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Anotace 
 
SIKORA, P. Ověření přesnosti výpočetních vztahů pro stanovení parametrů požáru. Ostrava, 

2010. 44 s. Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava. 
 

Diplomová práce se zabývá popisem parametrů požáru se zaměřením na výšku 

plamene a problematiku výpočtu jejích hodnot. Jsou zde sumarizovány a ověřeny dostupné 

výpočetní vztahy pro výpočet výšky plame. Studie se rovněž dotýká parametrů, které 

s výpočtem výšky plamene souvisejí (rychlost odhořívání, rychlost uvolňování energie). Část 

práce se pak zabývá lineární rychlosti šíření požáru, resp. možnostmi ověřování jejích hodnot 

a způsoby jejich získávání. 

 

Klíčová slova: 

Parametry požáru, výška plamene, lineární rychlost šíření. 

 

 

 

Abstract 
 
SIKORA, P. Verification of the Accuracy of Calculation Relations for Determination of Fire 

Parameters. Ostrava, 2010. 44 pages. Diploma thesis. VSB - TU Ostrava. 

 

Diploma  thesis deals with the description of the fire parameters and focuses on the 

flame height and its calculations. There is a summary of flame height correlations and their 

verification. The study also reviews the parameters connected with the flame height 

calculation (mass loss rate, heat release rate). One part of the study deals with the linear 

spread rate of the fire and also considers the possibilities of verification and retrieval of its 

values. 
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1 Úvod 

Základem efektivní požární prevence a represe je zvládnutí problematiky dynamiky 

požáru. Ta využívá různých výpočetních vztahů k definování charakteristiky teoretického 

požáru, která pomáhá modelovat jeho průběh a usnadňuje navrhnout preventivní protipožární 

opatření nebo umožní najít postup pro úspěšnou likvidaci požáru. 

Hoření je poměrně složitý fyzikálně-chemický proces, který bývá na základě 

zkušeností, experimentů a měření zjednodušeně popisován empirickými výpočetními vztahy, 

ve kterých se operuje s experimentálně určenými tabelovanými vstupními hodnotami. Jak 

výpočetní vztahy, tak tabelované hodnoty však mohou být zatíženy určitou chybou. 

Vzhledem k širokému rozsahu problematiky výpočtů veškerých parametrů požáru se 

práce zaměřuje zejména na jednu reprezentativní složku – výšku plamene. Ta se jeví jako 

zajímavý názorný parametr, který mimo to, že vychází z velikosti plochy hoření, souvisí i se 

vstupním parametrem rychlosti odhořívání, takže se práce dotkne i problematiky s ním 

spojené. Výška plamene dále souvisí např. s významným parametrem intenzity sálání požáru. 

Cílem práce je sumarizovat dostupné výpočetní vztahy vybraného parametru požáru – 

- výšky plamene a dále i vstupních hodnot těchto výpočtů. Následně se práce zabývá 

srovnáním výstupů těchto vztahů s realitou, k čemuž  je možno použít vizuálních záznamů 

požárů, které odpovídají zadanému požáru. Rovněž je možné využití hodnot, kterých bylo 

naměřeno při experimentálních požárech. Konečné hodnocení by mělo nastínit možné 

nepřesnosti a omyly, které se mohou při výpočtech vyskytnout a které vedou ke zkresleným či 

nereálným výsledkům. 

Práce se v závěru stručně dotkne i problematiky parametru lineární rychlosti šíření 

požáru, resp. tabelace jejích hodnot, možnosti ověřování jejich přesnosti a rovněž možnosti 

získání nových dat pro sestavení aktuálních tabulek s případným využitím zpráv o zásazích 

hasičských jednotek. 

Podstatnou částí studie je primární vypracování rešerše literatury v oblasti 

problematiky výpočetních vztahů parametrů požáru se zaměřením na vybrané parametry. 
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2 Rešerše 

Za posledních 30 let u nás v oblasti požární taktiky, která komplexně řeší dynamiku 

požáru a požární represi, nebylo vydáno mnoho literatury. Za zmínku stojí publikace Požární  

taktika I. J. Olšanského [12], která mj. shrnuje základní poznatky o požáru a jeho rozvoji.  

O deset let později tuto problematiku podobně zpracoval M. Kvarčák ve skriptech Požární 

taktika I. [10] a v roce 1999 pak s K. Balogem vydávají publikaci Dynamika požáru [1], která 

se problematikou požáru a jeho parametrů zabývá relativně podrobně. 

Česká literatura pak často přejímá výpočetní vztahy a tabulky hodnot ze zahraničních 

zdrojů, přičemž některé vzorce a vstupní hodnoty mohou být zastaralé, nebo se v nich může 

vyskytovat chyba způsobená například nepřesným překladem či záměnou anglosaské a 

metrické jednotkové soustavy. 

 

 

BALOG, K., KVARČÁK, M. Dynamika požáru. Vyd. 1. Ostrava : SPBI, 1999. 117 s. ISBN 

80-86111-44-X. 

 
Publikace stručně a výstižně popisuje proces hoření, problematiku přenosu tepla se 

zaměřením na tepelnou radiaci včetně popisu reakcí materiálů na tepelné působení. 

Významná je i kapitola popisující proces hoření kapalin. Vše je doplněno základními 

výpočetními vztahy a rovněž i tabulkami vstupních hodnot.  

 

 

KUČERA, P., KAISER, R., PAVLÍK, T., POKORNÝ, J. Metodický postup při odlišném 

způsobu splnění technických podmínek požární ochrany. Vyd. 1. Ostrava : SPBI, 2008. 201 s. 

ISBN 978-80-7385-044-9. 

 

Kniha se zabývá popisem kvalitativní a kvantitativní analýzy požární bezpečnosti. 

Dále se zaměřuje na chování stavebních konstrukcí při požáru, popisuje požárně 

bezpečnostní zařízení a problematiku evakuace osob. Dynamika požáru se všemi 

významnými požárními parametry je součástí oddílu kvantitativní analýzy a je zde 

řešena komplexně včetně uvedení několika vzorových výpočtů. Je zde uvedeno značné 

množství vztahů  pro výpočet parametrů požáru. Chybí však rozsáhlejší tabulky se 

vstupními hodnotami. 
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NFPA. Fire Protection Handbook. Eighteenth Edition. Quincy, Massachusetts : National Fire 

Protection Association, 1997. ISBN 0-87765-377-1. 

 

Kniha slouží jako komplexní a podrobná příručka v oblasti problematiky požární 

ochrany. Popisuje fyzikálně-chemické poznatky o požáru, obsahuje podrobné kapitoly 

o požární prevenci i represi, uvádí poznatky o materiálech, o požární ochraně budov a 

zařízeních. Zabývá se rovněž i organizací a analýzami v požární ochraně. Přílohu 

knihy tvoří tabulky hodnot hořlavých látek. 

 

 

Society of Fire Protection Engineers. SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. First 

Edition. Quincy, Massachusetts : National Fire Protection Association, 1988. ISBN 0-87765-

353-4. 

 

Příručka požárního inženýrství je podrobným souhrnem výpočetních metod požární 

ochrany a bezpečnostních analýz. V knize je velice podrobně řešena problematika 

výpočtů některých požárních parametrů včetně výšky plamene. Publikace tohoto typu 

(stejně jako Fire Protection Handbook) jsou obecně souborem odborných článků 

výzkumníků z celého světa, kteří se zabývají dílčími tématy na poli požární ochrany. 

 

 

HANUŠKA, Z. Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů. Vyd. 2., 

opravené a doplněné. Praha : Ministerstvo vnitra – ředitelství Hasičského záchranného sboru 

ČR, 1996. 98 s. ISBN 80-902121-0-7.  

 

Příručka slouží jako návod ke zpracování dokumentace zdolávání požáru pro jednotky 

požární ochrany. Obsahuje základní výpočetní vztahy požární taktiky včetně tabulek s 

potřebnými vstupními hodnotami. Jedná se o 2. vydání tohoto titulu, přičemž vstupní 

parametry pro výpočty jsou převzaty z původního vydání z roku 1988. 
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Významnými zdroji informací jsou rovněž elektronické dokumenty publikované na 

internetu. Mnoho odborných článků je však zpoplatněných, a tak vzhledem k finanční 

náročnosti získávání těchto dokumentů bylo pro tuto práci nutné využít volně dostupné 

zdroje. 

Na internetu se často zveřejňují různé individuální studie z oboru požární ochrany. 

Jedná se mnohdy o elektronické články a sborníky z vědeckých konferencí. Řada volně 

dostupných odborných článků je k dispozici například na serveru amerického technického 

institutu NIST (National Institute of Standards and Technology) popřípadě ASTM (American 

Society for Testing and Materials). 

 

 
GOTTUK, D.T. Liquid Fuel Fire Hazard Characterization : Flammable and Combustible 

Liquids Symposium [online]. Chicago, Illinois : [s.n.], 21.8.2004 [cit. 2010-03-07]. Dostupné 

z WWW: <http://www.haifire.com/presentations/Flam_and_Comb_Liquids_Symp_9-

04_Gottuk.pdf>. 

 

Dokument nastiňuje problematiku požáru kapalných paliv a to zejména volně 

rozlitých. Jsou zde uvedeny obvyklé výpočetní vztahy k této problematice a jejich 

aplikace v názorném experimentu spolu se srovnáním výsledných hodnot. 

 

 

BURCH, R. R., HAMINS, A., KASCHIWAGI, T. Characteristics of Pool Fire Burning 

[online]. reprint. Philadelphia, PA : ASTM, 1996 [cit. 2010-03-15]. Dostupné z WWW: 

<http://www.fire.nist.gov/bfrlpubs/fire96/PDF/f96068.pdf>. 

 

Studie se zabývá rozborem požáru typu pool-fire se zaměřením na problematiku 

struktury jeho plamene, jeho výšky, tvaru a pulzační frekvence. Řeší závislost výměny 

tepla mezi plamenem a prostředím, rychlost uvolňování energie, bilance entalpie apod. 
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GROVE, B. S.; QUINTIERE, J. G. Correlations for fire plumes [online]. College Park, MD : 

University of Maryland, 1998. 207 s. Dostupné z WWW: 

<http://fire.nist.gov/bfrlpubs/fire98/PDF/f98014.pdf>. NIST GCR 98-744. 

 

Tato studie se zabývá revizí dat a korelacemi pro sloupce plamene požáru. Ve snaze 

vytvořit ucelený soubor korelací pro daný datový soubor vyvíjí analýzu na základě 

geometrie plochy hoření. Výzkum chování plamene je založen na  experimentálních 

modelech. Studie je velmi rozsáhlá a na vysoce odborné úrovni. Může sloužit 

k hlubšímu výzkumu v oblasti této problematiky. 
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3 Požár 

Požár je každé nežádoucí hoření, při kterém dochází k usmrcení či zranění osob nebo 

zvířat, anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, 

při kterém jsou osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně 

ohroženy. [3] Požár je doprovázen chemickými a fyzikálními jevy a všechny tyto jevy 

vzájemně souvisí a probíhají na základě obecných zákonů chemie a fyziky. Každý jev, 

působící na proces požáru, může způsobit vytvoření následných jevů, které komplikují situaci. 

Situaci u požáru určuje charakter a velikost požáru, rychlost a směr šíření ohně, nebezpečí pro 

život lidí. Poznání situace u požáru umožňuje určit rozsah hoření, rychlost odhořívání, 

množství uvolněného tepla při hoření, způsoby jeho přerušení, množství a vlastnosti 

vzniklých produktů hoření, zvláštnosti výměny plynů a rozsah materiálních škod. 

3.1 Dynamika požáru 

3.1.1 Hoření 

Hoření je podmíněno chemickými reakcemi mezi hořlavou látkou a oxidovadlem. 

Hořlavé látky existují ve skupenství plynném, kapalném i tuhém a mohou je vytvářet látky 

organické i anorganické nebo jejich směsi. Pro zahájení reakce je nutný počáteční podnět 

(např. zahřátí) a dále musí být splněny určité fyzikálně-chemické podmínky (složení, 

koncentrace, tlak, teplota apod.). Po chemické stránce probíhají většinou reakce oxidace nejen 

s kyslíkem (ale také se sírou, halogeny apod.) a reakce rozkladné. Procesu hoření předcházejí 

poměrně pomalé děje okysličování, při nichž se vybavuje teplo a které jsou počátečním 

stádiem rozvoje v hoření. Další rozvoj procesu hoření je kromě chemické reakce závislý na 

fyzikálních podmínkách, zejména na odvodu tepla. Počáteční stádium děje je důležité 

z hlediska protipožární ochrany, neboť znalost těchto podmínek umožňuje vhodnou prevenci. 

Tuhé hořlavé látky mohou teplem tát a vypařovat se (síra, stearin, kaučuk, plasty), jiné se jen 

rozkládají za vzniku plynných produktů a tuhého zbytku (dřevo, uhlí). Další skupina látek ani 

netaje, ani se nerozkládá. Hořlavé kapaliny se mohou rozkládat, vypařovat se a vytvářet směsi 

par se vzduchem. Rovněž jemně dispergované pevné nebo kapalné látky mohou vytvářet 

velmi nebezpečné hořlavé nebo výbušné směsi. Termodynamicky lze hoření charakterizovat 

jako přechod soustavy z jednoho stavu do druhého. 
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Hoření je jedním z druhů chemických reakcí. Při hoření však probíhají i fyzikální 

procesy, jako je přenos tepla a hmoty. 

Většina procesů hoření je provázena tvorbou plamene v plynné směsi a podle způsobu 

přípravy plynné směsi se dělí na dva typy. 

Jestliže se hořlavá látka (plyn nebo pára) předem, ještě před počátkem hoření, smísí se 

vzduchem nebo kyslíkem, pak se hořlavá směs nazývá homogenní a plamen kinetický. 

Typickým příkladem kinetického plamene je plamen Bunsenova hořáku. 

Jestliže se hořlavá látka rozptyluje do vzduchu nebo kyslíku a mísí se s ním během 

procesu hoření, pak se plamen nazývá difuzní. Difuzní plamen lze pozorovat při hoření 

kapalin ve formě jednotlivé malé kapky, aerosolu, povrchu hořlavé kapalin a při hoření 

pevných hořlavých látek. Je přirozené, že ani v kinetickém plameni difúze nechybí, neurčuje 

však proces hoření. V difuzních plamenech je naopak difúze určujícím faktorem hoření. 

Vnitřní energie látek se při hoření mění v jiné formy energie, zejména v teplo a světlo. 

Reakce hoření je exotermická a produkty reakce hoření jsou většinou plynné složky. Po 

dostatečném počátečním podnětu probíhá reakce hoření samovolně. Počáteční podnět vede 

k dalšímu vybavování tepelné energie. Musí být dostatečný k tomu, aby došlo k přeměně 

alespoň části kapalné nebo tuhé hořlavé látky v páru nebo plyny. Teprve v plynné fázi 

dochází k dalšímu stádiu procesu spojeného s vývojem tepla. Na reakci hoření lze nahlížet 

v podstatě jako na reakci probíhající v plynné fázi. 

Rozvoj reakcí hoření je vázán na složité zákonitosti reakční kinetiky. Jeho další 

samovolné šíření však nezávisí pouze na termodynamických a kinetických faktorech, nýbrž 

zejména na podmínkách výměny tepla mezi reagující soustavou a okolím. Pro další rozvoj 

reakce musí uvolněná energie stačit minimálně na krytí tepelných ztrát. Pro udržení procesu 

hoření je nutná kritická oblast určité velikosti zajišťující převahu tepla uvolněného reakcí nad 

jeho odvodem. Není-li tato podmínka splněna, zahájená reakce zaniká. Tato oblast je jednou 

z principiálních možností hašení a protipožární prevence. Převod tepla mezi reagující 

soustavou a okolím má v procesu hoření a výbuch značný význam. Určení převodu tepla je 

však složitým problémem, který závisí na tepelné vodivosti, koeficientech přestupu tepla, 

měrných teplech a jiných fyzikálních charakteristikách, jakož i geometrickém uspořádaní. 

Výpočty zvažující tyto faktory jsou proto značné komplikované. 

Požár je tedy neopakovatelný dynamický proces probíhající v prostoru a čase. [10] 
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3.1.2 Parametry požáru 

Požár je proces nestacionární, doprovázený různými chemickými a fyzikálními jevy. 

Všechny tyto jevy spolu vzájemně souvisí a každý z nich svým způsobem ovlivňuje proces a 

rozvoj požáru.  

Požár je popisován parametry požáru. Tyto parametry nejsou stálé a mění se s časem. 

Jejich změna od vzniku požáru až do jeho ukončení se nazývá rozvojem požáru. Známe-li 

hlavní parametry požáru, můžeme určit jiné veličiny nutné pro výpočet sil a prostředků k 

hašení požáru, např. rychlost růstu plochy a obvodu požáru apod. 

 

Hlavní parametry požáru jsou: 

- plocha požáru 

- obvod požáru 

- fronta požáru 

- lineární rychlost šíření požáru 

- rychlost odhořívání 

- výška plamene 

- teplota požáru 

- intenzita výměny plynů 

- intenzita sálání 

- stupeň zakouření 

 

Plocha požáru 

Plocha požáru je kolmý průmět povrchu hořících látek nebo kapalin na podlahu 

místnosti nebo povrch terénu. Patří mezi základní parametry, neboť charakterizuje rozvoj 

požáru a slouží jako výchozí údaje při výpočtu sil a prostředků. Udává se v jednotkách plochy 

(m2, ha, km2). Do plochy požáru započítáváme i plochu mezer mezi jednotlivými ohnisky 

hoření, jestliže jejich šířka nezamezuje šíření požáru.  

Plochu požáru v budově určíme součtem ploch požárů v jednotlivých podlažích. Při 

požáru v místnosti se tvar ploch požáru rovná tvaru místnosti. Tvar plochy požáru hořící 

kapaliny na volném prostranství je určen tvarem nádrže, tvarem skládky pevných materiálů.  

Pokud požár v důsledku svého rozšíření do sousedních prostor přijal složitou 

geometrickou podobu, rozdělí se na jednoduché geometrické obrazce a celková plocha požáru 
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se určí součtem jednotlivých ploch. Při volném šíření požáru nebo při hašení nedostatečným 

množstvím sil a prostředků se plocha požáru neustále zvětšuje. Rychlost růstu plochy požáru 

je závislá na geometrické formě (kruhová, úhlová, obdélníková) a závisí na lineární rychlosti 

šíření požáru.  

Obvod požáru 

Obvod požáru je závislý na velikosti plochy požáru a její členitosti. Má význam pro 

vyhodnocení a analýzu situace u velkých požárů (zejména v přírodním prostředí) na rozsáhlé 

ploše, zvláště při nedostatku sil a prostředků na likvidaci požáru. Obvod požáru je závislý na 

lineární rychlosti šíření požáru a udává se v délkových jednotkách. 

Fronta požáru 

Je část obvodu požáru, kde v daném okamžiku probíhá šíření požáru. Pokud na frontě 

požáru provádí jednotka PO hašení, hovoříme o frontě hašení. 

Lineární rychlost šíření požáru 

Lineární rychlost šíření požáru je vzdálenost, na jakou se požár rozšíří v určitém směru 

za jednotku času. Rychlost šíření požáru není konstantní veličina, ale mění se v závislosti na 

rychlosti přípravy hořlavých látek k hoření, na fyzikálně-chemických vlastnostech materiálů, 

na místě uložení, konstrukčním řešení objektu a podmínkách výměny plynů.  

Při požáru se zvětšují rozměry hořící plochy. Dochází k tepelnému působení do okolí 

místa hoření, narůstání teploty a postupnému zapalování povrchů hořlavých látek a 

odhořívání materiálu do hloubky. Tyto dva způsoby šíření ohně jsou základními formami 

šíření požáru.  

Celý proces hoření závisí zejména na druhu hořlavého materiálu a jeho vlastnostech. U 

pevných látek jedna skupina látek při zahřátí mění skupenství a dále hoří jako kapalina, druhá 

skupina se tepelně rozkládá a hoří v plynné fázi. Šíření plamene po povrchu kapaliny je 

vlastně postupné zapalování par hořlavé kapaliny, které se vlivem tepelného působení 

odpařují z její hladiny. Rozhraní mezi hořící látkou a látkou, která se v podmínkách požáru 

připravuje k hoření, nazýváme frontou požáru. Rychlost přemisťování fronty požáru 

charakterizuje rychlost šíření požáru. Ovlivnit rychlost šíření požáru může i výbuch nebo 

silný vítr, působení sálavého tepla, proudící horké spaliny i tepelné vodiče. Určit všechny 

faktory, které mají vliv na šíření požáru je obtížné, stejně jako určit skutečnou rychlost šíření 

9 



požáru v průběhu celého požáru. V praxi nejčastěji používáme střední hodnotu lineární 

rychlosti šíření požáru (byly získány ve skutečných podmínkách na základě statistického 

sledování), jak pro některé hořlavé látky, tak pro konkrétní prostory.  

Nejvyšší hodnoty rychlosti šíření požáru vykazují sklady, kde se skladují zejména 

hořlavé látky s vysokou hodnotou rychlosti odhořívání a pak většinou prostory, které 

považujeme za prostory se zvýšeným požárním nebezpečím.  

Největší lineární rychlost šíření mají plyny, protože jsou již připraveny k hoření a pro 

další hoření dosud nehořících plynů se spotřebuje pouze teplo na jejich zahřátí až do bodu 

vznícení.  

Nejmenší lineární rychlost šíření požáru mají pevné látky, pro jejichž přípravu k 

hoření se spotřebuje mnohem více tepla než u kapalin a plynů. 

Největší lineární rychlost šíření požáru je po vertikálním povrchu zdola nahoru a 

nejmenší shora dolů. 

Rychlost odhořívání 

Rychlostí odhořívání nazýváme množství hořlavé látky, které shoří za časovou 

jednotku, např. z jednoho metru čtverečního nebo jednoho metru kubického objemu. Hodnota 

rychlosti odhořívání závisí především na druhu látky a na podmínkách při požáru. Čím je 

hodnota rychlosti odhořívání větší, tím se uvolňuje větší množství tepla a situace na místě 

požáru je komplikovanější. 

 

Rychlost odhořívání dle skupenství hořlavých látek: 

 

a) hmotnostní rychlost odhořívání - používá se při hoření pevných látek. Je to 

množství hořlavé látky, shořelé z jednotky plochy hoření za časovou jednotku. 

Hmotnostní rychlost odhořívání ( m& ) je závislá na podmínkách požáru, 

především na teplotě (čím je vyšší teplota, tím větší je rychlost odhořívání), ale 

také na výměně plynů, což je vztah plochy otvorů, přes které se uskutečňuje 

výměna plynů vzhledem k ploše podlahy hořící místnosti - tzv. koeficient 

plochy otvorů. Se zvětšením tohoto koeficientu se zvětšuje také rychlost 

odhořívání. Vysokou hodnotu rychlosti odhořívání vykazují pevné hořlavé 

látky, které se běžně používají jako palivo. Dále jsou to plastické hmoty, guma, 

kaučuk, bavlna, papír a další.  
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b) lineární rychlost odhořívání - používá se při hoření hořlavých kapalin a 

vyjadřuje rychlost poklesu hladiny hořlavé kapaliny v hořící nádrži za časovou 

jednotku. Hořlavé kapaliny s vysokou rychlostí odhořívání jsou především 

látky patřící do I. třídy nebezpečnosti, které mají nízkou hodnotu teploty varu.  

  

c) objemová rychlost odhořívání - používá se při hoření plynů. Pod tímto pojmem 

rozumíme objem plynu, který shoří za časovou jednotku (požáry zásobníků 

plynu, plynových rozvodů a plynových fontán). Hořlavé plyny vykazují 

vysoké hodnoty rychlosti odhořívání a v určitém rozmezí hoření přechází ve 

výbuch.  

 

Rychlost odhořívání rovněž závisí na dalších podmínkách. Rozemleté nebo jemně 

rozmělněné pevné látky a prachy mají velký měrný povrch, který usnadňuje proces hoření. Se 

zvýšením vlhkosti látek se snižuje rychlost odhořívání, protože značné množství tepla je 

spotřebováno na její odpaření. Rychlost odhořívání u hořlavých kapalin závisí na velikosti a 

provedení nádrží, ve kterém je kapalina uložena. Při hoření je plamen ve styku s kovovým 

pláštěm, zahřívá ho a dochází k vedení tepla, což způsobuje růst teploty kapaliny u stěny a 

zvýšení rychlosti odhořívání. Podstatný vliv na rychlost odhořívání má také tvorba kouře a 

sazí, důsledkem čehož vzrůstá nebo naopak klesá intenzita výměny tepla zářením. S velikostí 

hodnoty teploty plamene se pak mění i hodnota rychlosti odhořívání. 

Výška plamene 

Výška plamenů se u otevřených požárů mění úměrně s rychlostí odhořívání materiálů, 

charakteristickým rozměrem plochy požáru (průměr, délka, šířka) a klimatickými 

podmínkami. S růstem parametrů požáru roste výška a plocha plamenů. Maximální výška 

plamenů se nachází v místech maximálního rozkladu hořlavých látek při nedostatečném 

množství kyslíku, což způsobí protažení výšky plamenů. Dále má na výšku plamenů i na 

jejich plochu vliv proudění plynů při požáru a vliv větru. Tyto vlivy působí protažení délky 

plamenů, či odklon od svislé osy. Tvar a velikost plamenů úzce souvisí s množstvím 

vyzařované tepelné energie a tím ovlivňují šíření požáru i způsob jeho zdolávání. 
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Teplota požáru 

Průběh požáru zásadním způsobem ovlivňuje teplota v prostoru hoření. S teplotou se 

mění vlastnosti hořících materiálů i stavebních konstrukcí, urychlují se procesy hoření a 

zhoršují podmínky pro práci zasahujících jednotek PO. Pod pojmem teplota požáru, který 

probíhá na otevřené ploše, rozumíme střední hodnotu teploty plamene. U požárů v objektech 

se za teplotu požáru považuje střední hodnota teploty zplodin hoření ve směsi se vzduchem.  

Určení teploty požáru v konkrétních podmínkách je ovlivňováno mnoha faktory a její 

stanovení je značně složité. Navíc teplota požáru se neustále mění v prostoru i čase. S určitou 

přesností při použití zjednodušených vztahů lze teplotu požáru určit jen při hoření čistých 

látek za určitých specifických podmínek. Pro odhad teploty požáru lze použít poznatků a 

zkušeností různých oborů, u kterých se lze setkat s vysokými teplotami. Například podle 

barvy horkých ocelových konstrukcí lze s přesností na stovky stupňů Celsia odhadnout 

teplotu prostředí, ve kterém se tato konstrukce nachází. Podle druhu převládajícího hořícího 

materiálu lze také odhadnout teplotu plamene. 

Nehořlavé látky vlivem vysoké teploty mění svůj tvar, bortí se, u některých dochází k 

tavení. Teploty tání jsou v řadě případů známé fyzikální konstanty, takže podle těchto hodnot 

lze určit teploty, které byly dosaženy při požáru. Nejrychleji a také nejpřesněji lze stanovit 

teplotu požáru měřením teplot konstrukcí a pevných materiálů, které se nacházejí v prostoru 

hoření. K měření lze použít termovize nebo speciální dálkové teploměry, případně radiační 

teploměry.  

Při požárech je teplota v různých bodech plamene nerovnoměrná. V difuzním 

turbulentním plameni, který je charakteristický pro většinu požárů, je neustálý pohyb plynů a 

par. V dolní části plamene, bezprostředně nad povrchem hořlavé látky je oblast, pro kterou 

jsou charakteristické relativně nízké teploty. Nad touto oblastí je oblast hoření. Tato oblast je 

charakterizovaná maximálními teplotami. Směrem nad oblast hoření se teplota snižuje. 

Intenzita výměny plynů 

Při požárech na otevřené ploše je výměna plynů charakterizovaná existencí 

vzestupného sloupce toku plynných zplodin hoření. Velká intenzita a rychlost výměny plynů 

vzniká při požárech skladů dřeva, lesů, hořlavých kapalin v nádržích apod. (rychlost proudu 

plynů až 15 m.s-1). Rychlost větru ovlivňuje tvar a směr proudu zplodin hoření, ale také 

zvyšuje rychlost odhořívání hořlavých látek a tedy i intenzitu výměny plynů. Na rychlost 
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pohybu plynů má také podstatný vliv atmosférický tlak (čím je vyšší, tím je menší rychlost 

pohybu zplodin hoření) a atmosférické srážky (déšť, sníh, mlha).  

Při požárech uvnitř objektů je výměna plynů značně složitá. Závisí na vstupních a 

výstupních otvorech, na výšce místnosti, požárním zatížení, směru a rychlosti větru vně 

budovy, tlaku vzduchu apod. Výměna vzduchu v místnostech nastává v důsledku rozdílu 

teplot vzduchu uvnitř a vně místnosti. Při uzavřených otvorech se objem hořící místnosti 

zaplňuje zplodinami hoření, zvyšuje se vnitřní tlak a dochází ke snižování rychlosti 

odhořívání. Uvnitř místnosti se vytváří v horní části pásmo s tlakem vzduchu vyšším než tlak 

atmosférický, v dolní části pásmo s tlakem nižším než atmosférický. Horní pásmo se zaplňuje 

zplodinami hoření. Ve vysokých místnostech může tlak zplodin hoření dosahovat značných 

hodnot, což vede k podílu na vytlačení skel z okenních rámů. Na základě rozdílu tlaku 

vzduchu ve spodním pásmu dochází k přítoku vzduchu do objektu.  

Situace požáru se podstatně mění v závislosti na stavu existujících otvorů. Při jejich 

otevření nebo při vzniku otvorů nových po čas hoření se poruší systém větrání a vytváří se 

nový systém výměny plynů. Chceme-li zpomalit rozvoj požáru, musíme především zmenšit 

plochu přítokových otvorů na minimum. Odvod kouře můžeme zvýšit zvětšením plochy 

výstupních otvorů, ale také větracím zařízením instalovaným v objektu, nebo přenosnými 

odsávači kouře, popř. přetlakovými ventilátory. 

Intenzita sálání 

Při požáru se uvolňuje velké množství tepelné energie a teplota požáru dosahuje 

vysokých hodnot. V podmínkách rozvíjejícího se požáru se podstatná část uvolněného tepla 

předává do okolí konvekcí (prouděním). Při teplotách požáru nad 800 °C je převažující 

složkou výměny tepla s okolím radiace (sálání). Intenzivní záření znemožňuje vedení zásahu 

v bezprostřední blízkosti prostoru hoření a tím klade nároky na ochranu zasahujících hasičů 

nebo vyžaduje techniku a technické prostředky se schopností zasahovat z větších vzdáleností. 

Sdílení tepla při požáru nás nutí odhadovat bezpečné vzdálenosti pro rozmístění jednotlivých 

proudů, požární techniky a provádět další opatření, která zamezí přenesení požáru na objekty, 

které se nacházejí v požárně nebezpečném prostoru.  

Požáry uvnitř budov jsou zpravidla charakterizovány zářením vysoce zahřátých 

zplodin hoření, které zaplňují objem místnosti. Na otevřené ploše má největší vliv na průběh 

požáru záření plamene. Přenos tepla zářením vytváří nebezpečí vzniku nových ohnisek požáru 

v okolí místa hoření. Aby byla vyloučena možnost rozšíření požáru od hořícího objektu na 
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okolní objekty, musí vyzařovaný tepelný tok poklesnout na určitou hodnotu (odstupové 

vzdálenosti, chlazení...).  

Při požáru je zvláště důležitá ochrana lidí před tepelným zářením a vysokými 

teplotami, které způsobují škodlivé fyziologické účinky na organismus člověka. 

Charakteristickým jevem pro tepelné záření je, že proniká do hloubky lidské pokožky a 

způsobuje popáleniny (tepelné ozáření lidí bez ochrany nesmí přesáhnout 540 W.m-2 při 

dlouhodobém účinku, 1050 W.m-2 při krátkodobém působení). Nejefektivnější ochranou lidí 

před tepelným zářením jsou vodní clony nebo speciální obleky a štíty. 

Stupeň zakouření 

Hoření látek je provázeno vznikem produktů tepelného rozkladu, plynných a pevných 

zplodin hoření. Tyto látky se mísí se vzduchem a vytváří kouř. Při požáru hoří nejčastěji 

organické látky, např. dřevo, papír, textil apod. Proto se v kouři obvykle nachází dusík, oxid 

uhličitý, vodní pára, uhlík, oxid uhelnatý a další látky. Obsah pevných částic ovlivňuje 

hustotu kouře nebo také jeho průzračnost. Hustota kouře závisí na druhu látky která hoří a na 

její schopnosti kouř vytvářet a dále pak na intenzitě výměny plynů. Existence kouře při 

požáru, jeho teplota, hustota a složení,kdy zejména při hoření plastů a v prostorách 

nedostatečně větraných vzniká řada toxických zplodin, ovlivňuje zejména evakuaci osob a 

vedení požárního zásahu. Kouř má za následek také snížení obsahu kyslíku v prostoru a díky 

své teplotě a agresivním složkám rovněž poškozuje a znehodnocuje ještě nehořící materiály a 

konstrukce.  

Mnohé produkty hoření jsou toxické, tedy lidskému zdraví nebezpečné. K takovým 

produktům hoření patří oxid uhelnatý, oxid siřičitý, oxid fosforečný, oxidy dusíku, fosgen, 

fluorovodík, chlorovodík, sirovodík apod. U požáru se nejčastěji setkáváme s oxidem 

uhelnatým, který vzniká při nedokonalém hoření látek. Tento bezbarvý plyn je bez chuti a 

zápachu. Pro organismus člověka je velmi nebezpečný. Po vdechnutí se krev nasytí oxidem 

uhelnatým, a dochází k nedostatečnému zásobování organismu kyslíkem a následné smrti. 

Situace na místě kde hoří, představuje vždy riziko poškození zdraví a je tedy nezbytné, aby si 

příslušníci zasahujících jednotek chránili dýchací cesty a prováděli činnosti, které směřují k 

odstranění kouře z ohroženého prostoru. [13] 
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4 Výška plamene 

Určení výšky plamene má v požární taktice význam zejména z hlediska následných 

výpočtů tepelného záření při požáru, dle kterých lze určit tepelné působení na povrch těles, 

příp. na člověka. V důsledku pak lze odhadnout teplotní průběh požáru a zejména stanovit 

požadované odstupové vzdálenosti. 

4.1  Difuzní a kinetický plamen 

Obor dynamika požáru se zejména zaměřuje na plamen difuzní. Slovo „difúze“ je 

užito z toho důvodu, že oxidační prostředek (obvykle vzduch) a palivo (hořlavé plyny, které 

vznikají tepelným rozkladem pevného nebo kapalného paliva nebo vycházejí z hořáku nebo 

jiného ústí v případě paliva plynného) se spolu mísí a pronikají do (difuzní) oblasti prostoru, 

kde dochází k náhlé chemické reakci - hoření. Vznikající světelný efekt se nazývá plamen. 

[15] Difuzní hoření probíhá v oblasti vyšších teplot. 

Kinetické hoření probíhá buď u procesů oxidací za relativně nízkých teplot, nebo u 

procesů, u kterých lze vyloučit difúzi. Kinetické hoření může být homogenní i heterogenní. 

Příkladem homogenního hoření v nízkoteplotní oblasti je hoření směsi par se vzduchem při 

teplotě vzplanutí. Příkladem heterogenního hoření v nízkoteplotní oblasti je tlení, oxidační 

děje. Kinetické hoření však probíhá i tehdy, dochází-li k důkladnému smísení plynné 

hořlaviny s oxidovadlem před spalováním. Vyskytuje se při procesech rychlého spalování 

v různých technických hořácích. Totéž platí i pro jemně dispergované kapalné nebo tuhé 

částice hořlaviny v plynném oxidovadle, dále při explozi a detonaci. Vyloučením nebo 

omezením difúze probíhají tyto děje velmi rychle, protože při dostatečném počátečním 

podnětu a aktivaci nastupuje ihned chemická reakce. Tepelný výkon (tj. množství vybaveného 

tepla za jednotku času) je značný. Vede k rychlému vzestupu teploty a dosažení místních 

vysokých teplot v důsledku příznivého poměru přívodu a odvodu tepla. Reakce se tak blíží 

adiabatickému průběhu. Vysoké teploty vedou ke zvýšení tlaku plynných produktů reakce. 

Nejsou-li vytvořeny podmínky k rychlému odvodu plynů z reakčního pásma, přechází hoření 

v explozivní hoření, případně dále ve výbuch a detonaci. [7] 

Jestliže je určité množství paliva spáleno předmíseným způsobem lineárně, výsledkem 

bude malý objem velmi horkého plynu. Jestliže bude stejné množství paliva spáleno difuzním 

způsobem, pak vznikne větší množství plynu nižší teploty. Vztah mezi množstvím plynného 

produktu a jeho teplotou je v obou případech srovnatelný. Množství plynného produktu a jeho 
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teplotní výstup se odvíjí od spalného tepla paliva, kterého obecně nebude plně dosaženo. 

Navíc vyčerpání oxidačního prostředku může být v obou případech totožné. Spalná efektivita 

závisí na množství uvolněné energie (výhřevnosti) ve srovnání s počátečním chemickým 

(energetickým) potenciálem paliva (spalným teplem). Jakákoli část paliva, která není úplně 

spálená (jako např. saze nebo oxid uhelnatý) snižuje spalnou efektivitu, potažmo výhřevnost. 

Energie, která se při hoření paliva uvolňuje, se dá rozdělit do dvou složek - konvekčně 

a radiačně uvolňovanou energii. Konvekční část je ovlivněna teplotou produktů a jejím 

projevem je stoupání horkých plynů z oblasti hoření a zahřívání stropu či jiného povrchu nebo 

překážky, která se vyskytne v jejich cestě. Vyzařované teplo se dá pocítit bez kontaktu 

s plameny nebo horkými zplodinami. Obecně difuzní plameny uvolňují mnohem větší složku 

energie radiací, a tudíž menší část konvekcí, než plameny kinetické. Z toho plyne fakt, že je 

teplota difuzního plamene nižší a tím i jeho pracovní využitelnost, pokud není navrženo 

speciální zařízení na využití složky radiační energie. Hodnota svítivosti plamene je pak 

úměrná jeho radiačnímu výstupu. U difuzních plamenů malých rozměrů je většina radiace 

zapříčiněna žhnoucími částmi paliva, zejména pak nahromaděnými úlomky. Černý kouř nebo 

saze nad plameny jsou shluk částic, které pronikly plameny, aniž by byly oxidovány. Vzniká 

tak ztráta výhřevnosti. Avšak opravdový význam tvorby kouře a sazí je v aspektu bezpečnosti, 

tz. ve smyslu bránění výhledu osobám, unikajícím z hořícího objektu, a zejména pak 

z hlediska toxicity. Svítivost plamenů, tvorba sazí a ostatní faktory jsou znaky toho, že při 

požáru vznikají špatně okysličené difuzní plameny. 

4.2 Froudeho číslo 

Objektem zkoumání je plocha, která může být pevná, kapalná, nebo se může jednat o 

ústí potrubí či hořáku, který dodává plynné palivo. Velikost plochy požáru A může být 

charakterizována jedním parametrem D – průměrem - v případě kruhové plochy, délkou 

strany čtvercové plochy, nebo jiným rozměrem, který určí plochu povrchu. [15] Pro 

nekruhové soubory hořlavin se charakteristický rozměr požáru D stanoví ze vztahu [1, 11]: 

 

2
1

2 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅=
π
AD  (1) 

 

Existují situace, kdy tento samotný parametr určí velikost plamene. Například plamen louže 

paliva, které hoří za normálních podmínek, je zcela charakterizován druhem paliva a plochou 
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jeho rozlití. Mnoho pevných paliv a syntetických polymerů, které hoří při horizontálním 

rozložení, se chovají podobně. Američtí vědci provedli sérii experimentů požárů různých 

průmyslových kapalin, které zahrnovaly škálu požárů od velmi malých (D = 35 mm) až po 

velmi velké (D = 25 m), a došli k závěru, že jsou schopni zjednodušit závislost výšky požáru 

pouze na parametr D a rychlost uvolňování energie odstupňovat pomocí hodnoty D² (nebo 

rychlosti odhořívání na jednotku plochy), takže získali grafy, které byly pouze funkcí 

proměnné D s velmi malou závislostí na uspořádání paliva u malých průměrů požáru. 

V jiný případech, zejména pak při hoření plynného paliva, je nutná další specifikace – 

rychlost proudění či plynu z plochy (ústí). Tato rychlost se označí jako U. Pro většinu případů 

pak parametry D a U plamen zcela determinují. Pokud je požár vystaven silnějšímu větru, 

nedostatku kyslíku nebo externí vysoké tepelné radiaci, pak je nutná další úvaha, tz. U se 

oproti původní hodnotě zvýší nebo sníží a tato proměnná se zavede i pro požáry kapalin nebo 

pevných paliv, zatížené vnějšími vlivy. 

Hmotnostní množství paliva, které je na ploše za jednotu času spáleno, je často 

popisováno jako hodnota úbytku paliva nebo rychlost odhořívání , což je v podstatě 

rychlost U násobená plochou hoření A. Tomu je úměrné D² násobeno hustotou par paliva ρv 

(která je numericky podobná pro většinu paliv). 

m&

 

AUm vρ=&  (3) 

 

Z rychlosti odhořívání se dá vypočítat nominální nebo teoretická hodnota rychlosti 

uvolňování energie Q , a to prostým vynásobením rychlosti odhořívání spalným teplem ΔH, 

které je uvedeno pro většinu materiálů v tabulkách. 

&

 

HmQ Δ⋅= &&  (4) 

 

V těchto výpočtech se mohou vyskytnout určité nepřesnosti. Palivo, které se uvolňuje 

z plochy, se nemusí účastnit chemické reakce hoření v plném rozsahu, takže hodnota rychlosti 

odhořívání může být o něco nižší než hodnota úbytku paliva. Plochu hoření tak opouští více 

paliva, než se účastní hoření, což se dá zjistit sondáží oblasti nad plamenem, která zjistí 

nenulovou koncentraci paliva. Další nepřesnost může vzniknout z důvodu nekompletní 

oxidace materiálu (spálení). Fyzikálně-chemické tabulky totiž uvádějí hodnoty spalného tepla 

látek při kompletní oxidaci materiálu s finálními produkty reakce (CO2, H2O). Významný 
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podíl produktů nedokonalého spálení materiálu (jako je oxid uhelnatý nebo saze), který 

opouští plamen, obsahuje chemickou energii, která je však ve výpočtech uvolňování energie 

zahrnuta. To, že plamen je velice svítivý, nemusí nutně znamenat, že je chemicky neefektivní. 

Znamená to pouze, že zde existuje nezanedbatelná složka radiačně uvolňovaného tepla. Tyto 

zářící částečky uhlíku mohou být nepravidelně spalovány v horní části plamene. Vysoké 

plameny hořícího methanu mohou být velice svítivé, ale zároveň budou vykazovat značnou 

míru dokonalého spalování. Pokud se však z oblasti plamenů uvolňuje větší množství sazí 

nebo jiných viditelných aerosolů, je to znakem nedokonalého spalování a výpočet rychlosti 

uvolňování energie Q  bude oproti reálu vyšší.[15] &

Hodnoty  a m  se často vyskytují v tabulkách ve tvaru Q a , tz. vztažené  na 

plochu 1 m² a výpočetní vztahy pak mají následující tvary [9]: 

Q& & ′′& m ′′&

 

HmQ Δ⋅′′=′′ &&   (5) 

 

HmAQ Δ⋅′′⋅= &&  (6) 

 

Tabulka č. 1 Odhad hodnot Q* [15] 
Materiál m ′′&   

[g.s-1.m-2] 
ΔH  
[MJ/kg] 

Q ′′&   
[kW.m-2] 

Q* 
 

Polyuretanová pěna 
(pružná, D = 1 m) 
(tvrdá, D = 1 m) 

   
420 – 510 
280 - 440 

 
0,36 
0,2 

Polypropylen (D = 1 m)   890 0,61 
Polyethylen (D = 1 m)   960 0,67 
Polystyren 8,3 42 330 0,3 
Bavlna, balená (180 kg/m³) 2,4 17 37  
Papír, volně ložený 6,7 13 84  
Dřevo (obsah vlhkosti 14%) 14 14 180 0.16 
Řezivo (desky) na hromadě 110 14 1450 1,3 
Ethanol 27 – 33 27 650 – 800 0,7 
Kerosín 49 44 1900 1,7 
Benzín 44 – 53 42 1700 – 2000 1,7 
Heptan (D = 0,3 – 0,5 m) 28 33a 

42 
1000 – 1200 1,2 

Surová ropa (D = 0,6 m) 20,5 29a 
32 

620 0,6 

Dřevěný odpad 70 – 80 13a 900 – 1000 1,1 
Uretanový odpad 100 30a 2000 2,4 

 
a - skutečně uvolněné teplo (výhřevnost) materiálu – Q / m′′& ′′&  
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Pro určení převažujícího trendu plamene - hybnosti a gravitace či vztlaku je 

definováno Froudeho číslo 

Dg
UFr
⋅

=
2

 (7) 

 

kde g je gravitační zrychlení. Čitatel je úměrný hybnosti a jmenovatel vztlakové či gravitační 

síle. Dle předchozích definicí se dá Froudeho číslo vyjádřit pomocí rychlosti uvolňování 

energie Q  &

5

2

D
QFr
&

∝  (8) 

 

Při zachování konstantní rychlosti uvolňování energie je pak například při vysokých 

rychlostech proudění (plynného) paliva hodnota Froudeho čísla vyšší. V praxi se jedná o tzv. 

„jet-fire“, který vzniká při iniciaci paliva, unikajícího z vysokotlakých zařízení. Výška 

takového plamene je pak oproti průměru otvoru D až několikasetnásobná. Plamen je tedy 

úzký a dlouhý. Při stejném průtoku paliva otvorem o velkém průměru je pak jeho rychlost 

proudění velmi nízká a vznikají tak jiné typy difuzních plamenů. V tomto případě je Froudeho 

číslo velice nízké a na významu začíná nabírat vztlak, přičemž proces promísení paliva 

s oxidačním prostředkem je naprosto odlišný od předchozího případu proudění malým 

otvorem, kde hraje největší roli turbulence. Výška plamenů v případech dominance vztlaku je 

pak stejného rozměru jako průměr vyústění paliva. Jedná se o model plamene, který se 

objevuje např. při požárech v domácnosti. Veškeré požáry čalouněného nábytku, pohovek, 

postelí, odpadkových košů, pánviček, vylitého benzínu apod. jsou tohoto typu. Hořlavé 

výpary se uvolňují z takovýchto (velkých) povrchů nepatrnou rychlostí, Froudeho číslo je 

tedy malé, a proto u tohoto typu plamenů (v podstatě typu „pool-fire“) dominuje vztlak. 
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Obrázek č. 1 Rozdělení druhů plamenů v závislosti na hodnotě Froudeho čísla [15] 

4.3 Korelace výšky plamene 

Problematiku difuzního plamene lze znázornit křivkou, která využívá Froudeho číslo 

(nebo jeho variaci) jako stupnici. Existují tři režimy – dle malé, střední a vysoké hodnoty Fr. 

V každém režimu pak můžeme zaznamenat dvě měřitelné veličiny – výšku plamene a radiační 

podíl. Ačkoli výška plamene nelze exaktně determinovat, většina výzkumníků se shoduje na 

tom, co považují za tento rozměr – vzdálenost vrcholu svítící části plamene v místě, kde se 

vyskytuje po většinu času, od hořícího povrchu. Druhá hodnota, radiační podíl, je množství 

vyzářené energie ze zóny plamene, vyjádřený jako podíl nominální rychlosti uvolňování 

energie. Toto je jednoznačněji měřitelná veličina, a proto je zde menší variabilita v její 

kvantifikaci, ačkoli shoda mezi výzkumníky není úplná, vzhledem k chybějící jednotné normě 

měření tepelné radiace plamene. 

Změny v chování výšky plamene a radiačního podílu s průtokem paliva nebo velikosti 

požáru vymezují různé režimy. V podstatě vzájemná shoda mezi křivkou výšky plamene a 

radiačním podílem byla pozorována u tří rozsahů Froudova čísla. V případě středních hodnot 

Fr, která spočívá v kombinaci malého průměru D a střední hodnoty rychlosti U, byla radiační 

složka konstantní, nezávislá na D a U. V této oblasti je výška plamene nezávislá na průměru 

D a variabilní je pouze hodnota , a to v rozsahu do hodnoty . Q& 5/2Q&
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V režimech nízkých a vysokých hodnot Fr už není situace tak jednoznačná. Radiační 

podíl závisí jak na U, tak na D, a variace výšky plamene a jeho průměru dle Fr, je odvozen 

v mocnině 2/5. To se projevuje větší odchylkou při režimu „pool-fire“ při nižsím Fr a téměř 

nulovou odchylkou při hodnotě Fr ve spektru plamenů o vysoké hybnosti. Tyto režimy hoření 

jsou tedy složitěji popsatelné. 

 
Obrázek č. 2 Výška plamene pro celé spektrum Frudeho čísla [15] 

 

Graf na obrázku č. 2 znázorňuje výšku plamene jako funkci Froudeho čísla pro 

nelaminární difuzní plameny. Forma křivky Froudeho čísla při vynesení hodnoty Q*, nebo 

lépe , umožní odečtení hodnoty horizontální stupnice. Q* je bezrozměrný čtvercový 

základ Froudeho čísla ve smyslu podmínek rychlosti uvolňování energie. 

5/2*Q

 

2
*

DgDTc
QQ

p ∞∞

=
ρ

&
 (9) 

 

kde ρ∞ je hustota, cp měrné teplo (měrná tepelná kapacita) a T∞ je absolutní teplota nějakého 

vztažného plynu, obecně okolního vzduchu. Pokud se Q  vyjádří pomocí vztahu 4, pak mohou &
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být odstupňovány jednotlivé části a D² může být spojen s plochou, gD s rychlostí a ρ∞ Cp T∞ 

s rychlostí uvolňování energie. (Obyčejně Q*=Q /D5/2/1110, kde Q  je v [kW] a D je v [m].) 

Plamen svíčky a plameny, které se jsou zkoumány v laboratorních podmínkách - v uzavřeném 

zařízení - vykazující nízké hodnoty Reynoldsova čísla, nejsou v této úvaze zahrnuty. Zahrnuty 

jsou jakési „volné“ plameny, které jsou vystaveny alespoň lehkým laboratorním vlivům. 

V levé části grafu je oblast požárů nádrží, které vykazují podobnou hodnotu výšky plamene, 

jako je jejich průměr oblasti hoření D. Ve střední oblasti je přechodný režim plamene, kde 

závislost a H/D je v podstatě lineární vztah (v grafu pod úhlem 45°). V pravém horním 

rohu je pak režim „tryskového“ plamene charakterizován vysokou hodnotou Froudeho čísla a 

hybnosti, kde výška plamene přestává kolísat v závislosti na průtoku paliva a činí 

několikasetnásobek výchozího průměru hoření (úniku). H je výška plamene normalizovaná 

průměrem hoření D, skutečným fyzikálním rozměrem. 

& &

5/2*Q

 

 
Obrázek č. 3 Rozměr hořícího paliva vs. Q* [15] 

 

Z tabulky č. 1 a obrázku č. 3 si lze vytvořit představu o numerické hodnotě Q*. Plynná 

paliva pak mohou dosáhnout jakékoli hodnoty Q*. Obrázky č. 4, 5, 6 a 7 představují výstupy 

měření rychlosti uvolňování energie z různých obecných hořících celků jako jsou polštáře, 
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pytle s odpadky, čalouněná křesla a dřevěné skříně. Hodnota rychlosti uvolňování energie je 

zde znázorněna i s časovým průběhem, přičemž většina z požárů jednotlivého předmětu má ze 

začátku rostoucí průběh do dosažení určitého vrcholu a pak přirozeně klesá z důvodu 

vyčerpání paliva. 

Na grafu obrázku č. 2 jednotlivé linky reprezentují datové korelace z různých zdrojů 

literatury. Tabulka č. 2 pak znázorňuje hodnoty vyjádření H/D jako funkce Q* dle 

jednotlivých výzkumů (autorů), označených písmenem. [15] 

 

Tabulka č. 2 Korelace výšky plamene [15] 
Symbol  
z obrázku 
č. 1 

Autor korelace 
(palivo, tvar) 

Rozsah Q* H/D Poznámka 

(Z) Zukoski 
(zemní plyn, hořák o 
D 10-50 cm) 

Q* < 0,15 
0,15 < Q* < 1 
1 < Q* < 40 

40 Q*² 
3,3 Q*2/3 
3,3 Q*2/5 

 

(C) Cox & Chitty  
(zemní plyn, 45, 60 
cm čtverec) 

0,13 < Q* < 0,28 
0,28 < Q* < 0,55 

15,1 Q*² 
3,2 Q* 

 

(T) Thomas 
(dřevina o hraně  
10 - 200 cm) 

0,75 < Q* < 8,8 3,4 Q*0,61 ΔH = 18,6 kJ/kg 
(dřevo) 

(H) Heskestad 
(plyny, kapaliny, 
pevné látky) 

0,12 < Q* < 1,2x104 3,7 Q*2/5 – 1,02 ΔH/r = 3185 kJ/kg vzd. 
(C2H4) 

(S) Steward 
(plynové trysky) 

1 < Q* < 104 4,16 Q*2/5 ΔH/r = 3185 kJ/kg vzd. 
ω = 0,0833 

(B) Becker & Liang 
(trubice 0,7 - 4,6 mm, 
různé plyny) 

Q* < 1,7 
1,7 < Q* < 21 
33 < Q* < 10³ 
(20 < ξL < 40) 
10³ < Q* < 106 

(1 < ξL < 20) 
Q* > 106 

(ξL < 1) 

1,52 Q*² 
3,6 Q*2/5 
ψ = 0,064 ξL - 0,58 
 
ψ = 0,18 + 0,022 ξL 
 
H/D = 11 (βr) 
.

∞ρρ /0
 

ΔH/r.1/β = 1121 kJ/kg 
vzd. 
(C2H4) 

(K) Kalghatgi 
(různé plyny, 1-10 
mm tubice) 

(2 < ξL < 11) ψ = 0,2 + 0,024 ξL  

(W) Hawthorne a kol. 
(různé plyny z malých 
trysek) 

 
∞=

− ρρβ /)(3,5 0r
D

lH   
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Obrázek č. 4 Rychlost uvolňování energie při hoření polštáře [15] 

 
 

 
Obrázek č. 5 Rychlost uvolňování energie při hoření čalouněného křesla [15] 
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Obrázek č. 6 Rychlost uvolňování energie hořících pytlů s odpadky [15] 

 

 

 
Obrázek č. 7 Rychlost uvolňování energie při hoření šatní skříně [15] 
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4.4 Pool-fire 

Mnoho obecných požárů lze klasifikovat jako „pool-fire“. Zahrnují případy ve škále 

velikostí plamene od výšky plamene cigaretového zapalovače, kde je D přibližně 10-3 m, až 

po lesní požáry, kde D může dosahovat hodnot 105 m. Pool-fire je definován jako vzplývavý 

difuzní plamen jehož palivový základ je orientován horizontálně. Ačkoli název naznačuje, že 

se jedná o palivo kapalné, v praxi může jít i o palivo plynné či pevné. Plocha požáru může mít 

libovolný tvar, avšak pro zjednodušení mnoho studií uvažuje s plochou tvaru kruhu 

s charakteristickou hodnotou průměru D. [16] 

4.4.1 Korelace výšky plamene pool-fire 

V případě požárů, kde je hodnota H mnohem menší než D, je třeba interpretovat data 

z experimentálních zkoušek s rozvahou, neboť v laboratorních podmínkách je v těchto 

případech dosaženo plamenů laminární povahy a tyto nemusí reprezentovat běžný požár. 

V praxi je totiž požár složen z několika turbulentních sloupců požáru, které se mohou nad 

povrchem vzájemně splývat. 

Požáry dřevěného řeziva se vzhledem ke své prostorové struktuře projevují spíše 

vyššími plameny než ostatní požáru typu „pool-fire“ (jejichž hořící povrch je obvykle 

považován za rovnou horizontální hladinu), avšak jejich vzájemná podobnost je natolik 

vysoká, že se klasifikují jako stejný typ. Exponent korelace je zde podle Thomase upraven 

z hodnoty 2/5 na hodnotu 0,61. 

Korelace dle Thomase je založena na základě hmotnostního úbytku paliva na jednotce 

plochy, a proto musí být, jako většina ostatních korelací, převedena na Q* pomocí jistých 

termochemických vlastností materiálu. V případě dřeva Thomas vycházel z hodnoty spalného 

tepla dřeva (18,6 kJ/kg). Umístění jeho korelace v grafu na obrázku č. 2 se tedy bude 

posouvat nahoru nebo dolu v závislosti na ΔH-0,61 v případě jiné hodnoty spalného tepla. 

Heskestad využívá ke korelaci dat tzv. „spalného čísla“ (combustion number). Toto 

číslo vyjadřuje zajímavou termochemickou vlastnost – závislost spalného tepla na hodnotě 

spotřebovaného kyslíku při reakci – ΔH/r, jehož hodnota je velice podobná pro většinu paliv a 

je základem kalorimetrie spotřeby kyslíku. Oproti spalnému teplu, které se vyjadřuje jako 

množství  uvolněné energie vztažené na jednotku hmotnosti spáleného materiálu a které je 

vzhledem k materiálu široce variabilní, Heskestad množství spalného tepla dělí hodnotou r,  

stechiometrickým hmotnostním podílem vzduchu při reakci, a vychází hodnota uvolněného 
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tepla na jednotku spotřebovaného vzduchu, která činí zhruba 3 000 kJ/kgvzduchu u většiny 

běžných paliv. Heskestadova korelace tedy kolísá s různým typem paliva minimálně. H/D je 

pak úměrná hodnotě ΔH/r s exponentem -3/5. 

4.4.2 Využití korelací výšky plamene 

Graf na obrázku č. 2 a jeho související vyjádření v tabulce č. 2 v své podstatě 

znamená, že jednu korelaci se nelze považovat za přesnější než jinou. Je třeba předpokládat, 

že všichni výzkumníci jsou rovnocenně kompetentní a že odchylka reflektuje složitost povahy 

zkoumaného jevu. Významné odchylky se v problematice mohou vyskytovat i z důvodu 

rozdílného pojetí definice výšky plamene. Ačkoli se v literatuře objevují univerzálnější 

postupy určení výšky plamene, metoda korelací pomocí obrázku č. 2 a tabulky č. 2 by měla 

být přesnější. 

Postupuje se tedy způsobem určení nebo odhadu hodnoty Q* na základě tabulky č. 1 a 

grafů na obrázcích č. 3 až 7, nebo na základě rychlosti odhořívání látky. Poté je možno vybrat 

některé z vyjádření výpočtu výšky plamene a sestrojit rozsah předpokládaných výsledků. Pak 

třeba zvážit správnou aplikaci této množiny výsledků. 

Pro běžnou praxi se doporučuje počítat výšku plamene podle snadno aplikovatelného 

vztahu 10, který nezahrnuje požár typu „jet-fire“. 

 

02,1*7,3/ 5/2 −= QDH  (10) 

 

Je založen na 2/5 variantě vzhledem k ostatním rovnicím jako střední hodnota trendu, který se 

projevuje v strmějším průběhem grafu při nízkých hodnotách Q*. Vztah 10 se dá využít i 

naopak – k výpočtu hodnoty rychlosti odhořívání na základě hodnoty výšky plamene. Touto 

cestou se dají získávat pouze přibližné hodnoty. 

Existují i jiné možnosti obecné kalkulace výšky plamene. Vesměs se však jedná o 

variace předchozích výpočetních vztahů. 

 
5/16,1502,1/ NDH +−=  (11) 

 

Vztah 11 pro výpočet poměru výšky plamene H a průměru plochy hoření D využívá 

bezrozměrného parametru N, který je formulovaný vztahem 12. 
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kde: cp - měrná tepelná kapacita prostředí (vzduchu) [kJ.kg-1K-1] 

 T∞ - teplota okolního prostředí [K] 

 ρ∞ - hustota prostředí [kg/m³] 

 g - gravitační zrychlení [m.s-2] 

 ΔH - spalné teplo paliva [kJ.m-3] 

 r - stechiometrický hmotnostní poměr vzduchu a hořlaviny [-] 

  - rychlost uvolňování energie [kJ.s-1] nebo [kW] Q&

 D - průměr plochy hoření [m] 

 

Vztah 11 pak lze pomocí vztahu 13 zapsat ve formě vztahu 14: 
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5/202,1 QADH &&+−=   (14) 

 

Koeficient  se kolísá v relativně úzkém rozmezí, v důsledku faktu, že spalné číslo ΔH/r se 

s různými druhy hořlavin nijak významně neliší (2 900 – 3 200 kJ/kg). Koeficient  se proto 

pohybuje za normálních atmosférických podmínek (293 K, 101 325 Pa) v rozmezí  

0,240 - 0,226, typicky pak  = 0,235 m.kW-2/5. Z toho důvodu je výpočet výšky plamene pro 

normální atmosférické podmínky zjednodušen na následující tvar (kde H a D je v [m] a  v 

[kW]) [1, 11, 15]: 

A&

A&

A&

Q&

 
5/2235,002,1 QDH &+−=  (15) 

 

Výpočet výšky plamene dle vztahu 10, 11, 14 nebo 15 může (v důsledku dosti nízkých hodnot 

rychlosti uvolňování energie) vést k záporné výsledné hodnotě. V takovém případě tato 

korelace tedy neplatí. [15] Dostupné experimentální údaje ukazují, že nejspolehlivější oblastí 

pro použití výpočtů je ta, kde platí: 
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Podle jiných zdrojů byl na základě experimentů stanoven vzorec pro stanovení výšky 

plamene volné skládky hořící kapaliny v následujícím tvaru (rychlost odhořívání m ′′&  je  

v [kg.m-2.s-1]): 

 
61,0695,01045 mDH ′′⋅⋅= &  (17) 

 

Pro požáry pevných hmot na otevřené ploše se uvádí pro stanovení velikosti plamenů 

vztah [1]: 
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V literatuře se lze setkat s výpočetními vztahy požárů situovaných u zdi nebo rohově 

ohraničených. V takovém případě se může výška plamene oproti požáru na neohraničeném 

prostranství prodloužit. Výpočty takto situovaných požárů jsou složitější. Na základě 

experimentů se zjistilo, že se výška požáru výrazně nemění v případech, kdy Q* < 1. 

V opačném případě se hodnota výšky požáru zvyšuje markantněji. [2] 

4.4.3 Příklady výpočtů výšky plamene 

Příklad č. 1 

Jaká bude výška plamene hořícího metanolu v louži o průměru 1,5 m s rychlostí 

uvolňování energie (na 1 m²) Q  = 500 kW/m² ? Okolní teplota je 20° C a tak 101 325 Pa. ′′&

 Výpočet příkladu č. 1 

V tabulkách lze dohledat hodnotu spalného tepla metanolu (ΔH = 21 100 kJ/kg) a 

stechiometrický hmotnostní poměr vzduchu a hořlaviny (r = 6,48), takže spalné číslo bude 

ΔH/r = 3 260 kJ/kg. Dle vztahu 13 vypočítáme pomocí hodnot popisující okolní podmínky  

(cp = 1,00 kJ.kg-1.K-1, T∞ = 283 K, g = 9,81 m/s² a ρ∞ = 1,20 kg/m³) koeficient  
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A&  = 0,223 m.kW-2/5. Celková rychlost uvolňování tepla Q  = 500·π·1,5²/4 = 884 kW. Pomocí 

vztahu 14 pak spočítáme výslednou výšku plamene H = -1,02·1,5 + 0,223·8842/5 = 1,83 m. Dle 

dostupných fotografií hoření methanolu (příloha A) tato hodnota proporčně odpovídá 

skutečnosti. 

&

Příklad č. 2 

Jaká bude výška plamene naskládané hromady dřeva o v = 1,2 m, š = 1,07 m  

a d = 1,07 m, které hoří s celkovou rychlostí uvolňování energie  = 2 600 kW za 

normálních atmosférických podmínek? 

Q&

Výpočet příkladu č. 2 

Čtvercová plocha požáru se dá převést na ekvivalentní kruhový průměr: πD²/4 = 1,07². 

Z toho tedy vyplyne ekvivalentní průměr D = 1,21 m. Poněvadž se výhřevnost dřeva od 

spalného tepla liší (a je mnohdy nesnadné určit, v jaké míře), je možno namísto určení ΔH/r 

stanovit typickou hodnotu  = 0,235. Pomocí vztahu 14 se pak spočte výška plamene:  

H = -1,02 · 1,21 + 0,235 · 2 6002/5  = 4,22 m. Výsledná hodnota je výška plamene od hladiny 

povrchu hromady. [15] 

A&

Podle vztahu 18 vychází hodnota výšky plamene v závislosti na použité hodnotě 

rychlosti odhořívání dřeva. Při použití hodnoty z tabulek [1] pro dřevo = 0,0183 kg.m-2.s-1 

vyjde výška plamene H = 1,85 m. Při použití hodnoty z tabulky č. 1 pro řezivo (desky) na 

hromadě, což více odpovídá zadání, 

m ′′&

m ′′& = 0,11 kg.m-2.s-1 vychází výška plamene H = 5,56 m. 

Tento vztah se tedy jeví jako použitelný. Je třeba vhodně volit vstupní hodnotu rychlosti 

odhořívání v závislosti na prostorovém uspořádání hořícího materiálu. 

Příklad č. 3 [14] 

Jaká bude výška plamene hořící nafty rozlité na kruhové ploše o průměru 8 m? 

Výpočet příkladu č. 3 

K výpočtu jsme použili vztah 17. Hodnota rychlosti odhořívání nafty byla zadaná jako  

 = 0,052 kg.m-2.s-1. H = 1045·80,695·0,0520,61 = 730,2 m. Tento vztah nevede k reálnému 

výsledku. (Výška plamene z příkladu č. 1 podle tohoto vztahu vychází jako H = 163,1 m; 

výška plamene z příkladu č. 4  H = 52,6 m.) 

m ′′&

30 



Příklad tedy vypočteme pomocí jiných vztahů. Použijeme zadanou hodnotu rychlosti 

odhořívání a z tabulek [11] zjistíme hodnotu spalného tepla nafty ΔH = 43 000 kJ/kg. Podle 

vztahu 6 spočteme celkovou rychlost uvolňování energie  = π·4²·0,052·43000 =  

= 112 336,6 kW a podle vztahu 15 určíme výšku plamene. H = -1,02·8 + 0,235·112336,60,4 =  

= 16,46 m. Dle přílohy B se výška plamene hořící nafty v louži podobného rozměru pohybuje 

v zhruba v hodnotách dvojnásobku D, čili výpočet podle vztahu 15 je reálný. 

Q&

Příklad č. 4 

Jaká bude výška plamene hořící pneumatiky o průměru 70 cm? 

Výpočet příkladu č. 4 

Z tabulek [1, 11] použijeme hodnotu spalného tepla gumy, ze které se vyrábějí 

pneumatiky ΔH = 32 600 kJ/kg a hmotnostní rychlost vyhořívání technické gumy  

 = 0,0112 kg.m-2.s-1. Dle vztahu 6 spočteme celkovou rychlost uvolňování energie  

 = π·0,35²·0,0112·32600 = 140,44 kW. Pomocí vztahu 15 pak spočítáme výslednou výšku 

plamene H = -1,02·0,7 + 0,235·140,442/5 = 0,99 m. Dle dostupných fotografií hořících 

pneumatik (příloha C) tato hodnota odpovídá skutečnosti. 

m ′′&

Q&

4.4.4 Experimentální ověřování výpočetních vztahů a vstupních hodnot 

Ve studii D. T. Gottuka se na základě experimentů s leteckým benzínem JP-4 a JP-5 

uvádí, že  tabulkové hodnoty rychlosti odhořívání těchto látek se výrazně liší od těch, které 

byly v rámci této studie naměřeny. Dle vztahu 19 se znázorňuje závislost rychlosti odhořívání 

na průměru plochy odhořívání určité látky. Byly zjištěny hodnoty na úrovni 20 - 25% 

korelace běžně tabelovaných hodnot (viz. obrázek č. 8). [5] 

 

( )Dkemm β−
∞ −′′=′′ 1&&  (19) 

 

V tomto vztahu je použita materiálová konstanta pro hořlavé kapaliny kβ [m-1] a asymptotická 

hmotnostní rychlost odhořívání [kg.s-1.m-2]. [9] ∞′′m&
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Obrázek č. 8 Experimentálně naměřené hodnoty m ′′&  porovnané s korelacemi dle vztahu 19 

při zadání tabelovaných vstupních hodnot [5] 

 

Experimentálně zjištěné hodnoty m ′′&  byly následně dosazeny do Heskestadova vztahu 15 a 

vyneseny do grafu na obrázku č. 9 a srovnány s naměřenými hodnotami výšky plamene. Tyto 

hodnoty se téměř shodují, čili vztah 15 je tímto ověřen jako platný. Pro srovnání je vynesena i 

křivka Hackestedovy korelace s použitím tabelovaných hodnot m ′′& , podle které vychází 

výšky plamene ve dvojnásobných hodnotách oproti těm, které byly při zkoušce naměřeny. [5] 

 

 
Obrázek č. 9 Výšky plamene hořící louže paliva JP-5 [5] 
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Existují studie, které na základě experimentálních požárů a naměřených hodnot 

vyhodnocují vlastní korelace výpočtu výšky plamene. V případě studie americké lesnické 

společnosti USDA Forest Service bylo například testováno hoření čerstvých (nevysušených) 

větví a listí jednotlivých typů listnatých stromů. Na základě měření hmotnostní rychlosti 

odhořívání a příslušné výšky plamene byl pomocí softwaru (logaritmickou regresí) vytvořen 

vztah přímé závislosti těchto dvou parametrů. [18] 

 

)log(5,038,0)log( mH &+−=   (20) 

 

kde: H - výška plamene [m] 

  - hmotnostní rychlost odhořívání [g.s-1] m&

 

Tato analýza je založena na experimentech v malém měřítku, není tedy jisté, zda bude 

výsledná korelace aplikovatelná i pro situace reálného lesního požáru.  

4.4.5 Využití hodnot výšky plamene 

Výška plamene je velice důležitý parametr při požárně taktických výpočtech. Správně 

určená výška plamene požáru slouží zejména k určení odstupové vzdálenosti od požáru. 

V praxi se jedná o určení vzdálenosti od stavebních konstrukcí, či jiných materiálů (např. při 

určení rozměru proluky k zabránění šíření požáru na volném prostranství), dále od osob, 

zasahujících hasičů a požární techniky. 

Výška plamene v tomto výpočtu slouží k určení plochy vyzařování tepelného toku, 

který se spočte pomocí dalších parametrů (teploty a emisivity plamene). V závislosti na ploše 

vyzařování se aproximuje přijatelný poměr kritického a vyzařovaného tepelného toku. 

Hodnoty kritického tepelného toku se určují experimentálně a často se blíže specifikují 

pomocí času jeho působení na materiál nebo formou jeho zapálení, popř. jsou stanoveny 

normou. 

4.4.6 Odchylky a chybné výpočty 

Dle výpočtů v kapitole 4.4.3 lze tedy konstatovat, že kromě vztahu 17 lze veškeré 

výpočtové vztahy, uvedené v kapitole 4.4.2, lze považovat za použitelné. S přihlédnutím na 

hořící materiál a podmínky hoření je možno zvážit i jiné korelace, uvedené v kapitole 4.3. 
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V literatuře, která se zabývá touto problematikou, není často sjednoceno značení 

jednotlivých fyzikálních veličin a vstupních hodnot pro výpočty. Týká se to mimo jiné 

veličiny rychlost uvolňování energie (heat release rate - HRR), která může být Q  - celková 

(pro celou plochu), - vztažená na jednotku plochy a nebo se může jednat o odvozenou 

bezrozměrnou hodnotu Q*. Stejně tak je třeba správně operovat s hodnotami hmotnostní 

rychlostí odhořívání . V tabulkách se často objevují hodnoty v rozličných jednotkách, 

které je třeba vždy převádět na požadovaný tvar. Hodnoty, uváděné v anglosaských 

jednotkách, je vhodné převádět na metrickou soustavu (SI). 

&

Q ′′&

m ′′&

Experiment v kapitole 4.4.4 dokazuje, že zásadní odchylku do výpočtu lze zavést 

použitím nepřesných tabelovaných hodnot. Tyto hodnoty jsou obvykle určovány 

experimentálně a jejich ověřování není snadné. Je však možné srovnávat tabelované hodnoty 

z více na sobě nezávislých zdrojů. 

Rovněž je třeba vhodně vyhodnotit charakter hořícího materiálu z hlediska struktury a 

prostorového uspořádání. Dle příkladu č. 2 je zřejmé, že při použití hodnoty odhořívání dřeva 

jiného charakteru a uspořádaní se výsledek výpočtu výrazně liší. Tento problém se týká 

zejména pevných paliv, jejichž povrch se často nevyskytuje ve vodorovné konfiguraci, ale 

může tvořit různě složitý reliéf. 

5 Lineární rychlost šíření požáru 

Lineární rychlost šíření požáru vl je v rámci požární taktiky velice důležitý parametr, 

s jehož pomocí je možno určit plošné rozšíření požáru (plochu požáru Sp) v určitém čase tVR, 

označovaném jako „doba volného rozvoje požáru“. Hodnota tVR se určí jako součet dílčích 

časů v intervalu od iniciace požáru po zahájení dodávky hasiva. Na základě těchto parametrů 

je pak možno počítat množství sil a prostředků požární ochrany, které je potřeba nasadit 

k hašení požáru. Lineární rychlost šíření požáru dále slouží k efektivní kvantifikaci vytváření 

proluk při požárech na otevřeném prostranství. 

5.1 Problematika šíření požáru 

V posledních třiceti letech se vědci a inženýři snaží porozumět faktorům a fyzikálním 

procesům, které ovlivňují růst parametrů požáru a jeho šíření. Výzkumy se pak obecně 

zaměřují na dva obecné modely požáru – pool fire, tz. požár na určité (volné) ploše a 

compartment fire, čili požár oddělených buněk. Studie požáru na volné ploše pomáhají 
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porozumět produkci tepla z hořícího povrchu a dynamice proudění horkých zplodin hoření, 

které se při něm uvolňují. Studie požáru oddělených buněk jsou pak částečně založeny na 

principech požáru na volné ploše s rozdílem v nutnosti zohlednění existence ohraničení 

hořících úseků (stěny, stropy) a otvorů (dveře, okna), které ovlivňují šíření požáru. Některé 

studie jsou založeny na monitorování stovek experimentálních požárů o různých zdrojích, 

fyzikálních parametrech, materiálech konstrukcí a podmínkách odvětrávání. Výsledkem jsou 

možnosti kvantifikace mnoha aspektů požáru, které slouží ke zpracování analýzy nebezpečí, 

požárně bezpečnostního řešení a návrhu požárně bezpečnostních zařízení. 

5.1.1 Rozvoj požáru 

Vznik požáru se definuje jako situace, kdy je hoření schopno pokračovat nezávisle na 

vnějším iniciačním zdroji a roste do míry, která se odvíjí od množství paliva (požár řízený 

palivem). Výška plamene požáru, který je na horizontálním povrchu schopný rozvoje, je 

přibližně stanovena na 25 cm. 

Po iniciaci a počátečním rozvoji požáru do soběstačné fáze (vznik požáru) se iniciovat 

další palivo a požár se šíří v rámci prostoru (místnosti). Požár přitom neprodukuje pouze teplo 

prostřednictvím radiace plamene a konvekce horkých plynů, ale i kouřovou složku, která 

obsahuje toxické a korozívní produkty spalování. Rychlost a množství energie, která se v této 

počáteční fázi požáru uvolní, je často rozhodující v určení, zda se požár rozšíří za hranice 

prostoru (místnosti), ve kterém vznikl. 

Palivo, které je při rozvoji požáru k dispozici může být charakterizováno dvěma 

způsoby – podílem energie, který se při spalování v určitém časovém intervalu uvolní do 

prostředí místnosti a dále celkovým množstvím energie, které může být z paliva uvolněno. 

Obě tyto charakteristiky se dají využít k popisu potenciální závažnosti požáru. 

Hoření se pro účely hodnocení šíření požáru obecně popisuje veličinou rychlost 

uvolňování energie [kW] (viz. kapitola 4.2). Prostor hoření se pak charakterizuje množstvím 

přítomného paliva, resp. hodnotou požárního zatížení v [kg/m²].  

Rychlost hoření daného paliva je ovlivněno jak jeho chemickým složením, tak jeho 

fyzickou formou (prostorovou konfigurací). Chemické složení paliva je možno posuzovat 

v rámci určité skupiny materiálu, např. materiály na bázi celulózy (dřevo, papír, bavlna)  nebo 

petrochemické produkty (pohonné hmoty, plasty apod.). Fyzická charakteristika paliva je 

založena na poměru povrchu paliva ku jeho hmotnosti. Například kilogram dřeva v pevném 

bloku bude hořet pomaleji, než stejné hmotnostní množství papíru nebo dokonce velmi 
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jemného dřevěného prachu, rozprostřeného v prostoru (místnosti). Rozdílnou rychlost hoření 

rovněž vykazují materiály (např. plasty), které při zahřátí tají a roztékají se, od těch, které své 

skupenství takto nemění. Pevné materiály uvolňují energii při hoření zpravidla pomaleji. 

5.1.2 Požární zatížení 

Požární zatížení je charakteristický údaj, který slouží k posouzení požárního nebezpečí 

prostoru. Pomocí tohoto údaje se dá odhadnout předpokládaná doba trvání požáru a celková 

energie při něm uvolněná. 

Hodnota požárního zatížení prostoru je hmotnost veškerého přítomného paliva, 

vztažená na půdorysnou plochu prostoru. Pro sjednocení se tato hmotnost převádí v závislosti 

na výhřevnosti daného paliva na ekvivalentní hmotnost dřeva. 

Ekvivalentní doba trvání požáru, který je řízen palivem, počítá s volným přísunem 

vzduchu (oxidačního prostředku do reakce hoření). Veškeré otvory místnosti (dveře, okna) se 

tedy považují za otevřené. 

5.1.3 Klasifikace požáru 

Požár bývá často pro větší názornost klasifikován podle jeho určitých charakteristik 

z hlediska tří faktorů: typu procesu hoření, míry rozvoje, výměny plynů. 

Dle typu hoření je možno požár dělit na dobu předehřívání materiálu, kdy je palivo 

zahříváno na teplotu vzplanutí nebo vznícení. Dochází k pyrolýze a z paliva se tak uvolňují 

plynné zapalitelné složky. Při nedostatečném uvolňování hořlavých plynných složek se požár 

může projevovat bezplamenným hořením (doutnáním). Plamenné hoření je pak projevem 

dostatečné pyrolýzy, která zapříčiní reakci hoření v prostoru plamene. Tyto tři typy hoření se 

v požárech objektů objevují obvykle simultánně. Na obvodu požáru zpravidla dochází 

k předehřívání paliva a vzhledem k různorodosti hořlavých materiálů v prostoru se zde 

vyskytuje plamenné nebo bezplamenné hoření. 

Požár může být rovněž klasifikován na základě míry jeho rozvoje. Požár, při kterém se 

zvyšuje okamžitá hodnota uvolňování energie, je považován za rostoucí. Obecně má rostoucí 

požár přebytek vzduchu k reakci hoření, takže roste do té míry, než začne být omezován jeho 

nedostatkem a nebo nedostatkem paliva. Požár rovněž může setrvávat ve fázi, kdy se jeho 

parametry prakticky nemění. Rychlost uvolňování energie se přitom drží na víceméně 

konstantní hodnotě. Příkladem takového požáru je ohraničený pool-fire (např. hořící nádrž), 
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který hoří na konstantní ploše a parametry hoření se tak v podstatě nemění až do vyčerpání 

veškerého paliva, kdy dochází k terminaci hoření. 

Požár se často posuzuje podle toho, zda je řízen palivem či větráním. [15] 

V prostorách s absencí otvorů je hoření výrazně zpomaleno a reakce probíhá jen díky kyslíku, 

který je do prostoru infiltrován netěsnostmi. Stejným způsobem unikají ven zplodiny hoření. 

5.1.4 Charakter šíření požáru v objektu 

Při otevřených otvorech je požár charakterizován vysokou rychlostí šíření hoření 

v důsledku dostatečného přívodu vzdušného kyslíku. Převládajícím směrem pohybu pásma 

hoření je směr na stranu otevřených otvorů. Z těch pak šlehají plameny, které způsobují 

přenesení hoření na vyšší podlaží objektu či sousední budovy. 

Výměna plynů u požáru je ovlivněna rozmístěním otvorů. U nízkých objektů 

s okenními otvory ve stejné úrovni probíhá výměna plynů na hranici výšky těchto otvorů. U 

budov o větší výšce (výškové budovy, průmyslové haly apod.), ve kterých se otvory nacházejí 

na různých úrovních, je vzdálenost mezi středy otvorů, které přivádějí vzduch a odvádějí 

zplodiny hoření, velká. V takových budovách bývají velké rozdíly tlaku a tím uvnitř a vně 

budovy vznikají i velké rychlosti proudění plynů, což ovlivňuje rychlost odhořívání materiálů. 

Na šíření požáru uvnitř objektů má vliv přenos tepla konvekcí a zářením. [10] Za 

určitých podmínek (dostatek paliva, malé nebo nepříznivě konfigurované otvory) může v 

prostoru dojít k náhlému celkovému vzplanutí tzv. flashoveru. K tomuto jevu dochází při 

dosažení teploty vrstvy zplodin hoření okolo 600°C nebo při působení kritického tepelného 

toku 20 kW/m² na přítomný materiál. [15] Chování požáru po flashoveru se výrazně mění. 

Proudění vzduchu a plynných spalin se stává neuspořádaným. Velmi vysoké teploty a tepelné 

toky v celé místnosti způsobují na všech požárem vystavených hořlavých površích pyrolýzu, 

vytvářející velké množství hořlavých plynů, které hoří všude, kde je dostatek kyslíku. [9] 

Šíření požáru uvnitř objektu je doprovázeno porušením okenních otvorů, prohořením 

konstrukcí a pak se hoření může šířit do vedlejších místností a požár přejít z vnitřního na 

vnější. Rychlost šíření požáru z jedné místnosti do druhé závisí na velikosti a rozmístění 

otvorů, požární odolnosti stěn, stropů a uzávěrů otvorů. [10] 
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5.2 Hodnoty lineární rychlosti šíření požáru 

Hodnoty lineární rychlosti šíření požáru vl se udávají v [m.min-1] a jsou mj. tabelovány 

v tabulce B.1 ČSN 73 0873 [4] a v Metodickém návodu k vypracování dokumentace 

zdolávání požáru [6].  

Aktuálně používané hodnoty však pocházejí z experimentů a statistik zpracovaných 

v 80. letech původně tabelovaných v 1. vydání Metodického návodu k vypracování 

dokumentace zdolávání požáru. Tyto hodnoty se docela výrazně liší od těch, které byly 

tabelovány od deset let dříve. Např. hodnota pro administrativní prostory se v roce 1988 

tabelovala jako vl  = 0,6 m.min-1 [4, 6], což je poloviční hodnota oproti těm, které se uváděly 

v roce 1981 (vl  = 1,0 – 1,5 m.min-1) [12]. Hodnoty pro obytné prostory se v těchto 

publikacích neliší (vl  = 0,7 m.min-1), avšak vzhledem k tomu, že se charakter interiérového 

vybavení bytů stále vyvíjí, je pravděpodobné, že tyto hodnoty nebudou v dnešní době nadále 

platné. V těchto publikacích se však výrazně liší i tabelované hodnoty pro lineární rychlost 

šíření požáru obilí na poli, kdy starší zdroj uvádí údaj 16 - 17 m.min-1 [4, 6] a novější hodnotu 

3,1 m.min-1 [12]. Vlastnosti obilného porostu se ovšem v průběhu let obecně nemění, takže 

tento výrazný rozdíl uváděných hodnot je zřejmě způsoben tím, že tabulky přesně 

nespecifikují charakter prostoru obilného pole, pro který dané hodnoty náleží. 

5.2.1 Získávání hodnot lineární rychlosti šíření požáru 

Získávání nových hodnot vl je však problematické. V zahraničí se pro výpočet rozvoje 

požáru lineární rychlosti šíření požáru téměř neužívá. Pracuje se zejména s parametry 

rychlosti uvolňování tepla jednotlivých hořlavých materiálů (popř. s výkony požáru pro různé 

druhy provozů). Šíření požáru se pak může stanovovat na základě překroční vybraných 

kritických parametrů (např. hodnoty tepelného toku). [8] 

Z hlediska praxe vyšetřování příčin požárů lze konstatovat, že se jednotlivé požáry 

kanceláří nebo bytových jednotek mohou případ od případu výrazně lišit ve všech ohledech 

včetně lineární rychlosti jejich šíření. Ta může nabývat různých hodnot s ohledem na 

působení faktorů, které šíření požáru ovlivňují. Z praxe vyplývají dva zásadní - množství 

(dostatek či nedostatek) oxidačního prostředku v prostoru hoření a dále množství a prostorové 

uspořádání hořlavých materiálů (způsob skladování, rozmístění, vrstvení materiálu apod.) 

[17] (podrobněji v kapitole 5.1). 
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Možnost získávání hodnot ze zpráv o zásahu jednotek HZS a jejich následné 

statistické vyhodnocení se nezdá prakticky proveditelná. Zprávu o zásahu zpracovává velitel 

zásahu. Pro potřeby statistického sledování událostí jsou však v souvislostí s činností jednotky 

zaznamenávány jen data o velikosti plochy požáru a fronty hašení. Tyto hodnoty jsou velmi 

často odhadovány s různou mírou přesnosti. Navíc velikost požáru je závislá např. na velikosti 

požárního úseku, taktice zásahu (záchrana osob, zvířat, dostatek sil a prostředků), na fázi 

požáru v době příjezdu jednotky nebo na době trvání jednotlivých fází. Navíc ze zprávy  

o zásahu lze jen velmi těžko, spíše vůbec, stanovit závislost velikosti požáru na čase a tím 

stanovit rychlost šíření požáru. V podstatě lze říci, že v současnosti nelze ze zpráv o zásahu 

získat relevantní a přesná data o rychlosti šíření požáru. [19] 

Hodnoty lineárních rychlostí šíření požáru tedy bude pravděpodobně nutné získat 

cestou řady experimentálních požárů a cíleného měření postupu fronty požáru v jednotlivých 

prostorách. Je rovněž teoreticky možné k těmto účelům využít některý ze softwarů pro 

modelování požáru. Tyto studie vzhledem k velkému rozsahu a časové, finanční a odborné 

náročnosti není možno postoupit v rámci této diplomové práce. 
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6 Závěr 

Práce relativně stručně a zároveň komplexně popisuje problematiku požáru z hlediska 

jeho charakteristických parametrů. Dále se již práce zabývá podrobným popisem vybraného 

parametru – výšky plamene. Jsou zde shrnuty obecné fyzikálně-chemické poznatky o 

plamenném hoření a dále pak sumarizovány informace zahraničních studií, které se zabývají 

korelací výšky plamene. 

Na základě informací z české i zahraniční literatury je vytvořen soubor výpočetních 

vztahů, podle kterých se výška plamene určuje. Tyto vztahy jsou dále podrobeny ověřením 

v podobě několika vzorových výpočtů jednoduchých požárů. Na jejich základě bylo zjištěno, 

že až na jednu výjimku je možno využít k výpočtu víceméně reálné výšky plamene veškeré 

uvedené vztahy. Pro jejich vyšší přesnost je pak třeba klást důraz na použití správných a 

ověřených vstupních hodnot. Největší problém pak spočívá v omezené dostupnosti kvalitních 

a ověřených tabulek o patřičném rozsahu, ze kterých by bylo možné vstupní hodnoty pro 

výpočty parametrů požárů čerpat. Problematika výšky plamene se tak dotýká i ostatních 

parametrů, jako je rychlost odhořívání a rychlost uvolňování energie při požáru. 

V další části práce je stručně řešena problematika lineární rychlosti šíření požáru. 

Mimo jiné má tato studie tendenci popsat možnost ověření přesnosti zastaralých tabelovaných 

hodnot, které se u nás v současné době stále používají (jsou například součástí tabulek platné 

normy ČSN 73 0873). Na základě získaných informací však vyšlo najevo, že tyto hodnoty 

nebude možno jednoduše získat na základě zpráv o zásazích jednotek HZS. Tato problematika 

se tedy bude muset řešit na úrovni odbornějších a náročnějších (zřejmě experimentálních) 

studií. 

Práce by měla mimo jiné sloužit jako podnět k případnému vypracování a knižnímu 

vydání určitých komplexních „požárních tabulek“, které by sloužily jak studentům oborů 

požární ochrany, tak jejich absolventům, hasičskému záchrannému sboru, odborné veřejnosti 

apod. Tabulky by měly obsahovat hodnoty využitelné v oblasti požární prevence i represe. 

V praxi se jedná např. o aktuální vstupní hodnoty pro požárně taktické výpočty, fyzikálně-

chemické vlastnosti látek, jejich požárně technické vlastnosti, technicko-bezpečnostní 

parametry apod. Podobné tabulky u nás totiž nejsou v současné době dostupné.
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