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Příloha 1: Polohový faktor - kolmá a úhlová dispozice 

Sálavá plocha ovšem nemusí být vždycky jenom rovnoběžně s přijímací plochou. V praxi 

nastávají i jiné dispozice sálavé a přijímací plochy. Jsou to dispozice kolmá a úhlová, přičemž 

ta může svírat jak ostrý úhel, tak i úhel tupý. Příklady možných dispozic jsou uvedeny na 

následujících schématech (je zvolen objekt jako sálavá plocha – vůči hranici sousedního 

pozemku, který představuje příjmovou plochu). 

 

Obrázek P1.1a: Rovnoběžná dispozice [autor] 

 

Obrázek P1.1b: Kolmá dispozice [autor] 

 

Obrázek P1.1c: Dispozice v ostrém úhlu [autor] 
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Obrázek P1.1d: Dispozice v tupém úhlu [autor] 

Určení odstupových vzdáleností pro různé prostorové dispozice se liší pouze ve výpočtu 

polohového faktoru Ф. Rovnice pro jeho výpočet jsou uvedeny v příloze G [1]. Rovnice pro 

kolmou dispozici: 
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                                       (P1.1)  

kde a = h / s; 

 b = w / s; 

 h je  výška oblasti sálajícího povrchu; 

 w  šířka oblasti sálajícího povrchu; 

 s   vzdálenost z místa sálající plochy do místa dopadu. 

 

Už na první pohled je rovnice (P1.1) pro kolmou dispozici jednodušší než rovnice (9) pro 

rovnoběžnou dispozici a zároveň se v ní složky odečítají, což jasně znamená, že výsledná 

hodnota polohového faktoru Ф a tím i odstupová vzdálenost bude menší. Základní případy 

pro kolmou dispozici jsou: 1) rovina příjmové plochy je na hraně sálavé plochy nebo za jejím 

okrajem (obrázek P1.2); 2) rovina příjmové plochy je posunuta do průmětu sálající plochy 

(obrázek P1.3). 
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Obrázek P1.2: Kolmá pozice - povrch na okraji (za okrajem) sálavé plochy [autor] 

 

Obrázek P1.3: Kolmá pozice - povrch v průmětu sálavé plochy [autor] 

Nejvyšší hodnotu polohového faktoru Φ pro kolmou dispozici, lze očekávat v bodě 1 (tj. v 

polovině výšky okraje sálavé plochy); do pomocných parametrů výpočtové rovnice se dosadí 

a = h / 2 ∙ s, b = w / s, případně b = wx / s. Tím vypočteme dílčí polohový faktor Φ1, druhý 

dílčí faktor se nemusí počítat (bod 1 půlí sálavou plochu na dvě poloviny a Φ1 = Φ2). Opět se 

uplatní pravidlo o součtu polohových faktorů a celková hodnota polohového faktoru bude     

Φ  = Φ1 + Φ2    

Pro druhý případ musíme nejprve určit, která část sálavé plochy bude emitovat tepelný tok na 

danou příjmovou rovinu. To se provede tak, že se započítá pouze ta část sálavé plochy, která 

je vidět z příjmové plochy (tj. na obrázku P1.3 červená plocha). 

Základní princip vymezení požárně nebezpečného prostoru vůči výchozí odstupové 

vzdálenosti dR pro kolmou dispozici je uveden na obrázku P1.4 a to buď zjednodušeně, nebo 

pomocí výpočtové varianty (Lambertův zákon). 



Příloha 1               Stanovení odstupových vzdáleností pro potřeby               František Hasala 

  požární bezpečnosti staveb   

4 

 

 

Obrázek P1.4:  Vymezení požárně nebezpečného prostoru pro kolmou dispozici [8] 

Rovnice pro úhlovou dispozici: 
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     P1.2  

kde a = h / s; 

 b = w / s; 

 h je  výška oblasti sálajícího povrchu; 

 w  šířka oblasti sálajícího povrchu; 

 s  vzdálenost z místa sálající plochy do místa dopadu. 

 

Základní varianta úhlové dispozice, včetně zadávacích dispozic, je uvedena na následujícím 

obrázku  P1.5.  

 

Obrázek P1.5: Základní schéma úhlové dispozice se společnou hranou [autor] 
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Nejvyšší hodnotu polohového faktoru Φ pro uhlovou dispozici, lze očekávat v bodě 1 (tj. v 

polovině výšky okraje sálavé plochy); do pomocných parametrů výpočtové rovnice se dosadí 

a = h / 2 / s, b = w / s. 

Rovnice (P1.2) platí obecně pro oblast úhlu 0 až 180°. Při praktickém ověřování však nedává 

očekávané výsledky v intervalu 0°- 20°, kdy místo aby odstupová vzdálenost s menším úhlem 

odklonu rostla a při odklonu 0°, byla největší (a současně stejné hodnoty jako u identické 

rovnoběžné dispozice), tak se její velikost zmenšuje. Tento nedostatek můžeme v intervalu 

0° - 10° odstranit jednoduchou trigonometrickou úpravou: 

Φx = ΦR - (ΦR- ΦK) ∙ cos Θx 

kde ΦK  je standardní polohový faktor pro kolmou dispozici; 

      ΦR  je standardní polohový faktor pro rovnoběžnou dispozici; 

 Θx = 90 - X° , přičemž  X° představuje odklon pohlcujícího povrchu vůči úhlu 90°.  

V tabulce P1.1 je provedeno srovnání výpočtu odstupové vzdálenosti bez úpravy a s úpravou. 

Výpočet je proveden pro požární výpočtové zatížení pv = 45 kg∙m
-2

 a rozměry sálavé plochy 

3 x 3 metry; (úhel odklonu 90° je v podstatě kolmá dispozice). V položce „odstup s úpravou“ 

je již zahrnuta korekce výše uvedenou trigonometrickou úpravou. 

Tabulka P1.1: Odstupová vzdálenost pro dispozici v ostrém úhlu 

Úhel odklonu [°] 90 80 70 60 50 40 35 30 

Odstup bez úpravy [m] 1,66 2,05 2,43 2,79 3,12 3,37 3,46 3,53 

Odstup s úpravou [m] 1,66 2,05 2,43 2,79 3,12 3,37 3,46 3,53 

Úhel odklonu [°] 25 20 15 12 11 10 9 8 

Odstup bez úpravy [m] 3,56 3,55 3,49 3,43 3,41 3,38 3,35 3,32 

Odstup s úpravou [m] 3,56 3,55 3,49 3,43 3,41 3,43 3,46 3,48 

Úhel odklonu [°] 7 6 5 4 3 2 1 0 

Odstup bez úpravy [m] 3,29 3,25 3,22 3,18 3,14 3,09 3,05 3,01 

Odstup s úpravou [m] 3,51 3,54 3,57 3,60 3,63 3,66 3,69 3,72 

Z porovnání hodnot v tabulce vyplývá správnost uvedené úpravy rovnice (P1.2). Hodnoty 

jsou graficky znázorněny na obrázku P1.6. 
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Pozn. Velikost úhlu znamená odklon 

příjmové plochy od sálající plochy, jak 

je to schematicky znázorněno níže. 

        90°                    40° 

       

15° 

 

Obrázek P1.6: Grafické znázornění hodnot tabulky P1.1 [autor]  

Možné způsoby vymezení požárně nebezpečného prostoru vůči vymezení výchozí odstupové 

vzdálenosti dU pro úhlovou dispozici je uveden na obrázku P1.7 a to buď zjednodušeně, nebo 

pomocí výpočtové varianty (Lambertův zákon). 

 

Obrázek P1.7: Vymezení požárně nebezpečného prostoru pro úhlovou dispozici [8] 
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Na závěr této přílohy bych ještě uvedl, že v praxi se mohou vyskytovat také vzájemné 

kombinace jednotlivých dispozic. Na následujícím obrázku P1.8 je zobrazena situace, kdy do 

požárně nebezpečného prostoru jednoho objektu zasahují dvě různé příjmové plochy druhého 

objektu (jedna je vůči výchozí sálavé ploše v dispozici rovnoběžné a druhá v dispozici 

kolmé). Takové rozlišení má význam pro přesné vymezení odstupových vzdáleností a 

na rozhodnutí, jakým způsobem mají být např. požárně zajištěny otvory v obvodových 

stěnách.  

 

Obrázek P1.8: Příklad kombinace dvou různých dispozic příjmové plochy [autor]
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Příloha 2: Řešení fasády pro omezení šíření požáru po jejím povrchu 

 

 

 

Obrázek P2.1: Normové řešení zamezení šíření požáru po fasádě [7] 
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Obrázek P2.2: Bezpečnější řešení fasády proti šíření ohně po jejím povrchu [autor] 
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Příloha 3: Data k modelu 

 

 

Obrázek P3.1: Schéma základního modelu [autor] 
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Obrázek P3.2: Schéma modelu se zatížením [autor] 
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Obrázek P3.3: 3D schéma objektu se zatížením [autor] 

 

 

Obrázek P3.4: Výsledek pro meziokenní sloupek 400 mm a čas 648 s [autor] 
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Obrázek P3.5 Výsledek pro meziokenní sloupek 600 mm a čas 1298 s [autor] 

 

 

Obrázek P3.6: Šíření tepla ve vertikální rovině pro meziokenní sloupek 800 mm [autor] 
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Obrázek P3.7: Výsledek pro meziokenní sloupek 1000 mm a čas 1780 s [autor] 

 

 

Obrázek P3.8 Šíření tepla ve vertikální rovině pro meziokenní sloupek 1m [autor] 
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Obrázek P3.9: Velikost sálavé plochy [autor] 

 

Graf P3.1: Průběh teplot v celém prostoru hořícího objektu [autor] 
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