Obrázek č. 3: Požár křesla, snímek č.6692 [17] 

         Obrázek č. 4: Idealizovaný požární kužel [5] 

 

Idealizovaný požární kužel [5, 8] předpokládá určitá zjednodušení. Jedná se například 

o uvolněnou energii, která je veškerá rozložena v požárním kuželi. Teplota v kuželi s teplotou 

okolí jsou téměř vyrovnány, tím je i tlaková diference nulová. Fyzikální veličiny rychlost 

proudění a teplota jsou v dané výšce konstantní a nezávislé na výšce kužele mají podobný 

tvar. Po okraji kužele se rychlost unášení vzduchu získá tak, že se rychlost proudících plynů 

uvnitř požárního kužele vynásobí snižujícím koeficientem a. Využitím výše zmíněných 

zjednodušení můžeme v konkrétní výšce požárního kužele vypočítat rychlost hmotnostního 

toku a teplotu. 
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3.2.4 Tlakové poměry a proudění hmoty:  

Při požáru dochází k tlakovým rozdílům [5, 7, 8], což vede k výměně hmoty mezi 

vnitřním a venkovním prostředím. Tlak v místnosti se mění podle toho, v jaké fázi se požár 

zrovna nachází. Fáze rozvoje požáru znamená zvýšení tlaku následkem tepelné roztažnosti 

plynů. Místnost má vyšší tlak než okolí a studené plyny jsou nejprve z místnosti vytlačovány. 

V další fázi vývoje požáru vrstva kouře u stropu dosahuje horní úrovně otvoru a kouř je 

vytlačován z hořícího prostoru. Během krátkého časového okamžiku jsou plyny spolu 

s kouřem stále vytlačovány. To vede k porušení rovnováhy zachování hmoty a ve spodní 

úrovni otvoru dojde k nasátí studeného vzduchu. Spaliny jsou tedy z místnosti vytlačovány 

a čerstvý vzduch je do místnosti nasáván, vytváří se neutrální rovina, která má nulovou 

tlakovou diferenci. Pod neutrální rovinou se nachází podtlak a nad rovinou přetlak vůči 

okolnímu prostředí tzv. dvou-zónové rozvrstvení. Pro případ plně rozvinutého požáru nebo 

požáru, kdy požární kužel přisává velké množství vzduchu a tím jsou vztlakové síly malé, se 

pohybuje horká vrstva kouře v blízkosti podlahy. Na tento případ se nahlíží jako na jedno-

zónové rozvrstvení.  

Pro prostor, kde jsou plyny dobře promíchány, viz obrázek č. 5, můžeme jednoduše 

odvodit rovnice pro určení maximálních hodnot hmotnostních toků, rychlostí proudění, 

tlakové diference a také určení výšky neutrální roviny. Vychází se z rovnic zachování hmoty 

kde ag mm
⋅⋅

= , při současném zanedbání hmoty produkované hořením. Rovnice pro jedno-

zónové rozvrstvení jsou 1.11 – 1.15. 

Obrázek č. 5: Kouř v prostoru hoření dosahuje podlahy (teplota plynů je Tg) [8] 

 

- maximální hmotnostní tok vzduchu do prostoru :                              

( )dzzvWCm a

H

ada ⋅⋅⋅= ∫
⋅ 1

0

ρ         (1.11) 
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- maximální hmotnostní tok kouře z prostoru :  

( )
dz

gz
WCm

g

ga
Hu

gdg ⋅
⋅−⋅

⋅⋅⋅= ∫
⋅

ρ
ρρ

ρ
2

0

      (1.12) 

- výška neutrální roviny NHH =1 : 

3/1
0

1 )/(1 ga

H
H

ρρ+
=          (1.13) 

- maximální rychlost proudění vg,max; va,max 

g

gau
g

gH
v

ρ
ρρ ⋅−⋅

=
)(2

max,         (1.14) 

 

a

ga
a

gH
v

ρ
ρρ ⋅−⋅

=
)(2 1

max,         (1.15) 

Pozn. Vysvětlení použitých označení se nachází na konci této podkapitoly a je společné i pro následující rovnice.  

 

Kouřová vrstva nemusí vždy dosahovat podlahy, tím je prostor rozdělen na dvě vrstvy. 

V prostoru vymezujeme kromě neutrální roviny také výšku zakouření. Prostor je rozdělen 

do tří tlakových zón, viz obrázek č. 6. Celkové množství přisávaného vzduchu ma je tedy 

rozděleno do dvou složek ma1 a ma2. Kde hmotnostní tok ma1 se nachází mezi neutrální 

rovinou a výškou zakouření. Hmotnostní tok ma2 se nachází mezi výškou zakouření a spodní 

hranou otvoru.  

Obrázek č. 6: Prostor rozdělený kouřem na dvě vrstvy [8] 

 

Rovnice pro řešení tohoto příkladu jsou: 

- maximální hmotnostní tok z prostoru: 

dzzvWCm
Hnho

gdg )(
0

⋅⋅⋅= ∫
−⋅

ρ          (1.16) 
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- maximální hmotnostní tok vzduchu do prostoru :  

21 aaa mmm +=            (1.17)         dzzvWCm
HdHn

ada )(
0

1 ⋅⋅⋅= ∫
−⋅

ρ    (1.18)       

            ρ⋅⋅⋅== vACmm da

..

2    (1.19)        

- maximální rychlost proudění  vg,max;  va1,max; va2,max 

g

ga
z

gz
v

ρ
ρρ ⋅−⋅

=
)(2

)(    pro 0 < z < H0-HN   (1.20) 

 

g

ga
za

gz
v

ρ
ρρ ⋅−⋅

=
)(2

)(1     pro 0< z < HN-HD   (1.21) 

 

a

gaDN
a

gHH
v

ρ
ρρ ⋅−⋅−⋅

=
)()(2

2   z= HN-HD   (1.22) 

 

Kde:  

gm
⋅

, am
⋅

, 1am
⋅

, 2am
⋅

 hmotnostní průtoky     [kg.s-1] 

ga ρρ ,    hustota vzduchu, hustota spalin   [kg.m-3] 

dC    výtokový součinitel otvorů    [-] 

W , 0H    šířka otvoru, výška otvoru    [m] 

ga vv ,    rychlosti proudění vzduchu, spalin   [m.s-1] 

maxmax, ga vv   maximální rychlosti proudění vzduchu, spalin [m.s-1] 

NH , DH   výška neutrální roviny, výška kouřové vrstvy [m]  

1,hhu    velikost otvoru pro přívod, odvod plynů měřeno od neutrální roviny [m] 

g    gravitační konstanta     [m.s-2]  

z   proměnná výška v prostoru    [m] 

Ul P,P ∆∆   tlakové diference     [Pa] 

 

Výška neutrální roviny a výška kouřové vrstvy je v mnoha případech neznámá, 

počítačové programy při klasifikaci těchto výšek využívají znalosti hmotnostních toků 
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proudících do horní teplé vrstvy. Tyto toky se následně rovnají hmotnostnímu toku proudicího 

přes otvor ven.  

Počítačové programy například využívají k výpočtu hmotnostních průtoků Navier- 

Stokesových rovnic. 

3.2.5 Přenos tepla: [3, 8] 

Při požáru v uzavřeném prostoru je hlavním druhem přenosu tepla sálání (radiace), 

dále pak proudění (konvekce) a v neposlední řadě se jedná o vedení tepla (kondukci). 

Sálaní se od dvou zbylých druhů přenosu tepla liší tím, že nevyžaduje hmotné 

prostředí, přenos se uskutečňuje prostřednictvím elektromagnetického vlnění, které vzniká 

v důsledku rozdílného tepelného stavu těles [3]. Při dopadu na povrch jiných těles, případně 

při průchodu jinými tělesy, se pak mění část zářivé energie zpět na energii tepelnou [3]. 

Projev sálání od plamenů je dvojího druhu. Vnější, kdy plamen ohřívá okolí a sekundární 

zdroje a vnitřní, kdy plameny působí zpětně na primární zdroj požáru a způsobují tak jeho 

rychlejší tepelnou degradaci. Sálání se neprojevuje jen od plamenů, ale také od horní vrstvy 

kouře.  

Proudění vyžaduje hmotné prostředí, které vytvářejí vzdušiny. Při styku vzdušiny 

s pevnou překážkou (obklopující stěny) dochází k tzv. přestupu tepla. Pro přestup tepla – 

určení tepelného toku se používá Newtonova rovnice. 

Vedení tepla vychází z Fourierova zákona, který vyjadřuje závislost mezi hustotou 

tepelného toku a teplotním gradientem. Ve fázi rozvoje požáru hraje proces vedení tepla 

významnou úlohu, jelikož zajišťuje prohřev materiálu do hloubky. 
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 4. Modely požáru:  

Modely požáru či jejich počítačové aplikace se snaží vystihnout průběh požáru. Dělí 

se dle funkčního principu na matematické a na fyzikální modely požáru.  

 Fyzikální modely tvoří zkoušky prováděné ve zkušebnách, kdy se snažíme 

za zjednodušených podmínek simulovat vývoj požáru. Fyzikální modely podle velikosti 

dělíme na malo- resp. na velko- rozměrové. Velkorozměrové zkoušky se až na výjimky 

neověřují v laboratorních místnostech, ale využívá se skutečného prostředí. Jednu takovou 

výjimku můžeme nalézt v unikátní laboratoři v Cardingtonu (Velká Británie), ve které je 

možno provádět požární zkoušky na šestipodlažním dřevěném a osmipodlažním 

železobetonovém objektu [26].  

 Při realizaci malorozměrové zkoušky se vychází z teorie podobnosti, například 

využitím Froudova čísla pro vyjádření proudění plynů při požáru. Nevýhodou 

malorozměrových laboratorních zkoušek je skutečnost, že jsou omezeny výkonem požáru 

okolo 20 MW [20], což odpovídá požáru jedné místnosti nebo skupině několika menších 

místností. Rovněž není možné zkoumat všechny projevy požáru najednou. Z tohoto hlediska 

je vhodné  pomocí výpočetní techniky využít matematických modelů.  

 Matematické modely požáru [18], jak už název naznačuje, vycházejí ze soustav 

matematických rovnic nejčastěji diferenciálních, které se snaží vystihnout chování požáru. 

Některé zjednodušené rovnice mohou být řešeny pouze pomocí kalkulačky či tabulkového 

procesoru Excel. „Ruční metodiky výpočtu“, jak jsou někdy tyto zjednodušené postupy 

výpočtů označovány, poskytují dobré odhady pro některé účinky požáru (odhad zda 

v prostoru nastanou podmínky pro možný vznik „flashoveru“, atd.). Neposkytují již celkovou 

analýzu vývoje požáru, která zahrnuje časově závislé fyzikální a chemické děje. První 

počítačové programy, které celkovou analýzu vývoje zahrnují, se objevují zhruba 

od padesátých let 20. století. Historické modely pracovaly jen s jednou místností a s hořením 

v ustáleném stavu.  

5. Matematické modely požáru:  

 Matematické modely požáru se dělí do dvou hlavních skupin. První skupinu tvoří 

matematické modely deterministické, které procesy související s požárem vysvětlují pomocí 

matematického vyjádření základních fyzikálních a chemických rovnic. Základem jsou 

diferenciální rovnice zachování hmoty a energie. V případě složitějších požárních scénářů se  

uplatní rovnice zachování hybnosti.  
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Scénář požáru [19] je vysvětlen jako kvantitativní popis průběhu požáru, který odliší 

konkrétní požár od ostatních požárů. Ke kvantitativnímu popisu průběhu požáru se používá 

klasifikování jednotlivých fází požáru a okolních podmínek, které mají na průběh požáru 

podstatný vliv. 

 Druhou skupinu programů najdeme pod označením pravděpodobnostní modely. Tyto 

modely nevycházejí přímo z fyzikálních nebo chemických projevů, charakterizujících chování 

požáru, ale využívají získaných statistických pravděpodobností o možném vzniku 

a následném vývoji požáru.  

5.1 Deterministické modely požáru:   

Deterministické modely požáru mají v praxi široké pole působnosti. Aplikace 

deterministických modelů nepokrývají pouze oblast zjišťování přenosu tepla či šíření kouře. 

Modely lze využít i při řešení problémů souvisejících s detekcí kouře, k ověření aktivace 

a funkce sprinklerů, k zjišťování teplot v konstrukcích nebo k posouzení evakuace osob 

z objektu zasaženého požárem. Přestože literatura [4] kategorizuje modely požáru následovně:  

a) zónové modely 

b) modely typu pole 

c) modely pro zjištění rychlosti odezvy detektoru  

d) evakuační modely 

e) modely pro stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

f) ostatní modely 

tvoří základ deterministických modelů požáru zónové modely a modely typu pole. Stručná 

charakteristika těchto dvou zmíněných modelů je uvedena níže.  

 Příloha A: Seznam vybraných deterministických modelů obsahuje tabulku 

„nejznámějších“ modelů, které by mohly být využity v požárním inženýrství.  

5.1.1 Zónové modely požáru: 

 V 70. letech začaly výzkumné organizace a univerzity zabývající se modelováním 

požárů vyvíjet zónové modely. Nejčastějším typem zónového modelu se stal tzv. dvou-zónový 

model simulující požár v uzavřeném prostoru.  

 Princip zónových modelů [4, 23] spočívá v rozdělení objemu místnosti do dvou 

homogenních vrstev neboli do dvou kontrolních objemů. Horní teplou vrstvu (kontrolní 

objem CV1) vyplňují zplodiny hoření a dolní vrstvu (kontrolní objem CV2) tvoří chladnější 

(přisávaný) vzduch. Zónové modely řeší čtyři diferenciální rovnice zachování hmoty 

a energie – dvě pro dolní vrstvu a dvě pro vrstvu horní. Příčina zanedbání rovnice zachování 
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hybnosti vyplývá z předpokladu neprobíhajícího proudění uvnitř vrstev. Rovnice hybnosti se 

ovšem v zónových modelech vyskytují a to ve tvaru Bernoulliho rovnice, která řeší výměnu 

plynů s okolním prostředím. Další rovnice, s kterými model počítá, jsou rovnice přenosu 

tepla.  

Na obrázku č. 7 jsou znázorněny kontrolní objemy CV1 a CV2 [8]. Kontrolní objem 

CV1 zahrnuje produkty hoření, vzduch obsažený 

v horní teplé vrstvě plus objem kužele požáru. 

Objem kužele požáru se často zanedbává. Spodní 

hranice teplé horní vrstvy se pohybuje 

s kontrolním objemem a tím nedochází k přenosu 

spalin mezi vrstvami. Rychlost kontrolního 

objemu podél rozhraní je potom rovna rychlosti, 

kterou spaliny proudí ven. Zbytek plynů 

v místnosti tvoří kontrolní objem CV2. 

Obrázek č. 7: Kontrolní objemy pro dvou-zónový model požáru [8] 
 

 Zónové modely požáru využívají značných zjednodušení. V knize [8] nalezneme výčet 

těchto zjednodušení: 

a) homogenita dolní a horní teplé vrstvy je vyjádřena teplotou a částicovým složením  

b) plynné prostředí představuje ideální plyn – veličiny molární hmotnosti a měrného tepla 

jsou konstantami 

c) proudění hmoty způsobuje tlakové diference nebo efekt promíchání tzv. „mixing effects “  

d) zdroj požáru v zónovém modelu se stanovuje pomocí parametru množství paliva a jeho 

energetického uvolňování  

e) neuvažuje se s výpočtem doby potřebné k přenosu zplodin hoření ke stropu místnosti 

f) tepelná kapacita předmětů, které jsou v místnosti se zanedbává a počítá se pouze s účinky 

stavebních konstrukcí (např. se stěnami ) 

g) místnost u většiny zónových modelů se předpokládá ve tvaru kvádru či krychle 

h) v zónových modelech se zanedbává tření tekutin 

 

 Rovnice zachování hmoty (částic) a energie pro zónové modely požáru. [8] 

 a) rovnice zachování hmoty pro kontrolní objem (vrstvu): 

∑
=

⋅
=+

n

j

jm
dt

dm

1

0          3.01  
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Aplikací rovnice 3.01 na obrázek č. 7 můžeme rovnici zachování hmoty vyjádřit ve tvaru: 

feg

j

j mmmm
⋅⋅⋅

=

⋅
−−=∑

3

1

        3.02 

Kde: 

m  hmotnost        [kg] 

dt

dm
 rychlost změny hmoty plynů     [kg.s-1] 

jm
⋅

 hmotnostní tok směsi proudící přes kontrolní průřez  [kg.s-1] 

gm
⋅

 hmotnostní průtok spalin z ventilačního otvoru  [kg.s-1] 

em
⋅

 hmotnostní tok vzduchu proudící do požárního kužele vlivem směšování [kg.s-1] 

fm
⋅

 rychlost uvolňování paliva      [kg.s-1] 

pm
⋅

 hmotnostní tok směřující do horní teplé vrstvy   [kg.s-1] 

Také platí:  

fep mmm
⋅⋅⋅

+=          3.03 

S rovnicí zachování hmoty souvisí také rovnice zachování částic:  

( ) lossifiiji

N

j

j
i mmyYYm

dt

dY
m ,,

1

⋅⋅

=

⋅
−=−⋅+∑       3.04 

Kde: 

iY  hmotnostní zlomek látek       [-] 

jiY ,  i-tá částice vstupující nebo vystupující v j-tém toku (proudu) [-] 

iy  produkty spalování paliva      [-] 

lossim ,

⋅
 ztráty částic následkem jejich usazování    [kg.s-1] 

 

b) rovnice zachování energie:  

⋅
=+∫∫∫ ∫∫ QdShvudV

dt

d

cv CS

nρρ        3.05 

Kde: 

ρ  hustota v kontrolním objemu     [kg.m-3] 

u  specifická vnitřní energie kontrolního objemu   [J.kg-1] 

V  kontrolní objem       [m3]  

h  specifická entalpie       [J.kg-1] 

v  normálová rychlost        [m.s-1] 
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S  plocha         [m2] 

⋅
Q  množství energie, která byla dodána nebo odebrána z kontrolního objemu [kW] 

5.1.2 Modely typu pole:  

Modely typu pole řadíme mezi nejpropracovanější počítačové programy k simulaci 

požáru v uzavřeném prostoru. V praxi je označujeme zkratkou CFD modely „Computational 

Fluid Dynamics Models“. Metoda, kterou tyto modely používají, spočívá ve vytvoření 

trojrozměrné výpočetní sítě. Což znamená rozdělit objem místnosti na velký počet malých 

trojrozměrných krychliček či kvádrů tzv. buněk. Rozměry buněk se dle požárního scénáře 

pohybují v rozsahu milimetrů až metrů. Základem výpočtu jsou opět rovnice zachování hmoty, 

energie a rovněž i hybnosti. Ve výpočtech se objevují další proměnné, příkladem je viskozita 

tekutin. Základ CFD modelů tvoří prostorové, nestacionární, nelineárně parciálně 

diferenciální rovnice tzv. Navier-Stokesovy rovnice. [23] 

Počítač během simulace řeší pohyb kouře a tepla mezi buňkami. V určitém časovém 

okamžiku je možné nalézt teplotu, rychlost a koncentraci plynů uvnitř každé buňky. Tak jako 

v zónových modelech jsou vlastnosti pro každou vrstvu konstantní, jsou zde konstantní 

vlastnosti pro každou buňku, kterých je mnohonásobně víc, a tak je i znázornění požáru 

mnohem přesnější. Složitost modelu typu pole ovšem vyžaduje rozsáhlé odborné znalosti 

uživatele a vyšší výkonnost výpočetní techniky, ale na druhou stranu dovoluje řešit složité 

požární scénáře. 

  

CFD modely [8] obvykle obsahují dílčí modely 

„submodely“, které řeší specifické problémy 

daného požárního scénáře. Jedná se například 

o dílčí modely řešící turbulenci, sálání nebo 

samotný proces hoření (spalování).  

 

 

Obrázek č. 8: CFD model – rozdělení geometrie na velký počet buněk [8] 

 

Skutečný požár doprovází turbulentní proudění tekutin (plynů). Dílčí model, který řeší 

numerickou simulaci turbulentního prostředí, může využívat tři odlišné teoretické přístupy [9].  

a) metoda přímé numerické simulace (DNS – Direct Numerical Simulation)  
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– tato metoda klade vysoké nároky na kapacitu počítače a vyžaduje velké 

množství buněk malých rozměrů – jemnou výpočetní síť 

– jemná výpočetní síť musí pokrýt nejmenší turbulentní víry 

b) metoda velkých vírů (LES – Large Eddy Simulation)  

– metoda je založena na modelování velkých vírů 

– s účinky malých turbulentních vírů se může počítat nebo mohou být 

ignorovány  

– většina dnešních modelů typu pole mají právě tento přístup jako 

standardní nastavení 

c) metoda časového (Reynoldsova) středování (RANS – Reynolds Averaged Navier- 

Stokes equations)  

– zahrnuje k-ε model  -   relativně jednoduché modely, rychlý výpočet 

      -   má však omezení pro požární aplikace 

  - jsou řešeny dvě přenosové rovnice, kde první 

rovnice stanovuje kinetickou energii k a druhá 

rovnice rozptyl kinetické energie ε. 

 

Další dílčí model se zabývá problematikou sálání, která se řeší ve dvou krocích [8]. 

Prvním krokem je vhodný výběr metody pro řešení integrální-diferenciální rovnice. Metody 

jsou rozděleny na matematické, statistické, zónové a hybridní. Druhým krokem je analýza 

vzniklých produktů hoření a jejich schopností vyzařovat energii.  

 „Submodel“ zabývající se spalováním zahrnuje mechanismy, pomocí kterých jsou 

látky vytvářeny nebo transformovány. Uvnitř plamene probíhá v daném časovém okamžiku 

tisíce přeměn. V této oblasti se používají dvě metody a to metoda EDC „Eddy Dissipation 

Concept“ a metoda laminárního plamene tzv. „Laminar flamelet“. 

5.2 Pravděpodobnostní modely požáru:  

 Pravděpodobnostní modely, jak už bylo v úvodu kapitoly zmíněno, využívají a zároveň 

vytvářejí statistické předpovědi o možném vzniku a následném vývoji požáru. Celkový průběh 

požáru je poskládán z jednotlivých fází, kdy pomocí pravděpodobnosti vyjadřujeme možné 

přechody mezi samostatnými fázemi. Pravděpodobnosti přechodů mezi fázemi požáru 

vycházejí z experimentálních měření a ze statistik, týkajících se požáru. V matematickém 

modelování požáru máme na mysli tři druhy pravděpodobnostních modelů. Jedná se o modely 

síťové, statistické a simulační.  
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V praxi můžeme zjistit, že pravděpodobnostní model bude kombinovaný s modelem 

deterministickým. Takovéto modely následně označujeme jako hybridní. Kombinaci mezi 

modely si můžeme představit jako scénář požáru, který je definován vstupními proměnnými, 

ale zároveň tyto proměnné vycházejí ze získaných pravděpodobností. Tohoto principu se 

využívá pro analýzu nejistot v deterministických modelech.  

6.  Požár v objektu modřanského cukrovaru – velkorozměrová fyzikální 

zkouška: 

Technický ústav požární ochrany v Praze realizoval ve dnech 20. 8. 2007 a 21. 8. 2007 

velkorozměrovou fyzikální zkoušku požáru v uzavřeném objektu. Pro zkoušku byl použít 

objekt bývalého cukrovaru. Některé z prázdných prostorů cukrovaru byly opětovně vybaveny, 

tak aby znázornily místnosti kuchyně a ložnice. Samotná zkouška se uskutečnila ve dvou 

dnech. První den zkoušky se týkal simulace reálného požáru kuchyně (20. 8. 2007). Druhý 

den přišla na řadu simulace reálného požáru ložnice (21. 8. 2007).  

Tato práce se dál zaměřuje jen na reálnou zkoušku požáru ložnice. K vytvoření 

scénáře požáru v matematickém modelu, který by taktéž simuloval požár ložnice a jehož 

výsledky by byly srovnány s výsledky fyzikální zkoušky, je nutné nejprve provést rozbor 

fyzikální zkoušky. Rozbor fyzikální zkoušky je zaměřen na geometrii prostoru s veškerým 

rozmístěním předmětů a měřících přístrojů. Následně také následuje popis samotného průběhu 

požáru.  

6.1 Popis místnosti ložnice: 

 Půdorysná plocha ložnice činí 20 m2 se světlou výškou 2,6 m. Obvodové nosné zdivo 

tloušťky cca 300 mm bylo provedeno z plných cihel. Stěna mezi místnostmi ložnice 

a kuchyně byla zděná nenosná příčka tloušťky 150 mm. Strop byl dřevěný trámový se 

záklopem. Střecha cukrovaru byla sedlová, pokryta asfaltovými pásy. Podlaha byla betonová, 

pokryta měkčeným PVC a zároveň kobercem s nylonovými vlákny. V prostoru ložnice byly 

rozestavěny předměty, které lze nalézt na obrázku č. 9 a v tabulce č. 1.  

V ložnici se kromě předmětů, které jsou zakresleny na již zmíněném obrázku 

a popsány v tabulce č. 1, nacházely také textilie ve formě oblečení, ubrusů, ložního prádla 

a potahů křesel. Oblečení bylo pohozeno nejen na posteli a křesle, ale také bylo uloženo 

v šatních skříních. Na posteli byly rozmístěny polštáře s pokrývkami. Polštáře byly také 

naskládány na pohovce. Dále se v místnosti nacházel papír ve formě knížek, časopisů a tapet. 
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V neposlední řadě je nutno zmínit rákosovou stěnu, která vyplňovala úzkou mezeru mezi 

postelí a zdmi.  

 Materiálové složení předmětů, které pro tuto práci poskytl Technický ústav požární 

ochrany se nachází v Příloze B: Údaje poskytnuté Technickým ústavem požární ochrany.  

 

     Tabulka č. 1: Rozmístění předmětů v ložnici během simulace požáru 

 

Obrázek č. 9: Rozmístění předmětů v ložnici během simulace požáru 

6.2 Cíl zkoušky:  

 Zkouška si kladla za cíl ověřit šíření a projevy požáru v uzavřeném prostoru 

a následně získané informace z této zkoušky využít pro možné potřeby matematického 

modelování požáru. Technický ústav požární ochrany se při zkoušce zaměřil na změny těchto 

parametrů:  

a) nárůst teploty v prostoru ložnice 

b) nárůst hustoty tepelného toku 

c) měření rychlostí proudění spalin z místností  

Číslo 

předmětu 
Název předmětu 

Rozměry [m] 

(x, y) 

1 manželská postel (2 x 1,8) 

2 skříň (2,1 x 0,4) 

3 televize (0,7 x 0,3) 

4 psací stůl (0,5 x 1,2) 

5 police (0,3 x 0,1) 

6 pohovka (0,8 x 2,2) 

7 křeslo (0,8 x 0,7) 

8 křeslo  (0,8 x 0,7) 

9 šatní skříň (0,8 x 0,5) 

10 šatní skříň (0,9 x 0,5) 

11 noční stolek (0,4 x 0,6) 

12 noční stolek (0,4 x 0,6) 

13 koberec (5 x 4) 

14 stůl (0,5 x 1) 

15 židle (0,3 x 0,3) 
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d) obsah toxických plynů ve spalinách a pokles kyslíku v prostoru následkem hoření 

6.3 Druh a rozmístění měřících přístrojů:  

Rozmístění měřicích přístrojů vycházelo z normy ISO 9705 : Fire test – Full-scale 

room test for surface products. 

 Teplota byla měřena termoelektrickými články (termočlánky). První skupina 

termočlánků byla umístěna v levém horním rohu (viz hnědý kruh na obrázku č. 9). Druhá 

skupina termočlánků byla umístěna na stropě. Pozice a typ termočlánků je možné nalézt 

v Příloze B: Údaje poskytnuté Technickým ústavem požární ochrany. 

 Nárůst hustoty tepelného toku byl měřen radiometrem umístěným v blízkosti 

vstupních dveří (modrý čtverec na obrázku č. 9). Radiometr byl umístěn ve výšce 1,4 m. Typ 

radiometru byl Schmidt-Boelter.  

 Termočlánky spolu s radiometrem byly připojeny k autonomní měřící ústředně 

MS98CW.  

 Rychlost proudění spalin a jejich toxické složení bylo měřeno přístrojem umístěným 

v pravém horním rohu dveří mezi kuchyní a ložnicí. Použitý měřící přístroj byl Multi-gas 

Monitor (PGM50-5P).  

 Prostor ložnice byl při simulaci požáru snímán také kamerou.  

6.4 Zdroj zapálení:  

 K zapálení hořlavého materiálu sloužilo elektrické topení se spirálou, které 

představovalo sálavý zdroj energie. Topná spirála elektrického topení dosahuje teploty 900 –

1000 °C [2]. 

6.5 Průběh simulace požáru:  

 Na začátku zkoušky se teplota pohybovala okolo 22 °C. Předměty v prostoru byly 

navlhlé až mokré z důvodu nepříznivého venkovního počasí (mezi přípravou a samotnou 

zkouškou dva dny vytrvale pršelo). Tato poslední zmiňovaná skutečnost silně ovlivnila vývoj 

simulace požáru. Průběh simulace požáru je rozepsán v tabulce č. 2.  

 Grafy, které byly získány zpracováním naměřených hodnot je možné nalézt v Příloze 

B: Údaje poskytnuté Technickým ústavem požární ochrany. 
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Tabulka č. 2: Průběh simulace požáru v místnosti ložnice 

Skutečný 
čas 

AM 

Čas 

simulace 

t [min] 

Průběh simulace požáru v prostoru ložnice 

9.21 0,0 

     Na postel je vložen iniciační zdroj. Kolem sálavého zdroje je 
vhodně naskládán materiál, který by měl umožnit rychlé vznícení. 
Jedná se o polštář a peřinu s péřovou výplní spolu s rozházeným 
oblečením.  

9.22 1,16 
     Materiál, na který působí sálavý zdroj, začíná doutnat. V kouři se 
nacházejí toxické produkty nedokonalého hoření. 

9.23 1,97      Na postel je vložena plastová láhev s naftou tzv. akcelerátor. 

9.32 11,5 
     Objevuje se nejistota, zda vůbec může takovýmto způsobem dojít 
ke vzniku plamenného hoření a zda spíš nedojde k zániku tepelné 
degradace materiálu. 

9.37 16,23 

     K nedokonalému hoření byl umožněn přísun vzduchu 
(nadzvednut polštář v místě nedokonalého hoření) a do oblasti hoření 
bylo vloženo další palivo – papír. V tomto okamžiku dochází 
k plamennému hoření.  

9.43 21,76 
     Výška plamenů výrazně poklesla a rychlost šíření požáru  
po povrchu se zpomaluje. Teplota v místnosti klesá a předpokládá se, 
že hoření samo přestane. 

9.51 30,00 
     Již dříve vložená láhev s naftou je přisunuta blíže k šířícímu se 
plameni. Neutrální vrstva klesá k podlaze. Prostor začíná být celý 
vyplněn kouřem. Teplota stále klesá. 

9.52 31,50 
     Do prostoru hoření je přidáno další palivo – papír. Dochází znovu 
k rozvoji plamenného hoření. 

9.53 32,03 

     Došlo k roztržení nádoby s naftou a k velmi intenzivnímu hoření. 
Plameny dosahují stropu a požár se během okamžiku rozšiřuje 
na celou postel. Hoří rákosová stěna a tapety. Od tohoto okamžiku 
začínají postupně hořet i ostatní předměty v prostoru. Vzniká velké 
množství kouře, které uniká ventilačními otvory ven a zároveň je 
tento kouř nasáván spolu se vzduchem zpět do prostoru kuchyně.  

10.04 43,00      Pravděpodobně byla zahájena hasební činnost 

10.21 60      Konec měření parametrů požáru. Konec zkoušky. 
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Následující série obrázků zobrazuje průběh simulace požáru. Obrázky byly získány 

z videozáznamu, který pro tuto práci opět poskytnul Technický ústav požární ochrany.  

 

 

Obrázek č. 10: Série obrázků znázorňující vývoj požáru v ložnici modřanského cukrovaru 

Čas 9.21 Čas 9.20 Čas 9.21 

Čas 9.22 Čas 9.23 Čas 9.32 

Čas 9.37 Čas 9.37 Čas 9.43 

Čas 9.52 Čas 9.52 Čas 9.53 

Čas 9.56 Čas 10.00 Čas 10.08 
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7.  Matematické modelování v modelu FDS:  

 K simulaci požáru pomocí matematického modelování byl na základě níže zmíněných 

skutečností vybrán deterministický model požáru Fire Dynamics Simulator (FDS): 

a) jde o deterministický model typu pole  

b) má dobré výsledky simulace požáru v uzavřeném prostoru prezentované organizací 

NIST 

c) umožňuje simulaci různých požárních scénářů 

d) vykresluje šíření plamenů po povrchu materiálu 

e) program je nekomerční  

 

Úvodem: 

Vývoj FDS trvá již zhruba 25 let pod záštitou americké společnosti NIST (National 

Institute of Standards and Technology), ale veřejnost ho může používat teprve od roku 2000. 

Nejnovější verzí programu je FDS 5, která byla zveřejněna v roce 2007. Součástí FDS je 

program Smokeview, který zajišťuje tvorbu animací a obrázků vytvořených požárních scénářů. 

FDS je nekomerční program, který hlavně dotuje a vyvíjí organizace NIST. Program nalézá 

své uplatnění jak při návrhu požárně bezpečnostních zařízení (kouřových detektorů, 

sprinklerů), tak i k zjišťování šíření požáru v různých objektech a je také skvělým nástrojem 

pro studium základů dynamiky požáru a samotného hoření. Program, jako jeden z mála 

programů, vykresluje kromě šíření kouře také šíření plamenů po povrchu  

7.1 Stručná charakteristika programu:  

FDS [12, 13] řadíme do skupiny CFD modelů, jejichž základ vychází z dynamiky 

tekutin. V numerických výpočtech se využívá Navier-Stokesova rovnice, která je vhodná 

pro teplotně řízené proudění tekutin se zohledněním přenosu kouře a tepla od požáru. Většina 

parciálních derivací se řeší numerickou metodou konečných rozdílů. Pro některé veličiny se 

také využívá metoda konečných objemů. K simulaci pohybu kouře či kapiček vody se 

používají Lagrangianovy částice. Samotný výpočet je velice ovlivněn jemnosti sítě, která se 

musí vhodně navolit v závislosti na druhu řešené simulace. 

FDS obsahuje, stejně jako jiné modely typu pole, dílčí modely. Jedná se 

o hydrodynamický submodel, v rámci kterého se mimo jiné řeší turbulence plynů 

doprovázející hoření. K řešení turbulence se používá především metody velkých vírů. 

Při použití velmi jemné sítě lze použít metodu přímé numerické simulace. FDS obsahuje dva 

typy dílčích modelů, které se zabývají samotným procesem hoření. Pro většinu scénářů požáru 
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se využívá návrhu zlomku směsi tzv. „mixture fraction concept“, který kvantitativně vyjadřuje 

palivo a produkty hoření. Zlomek směsi „mixture fraction“ je definován poměrem 

vyskytujících se jednotlivých plynů k celkové směsi látek v daném objemu. Zlomek plynné 

směsi Z (x,t) je funkcí času a prostoru. V druhém typu modelů reagují jednotlivé částice plynů 

podle odvozených Arrheniusových reakčních parametrů. Přenos tepla sáláním řeší model, 

který zahrnuje rovnice určené pro šedá tělesa (plyny). V omezeném počtu případů může být 

místo modelu pro šedé těleso použit širokopásmový model, který poskytuje lepší spektrální 

rozhraní.  

Program FDS pracuje s níže uvedenými rovnicemi. Jedná se o základní rovnice 

zachování hmoty, energie a hybnosti pro Newtonovou tekutinu. 

a) rovnice zachování hmoty 

bmu
t

,,.,

=⋅∇+
∂
∂ ρρ

         5.01 

b) rovnice zachování hybnosti  (Druhý Newtonův zákon) 

( ) ijbfgpuuu
t

τρρρ .∇++=∇+⋅∇+
∂
∂

      5.02 

c) rovnice zachování energie (První zákon termodynamiky) 

( ) ε+∇−−+=⋅∇+
∂
∂ ,.,,,.,,,.,

qqq
Dt

Dp
phuph

t b       5.03 

Kde: 

ρ  hustota tekutiny       [kg.m-3] 

t  čas         [s] 

∇  Hamiltonův vektorový operátor (nabla operátor) 

u  vektor průměrné rychlosti      [m.s-1] 

bm
,,.,

 množství uvolněného paliva z jednotkového objemu  [kg. s-1.m-3] 

p  tlak         [Pa]  

bf  vektor vnější síly       [N]  

jit ,  tenzor vazkých napětí      [Pa] 

h  entalpie        [J.kg-1] 

,,.,

q  množství uvolněné energie z jednotkového objemu  [kW.m-3] 

bq
,,.,

 energie přenesená do vypařujících se kapek    [kW.m-3] 

,.,

q  tepelný tok přenesený vedením a sáláním    [kW.m-2] 
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ε  rychlost disipace       [m2.s-3] 

 7.3 Vstupní data pro modelování v programu FDS: 

 Veškeré vstupní informace, které program od uživatele vyžaduje, se zadávají 

v běžném textovém editoru. Zpravidla jde o údaje, týkající se geometrie požárního scénáře 

a vnějšího prostředí, velikosti výpočtové oblasti (velikost a množství buněk tvořících síť), 

vlastnosti použitých materiálů a jejich kinetika hoření. Do vstupního datového souboru se 

rovněž zadávají požadavky na výstupní veličiny. 

V rámci zadávaní vstupních informací lze využít komerční program PyroSim. Jedná se 

o nástavbu interaktivního grafického uživatelského programu FDS. 

7.3.1 Definování vlastností použitých materiálů a kinetiky hoření: 

Základem geometrie jsou pravoúhlé bloky (překážky), ke kterým jsou vždy přiděleny 

materiálové vlastnosti. Materiál se zadává pomocí jeho termodynamických vlastností 

(hustoty, měrné tepelné kapacity, součinitele tepelné vodivosti, emisního součinitele). Další 

vstupní informace o materiálu zahrnují jeho chování během pyrolýzy, vypařování (spalné 

teplo, rychlosti probíhajících reakcí, teplo spotřebované během reakce, konstanty Arrheniovy 

rovnice, atd.). Známe-li tyto materiálové vlastnosti, známe zároveň kinetiku hoření daného 

materiálu. Poslední zmiňované informace nejsou ovšem běžně publikovány a pro mnohé 

materiály jsou neznámé.  

 Jestliže není známo chování materiálu během pyrolýzy, nedefinuje se kinetika hoření 

materiálu, ale přímo se stanovuje množství uvolněného tepla (HRR) nebo rychlost pyrolýzy 

z objektů nacházejících se v požárním scénáři.  

7.3.2 Výpočtová oblast – velikost a množství buněk tvořících síť:  

 Každý namodelovaný příklad v sobě zahrnuje příkazové řádky, které charakterizují 

velikost prostoru a jeho rozdělení na buňky, pro které se budou uskutečňovat samotné 

výpočty. Buňky dohromady vytvářejí síť [13, 25], která je v zahraniční literatuře označena 

výrazem „mesh“. Je velmi důležité si uvědomit, že předměty nacházející se ve výpočtové 

oblasti, se vždy přizpůsobují velikosti buněk.  

 Aby bylo dosaženo optimální přesnosti výpočtů, musí mít buňky ve všech třech 

směrech (os X, Y, Z) přibližně stejnou velikost. FDS používá při výpočtech ve směru osy y 

a osy z Poissonovou rovnici, která je založena na Fourierových transformacích. Proto by tyto 

osy měly být rozděleny počtem buněk, který vychází z exponenciální formy 2u.3v.5w. V praxi 

se při zachování předchozího pravidla postupuje tak, že se nejprve vytvoří hrubá síť, která se 
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postupně zjemňuje. Počet buněk se zvětšuje tak dlouho, dokud již nebudou patrné rozdíly 

mezi jednotlivými kroky zjemňování.  

Jestliže použijeme jemnější síť buněk, dosáhneme tak přesnějších výsledků 

numerických rovnic. Například zmenšením velikosti buněk o polovinu se sníží diskretizační 

chyba (odchylka neboli též chyba jednoho kroku) v řešení čtyřikrát. Rovnice, s kterými 

program počítá, jsou ovšem nelineární, tím nedojde ke snížení celkové chyby ve výpočtu 

o stejnou hodnotu. Zvětšením množství buněk se sice bude zvětšovat dosažená přesnost, ale 

naopak bude narůstat čas simulace a také se budou zvětšovat nároky na výkonnost počítače. 

Tak například při již zmíněném zmenšení buněk o polovinu, se čas výpočtu násobí 

koeficientem 16. Při volbě sítě je tedy nutné volit vhodný kompromis mezi dosaženou 

přesností a možnostmi počítače.  

 Obrázek č. 11 [25] znázorňuje časovou závislost teploty uvnitř požárního kužele. 

Přičemž je patrné, že při zmenšení velikosti buněk se přibližujeme k hodnotám, které byly 

předem naměřeny pomocí fyzikálních zkoušek.  

 

Obrázek č. 11: Vliv velikosti buněk na dosažené výsledky 

 
Výpočtovou oblast dělíme nejen na jednotlivé buňky sítě, ale můžeme vytvořit 

pro jednu simulaci více sítí, přičemž velikost a množství buněk může být pro každou síť zcela 

rozdílné. Jelikož sítě buněk mohou mít jiná nastavení, například již zmiňovanou velikost nebo 

časový krok, čas výpočtu a požadavky na výpočetní techniku se můžou taktéž snížit.  

7.3.3 Výstupní veličiny:  

 Rozsah výstupních veličin se odvíjí od použitého požárního scénáře. Obvykle se 

zjišťují změny vlastností plynů (např. teplota, rychlost proudění, chemické složení, 

koncentrace kouře, množství uvolněné energie z jednotky objemu, tlak či hustota plynů, atd.). 
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Někdy je také vhodné znát změny veličin souvisejících s povrchem předmětu (teplota 

povrchu, hustota tepelného toku, atd.) nacházející se v místnosti zasažené požárem nebo 

v navazujících místnostech. Je nutné si však uvědomit, že výpočet a následné zobrazení 

většiny zmiňovaných veličin značně zatěžuje a prodlužuje dobu výpočtu. Jeden z úkolů je 

tedy zvolit vhodné sledované veličiny. Výstupní hodnoty jsou uloženy v běžném tabulkovém 

editoru (Excel). K vizualizaci průběhu požáru se používá již zmiňovaný program Smokeview. 

8. Návrh modelových příkladů – scénářů požáru: 

V rámci simulace požáru ložnice v prostoru modřanského cukrovaru byly vytvořeny 

dva scénáře modelových příkladů. Každý scénář byl namodelován ve dvou verzích 

(dohromady byly vytvořeny dvě dvojice modelových příkladů). První dvojice zachycovala 

požár postele, která tvarem, velikostí a umístěním odpovídá posteli použité v průběhu požární 

(fyzikální) zkoušky cukrovaru. Ostatní předměty, které byly během této zkoušky v prostoru 

přítomny, byly zcela zanedbány. Druhá dvojice již zohlednila veškeré předměty, které se 

v ložnici modřanského cukrovaru nacházely.  

Modelové příklady (scénáře požáru) byly ve dvojici téměř identické. Lišily se pouze 

zvolenou sítí, kdy druhý scénář z posuzované dvojice byl vždy navržen na jemnější síť buněk. 

Důvodem použití jemnější sítě byla chyba, která se objevila vždy v prvním navrženém scénáři 

ze dvojice. Chyba se projevovala neúčastí peřiny v procesu hoření. Přestože hořely materiály 

kolem peřin a polštářů a teplota povrchu peřin dosahovala již teplot vzplanutí, peřiny se stále 

chovaly vůči požáru inertně. Ovšem když byl vytvořen scénář požáru jehož předmětem byl 

vzorek, se stejnou materiálovou skladbou jako peřina, ale byla použita jemnější síť buněk, 

vzorek začal hořet v okamžiku dosažení iniciační teploty.  

Modelové příklady byly spuštěny v relativně vhodně vybavené místnosti určené 

pro matematické modelovaní na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Počítače vyhrazené 

pro matematické modelování jsou zde doplněny vlastními záložními napájecími jednotkami. 

Během průběhu výpočtů, které měly probíhat několik dní, došlo k déletrvajícímu vypnutí 

elektrické energie, což způsobilo zastavení výpočtů a automatické vypnutí počítačů. Tato 

situace způsobila zastavení probíhajících výpočtů obou dvou scénářů s nastavenou jemnější 

sítí buněk. Po shlédnutí výstupních souborů bylo zjištěno, že počítače byly vypnuty přibližně 

po třech dnech od spuštění. Diplomant se o vypnutí dozvěděl až po dalších čtyřech dnech. 

Přestože byl výpočet okamžitě opakovaně spuštěn, nepodařilo se získat vlivem časové 

náročnosti výpočtu odpovídající množství dat, které tato diplomová práce vyžaduje.  
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Tato práce tedy dál pracuje se scénáři, které obsahují chybu, způsobenou z největší 

pravděpodobností značně hrubou síti. 

První část této kapitoly se zabývá časově nejnáročnější částí matematického 

modelování – sběrem vstupních informací. A je společná pro oba dva scénáře požáru. Oba 

scénáře mají také společné požadavky na měření jednotlivých fyzikálních veličin a rozmístění 

měřících přístrojů. 

8.1 Materiálové vstupy:  

 Základní informace o použitých zařizovacích předmětech a jejich materiálových 

komponentech vyplývají z dat poskytnutých Technickým ústavem požární ochrany 

viz. Příloha B: Údaje poskytnuté Technickým ústavem požární ochrany. 

Termodynamické vlastnosti materiálů je možno nelézt v mnoha publikacích2. Pro tuto 

oblast informací byly využity tyto literární zdroje [13, 15, 22].  

 Získat podrobnější informace o chování materiálu během zahřívání a následně 

v průběhu požáru je velice obtížné. Výzkumná organizace (NIST) používá pro tyto účely 

metodu kónické kalorimetrie (ASTM E 1354-04a)3. Kónický kalorimetr je zařízení, pomocí 

kterého lze stanovit množství uvolněné energie, rychlost pyrolýzy, efektivní výhřevnost či 

vývoj kouře. Výsledky fyzikálních veličin z této metody jsou ve tvaru, který požaduje 

program FDS. Fyzikální veličiny (množství uvolněné energie, rychlost pyrolýzy) jsou 

vztaženy na jednotkovou plochu. Organizace NIST je také tvůrcem mnoha publikací, 

ve kterých ověřuje platnost a použití programu FDS. Některé z těchto publikací obsahují 

výpis programu, ve kterém lze nalézt veškeré vstupní hodnoty (reakční tepla a teploty, 

konstanty Arrheniovy rovnice atd.). Je nutné však upozornit, že publikací s celým výpisem 

programu je velmi málo a většinou neuvádějí zdroje, odkud byly informace získány.  

 Vstupní data týkající se kinetiky hoření, či přímo množství uvolněného tepla, byla 

získána oběma výše zmíněnými způsoby. Veškeré vstupní informace týkající se materiálů je 

možné nalézt v Příloze C: Charakteristika použitých materiálů. Vstupní data byla získaná 

z literárních zdrojů [1, 2, 6, 11, 13, 16, 21, 22, 28].  

                                                 
2  Termodynamické vlastnosti materiálů lze sice nalézt v mnoha publikacích, ale většina z nich je uváděna jen 

při teplotě 20 °C. Termodynamické vlastnosti většiny materiálů se s teplotou mění.  
3 ASTM E  1354-04a, Standard Test Method for Heat and Visible Smoke Release Rates for Materials and 

Products Using an Oxygen Consumption Calorimeter 
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8.2 Měřené fyzikální veličiny: 

 Nejprve je třeba uvést, že vstupní data související s hořením materiálu či celého 

předmětu, nebyla takového rozsahu, aby se mohly měřit všechny parametry, které byly 

měřeny během fyzikální zkoušky. Vstupní data neobsahovala informace o produktech hoření, 

proto nelze touto simulací zjišťovat (např. obsah toxických plynů ve spalinách a pokles 

kyslíku v prostoru následkem hoření).  

 V prostoru ložnice byla instalována čidla na měření:  

a) teploty  

b) hustoty tepelného toku  

c) měření rychlosti proudění spalin z místnosti 

Rozmístění čidel odpovídá poloze měřicích zařízení použitých při reálné zkoušce 

v ložnici prostoru modřanského cukrovaru.  

 Matematický model (program FDS) umožňuje vytvářet rovinné řezy prostoru, 

ve kterých jsou graficky zobrazeny sledované fyzikální veličiny. Ve vytvořených modelech 

(scénářích požáru) byly navrženy rovinné řezy zaměřené na sledování teploty plynů. Přestože 

konstantní souřadnice řezu byly zadány shodně pro obě simulace požáru, vlivem různého 

síťovaní se mohou nepatrně lišit.  

Tabulka č. 3: Zadané souřadnice rovin řezů v programu FDS 

Osa Zadaná souřadnice [m]  

x 3,17 

y 2,2 

z 0,69 

8.3 Simulace požáru postele – scénář požáru č. 1:  

 Po shlédnutí videozáznamu z reálné zkoušky je patrné, že bez přidání akcelerátoru 

(nafty) do míst probíhajícího hoření, by se požár na ostatní předměty v prostoru nerozšířil. 

Z tohoto důvodu byla navržená simulace požáru orientovaná jen na objekt postele.  

Přestože reálná zkouška trvala přibližně hodinu, byla doba matematické simulace 

nastavena na 1800 s. Důvody zkrácení doby simulace byly: 

a) časová náročnost výpočtu: Při nastavení doby simulace na 1800 s a zároveň 

při spuštění výpočtu na jednom počítači činí celková doba výpočtu přibližně 200 hodin. 

b) zásah do průběhu fyzikální zkoušky: Ve 32. minutě došlo k roztržení již dříve 

vložené láhve s naftou. Tento zásah do průběhu požáru značně zkomplikoval možnost 

počítačové simulace. Není snadné nadefinovat situaci, kdy se do prostoru přidá láhev s naftou, 
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která se následně rozlije a nasákne do ložního prádla a peřin. Tato modelová situace by byla 

zčásti proveditelná za předpokladu, že by se zjistilo množství uvolněného tepla ze vzorku 

peřiny, nasáklého odpovídajícím množstvím nafty. Pro určení množství uvolněného tepla by 

se dala využít již dříve zmiňovaná metoda kónické kalorimetrie.  

Simulace rovněž nezahrnuje některé hořlavé materiály (volně pohozené oblečení nebo 

nahodile přidávaný papír v průběhu fyzikální zkoušky), které byly přítomny v průběhu reálné 

zkoušky.  

8.3.1 Geometrie použitá pro simulaci požáru postele:  

 Geometrie prostoru ložnice byla vytvořena na základě dat, poskytnutých Technickým 

ústavem požární ochrany. Program FDS ovšem vyžaduje podrobnou informaci jak o tvaru 

předmětu, tak například i o tloušťce složek, z kterých jsou předměty sestaveny. Tyto 

informace již poskytnuty nebyly. Proto některé parametry (tloušťka rámu postele, tloušťka 

matrace, velikost peřin, atd.) byly optimálně navoleny, tak aby se blížily skutečnosti a zároveň 

vyhovovaly následně zvolené síti buněk.  

Veškerým složkám postele (peřině, polštáři, matraci, atd.) byly přiřazeny funkce 

Exposed a Burning away. Funkce Exposed  znamená, že předmět (překážka) je neizolován 

a umožňuje přenos tepla z povrchu do spodních vrstev překážky. Funkce Burning away 

znamená, že program bude simulovat materiálový úbytek posuzovaného předmětu v průběhu 

hoření. 

Okno v ložnici bylo během zkoušky uzavřeno. K prasknutí či destrukci skla v průběhu 

požáru taktéž nedošlo. Z tohoto důvodu bylo okno pro matematickou simulaci požáru postele 

zcela zanedbáno.  

Zdroj sálavého tepla představovala inertní překážka, která měla spodní stranu (stranu 

směřující k posteli) zahřátou na teplotu 820 °C. Tato teplota je odhad, jelikož literatura [2] 

udává hodnoty mnohem vyšší, ale při konzultacích s pracovníky Fakulty bezpečnostního 

inženýrství bylo zjištěno , že teplota povrchu topidla bývá nižší. Vzdálenost sálavého zdroje 

od povrchu peřiny byla nastavena na 3 cm. Tím je zabezpečeno, že nedojde k překrytí 

povrchu sálavého zdroje s povrchem peřiny a nevznikne možná chyba, která by se projevila 

zanedbáním jednoho z těchto dvou povrchů. 

Na následujícím obrázku je znázorněna geometrie simulovaného prostoru.  
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Obrázek č. 12: Geometrie prostoru – simulace požáru postele 

8.3.2 Výpočtová oblast, velikost a množství buněk – scénář požáru č. 1: 

 Ohraničení výpočtové oblasti tvoří stěny, strop a podlaha prostoru ložnice. Pouze 

v záporném směru osy y bylo nutné ohraničení výpočtové oblasti posunout směrem 

do prostoru kuchyně. Důvodem k tomuto posunu byla nutnost namodelování otevřených dveří 

a simulace výměny plynů v prostoru. Pro simulaci požáru postele byl vynechán prostor 

kuchyně. To umožnilo částečné zjemnění sítě a zrychlení doby výpočtu. V tabulce č. 4 jsou 

uvedeny charakteristiky výpočtové oblasti. 

Pro výpočtovou oblast je také nutné nastavit počáteční teplotu a relativní vlhkost. 

Počáteční teplota ve výpočtové oblasti byla nastavena na 20 °C a relativní vlhkost na 40 %, 

což odpovídá přednastaveným hodnotám.  

 

Tabulka č. 4: Charakteristika výpočtové oblasti – scénář požáru č. 1 

Osa: 
Počáteční 

souřadnice: 
Koncová 

souřadnice: 
Délka výpočtové 

oblasti [m]  
Počet 
buněk 

Velikost buněk 
[m]  

x 0,0 5,0 5 72 0,07 

y -0,5 4,0 4,5 72 0,06 

z 0,0 2,6 2,6 40 0,07 
 

 Celkový počet buněk ve výpočtové oblasti je 207 360. Nutno poznamenat, že při 

použití výpočetní techniky, která se nachází ve vyhrazené místnosti na Fakultě 

bezpečnostního inženýrství, by mohla být síť zjemněna až na 1 658 880 buněk. Tohoto 

síťování dosahoval druhý scénář ze dvojice.  
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 Zvolené síťování vytvořenou geometrii nijak výrazně neovlivnilo. Jen se nepatrně 

zvětšila vzdálenost mezi povrchem peřiny a sálavým zdrojem. Vzdálenost byla zvětšena 

přibližně na 7 cm. 

8.3.3 Výsledky matematického modelu – scénář č. 1 a následné porovnání 

s reálnou zkouškou: 

 V tabulce č. 5 jsou uvedeny některé údaje z průběhu simulace požáru, které byly 

získány programem Smokeview. Z tohoto programu byly také získány snímky, které lze nalézt 

na obrázku č. 13. V příloze D: Grafické zobrazení simulace scénáře č. 1 v programu 

Smokeview je možné nalézt snímky z průběhu požáru ve větším měřítku. Snímky jsou také 

doplněny o rovinné řezy znázorňující vývoj teploty.  
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Tabulka č. 5: Průběh požáru postele – scénář požáru č. 1 

Čas simulace 

t [s] 
Průběh simulace požáru postele vypočtený  pomocí matematického 

modelu 

0      Začátek simulace. 

21      Část matrace, která byla vystavena sálavému zdroji, začíná hořet – 
objevují se první plameny a uvolňuje se nepatrné množství kouře.  

75 

     Plameny narážejí na inertní překážku, která představuje sálavý 
zdroj. Velké množství tepla z plamenů je předáno zpět do povrchu 
peřiny a matrace. Povrch peřiny vystavený sálavému zdroji                  
a plamenům má teplotu přibližně 630 °C. Přesto peřina stále nehoří.  

129 

     Kouř naráží na stěny a začíná se formovat teplá horní vrstva kouře. 
Volný prostor mezi peřinami tvoří cestu, kterou se požár rozšiřuje 
na další části matrace. Peřiny a polštář nad sálavým zdrojem se chovají 
vůči požáru stále netečně.  

249 
     Na první pohled se zdá, že peřina začíná hořet. Sálavý zdroj je              
z bočních stran obklopen plameny a stále brání plamenům zvětšovat 
svou výšku. Klesá neutrální rovina.  

300      Ze simulace požáru je odebrán primární iniciační zdroj požáru. 

306 
     Nepatrně se zvětšuje výška plamenů. Plocha hoření se omezuje            
na pásmo (kanál), které vytyčují peřiny mezi sebou. Polštář, který je 
po odstranění sálavého zdroje přímo nad plameny, stále nehoří.  

489 
     Zvětšuje se výška plamenů a hustota kouře v prostoru. Programem 
je naznačen úbytek materiálu. Teplo z plamenů působí na další buňky 
matrace a ty začínají hořet.   

906      Začíná hořet nosná konstrukce postele (materiál dřevotříska). 
Hlavní šíření požáru je nadále mezi peřinami.  

1188 
     Postel hoří velmi intenzivně. Neutrální rovina se nachází těsně 
nad podlahou. Peřiny a polštáře nehoří a zabraňují přívodu oxidovadla 
do procesů hoření. Plameny se odvalují pod postelí. 

1800      Simulace je ukončena. Postel stále hoří intenzivně a je velmi patrný 
úbytek materiálu. Prostor je vyplněn kouřem.  
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Obrázek č. 13: Snímky zachycující průběh požáru postele – scénář požáru č. 1 

 
Z matematické simulace požáru postele byly také získány hodnoty měřených 

fyzikálních veličin. Tyto hodnoty byly následně zpracovány do grafické podoby a srovnány 

s hodnotami fyzikálních veličin, které byly naměřeny během třiceti minut při fyzikální 

zkoušce.  

 Grafy č. 1 a 2 znázorňují vývoj teplot zaznamenaných na čidlech umístěných 

vertikálně (na obrázku č. 12 vertikální řada žlutých bodů).  

Z grafů je na první pohled patrné, že teploty získané simulací požáru v matematickém 

modelu se značně liší od teplot změřených během fyzikální zkoušky. Zatímco v případě 

fyzikální zkoušky dosahuje teplota na termočláncích maximálně 44 °C (na termočlánku T8 

ve 24. minutě), je maximální teplota simulace požáru pomocí matematického modelu 304 °C 

(na termočlánku T8 ve 20. minutě).  

U matematického modelu byl vývoj teplot do 15. minuty téměř rovnoměrný. Následně 

došlo v relativně krátkém časovém okamžiku k prudkému nárůstu teplot. Zvýšení teplot 

s největší pravděpodobností způsobilo vzplanutí rámu postele. Od 20. minuty simulace teploty 

21. s 75. s 

489. s 306. s 

906. s 1188. s 

129. s 

249. s 
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nepatrně klesly a opět rovnoměrně narůstaly. Tento následný průběh s největší 

pravděpodobností způsobila hrubá síť buněk, která vyvolala netečnost peřin vůči požáru. 

Peřiny tak shora bránily přístupu okysličovadla k palivu (matraci, nosné části postele). 

V případě fyzikální zkoušky se do 20. minuty teploty přibližně pohybovaly v rozmezí 

od 17 °C do 24 °C. K zvýšení teploty došlo až vlivem manipulace s předměty, které byly do té 

doby vystaveny sálavému zdroji a u kterých docházelo k nedokonalému hoření. Z průběhu 

teplot na čidle T6, T7 a T8 je vidět, že teploty po dosažení maxima klesají. Dochází 

k samovolnému uhasínání požáru. 

Na grafech č. 3 a 4 jsou znázorněny průběhy teplot, které byly naměřeny 

na termočláncích instalovaných na stropě v ložnici. Opět jsou vidět značné rozdíly teplot. 

Nejvyšší teploty byly změřeny na čidle T21 a to pro oba případy (matematický model, 

fyzikální zkoušku). Maximální teplota z matematické simulace požáru je 407 °C. Během 

fyzikální zkoušky dosáhla hodnota maximální teploty 57 °C.  

Z těchto dvou grafů je zřejmé, že zatímco u matematického modelu teploty 

od 20. minuty pomalu narůstají, u fyzikální zkoušky je tomu přesně naopak. Okolo 23. minuty 

dochází k dohořívání a k poklesu teploty.  

Grafy č. 5 a 6 znázorňují hustotu tepelného toku měřenou radiometrem umístěným 

v blízkosti dveří. Z grafu pro matematický model je vidět, že hustota tepelného toku 

do 16. minuty postupně narůstá a dosahuje přibližně hodnoty 1,47 kW.m-2. Od tohoto 

momentu lze vidět prudký nárůst hustoty tepelného toku. Maximální hustota tepelného toku je 

dosažena přibližně ve 20. minutě a dosahuje hodnoty 4,91 kW.m-2. Stejně jako u teploty 

dochází také i u hustoty tepelného toku, po dosažení maxima, nejdříve k poklesu hodnot 

a k následnému růstu. U fyzikální zkoušky jsou hodnoty tepelného toku o řád menší 

a na grafu je opět patrný zásah do průběhu zkoušky a následné samovolné uhasínání požáru. 

Maximální hustota tepelného toku byla změřena přibližně ve 22. minutě a dosáhla hodnoty 

0,41 kW.m-2. 

Na grafech č. 7 a 8 je možno sledovat průběh rychlosti proudění spalin z ložnice 

do vedlejší místnosti během simulace požáru v matematickém modelu či během fyzikální 

zkoušky. Hodnoty v matematickém modelu jsou opět mnohem vyšší než hodnoty naměřené 

během fyzikální zkoušky. Hodnota maximální rychlosti proudění spalin pro matematický 

model je 4,08 m.s-1. Tato hodnota byla dosažena přibližně ve 20. minutě simulace. Naproti 

tomu u fyzikální zkoušky byla největší hodnota rychlosti proudění spalin zaznamenána 

ve 30. minutě a dosáhla hodnoty 1,24 m.s-1.  
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MATEMATICKÝ MODEL: 
Zaznamenaná teplota na čidlech umíst ěných vertikáln ě
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Graf č. 1: Simulace požáru č. 1: Zaznamenaná teplota na čidlech umístěných vertikálně 

FYZIKÁLNI MODEL: 
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Graf č. 2: Fyzikální zkouška: Zaznamenaná teplota na čidlech umístěných vertikálně  
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MATEMATICKÝ MODEL: 
Vývoj teplot na čidlech T13, T15, T16, T21, T22
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Graf č. 3: Simulace požáru č. 1: Zaznamenaná teplota na čidlech umístěných horizontálně  

FYZIKÁLNÍ MODEL: 
Vývoj teplot na čidlech T13, T15, T16, T21, T22
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Graf č. 4: Fyzikální zkouška: Zaznamenaná teplota na čidlech umístěných horizontálně 
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MATEMATICKÝ MODEL:
Hustota tepelného toku měřena radiometrem
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Graf č. 5: Simulace požáru č. 1: Hustota tepelného toku 

FYZIKÁLNÍ MODEL: 
Hustota tepelného toku měřena radiometrem
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Graf č. 6: Fyzikální zkouška: Hustota tepelného toku  
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MATEMATICKÝ MODEL: 
Rychlost proudění spalin
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Graf č. 7: Simulace požáru č. 1: Rychlost proudění spalin 

FYZIKÁLNÍ MODEL: 
Rychlost proudění spalin
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Graf č. 8: Fyzikální zkouška: Rychlost proudění spalin  



 

 - 44 - 

 Celkové srovnání všech měřených veličin ukázalo, že výsledky fyzikální zkoušky 

a matematického modelu jsou velmi rozdílné. Příčiny, které mohly vyvolat tak značné rozdíly 

jsou uvedeny v závěru kapitoly 8 (část 8.5).  

8.4 Simulace požáru místnosti ložnice – scénář požáru č. 2: 

 Tato simulace požáru již zahrnovala veškeré vybavení, které bylo použito 

pro fyzikální zkoušku požáru ložnice.  

 Stejně jako u předchozího scénáře požáru, byla doba simulace nastavena na 1800 s. 

Což při využití jednoho počítače odpovídá době výpočtu v rozsahu přibližně 595 hodin. 

Výpočet byl ukončen předčasně po třinácti dnech. Důvodem ukončení byla časová tíseň. 

Na počítači bylo nutné spustit další scénář požáru. Byl spuštěn scénář s jemnější sítí buněk, 

který byl ovšem neočekávaně ukončen a získaná data byla nepoužitelná.  

Přestože byla snaha namodelovat veškeré předměty nacházející se v prostoru během 

fyzikální zkoušky, ne zcela a přesně se to povedlo. Opět jako v předchozí simulaci požáru 

nejsou do simulace zahrnuty nepatrné předměty (papír, kusy oblečení, ubrusy, atd.).  

8.4.1 Geometrie použitá pro simulaci požáru ložnice: 

 Tento scénář požáru již nezahrnoval jen prostor ložnice, ale počítal i s vedlejší 

místností kuchyně. V kuchyni se nacházely ventilační otvory (dveře a okno), které byly 

během simulace otevřeny. Taktéž byly otevřeny dveře mezi ložnicí a kuchyní. Okno v ložnici 

bylo během požáru uzavřeno.  

Rozmístění předmětů opět vycházelo z údajů poskytnutých Technickým ústavem 

požární ochrany. Jednalo se o náčrt místností, fotodokumentaci a v neposlední řadě 

o videozáznam z průběhu samotné zkoušky. Geometrie byla nejprve vytvořena na základě 

náčrtu. Následně byla vytvořená geometrie porovnána s fotodokumentací. Porovnáním se 

zjistily nepatrné odlišnosti, o které byla vytvořená geometrie doplněna.  

 Detaily předmětů (výška sedadla u pohovky či křesla, tloušťka desky stolu, peřin, 

matrací, atd.) byly opět vytvořeny tak, aby se blížily realitě a nebyly zvolenou sítí zanedbány. 

Veškerým předmětům tvořící vybavení místností byly opět přiřazeny funkce Exposed 

a Burning away.  

Velikost a vlastnosti sálavého zdroje jsou identické se sálavým zdrojem použitým 

v simulaci požáru č.1.  

Na následujícím obrázku je zobrazena geometrie prostoru ložnice v matematickém 

modelu.  
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Obrázek č. 14: Geometrie prostoru – simulace požáru ložnice v objektu modřanského 
cukrovaru  

8.4.2 Výpočtová oblast, velikost a množství buněk – scénář požáru č. 2: 

 Hranice výpočtové oblasti byla vymezena podlahou, obvodovými stěnami a stropem 

ložnice a kuchyně. V důsledku výměny plynů skrz otevřené okno a venkovní dveře 

nacházející se v kuchyni, bylo nutné hranici výpočtové oblasti posunout. V záporném směru 

osy x a y byla hranice výpočtové oblasti od obvodových zdí rozšířena o 0,7 m. V tabulce č. 6 

jsou opět uvedeny parametry charakterizující síť buněk.  

 Pro výpočtovou oblast byla nastavena počáteční teplota na 20 °C a relativní vlhkost 

40 %.  

Tabulka č. 6: Charakteristika výpočtové oblasti – scénář požáru č. 2 

Osa: 
Počáteční 

souřadnice: 
Koncová 

souřadnice: 
Délka výpočtové 

oblasti [m]  
Počet  

buněk 

Velikost buněk  

[m]  

x -1,0 5,0 6,0 80 0,08 

y -5,0 4,0 9,0 120 0,08 

z -0,108 2,792 2,9 40 0,07 
 

 Celkový počet buněk ve výpočtové oblasti je 384 000. Takto nastavená síť již ovlivnila 

výslednou geometrii prostoru. Vyjma zvětšené vzdálenosti mezi povrchem peřiny a sálavým 
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zdrojem došlo k viditelnému zvětšení rozměrů především relativně tenkých překážek. Jedná 

se například o zvětšení tloušťky koberce, poliček atd. Sítí byly také zanedbány některé 

překážky (nohy u šatní skříně a u židle). Velikost sítě také zvětšila vzdálenost mezi 

matracemi. Zvětšení této vzdálenosti s největší pravděpodobností velmi ovlivní vývoj požáru.  

 Na druhý scénář z této dvojice byla použita síť o celkovém počtu buněk 1 296 000.  

8.4.3 Výsledky z matematického modelu – scénář č. 2 a následné porovnání 

s reálnou zkouškou: 

 Tabulka č. 7 a obrázek č. 15 znázorňují vývoj požáru ložnice v prostoru modřanského 

cukrovaru. Uvedené údaje byly získány pomocí vizualizačního programu Smokeview. 

V Příloze E: Grafické zobrazení simulace scénáře č. 2 v programu Smokeview je možné 

nalézt některé snímky ve větším měřítku. Snímky jsou také doplněny řezy znázorňujícími 

vývoj teploty plynů.  
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Tabulka č. 7: Průběh požáru v ložnici – scénář požáru č. 2 

Čas simulace 

t [s] 
Průběh simulace požáru ložnice v prostoru modřanského cukrovaru 

vypočítaný pomocí matematického modelu 

0      Začátek simulace. 

69      Materiály vystavené sálavému zdroji podléhají tepelné degradaci. 
Z materiálu se uvolňuje nepatrné množství spalin.  

81 
     Vznik plamenného hoření. S největší pravděpodobností je palivem 
dřevotřísková nosná část postele a polyuretanová matrace, které byly 
přímo vystaveny sálavému zdroji.  

123 

     Požár se šíří mezerou, kterou mezi sebou vytvářejí navzájem peřiny 
i matrace. Výška plamenů je ovlivněna překážkou – sálavým zdrojem, 
nacházejícím se nad místem vzniku plamenného hoření. Opět je patrné, 
že peřiny se procesu hoření neúčastní. Kouř naráží na svislé stěny 
a začíná se formovat horní teplá vrstva kouře.  

141 
     Nepatrně se zvětšila výška plamenů. Plameny již obklopují sálavý 
zdroj. Přestože plameny intenzivně působí na povrch peřiny a polštář 
umístěný nad sálavým zdrojem, stále tyto předměty nehoří.  

285 

     V mezeře (mezi matracemi) se plocha požáru stále rozšiřuje. Hoří 
dřevotříska a molitan. Plameny jsou mnohem vyšší a je znatelný pokles 
neutrální roviny. Z okna a dveří v kuchyni lze pozorovat únik kouře 
do venkovního prostředí. 

300      Ze simulace požáru je odebrán primární iniciační zdroj požáru. 

648 
     Je patrný úbytek hořlavého materiálu (polyuretanu). Požár se stále 
šíří směrem k polštářům a zároveň se rozšiřuje po předním rámu 
postele. Snižuje se výška neutrální roviny. 

759      Plameny z požáru  postele dosahují na skříňku, umístěnou v těsné 
blízkosti postele, která posléze začíná taktéž hořet.  

789      Následkem tepelné radiace došlo k zapálení zadní strany křesla.  

852      Požár se viditelně šíří dál po posteli. Také se zvětšuje plocha 
zasažená požárem na skřínce a zadní stěně křesla.  

918 

     Požár se dál šíří po posteli, kde je palivem především dřevotříska 
a polyuretan. Další směr šíření požáru je po skříňce směrem k televizi. 
Požárem je již zasažená celá zadní strana křesla. Neutrální rovina se 
pohybuje v blízkosti podlahy. Konec simulace. 
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Obrázek č. 15: Snímky zachycující průběh požáru v ložnici – scénář požáru č. 2 

 Hodnoty fyzikálních veličin (teplota, hustota tepelného toku, rychlost proudění), které 

byly vypočteny matematickým modelem, byly opět srovnány s hodnotami, které byly 

69. s 81. s 123. s 

141. s 285. s 

648. s 759. s 

789. s 852. s 918. s 
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naměřeny v průběhu patnácti minut fyzikální zkoušky. Pro přehlednější srovnání byly opět 

ze získaných hodnot vytvořeny grafy.  

  Grafy č. 9 a  10 znázorňují teploty během požárů zaznamenané na čidlech umístěných 

vertikálně v rohu místnosti. Grafy jsou ekvivalentní ke grafům č. 1 a 2.  

Během fyzikální zkoušky se teploty pohybovaly přibližně v rozmezí od 17 °C 

do 25 °C. Nejvyšší teploty byly zaznamenány na čidle T5. Průběh teplot získaný 

z matematického modelu je od teplot získaných fyzikální zkouškou zcela odlišný a hodnoty 

jsou řádově vyšší. Nejvyšších teplot je dosaženo na konci simulace, přibližně v 15. minutě. 

Teplota na čidle T8 dosahuje až hodnoty 302 °C.  

Grafy č. 11 a 12 zobrazují taktéž teploty, ale stejně jako u grafů č. 2 a 3 jde o teploty 

zaznamenané čidly rozmístěnými horizontálně na stropě v ložnici.  

Teploty, zaznamenané v průběhu fyzikální zkoušky odpovídajícími čidly, opět kolísaly 

v rozmezí od 20 °C do 25 °C. Nejvyšší teploty byly změřeny na termočlánku T15. U simulace 

požáru pomocí matematického modelu teploty pozvolna narůstaly. Na čidle T15 a T21 se 

objevuje kolem 13. minuty prudké zvýšení teplot. Největší teplota byla zjištěna na konci 

simulace, na čidle T15. Dosáhla hodnoty 399 °C. 

Grafy č. 13 a 14 vyjadřují nárůst hustoty tepelného toku. Hustota tepelného toku 

změřená během patnácti minut fyzikální zkoušky je o dva řády menší, než hustota tepelného 

toku změřená během simulace pomocí matematického modelu. Na grafu pro fyzikální 

zkoušku lze vidět přibližně v 50. sekundě pík, který dosahuje hodnoty 0,098 kW.m-2. Tento 

nárůst tepelného toku mohl být vyvolán manipulací s elektrickým spirálovým topením 

(se zdrojem požáru). Hustota tepelného toku se jinak pohybovala v rozmezí od 0,017 kW.m-2 

do 0,036 kW.m-2. U matematického modelu hustota tepelného toku narůstá a to od hodnoty 

0,42 kW.m-2 do  4,77 kW.m-2.  

Grafy č. 15 a 16 znázorňují proudění spalin. Z grafů opět plyne, že hodnoty proudění 

spalin během patnácti minut fyzikální zkoušky jsou o dva řády menší, než hodnoty získané 

matematickou simulací. Během fyzikální zkoušky byla rychlost proudění spalin zaznamenaná 

v rozsahu od 0 m.s-1 do 0,044 m.s-1. U simulace požáru pomocí matematického modelu 

hodnoty proudění spalin narůstají od 0,009 m.s-1 do 2,672 m.s-1. 
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MATEMATICKÝ MODEL: 
Zaznamenaná teplota na čidlech umístěných vertikálně

0

50

100

150

200

250

300

350

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

čas [s]

te
pl

ot
a 

[°
C

]

čidlo T2 cidlo T3 čidlo T4 čidlo T5 čidlo T6 čidlo T7 čidlo T8

 

Graf č. 9: Simulace požáru č. 2: Zaznamenaná teplota na čidlech umístěných vertikálně 

FYZIKÁLNI MODEL: 
Zaznamenaná teplota na čidlech umístěných vertikálně
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Graf č. 10: Fyzikální zkouška: Zaznamenaná teplota na čidlech umístěných vertikálně 
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MATEMATICKÝ MODEL: 
Vývoj teplot na čidlech T13, T15, T16, T21, T22

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 200 400 600 800 1000

čas [s]

te
pl

ot
a 

[°
C

]
čidlo T13 čidlo T15 čidlo T16 čidlo T21 čidlo T22

 

Graf č. 11: Simulace požáru č. 2: Zaznamenaná teplota na čidlech umístěných horizontálně 

FYZIKÁLNÍ MODEL: 
Vývoj teplot na čidlech T13, T15, T16, T21, T22
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Graf č. 12: Fyzikální zkouška: Zaznamenaná teplota na čidlech umístěných horizontálně 
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MATEMATICKÝ MODEL: 
Hustota tepelného toku měřena radiometrem
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Graf č. 13: Simulace požáru č. 2: Hustota tepelného toku 

FYZIKÁLNÍ MODEL: 
Hustota tepelného toku měřena radiometrem
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Graf č. 14: Fyzikální zkouška: Hustota tepelného toku 
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MATEMATICKÝ MODEL: 
Rychlost proudění spalin
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Graf č. 15: Simulace požáru č. 2: Rychlost proudění spalin 

FYZIKÁLNÍ MODEL: 
Rychlost proudění spalin
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Graf č. 16: Fyzikální zkouška: Rychlost proudění spalin  
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Stejně jako u scénáře č.1 jsou výsledky z fyzikální zkoušky a matematického modelu 

velice odlišné. Příčiny, které mohly vyvolat tak značné rozdíly jsou uvedeny v následující 

části 8.5.  

8.5 Zhodnocení vytvořených scénářů požáru:  

Již vizualizace scénářů požáru v programu Smokeview ukázala, že průběhy požáru 

z matematického modelu se velice liší od záznamu průběhu požáru z fyzikální zkoušky. 

Rozdíly jsou také na první pohled vidět vždy u porovnávané dvojice grafů. Nabízí se tedy 

otázka, zda a za jakých podmínek lze srovnávat fyzikální model s modelem matematickým.  

Fyzikální model, respektive fyzikální zkouška požáru v ložnici v prostoru 

modřanského cukrovaru byla bez pochyby ovlivněna navlhlými předměty. Navlhlé předměty 

způsobily, že požár postupoval po dlouhou dobu nedokonalým hořením. Až po umožnění 

přístupu oxidovadla a dalšího paliva do oblasti, kde prozatím probíhalo nedokonalé hoření, 

došlo k plamennému hoření. Vlhkost a sklon použitých materiálů žhnout způsobily 

samovolné uhasínání vzniklého požáru. Samovolné uhasínání je znatelné zejména z grafů č. 2, 

4 a 6. Z grafů č. 8, 10 a 12, které zaznamenávají vývoj teploty a hustoty tepelného toku pouze 

do patnácté minuty fyzikální zkoušky, ostatně vývoj požáru sledovat nelze. Důvodem je již 

zmíněné nedokonalé hoření. Pouze u grafu č. 16 je vidět velmi nepatrný nárůst rychlosti 

proudění spalin a to jen vzhledem k řádu, v kterém se hodnoty pohybují.  

Zatímco u fyzikálního modelu předměty vystavené sálavému teplu dlouho „jen“ 

žhnuly, u simulací požáru v programu FDS došlo u předmětů ovlivněných sálavým zdrojem 

k vznícení a k plamennému hoření. Brzké vznícení matrace ve scénáři č. 1 nebo vznícení 

nosné části postele a matrací ve scénáři č. 2 způsobilo, že v materiálové skladbě těchto 

předmětů nebyla zahrnuta voda, která by znázorňovala jejich vlhkost. Dalšími příčinami, proč 

došlo v relativně krátké době ke vznícení, mohou být odchylky u materiálových vlastností 

použitých předmětů zadaných v matematickém modelu od skutečných předmětů použitých 

během reálné fyzikální zkoušky. Diplomantovi chyběly podrobnější informace o tom, jak se 

konkrétní navlhlý předmět chová během hoření, či alespoň jaká byla na začátku fyzikální 

zkoušky v prostoru ložnice relativní vlhkost vzduchu. Také vlastnosti zdroje sálavého tepla 

nebyly přesně známy a byly odhadnuty jen na základě informací získaných z odborných 

literárních zdrojů. Prostor mezi sálavým zdrojem (zdroj požáru) a palivem hrál významnou 

roli, jelikož tak byl zaručený dostatečný přísun oxidovadla. Diplomant se chtěl při návrhu 

obou scénářů požáru vyhnout chybě, která by mohla vzniknout překrytím dvou překážek 

s rozdílnými povrchovými vlastnostmi. 
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Okolnosti, za kterých byla fyzikální zkouška uskutečněna a relativní nedostatek 

vstupních informací či patřičných zjednodušení (viz umístění sálavého zdroje), zapříčinily, že 

data změřená během fyzikální zkoušky s daty vypočtenými programem FDS, jsou tak 

rozdílná. Bude-li se opět simulovat obdobná velkorozměrová fyzikální zkouška 

v matematickém modelu, musí být zajištěn dostatek vstupních informací. Tyto vstupní údaje 

by bylo možné získat již několikrát zmiňovanou metodou kónické kalorimetrie nebo menšími 

fyzikálními zkouškami zaměřenými jen na požár konkrétních předmětů.  

K zjištění rozdílu mezi fyzikální zkouškou a matematickým modelem byly tedy 

použity dvě vytvořené simulace požáru ložnice. Ze simulace požáru č. 2 je patrné, že 

předpoklad, který byl vytvořen na základě shlédnutí fyzikální zkoušky a použit pro scénář č. 1 

nebyl tak zcela přesný. Vlivem požáru postele však vzplanula skříňka a vznítilo se křeslo, 

nacházející se poblíž v místností. Z čehož vyplývá, že i přes všechny nepřesnosti či případné 

chyby (chyba sítě) by výsledky ze simulace požáru č. 2 byly pro srovnání výhodnější. 

Simulace by ovšem musela pojmout vývoj požáru do 30. minuty, a také by bylo vhodné 

zjemnit síť buněk.  
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9. Závěr: 

Cílem diplomové práce bylo porovnat hodnoty fyzikálních veličin naměřených během 

požáru ložnice v prostoru modřanského cukrovaru s hodnotami vypočtenými v rámci 

matematického modelu. Fyzikální zkouška trvala přibližně hodinu, přesto diplomant použil 

nejprve ke srovnání data získaná během třiceti minut fyzikální zkoušky a následně na další 

scénář požáru byl nucen použít data, změřená pouze během patnácti minut fyzikální zkoušky. 

Příčinou prvního zkrácení posuzované doby byl zásah do průběhu fyzikální zkoušky. Jedná se 

o přiblížení láhve s naftou, která se v daném časovém okamžiku roztrhne a výrazně změní 

průběh požáru. Aby tento zákrok mohl být namodelován, vyžadoval by další dílčí fyzikální 

zkoušky. Například se může jednat o zkoušky prováděné metodou kónické kalorimetrie. 

Ke snížení doby simulace na pouhých patnáct minut u scénáře požáru č. 2 došlo vlivem 

časové náročnosti jeho výpočtu.  

 Fyzikální zkouška byla pro tuto práci odrazovým můstkem, a tak pozdní dodání 

náčrtu prostoru ložnice s veškerým vybavením a umístěním měřících přístrojů během samotné 

zkoušky poněkud nepříznivě ovlivnilo výsledky této práce. Z rozsáhlé škály matematických 

modelů byl vzhledem ke svým výborným výsledkům prezentovaných organizací NIST vybrán 

program Fire Dynamics Simulator. Jedná se o deterministický model typu pole, u kterého 

ovšem výpočet může trvat i několik týdnů. Výše dvě zmíněné skutečnosti (pozdní dodání 

materiálu pro vytvoření geometrie prostoru a časová náročnost výpočtu) způsobily, že některé 

simulace byly zastaveny předčasně a ani nemohla být aplikována metoda postupného 

zjemňování sítě a tím dosažení přesnějších výsledků.  

V programu Fire Dynamics Simulator byly vytvořeny dva scénáře požáru. V prvním 

scénáři (scénář č. 1) bylo mimo postele a jejího příslušenství zanedbáno všechno ostatní 

vybavení místnosti. Simulace byla tedy orientovaná jen na požár postele. Tato simulace 

zaznamenala vývoj požáru během třiceti minut. Druhý scénář požáru (scénář č. 2) zahrnoval 

veškeré předměty, které byly použity během fyzikální zkoušky, ale vlivem časové náročnosti 

výpočtu byl průběh požáru zkrácen na již zmiňovaných patnáct minut.  

Porovnáním výsledků z obou vytvořených scénářů s hodnotami zjištěnými během 

fyzikální zkoušky byly shledány značné diference. První rozdíly byly patrny ihned 

po shlédnutí simulace v programu Smokeview, kde u obou scénářů má požár podobu 

plamenného hoření. Zatímco u fyzikální zkoušky se požár dlouhou dobu projevoval 

nedokonalým hořením a až po zásahu do oblasti hoření došlo k plamennému hoření. Také 

při srovnávání hodnot fyzikálních veličin, které se vlivem požáru výrazně mění, je vidět, že 

průběhy jsou velmi rozdílné a hodnoty se liší až o několik řádů.  
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Diplomová práce ukázala, že namodelovat vývoj požáru pomocí matematického 

modelu a srovnat ho s velkorozměrovou fyzikální zkouškou požáru je velice obtížný a časově 

náročný úkol a nevede vždy ke kýženým výsledkům. Již samotná fyzikální zkouška požáru 

může čelit některým neočekávaným událostem. Například zkouška požáru v modřanském 

cukrovaru byla velmi ovlivněná navlhlými předměty. Jestliže následně chyběly podrobné 

informace o stavu použitých materiálů během zkoušky a na modelování byly použity 

materiály, které nebyly ovlivněny vlhkostí nelze očekávat mezi modely shodu.  

Ovšem i když jsou známy veškeré podrobnosti o použitých materiálech, nemusí 

namodelovaný vývoj požáru odpovídat zcela realitě. Například vytvořené scénáře požáru 

v matematickém modelu FDS a použité pro tuto diplomovou práci v sobě zahrnují chybu, 

která vznikla nevhodnou velikostí sítě. Jedná se o inertní chování peřiny a polštářů vůči 

požáru. Při použití jemnější sítě se ovšem tyto předměty chovaly zcela jinak a procesu hoření 

se účastnily. Lze tedy předpokládat, že při jemnější síti buněk by se ještě prohloubily rozdíly 

mezi hodnotami z fyzikální zkoušky a ze simulace požáru v matematickém modelu.  

Pro další práci je třeba si uvědomit, že pro srovnání požáru těchto rozměrů je potřeba 

více času na přípravu a realizaci simulace. Bylo by tedy rozumnější začít s menšími požáry, 

na kterých lze lépe ověřit teoretické základy těchto programů. Menší fyzikální zkoušky nejsou 

tak finančně náročné a mohou být proto prováděny častěji. Rovněž by se měla uskutečnit 

spolupráce již při přípravě fyzikální zkoušky.  

Přestože se v této práci nepodařil potvrdit počáteční předpoklad, že průběhy požáru 

by měly být podobné, není nutné tuto činnost dopředu zavrhovat. Naopak matematické 

modely mohou v kombinaci s fyzikálními modely pomoci pochopit průběhy požárů a přispět 

tak i ke snížení nákladů na případné zajištění požární bezpečnosti realizovaných staveb.  
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  A. 1 

Příloha  A : Seznam vybraných deterministických modelů 

I. Zónové modely 
Název programu  Poznámky 

ARGOS 

     Dánský program určený pro výpočet a ohodnocení 
požárního rizika s předpovědí šíření zplodin hoření, vývinu 
teploty, přestupu tepla atd. Požár je možné modelovat až 
v pěti místnostech. 

BRANZFIRE 
     Program pochází z Nového Zélandu a je určen pro řešení 
růstu požáru a šíření kouře maximálně v 10 místnostech.  

CFAST 
     Americký program, který vytváří určitý základ zónových 
modelů. Program stanovuje vývoj teploty, kouře, zplodin 
hoření. K vizualizaci využívá programu Smokeview.   

FMD 
     Americký program určený pro atria. Zahrnuje účinky 
přirozené a nucené ventilace.  

OZONE 
     Belgický program stanovující teploty v prostoru. 
Program obrací svou pozornost také na chování konstrukcí, 
které jsou vystaveny požáru.   

II. Modely typu pole  

FDS 

     Americký program, který nalézá své uplatnění jednak 
při návrhu požárně bezpečnostních zařízení, jednak 
k zjišťování šíření požáru v různých objektech. Je také 
skvělým nástrojem pro studium základů dynamiky požáru 
a samotného hoření. 

FLUENT 
     Americký vysoce sofistikovaný program, který řeší 
úlohy z oblasti proudění, přenosu tepla a spalování. 
Program se používá v různých oblastech vědních oborů.  

JASMINE 

     Anglický matematický model, který poskytuje informace 
o teplotě plynů, hustotě, rychlosti proudění plynů 
a chemickém složení v průběhu času. Dále stanovuje teplotu 
povrchů či množství přeneseného tepla prouděním.  

SMARTFIRE 

     Anglický matematický model, který je schopný 
v navrženém prostoru simulovat horké, turbulentní 
a vzestupné toky plynů. Má velmi příjemná uživatelská 
rozhraní.  

PHOENICS 
     Anglický matematický model, který je velmi univerzální. 
Řeší úlohy zahrnující proudění tekutin, spalování, přenos 
hmoty, energie.  

PYROSIM 

     Americký model, který využívá modelu FDS. Dokáže 
modelovat vše, co již zmíněné FDS. Výhodou je jeho 
grafické uživatelské rozhraní, které usnadňuje tvorbu 
počítačových modelů požárů.  

III. Modely ur čené čistě na  zjištění rychlosti odezvy detektoru, sprinkleru  

DETACT-QS 

     Program, který vypočítává čas aktivace teplotních 
hlásičů během požáru s libovolnou rychlostí uvolňovaného 
tepla. Program je platný pro neohraničené stropy. Pochází 
z Ameriky.  

JET 
     Americký zónový model, který mimo jiné věnuje 
pozornost tepelným pojistkám, které mohou aktivovat 



 

  A. 2 

sprinklery nebo odvody tepla a kouře.  
BRANZFIRE, CFAST, FDS, JASMINE ……. 

IV. Evakuační modely 

buildingEXODUS 

     Anglický simulační program modelující evakuaci osob 
z různých objektů libovolně složité dispozice. Model také 
řeší jak ostatní osoby, stavební konstrukce či prostředí 
ovlivní chování té dané konkrétní osoby.  

SIMULEX 
      Anglický souřadnicový model, který počítá evakuaci 
jednotlivých lidí v objektu o různě složité dispozici 
prostoru.  

EXITT 

     Uzlový model pro domovní aplikace. Uživatel nastaví 
výchozí pozici osob a program pak počítá nejkratší cestu 
k východovým dveřím. Program uvažuje s nejrůznějším 
chování lidí, které ovlivní dobu evakuace. Americký 
program. 

V. modely pro stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

CIRCON 
      Model pochází z Kanady a počítá požární odolnost 
zatížených vyztužených betonových sloupů kruhového 
průřezu.  

SAFIR 

     Belgický program, který poskytuje analýzu přestupu 
tepla a rozložení teplot v konstrukci vystavené požáru. 
Model se také zabývá mechanickou analýzou konstrukce 
během požáru.  

HSLAB 
     Švédský program, který počítá rozložení teplot v desce, 
která je vystavena požáru. Skladba desky může obsahovat 
více materiálových komponent.  

VI. Ostatní modely 

BREAK1 
     Chování okenních výplní (skel) během požáru. Model 
pochází z Ameriky.  

HAZARD I 

     Model který kombinuje odborné posudky s počítačovými 
výpočty a s fyziologickými účinky požáru a kouře 
na vyskytující se osoby v budovách. Předpovídá možnosti 
a čas úniku osob z hořících budov. Jedná se o zónový 
model.  

Pozn. Modely III, V, VI pracují opět na principu zónových modelů, či modelů typu pole.  
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Příloha B : Údaje poskytnuté Technickým ústavem požární ochrany 

1. Vybavení místnosti hořlavým materiálem 

Tabulka B.1: Vybavení místnosti hořlavým materiálem 

   Ložnice 

Nábytek 
Typ materiálu 

(odhad) 

Hmotnost 
materiálu 
(odhad) 

Hustota 
(kg/m3) 

Výhřevnost 
(MJ/kg) 

Rychlost 
odhořívání 

(kg.m-2.min-1) 
Linoleum linoleum 50 1500 27  
Koberec koberec 35 1280 35 0,85 
Tapety papír 26 1200 17 0,5 
Postel s 

matracemi 
dřevotříska 

textilie 
10 
18 

380 
1300 

17 
29 

0,1 
0,25 

Televize 
sklo 
plast 

1 
4 

2600 
1000 

0 
42 

0 
0,55 

Křeslo  
(2krát) 

dřevotříska 
textilie 

5 
10 

380 
1300 

17 
29 

0,1 
0,25 

Pohovka 
dřevotříska 

textilie 
15 
20 

380 
1300 

17 
29 

0,1 
0,25 

Šatní skříň 
1 

dřevotříska 25 380 17 0,1 

Šatní skříň 
2 

dřevotříska 25 380 17 0,1 

Noční 
stolek 

dřevo 15 550 20 0,45 

Psací stůl dřevotříska 12 380 17 0,1 
Stůl dřevotříska 12 380 17 0,1 

Skřínka dřevotříska 14 380 17 0,1 
Polička dřevotříska 8 380 17 0,1 

Oblečení bavlna 20 1300 16 0,25 
Heptan 
(0,5l) 

heptan 0,35 700 45 4,0 

Nafta (1l) nafta 0,8 800 42 1,7 
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2. Rozmístění termočlánků v prostoru ložnice  

 

 

 

Obrázek B.1: Pozice vertikálních termočlánků v prostoru ložnice 

Obrázek B.2: Vertikální rozmístění termočlánků         

   

Obrázek B.3: Rozmístění termočlánků na stropě 

Obrázek B.4: Rozmístění termočlánků na stropě 

 
Použité termočlánky:  

typ termočlánku TJ36-CAXL-14U-24-CC-XSIB 
termočlánkové vedení XS-K-24S-1000 
cívky na termočlánkové  vedení SP-003 
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3. Grafické výsledky vybraných fyzikálních veličin. 

3.1  Teplota na termočláncích  

Modelová zkouška 2 - strop

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

0 10 20 30 40 50 60 70

čas (min)

te
pl

o
ta

 (
°C

) T13  (°C)

T15 (°C)

T16 (°C)

T21 (°C)

T22 (°C)

  

Hodnoty teplot na termočláncích - strop [27] 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnoty teplot na termočláncích - vertikální uspořádání [27] 
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3.2 Hustota tepelného toku  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Změna hustoty tepelného toku měřená radiometrem [27] 

3.3 Rychlost proudění spalin  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rychlost proudění spalin při simulování požáru ložnice [27] 

Modelová zkouška 2
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Příloha C : Charakteristika použitých materiálů  

1.Termodynamické vlastnosti použitých materiálů: 
 

obvodové zdivo tloušťka 30 cm 

materiál 
hustota 

[kg,m-3] 

měrná tepelná 
kapacita 

[kJ.kg -1.K -1] 

součinitel 
tepelné vodivosti 

[W.m -1.K -1] 

emisivita 

[1] 
Pozn. 

cihly pórovité 1200 1,047 0,558 0,93 [15] 
omítka 
vápeno-

cementová 
2000 0,790 0,99 0,9* [22] 

* emisivita – necháno standardní nastavení 

 

 

podlaha v místnostech 

materiál 
hustota 

[kg.m-3] 

měrná tepelná 
kapacita 

[kJ.kg -1.K -1] 

součinitel 
tepelné vodivosti 

[W.m -1.K -1] 

emisivita 

[1] 
Pozn. 

beton 2200 0,879 1,4 0,94 [15] 
koberec - nylon 750 0,16 0,2 0,9 [13] 

linoleum - 
PVC 

1200 1,88 0,190 0,9* [22] 

* emisivita – necháno standardní nastavení 

 

 

okna (obývací pokoj – okno zavřené) 

materiál 
hustota 

[kg.m-3] 

měrná tepelná 
kapacita 

[kJ.kg -1.K -1] 

součinitel 
tepelné vodivosti 

[W.m -1.K -1] 

emisivita 

[1] 
Pozn. 

sklo 2400 0,662 0,582 0,9* [15] 
* emisivita – necháno standardní nastavení 
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křesla, pohovka 

materiál 
hustota 

[kg.m-3] 

měrná tepelná 
kapacita 

[kJ.kg -1.K -1] 

součinitel 
tepelné vodivosti 

[W.m -1.K -1] 

emisivita 

[1] 
Pozn. 

tkanina 
měkký 

polyuretan 

100  
40    

1,298 
1,5 

0,07 
0,110 

0,9* 
0,9* 

 [13] 

dřevotříska 800 1,5 0,110 0,9*  [22] 
* emisivita – necháno standardní nastavení 

 

 

noční stolek, židle 

materiál 
hustota 

[kg.m-3] 

měrná tepelná 
kapacita 

[kJ.kg -1.K -1] 

součinitel 
tepelné vodivosti 

[W.m -1.K -1] 

emisivita 

[1] 
Pozn. 

smrkové dřevo 450 
20 °C …,   1,2 
500 °C  …, 2,7 

20 °C ,… 0,13 
500 °C …,  0,19 

1 [13] 
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postel  

skladba materiál 
hustota 

[kg.m-3] 

měrná tepelná 
kapacita 

[kJ.kg -1.K -1] 

součinitel 
tepelné vodivosti 

[W.m-1.K -1] 

emisivita 

[1] 
Pozn. 

rám postele dřevotříska  800 1,5 0,110 0,9* [22] 

madrace 
měkký polyuretan 

tkanina 
  40 [13] 
100 [13] 

0,8 
1,298 

0,048 
0,07 

0,9* 
0,78 

[22,15] 

polštář, peřina 
bavlna 
peří 

330 
109 

1,298 
standardní 

0,07 
0,076 

0,78 
0,9* 

[15] 

2 polyuretan = molitan (měkké typy PUR) 
* emisivita – necháno standardní nastavení 

skříňka s televizí, šatní skříň, psací stůl, stůl, polička 

skladba materiál 
hustota 

[kg.m-3] 

měrná tepelná 
kapacita 

[kJ.kg -1.K -1] 

součinitel 
tepelné vodivosti 

[W.m-1.K -1] 

emisivita 

[1] 
Pozn. 

skříňka, šat. skříň, 
psací stůl, polička 

dřevotříska 800 1,5 0,110 0,9* [22] 

televize 
sklo 60 % 

ABS 
2600 
1050 

0,666 
standardní 
nastavení 

0,9 
0,157 

0,9* 
0,9* 

[15] 
[21] 

* emisivita – necháno standardní nastavení 
ABS: polystyrénový plast 
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2. Kinetika hoření, množství uvolňovaného tepla z jednotkové plochy 
 

� Předmět:  RÁM POSTELE, ŠATNÍ SKŘÍNĚ, SKŘÍŇKA POD TELEVIZI, POLIČKA, STOLY  

Informační zdroj:  Databáze laboratoře NIST [28]   

Zkouška:  kónický kalorimetr  

datum zkoušky:  26. 5. 1995 

tepelný tok:   50 kW.m-2 

exponovaná plocha: 0,01 m2 

Vzorek: 

Materiál: DŘEVOTŘÍSKA   „veneer particle board“   

Tloušťka vzorku: 0,011 m 

Teplota vzplanutí: (220 – 230) °C [2] 

Teplota vznícení:  (230 – 240) °C [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t [s] 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 130 160 190 210 
,,⋅

Q  [kW .m-2] 0 0 78 231 177 127 112 115 117 114 136 138 135 127 

t [s] 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 650 
,,⋅

Q  [kW .m-2] 118 110 99 93 91 87 87 86 87 89 92 96 97 104 

t [s] 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1300 1400  
,,⋅

Q  [kW .m-2] 109 112 112 115 115 119 119 125 130 106 102 75 74  
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� Předmět:  ŽIDLE, NOČNÍ STOLEK  

Informační zdroj: příklady z FDS, které slouží k verifikaci modelovacího programu [13] 

Vzorek:  

Materiál: SMRKOVÉ DŘEVO  „spruce“ 

smrkové dřevo obsahuje: 1 % vlhkosti; 

hustota smrkového dřeva:  450 kg.m-3 

měrná tepelná kapacita: c=f(t) 

     20 °C   ……………… 1,2 kJ.K-1.m-1 

     500 °C ……………… 2,7 kJ.K-1.m-1 

součinitel tepelné vodivosti: λ=f(t) 

20 °C   ……………… 0,13 W.K-1.m-1 

     500 °C ……………… 0,19 W.K-1.m-1 

emisní součinitel: 1 

pyrolýzní model: 

    definovaný počet reakcí, řád reakce: 1 

reakční teplo – endotermické (+): 500 kJ.kg-1  

množství uvolněných plynných produktů: 50 % 

množství zuhelnatělých zbytků: 50 % 

     ZUHELNATĚLÉ ZBYTKY:  

hustota zuhelnatělého dřeva:  120 kg.m-3 

měrná tepelná kapacita: c=f(t) 

        20 °C   ……………… 0,68   kJ.K-1.m-1 
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        400 °C ……………… 1,5  kJ.K-1.m-1 

900 °C ……………… 1,8  kJ.K-1.m-1 

součinitel tepelné vodivosti: λ=f(t) 

20 °C   ……………… 0,077 W.K-1.m-1 

        900 °C ……………… 0,16 W.K-1.m-1 

emisní součinitel: 1 

  referenční teplota reakce: 360 °C 

  reakční rychlost: 0,71 kg.s-1.m-3  

 

Materiál: VODA (zastupuje vlhkost dřeva) 

hustota vody:  1000 kg,m-3 

měrná tepelná kapacita: 4,19 kJ.K-1.m-1 

součinitel tepelné vodivosti: 0,6 W.K-1.m-1 

emisní součinitel: 1 

pyrolýzní model: 

    definovaný počet reakcí, řád reakce: 1 

reakční teplo – endotermické (+): 2260 kJ.kg-1  

   množství vodní páry: 100 % 

   mezní teplota: 100 °C 

   koeficient A: 1,1020  s-1 

   koeficient E: 1,62,105 kJ.kmol-1 
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� Předmět: MADRACE, K ŘESLO, POHOVKA    

Informační zdroj: příklady z FDS, které slouží k verifikaci modelovacího programu [13]  

Vzorek: 

 Materiál: POLYURETHAN, BAVLNA 

pyrolýzní model pro tkaninu - látku: 

    definovaný počet reakcí, řád reakce: 1 

reakční teplo – endotermické (+): 3 000 kJ.kg-1  

spalné teplo: 15 000 kJ.kg-1 

referenční teplota: 350 °C  

množství uvolněných plynných produktů: 100 % 

 

pyrolýzní model pro molitan – měkký polyuretan : 

    definovaný počet reakcí, řád reakce: 1 

reakční teplo – endotermické (+): 1 500 kJ.kg-1  

spalné teplo: 30 000 kJ.kg-1 

   referenční teplota: 350 °C  

   množství uvolněných plynných produktů: 100 %  
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� Předmět:  LINO  

Informační zdroj:  Databáze laboratoře NIST [28] 

Zkouška:  kónický kalorimetr  

 datum zkoušky  14. 12. 1990 

tepelný tok:   50 kW.m-2 

exponovaná plocha: 0,01 m2 

Vzorek: 

Materiál:   PVC  

Tloušťka materiálu:  0,05 m 

Teplota vzplanutí měkčeného PVC: 250 °C [6] 

Teplota vznícení : 340 °C [6]  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

t [s] 0,00 1,32 3,38 5,46 7,52 10,09 12,12 14,46 16,52 18,58 21,12 23,12 25,14 27,20 

,,⋅
Q  [kW.m-2] 0 0,60 0,87 0,86 1,89 3,20 4,57 5,19 5,39 6,58 5,92 5,71 4,60 2,99 

t [s] 29,26 31,82 33,80 35,82 38,12 40,14 42,68 44,70 46,74 48,70 50,74 53,32 55,30  

,,⋅
Q  [kW.m-2] 2,42 1,44 1,99 28,43 72,90 89,76 76,96 55,80 31,49 18,75 12,99 8,90 7,88  

MNOŽSTVÍ UVOLNĚNÉ ENERGIE
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� Předmět: KOBEREC  „carpet“   

Informační zdroj:  NIST Special Publication SP-1021 [11] 

Zkouška:  kónický kalorimetr  

      tepelný tok:   35 kW.m-2 

      exponovaná plocha: 100 cm2 

Vzorek: 

Materiál:   nylonová vlákna  

Plošná hustota:  2,44 kg.m-2 

Tloušťka koberce: 4 mm 

Nylon: 

Teplota vzplanutí: 355 °C [1] 

Teplota vznícení: 435 °C [1] 

 

 
 
 

t [s] 0 2 5 8 11 62 65 68 71 80 92 113 128 137 
,,⋅

Q  [kW.m-2] 0 1,54 2,49 3,52 1,25 3,99 23,85 70,3 120,43 196,17 208,85 194,87 193,07 189,47 

t [s] 149 158 167 179 188 197 212 227 239 248 257 269 278 287 
,,⋅

Q  [kW.m-2] 192,42 195,69 184,86 178,53 177,34 173,73 158,44 150,89 146,03 144,62 141,06 142,4 134,32 131,55 

t [s] 299 308 320 332 341 350 359 368 377 389 398 410 413  
,,⋅

Q  [kW.m-2] 125,24 125,04 111,35 103,37 91,72 75,43 58,05 41,92 29,77 22,37 17,41 17,32 14,21  
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� Předmět : BLOK PAPÍRŮ   

Informační zdroj: NIST Special Publication SP-1021 [11] 

Zkouška:  kónický kalorimetr  

       tepelný tok:   35 kW.m-2 

   exponovaná plocha: 100 cm2 

Vzorek: 

Materiál:   papír   

Plošná hustota:  75 g.m-2  

Tloušťka papíru: 51 mm  

Teplota vzplanutí: nad 100 °C [1] 

Teplota vznícení:  nad 185 °C [1] 

 

 

 

t [s] 0 8 11 14 20 23 26 41 53 77 92 110 128 140 
,,⋅

Q  [kW.m-2] 0 3,46 14,75 59,91 194 214 207,46 166,6 155,1 168,04 157,13 144,27 119,95 116,51 

t [s] 158 188 260 272 281 290 302 323 350 371 392 431 464 497 
,,⋅

Q  [kW.m-2] 103,52 91,57 75,34 74,04 74,56 73 70,11 68,12 63,52 61,5 59 57,91 57,23 57,15 

t [s] 530 560 590 623 641 656         
,,⋅

Q  [kW.m-2] 57,36 57,31 53,89 52,47 51,93 50,25         

MNOŽSTVÍ UVOLNĚNÉ ENERGIE
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� Předmět : TELEVIZE  

Informační zdroj: NIST Special Publication SP-1021 [11]  

Zkouška:  kónický kalorimetr  

       tepelný tok:   35 kW.m-2 

   exponovaná plocha: 100 cm2  

Vzorek: 

Materiál:  akrylonitril-butadien-styren (ABS) 

  Tloušťka materiálu: 2 mm 

Hustota: [21] 1027 – 1039 kg.m-3  

Teplota vzplanutí: (305 – 365) °C [21] 

 

 

 

 

t [s] 0 3 9 18 27 48 51 54 57 60 66 78 87 99 
,,⋅

Q  [kW.m-2] 0 1,86 0,86 2,17 1,29 1,42 9,94 31,25 70,35 128,14 209 260,81 297,31 312,83 

t [s] 102 114 123 132 141 150 162 174 180 192 201 210 222 231 
,,⋅

Q  [kW.m-2] 316,67 313,75 296,44 283,46 296,99 282,74 271,11 295,4 331,18 425,64 391,35 295,55 117,53 55,48 

t [s] 243 252 264 267           
,,⋅

Q  [kW.m-2] 42,26 38,87 39,48 36,88           

MNOŽSTVÍ UVOLNĚNÉ ENERGIE
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� Předmět:  POLŠTÁŘ, PEŘINA  

Informační zdroj: INITIAL FIRES, RHR, Smoke Production and CO Generation from Single Items and Room Fire Test [16] 

Zkouška:  Nábytkový kalorimetr 

      Iniciační zdroj: zmačkaný papír 

Vzorek: 

Materiál:  bavlna 

  peří  

Hmotnost:  0,96 kg 

Předpokládaná exponovaná plocha: 0,324 m2 

Teplota vzplanutí bavlny: (185 – 190) °C [2] 

Teplota vznícení bavlny: (400 – 410) °C [2] 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

t [s] 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 
⋅

Q [kW] 0 15,7 17,0 14,0 11 10,5 8,5 5 4,8 2 0 

,,⋅
Q [kW.m-2] 0,00 48,45 52,47 43 33 32,4 26,2 15,43 14 6,1 0 
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Příloha D: Grafické zobrazení simulace scénáře č. 1 v programu Smokeview  

 Pokles neutrální roviny, rozvoj a šíření plamenů je patrné z levé sady snímků. 

Na pravé straně jsou tytéž snímky doplněny rovinami znázorňujícími teploty plynů. Jedná se 

o roviny v ose x a y. Síťování nepatrně posunulo zadané souřadnice rovin.  

 Souřadnice roviny v ose:  x = 3,16 m 

     y = 2,18 m 

 

21. s 21. s 

129. s 129. s 

249. s 249. s 
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906. s 906. s 

1188. s 1188. s 

1800. s 1800. s 
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Příloha E: Grafické zobrazení simulace scénáře č. 2 v programu Smokeview  

Pokles neutrální roviny, rozvoj a šíření plamenů je patrné z levé sady snímků. 

Na pravé straně jsou tytéž snímky doplněny rovinami znázorňujícími teploty plynů. Jedná se 

o roviny v ose x a y. Hrubé síťování posunulo souřadnice rovin.  

 Souřadnice roviny v ose:  x = 3,2 m 

     y = 2,2 m 

 

 
 
 

81. s 81. s 

141. s 141. s 

648. s 648. s 
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759. s 759. s 

852. s 852. s 

918. s 918. s 


