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Seznam pouţitých symbolů a zkratek 

Ap  absorpční součintel plynu 

c1 W.m
-2 

konstanta Planckova vyzařovacího zákona 

c2 m.K konstanta Planckova vyzařovacího zákona 

E W.m
-2 

hustota zářívého tepelného toku 

E0 W.m
-2 

intenzita vyzařování dokonale černého tělesa 

gradt K.m
-1 

teplotní gradient 

h 

 

m vzdálenost 

Iλ,0 W.m
-3 

spektrální intenzitu záření 

n m vektor kolmý k izotermické ploše 

q 

 

W.m
-2 

hustota tepelného toku 

 W tepelný tok 

S m
2 

plocha 

t min doba v celých minutách 

T K absolutní teplota 

 

 

Označení řeckými písmeny 

 

α W.m
-2

.K
-1 

součinitel přestupu tepla 

λ W.m
-1

.K
-1 

součinitel tepelné vodivosti materiálu stěny 

λ m vlnová délka 

υ rad součinitel ozáření 

ε  emisivita (stupeň černosti) 

ε
´
s  efektivní stupeň černosti stěny 

σ W.m
-2

.K
-4 

Stefanova-Boltzmannova konstanta 

τ s čas, doba 

Δt s změna teploty 
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1  Úvod 

 

Při ekonomickém růstu a rozvoji dochází k neustálému zvyšování ţivotního standartu 

společnosti. Moderní doba si ţádá moderní architekturu s cílem upoutat pozornost okolí         

a navodit pocit jedinečnosti uţivatele. Poptávka obyvatel po produktech je stále vetší, čímţ 

taky roste transport zboţí a následné poţadavky na skladovací prostory. Nabídka trhu uţ 

dlouho nekryje pouze základní potřeby lidí, ale představuje moţnost vyběru a toho, být 

originální. Podobné a další zaţité zvyklosti nynější doby způsobují rozmach ve velikosti         

a různorodosti většiny odvětví průmyslu. Jsou stále více pouţívány nové materiály, 

technologie, jemné elekroniky, která je téměř všude. Neustále dochází ke zvětšování 

výrobních objektů, skladovacích prostor, nákupních center či městských budov. Jako bych 

pořád slyšel slova investorů: „Kdyţ vydělávat, tak ve velkém“. S velkými věcmi jsou ovšem 

spojená i velká rizika. Je třeba si uvědomit, ţe tak velké stavby jsou pro velkou masu lidí, za 

které máme odpovědnost. Pokud chceme, aby projekt byl bezpečný, i v případě poţáru 

nedošlo ke ztrátám na lidských ţivotech, ekologickým katastrofám nebo velkým škodám na 

majetku, nesmíme nic podcenit.  Je naprosto nutné zváţit všechny moţnosti, krizové scénáře    

a k projektování přistupovat profesionálně, s racinálním rozumem a s ochotou se věnovat 

nejen ekonomické stránce, ale klást velký důraz na bezpečnost. Pokud chceme udrţet bezpečí 

také na určitém standartu, musíme této oblasti věnovat velkou pozornost.  

Vůbec smysl bezpečnostního inţenýrství se mi jeví jako nejen zajímavý, ale z hlediska 

ochrany majetku a lidských ţivotů jako nezbytný. Pokud chceme nějakým způsobem 

odhadnout vývoj poţáru, musíme znát samozřejmně všechny detaily procesu hoření, ale také 

vlastnosti pouţitých materiálů. Tyto hodnoty můţeme získat jen pomocí zkoušek např. 

poţární odolnosti.  

Kreativní a zjištující přístup mě vedl k tomu, zkusit být součástí tohoto tématu. Mít 

nějaké moţnosti, v našem případě materiály, pomocí stanovených norem je odzkoušet a 

vyhodnotit výsledky. Vzorky budou textilní nehořlavé materiály, pouţívané jako poţární 

uzávěry 

Cílem mé práce je změření hustoty tepelných toků textilních materiálů poţárních 

roletových uzávěrů, vypočítat úbytek tepelného toku v dané vzdálenosti od pece při stínění 

textilními zábranami, vyhodnotit odlišnosti kaţdého vzorku, vybrat materiál s největší poţární 
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odolností, poukázat na moţné chyby v měření, popř. ukázat rozdíly oproti normové zkoušce. 

Pro pochopení tepelných zkoušek bude zprvu vysvětlena teorie sdílení tepla a pro představu 

textilních poţárních uzávěrů, bude jejich krátké představení. 

Jako doplňující informace bude kapitola emisivita materiálu, která v oblasti tepelného 

záření hraje význačnou roli, způsob měření a příklad měření. 
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2  Rešerše 

 

BLAHOŢ, V., KADLEC, Z. Základy sdílení tepla. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2000. 110 

stran. ISBN 80-902001-1-7 

Publikace vysvětluje principy transportu tepla od základních zákonů, aţ po postupy 

pouţíváné v poţární ochraně. Jedná se především o tepelné působení na povrch těles. Kniha 

se zabývá vedením, prouděním a sáláním tepla s aplikací do praxe. Určená je především 

poţárním specialistům. [8] 

 

ŠENOVSKÝ, M. a kolektiv. Základy požárního inženýrství. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 

2004. 178 stran. ISBN 80-86634-50-7 

Tato publikace si dává za cíl vysvětlit principy vzniku poţárů a jejich působení na okolí. 

Má snahu vysvětlit někdy sloţité procesy chemie a fyziky související se vznikem a rozvojem 

poţáru pomocí zjednušených postupů, sjednotit výklad jevů, které charakterizují poţár, 

formulovat jednoduchá pravidla z hlediska předcházení vzniku poţárů a postupů pro případ 

jeho likvidace. [5] 

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN EN 13 501 – 2. Požární klasifikace stavebních výrobků 

a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě 

vzduchotechnických zařízení. Praha: Český normalizační institut, 2004. 

Tato evropská norma mimo jiné stanovuje postup pro zatřídění poţárních otvorů a 

uzávěrů. Je uveden detailní postup pro zatřídění prvků podle přesně stanovených podmínek 

zkoušek. [3] 
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3  Poţární bezpečnost staveb 

 

Při současném rozvoji hraje tento vědní obor důleţitou roli a výhledově je s ním nutno 

počítat, jako s jedním z nejdůleţitějších. K čemu nám bude výšková budova, hypermarket, 

sklad, kdyţ při prvním menším zkratu elektřiny, nepozornosti, nebo neumýslné nehodě nám 

celý shoří. Je to škoda investice, nebo v tom horším případě, budeme mít na svědomí něčí 

lidský ţivot. Hned při projektování je potřeba přemýšlet tak, aby při vzniku poţáru byly 

škody minimální, anebo se poţár podařilo okamţitě uhasit. Tím se zabývá poţární bezpečnost 

staveb. 

Úlohou poţární bezpečnosti je zamezit vzniku poţáru, zabránit šíření poţáru, včas 

evakuovat lidi, zvířata nebo zabránit škodám na majetku. K tomu je potřeba sestavení nejen 

vhodného stavebního plánu, správně nadimenzovaných prostor, únikových cest, výběr 

správných stavebních materiálů s odpovídající poţární odolností, ale také minimalizovat 

pouţití hořlavých materiálů. 

V případě, ţe se budeme zabývat pouze dispozičním řešením staveb, bude nás právě 

zajímat řešení velikosti jednotlivých prostor. S tím je těsně spjato dělení daného objektu na 

poţární úseky tak, aby nedocházelo k šíření poţáru a aby bylo moţné co nejrychleji 

evakuovat všechny osoby. 

Jak uţ jsem se zmiňoval, daný objekt je potřeba rozdělit na poţární úseky. O jejich 

velikosti, počtu, rozhoduje norma ČSN 73 0802 [1] pro nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 [2] 

pro výrobní objekty. Dané normy popisují maximální velikost poţárního úseku. Ovšem často 

máme prostor větší neţ  norma předepisuje. V takovém případě je úsek potřeba rozdělit na 

dva nebo více poţárních úseků. Můţeme si tím představit velké skladovací haly, na sebe 

navazující obchůdky uvnitř supermarketů, nebezpečná ohniska poţárů uvnitř výrobních hal 

atd. Řešením můţe být např. rozdělení pomocí poţárně dělících konstrukcí nebo poţárních 

uzávěrů. 

 

 

 



8 
 

3.1 Poţární úsek 

 

Je základní jednotka v posuzování poţární bezpečnosti. Je navrhován tak, aby při vzniku 

poţáru, po stanovenou dobu, se oheň nebo kouř nerozšířil do vedlejších úseků a tím se 

minimalizovaly vzniklé škody. Zároveň při pouţití aktivních prvků protipoţární ochrany, jako 

je stabilní hasicí systém, zařízení pro odvod tepla a kouře, docházelo k likvidaci poţáru. 

Poţární úsek je ohraničen poţárně dělícími konstrukcemi (poţární stěny, stropy, uzávěry). 

V případě, ţe objekt není dělen do poţárních úseků, povaţuje se za jeden poţární úsek. 

Samostatný poţární úsek zpravidla tvoří provozně důleţité zařízení, např. dieselagregát, 

výtahové šachty, rozvody kabelů, chráněné únikové cesty atd. Přesný výčet všech zařízení, 

které musí tvořit samostatné poţární úseky, jsou v [1]. 

 

 

3.2 Poţární uzávěry 

 

V této moderní době, kdy i ty funkčně nejodolnější konstrukční prvky mohou 

designersky vypadat tak, jak si zákazník přeje, to funguje stejně i v tomto odvětví. Např. 

poţární dveře vykazující určitou poţární odolnost mohou vypadat naprosto stejně jako dveře,  

na které jsme zvyklí z běţného ţivota. Jen je u nich zaručena příslušná poţární odolnost. 

Stejně je to s okny, s nejrůznějšími uzávěry otvorů, ať uţ horizontálními nebo vertikálními. 

V podstatě se jedná o tři věci: 

 vytvořit prvek s poţadovanou poţární odolností. To se odvíjí od pouţité technologie, 

kterou má daná firma k dispozici, investic do vývoje materiálů a zkušený, pracovitý     

a kreativní tým. 

 daný prvek umístit do stavby tak, aby naprosto zapadl do stavby. Zbytečně 

nevyčnívaly mechanismy daného prvku (navíjecí motor, přívod vody) nebo barevné 

doladění s místností. 

 ta nejdůleţitější část- vytvořit prvek cenově výhodnější, neţ nabízí konkurence. 
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Zkombinovat všechny tři poţadavky zřejmě nebude moţné, ale kaţdý zákazník má 

moţnost si vybrat z rozsáhlého sortimentu. Výrobní továrny budou poţadovat čím jak 

nejlevnější stavbu, ale zároveň odpovídající normě. Naopak stylové restaurace, obchody,    

nebo i soukromé osoby budou chtít budovu dobře zajištěnou, ale zároveň taky, aby poţárně 

bezpečnostní prvky byly „neviditelné“. Vše se odvíjí od poţadavků a moţností zákazníka       

a nabídky trhu. Na obrázku 1 je příklad poţárního uzávěru dokonale zapadajícího do 

místnosti. Obrázek 2 zachycuje zavírání toho uzávěru. 

Při vzniku poţáru musí být zajištěno zavření poţárních otvorů. Standardní uzávěry jsou 

uzavírány mechanicky. V případě, ţe provoz vyţaduje jejich trvalé otevření, nebo se 

automaticky otevírají, mohou se opatřovat samozavíračem. Při poţáru se uzávěr musí 

automaticky uzavřít i v případě výpadku hlavního zdroje energie. 

Poţární uzávěry mají mnoho konstrukčních řešení, typů a moţností výběru uţitých 

materiálů. Mohou to být např. poţární dveře, se sklem nebo bez, popř. doplněné jiţ zmíněným 

samozavíračem. 

Další moţnost je pouţití roletových uzávěrů. Ty jsou vhodné při nutnosti uzavření 

eskalátorů, většího prostoru, kde by velké poţární dveře byly nevhodné.  Například ve 

výrobních halách, kdy je nutno rozdělit velký prostor a výroba nedovoluje zmenšení prostoru. 

Roletové poţární uzávěry mohou být vyrobeny buď z ocelových lamel, nebo z nehořlavé 

textilie. V následujících kapitolách se budeme zabývat textilními poţárními uzávěry 

podrobněji. 

 

 

 

 

 

 

      Obrázek 1 Ukrytý poţární uzávěr                   Obrázek 2 Zavírající se poţární uzávěr 
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4  Textilní poţární uzávěry 

 

Uplatňují se jako poţárně dělící konstrukce, kde nepotřebujeme bezpečnostní funkci 

poţárního uzávěru, ale poţadujeme rozdělení velkého výrobního prostoru na poţární úseky 

nebo ve výrobních halách, kde se vyskytují dlouhé pásové linky skrz haly. Další výhodou je 

malý potřebný prostor po stranách otvoru a v nadpraţí pro uskladnění rolety, obrázek 3. Při 

srolování roleta zabírá minimum prostoru, neboť se nachází v úloţném boxu. Váha celého 

zařízení je podstatně niţší neţ hmotnost ocelových rolet. Textilní rolety nezatěţují tolik 

stavební konstrukci. Instalace celého zařízení nemá velké nároky na prostor, jak nad 

samotným prostorem, tak i po stranách otvoru (např. oproti posuvným dveřím). 

 

Obrázek 3 Potřebný prostor pro textilní poţární uzávěry 

 

Textilní rolety se vyrábějí v různých rozměrech, podle potřeb zakázky. Maximální 

rozměry jsou 8 x 3 m, 6 x 6 m nebo konstrukčními úpravami aţ do 30 x 6 m. Jedná se o více 

jednotlivých textilií, které se překrývají. K tomuto řešení je také nutno zvolit silnější navíjecí 

motor a hřídel správně podepřít. Příklady velikosti a pouţití textilních poţárních uzávěrů jsou 

na obrázku 4.  
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Obrázek 4 Příklady pouţití textilních poţárních uzávěrů 

 

 

4.1 Poţární odolnost 

 

Dle typu pouţité textilie lze dosáhnout poţární odolnosti od EW 15, do EW 120 DP1. Při 

pouţití přídavného chlazení vodou (zkrápění) poţární odolnost můţe být EI 15 DP1 aţ EI 120 

DP1. Prvně si vysvětlíme, co dané značky znamenají. 

Kaţdý výrobek, který má vyhovovat normě a má nějakou poţární odolnost, musí být 

náleţitě, stručně a jasně označen. V normě ČSN EN 13 501 – 2 [3] je uveden seznam 

označení dané charakteristiky materiálů s příslušnou poţární odolností. Myslíme tím dobu, po 

kterou materiál plní danou vlastnost. 

 

Nosnost – R 

Podle [3]: Nosnost R je schopnost prvku konstrukce odolávat po určitou dobu působení 

poţáru na jednu nebo více stran při specifikovaném mechanickém zatíţení bez jakékoli ztráty 

konstrukční stability. 

 

Celistvost – E 

Podle [3]: Celistvost E je schopnost prvku s dělící funkcí odolávat působení poţáru pouze 

z jedné strany bez přenosu poţáru na neexponovanou stranu v důsledku průniku plamenů 
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nebo horkých plynů. Mohou způsobit vznícení neexponovaného povrchu nebo jakéhokoliv 

materiálu leţícího v jeho blízkosti. 

 

Izolace – I 

Podle [3]: Izolace I je schopnost konstrukčního prvku odolávat působení poţáru pouze 

z jedné strany bez přenosu poţáru v důsledku významného přestupu tepla z exponované 

strany na neexponovanou stranu. Přestup má být omezen tak, aby se nevznítila ani 

neexponovaná strana, ani jakýkoli materiál v její blízkosti. Prvek má rovněţ vytvářet tepelnou 

bariéru schopnou chránit osoby v její blízkosti. 

Prvek vyhovující parametru I musí udrţet předepsanou teplotu na neexponované straně. 

 

Radiace – W 

Podle [3]: Radiace W je schopnost konstrukčního prvku odolávat expozici pouze z jedné 

strany tak, aby se sníţila pravděpodobnost přenosu poţáru následkem prostupu významného 

sálavého tepla jak prvkem, tak i z neexponovaného povrchu prvku na sousední materiály. 

Prvek má také chránit osoby v jeho blízkosti. 

Prvek vyhovující parametru W musí po stanovenou dobu udrţet hodnotu radiace, 

měřenou podle specifikace v normě, pod 15 kW/m
2
. 

 

Kouřotěsnost – S 

Podle [1]: Kouřotěsnost S je schopnost prvku sníţit nebo vyloučit pronikání plynů nebo 

kouře z jedné strany prvku na druhou. 

 

Pro jednotlivé prvky se kombinují příslušné značky a doba, vyjádřená v celých minutách, 

po kterou prvek splnil příslušná kriteria. Po stanovenou dobu musí být dodrţeny všechny třídy 

zároveň. 
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4.2 Materiály textilních zábran 

 

Samotná textilní zástěna plní různá kritéria poţární odolnosti. S tím souvisí i pouţitý 

materiál, který se můţe značně lišit v jednotlivých případech. Na trhu je mnoho firem, které 

zkouší různé materiály, tudíţ výrobky se stejnou poţadovanou poţární odolností se mohou 

taktéţ materiálově lišit. To uţ záleţí na dané firmě, co nabízí. 

Pro představu konkrétního materiálu se ve většině případů jedná o skelné vlákno 

s polyuretanovým zátěrem, popř. i s hliníkových prachem. Na povrchu můţe být doplněn 

hliníkovou fólií nebo protkaný drátkem. 

Právě zmiňovaný materiál je velice lehký (cca kolem 200 – 300 g/m
2
). V porovnání 

s ocelovými roletami (kolem 75 kg/m
2
, záleţí opět na pouţitém materiálu) je to výhoda ve 

prospěch textilie.  

S tím je i spjato zatíţení na stavební konstrukci a nároky na otevírání těchto zařízení. 

Stavební konstrukci se odlehčí a při otevírání a zavírání textilních rolet se pouţívají menší      

a slabší motory. 

 

 

4.3 Konstrukční řešení textilních rolet 

 

Materiál textilních poţárních uzávěrů je lehký, k otevírání a zavírání není potřeba velký 

výkonný motor a nezabírá mnoho místa. Navíc je moţné poţární textilní rolety „schovat“ do 

prostoru tak, ţe je téměř nepůjde vidět. Viditelné části se můţou opatřit příslušnou barvou, 

aby naprosto zapadaly do místnosti. 

Nabalená textilie je uloţená v boxu, např. v nadpraţí. Po stranách otvoru jsou vodící lišty. 

Na podlaze se uţ nenachází nic, protoţe spodní strana textilie je vybavena kovovou 

koncovkou, tak řádně doléhá na zem. 

Textilní poţární uzávěry je moţno montovat buď na otvor, nebo do otvoru. Mnohdy není 

třeba ani úprava stavby. 
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Textilní rolety jsou ovládány elektronicky na signál z EPS (pomocí beznapěťového 

kontaktu), nebo pomocí autonomních čidel. V případě výpadku proudu jsou uzavírány buď 

pomocí záloţního zdroje, nebo samočinně gravitací. 

Ovládání uzávěru je pomocí ovládacího panelu, který je součástí. Vypínat se můţe taktéţ 

ručně. Poţární uzávěr je moţné doplnit optickou nebo světelnou signalizací. 

 

 

4.4 Textilní poţární uzávěry typu EW 

 

Jak uţ z názvu vyplývá, jedná se o textilní poţární uzávěr s udrţením poţadované 

celistvosti podle [3] a s nepřekročením maximálního tepelného toku na neexponované straně 

podle [3].  

Jedná se o to, aby daný prvek poţadovanou dobu nepřenesl plamen nebo horké plyny 

z exponované strany na neexponovanou a zároveň hodnota tepelného toku na neexponované 

straně nepřekročila 15 kW.m
-2

. 

Rolety tohoto typu s poţární odolností 15 minut patří k těm základním a nejméně 

nákladným. Při pouţití lepšího materiálu se můţeme dostat s poţární odolností aţ do 120 

minut. 

 

 

4.5 Textilní poţární uzávěry typu EI 

 

Při dělení do poţárních úseků se můţeme setkat s poţadavkem normy daného prvku na 

typ EI. Můţe se jednat např. o ohraničení chráněné únikové cesty. Je zcela logické, ţe po 

určitou dobu se tam budou pohybovat lidé a musíme zajistit bezpečnou evakuaci. Pro tyhle 

prvky platí přísnější kriteria. Poţadavky na celistvost E zůstávají stejné, ale namísto 

maximálního tepelného toku, je stanovená maximální teplota na neexponované straně. Podle 
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normy [3] vzrůst teploty na neexponované straně nesmí přesáhnout 140° C nad počáteční 

průměrnou teplotu. 

Prvky s vlastností I jsou podstatně draţší, ale mnohdy toho nejsou schopny vůbec 

dosáhnout. Pokud firma nemá technologii na splnění poţadavku I pouze materiálem daného 

uzávěru, má ještě moţnost uzávěr vybavit přídavným zařízením, zkrápěním. 

 

 

4.6 Doplňková výbava (zkrápění) 

 

Pomocí směrového sprinkleru se vytvoří na textilii vodní film a uzávěr splňuje 

poţadovanou vlastnost EI aţ do 120 min. Ale tohle řešení je technologicky a vůbec projekčně 

náročnější. K poţárnímu uzávěru musíme dovést vodu, podle výpočtu zjistíme, pod jakým 

tlakem voda bude aplikována. V případě menšího odběru postačí klasická vodovodní 

přípojka. V případě nutné dodávky většího tlaku se tato varianta můţe prodraţit. Potřebný tlak 

bude vytvářen čerpadlem zajištěném proti výpadku proudu. Podle návrhu potřebného tlaku     

a mnoţství vody musí být zajištěna adekvátní zásoba vody. 

V případě, ţe projekt dovoluje jak z finančních, tak prostorových a konstrukčních důvodů 

pouţít textilní poţární uzávěr vybavený zkrápěním, naskýtá se moţnost pro projektanty 

vytvoření zajímavé stavby splňující nejnáročnější kritéria. 

 

 

Tolik k seznámení s textilními poţárními uzávěry a také pro představu, co to je za prvek 

konstrukce. Následně se podíváme na teorii sálavého tepla. 
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5  Sdílení tepla 

 

Obecné poznatky ze sdílení tepla 

Pod pojmem sdílení tepla chápeme přenos (transport) tepelné energie mezi tělesy, které 

mají různou teplotu nebo taky uvnitř jednoho tělesa mezi místy o nestejné teplotě. 

Přeměnou různých druhů energií (chemické, elektrické, jaderné, mechanické atd.) vzniká 

teplo.  Kaţdá z forem představuje nebezpečnou hrozbu vzniku poţáru nebo jiné havárie. 

 

Důležité pojmy 

Základní pojem je tzv. TEPLOTNÍ POLE, které udává rozloţení teplot (t,T) v určitém 

časovém okamţiku (τ) ve všech bodech sledovaného prostoru. Při konstantní teplotě 

v jednotlivých bodech mluvíme o teplotním poli stacionárním (ustáleném). Jestliţe se teplota 

v daných bodech mění v závislosti na čase, jedná se teplotní pole nestacionární (neustálené).  

Teplotní pole znázorňujeme pomocí izotermických ploch (mnoţiny bodů o stejné teplotě) 

a izotermických čar (průnik izotermických ploch rovinou).  

TEPLOTNÍ GRADIENT  je vektor, který  udává změnu teploty ve směru normály 

k izotermickému povrchu (obrázek 5). Kladné hodnoty znázorňují vzrůstající teplotu. Naopak 

záporné hodnoty jsou důsledkem poklesu teploty. 

 

  , K.m
-1

 (5.1) 
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Obrázek 5 Teplotní gradient 

 

TEPELNÝ TOK udává mnoţství tepla přenášeného za jednotku času: 

   W (5.2) 

HUSTOTA TEPELNÉHO TOKU  je tepelný tok vztaţený na jednotku povrchu: 

   W.m
-2

 (5.3) 

 

 

5.1 Druhy sdílení tepla 

 

Přenos tepla se uskutečňuje pomocí tří základních druhů: vedením tepla, tepelným 

prouděním a tepelným zářením (sáláním). 

 

Sdílení tepla vedením (kondukcí) 

Tento fyzikální děj spočívá v pohybu strukturních částic hmoty. V kapalinách a 

dielektrických pevných tělesech je to pruţným vlněním, v kovech pomocí volných elektronů a 

v plynech difuzí molekul a atomů. 
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Základ tvoří Fourierův zákon, který určuje vztah mezi hustotou tepelného toku a 

teplotním gradientem: 

  W.m
-2

 (5.4) 

Podle Fourierova zákona homogenní neomezenou rovinnou stěnou (obrázek 6), která má 

oba povrchy o nestejné teplotě, prochází tepelný tok: 

  W (5.5) 

λ..................... součinitel tepelné vodivosti materiálu stěny, W.m
-1

.K
-1

 

ts1, ts2 ............. časově neměnné teploty izotermických povrchů stěny, °C, K 

l ..................... tloušťka stěny, m 

S .................... povrch stěny (S=S1=S2), m
2
 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Prostup tepla stěnou 

 

Součinitel tepelné vodivosti   

Především závisí na druhu látky a u stejné látky se mění s teplotou. Nejvyšší λ mají kovy 

(2,3 - 420 W.m
-1

.K
-1

), stavební materiály mají λ=0,03 - 3,0 W.m
-1

.K
-1

, kapaliny jsou 

v rozmezí λ=0,1 - 0,7 W.m
-1

.K
-1

 a plyny se pohybují mezi λ=0,006 -0,2 W.m
-1

.K
-1

. 
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Tělesa neizotropní 

Součinitel tepelné vodivosti v izotropním tělese nezávisí na směru, je zadán jediným 

číselným údajem. V neizotropním tělese je součinitel tepelné vodivosti v různých směrech 

různý. Typickým materiálem je dřevo. V důsledku nestejného nahuštění vláken je λ ve všech 

směrech různá. Z hlediska praktičnosti sledujeme λ ve směru vláken a kolmo na směr vláken. 

Neizotropní tělesa mohou tvořena např. vrstvením. Typickými materiály jsou různé 

stavební nebo izolační desky. 

 

Sdílení tepla prouděním (konvekcí) 

Tepelné proudění nelze oddělit od vnějšího pohybu hmotného prostředí a přichází 

v úvahu pouze u tekutin (kapalin a vzdušnin). V čisté formě neexistuje, protoţe jak uvnitř 

proudící tekutiny, tak na rozhraní s pevným tělesem, je vţdy doprovázeno vedením tepla. 

Pro určení tepelného toku, pro přestup tepla mezi tekutinou a pevným povrchem, slouţí 

Newtonova rovnice: 

Pro ochlazení tekutiny (ohřev stěny): 

  W (5.6) 

 

Pro ohřev tekutiny (chlazení stěny) 

  W (5.7) 

α .................... součinitel přestupu tepla, W.m
-1

.K
-1

 

tf, t´f ............... teplota tekutiny, °C, K 

ts, t´s ............... teplota stěny, °C, K 

S  ................... teplosměnný povrch, m
2
 

 

Hodnota součinitele přestupu tepla závisí na fyzikálních charakteristikách tekutiny, tvaru 

obtékaného tělesa a na směru proudění vzhledem k jeho povrchu. 
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Nízké hodnoty má součinitel přestupu tepla, kdyţ k vzniku pohybu dochází pouze 

v důsledku rozdílných teplot stěny a tekutiny. Naopak např. při pouţití ventilátoru nebo 

čerpadla nabývá vyšších hodnot. Taktéţ můţe součinitel přestupu tepla dosahovat vysokých 

hodnot při změně skupenství. 

 

 

5.2 Sdílení tepla zářením 

 

Rozlišují se různé druhy záření, ale společným rysem všech je, ţe k šíření nepotřebují 

hmotné prostředí a ve vakuu se šíří rychlostí c = 300.10
6
 m.s

-1
. Vzájemně se liší frekvencí a 

vlnovou délkou podle: 

    m (5.8) 

Nyní se budeme podrobněji věnovat záření, které vzniká v důsledku tepelného stavu 

tělesa, tepelné záření. 

 

Základní pojmy 

Kaţdé těleso, které má absolutní teplotu T ≠ 0 [K] do okolí vyzařuje určité mnoţství 

energie. Energie vyzářena jednotkou plochy za jednotku času se nazývá intenzita vyzařování 

E (W.m
-2

). Jestliţe dochází k vyzařování v daném intervalu vlnových délek, jedná se o 

monochromatický zářivý tok (Eλ). Při záření těles na všech vlnových délkách (0 < λ < ∞), 

hovoříme o integrálním zářivém toku.  

Spektrální intenzita záření (Iλ) vyjadřuje podíl monochromatického záření pro jednotlivé 

vlnové délky na přenosu energie. 

        W.m
-3

 (5.9) 
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Obecně lze dopadající zářivý tok chápat podle obrázku 7, kdy těleso část pohltí , 

část odrazí  a zbývající část propustí . Takţe platí: 

       W (5.10) 

 

Obrázek 7 Dopadnutý zářivý tok na těleso 

 

Bezrozměrné vyjádření tohoto zákona má tvar: 

   (5.11) 

A + R + D = 1  (5.12) 

A .................... poměrná pohltivost (absorbivita) 

R .................... poměrná odrazivost (reflexivita) 

D .................... poměrná propustnost (transmisivita) 

 

Můţeme se setkat s několika případy: 

 1 + 0 + 0 = 1, všechno dopadající záření je pohlceno, jedná se o DOKONALE ČERNÉ 

TĚLESO, 

 0 + 1 + 0 = 1, všechno dopadající záření je odraţeno, DOKONALE BÍLE (nebo 

ZRCADLOVÉ) TĚLESO, 

 0 + 0 + 1 = 1, všechno dopadající záření je propuštěno, DOKONALE PROPUSTNÉ 

TĚLESO. 
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V praxi ovšem nenastane ani jeden z výše jmenovaných případů, neboť vţdy se jedná o 

kombinaci daných moţností. Při výpočtech docházíme k přibliţným výsledkům, protoţe 

zákony jsou mnohdy zjednodušené, protoţe tělesa se berou jako dokonale černá. Reálná tělesa 

jsou označovány jako ŠEDÁ TĚLESA, u kterých se vyskytují ztráty v absorbitě, odrazu, nebo 

propustnosti.  

V [4] je uvedeno, ţe pro tuhá a kapalná tělesa ve většině případů je propustnost nulová. 

Celkové dopadnuté teplo se tedy rozdělí na absorpci a odraz záření: 

A + R = 1  (5.13) 

 

 

5.3 Zákony záření dokonale černého tělesa 

 

Základem odvozování zákonů je předpoklad, ţe těleso pohltí veškerou na něj dopadající 

energii. Byl zaveden pojem dokonale černé těleso. 

 

Dokonale černé těleso 

Černé těleso si můţeme představit, jako dutinu s malým otvorem, vyplněnou černí, 

obrázek 8. Paprsek, který do dutiny dopadne, se částečně pohltí a část se odrazí. Tak paprsek 

pokračuje k další stěně a dále, aţ se úplně pohltí. Intenzita vyzařování takového černého 

tělesa je závislá pouze na čtvrté mocnině jeho absolutní teploty. Tento poznatek vyjadřuje 

Stefanův-Boltzmannův zákon uvedený níţe. 
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Obrázek 8 Příklad dokonale černého tělesa 

 

Spektrální intenzitu záření, v závislosti na vlnové délce λ [m] a absolutní teplotě T [K], 

nám vyjadřuje Planckův zákon. Podle něj platí: 

        W.m
-3

 (5.14) 

c1,c2 jsou konstanty Planckova vyzařovacího zákona. 

c1 = 3,741832.10
-16

 W.m
-2

 

c2 = 1,438786.10
-2

   m.K 

 

Stefanův-Boltzamannův zákon nám udává integrální zářivý tok: 

  W.m
-2

 (5.15) 

σ .................... Stefanova-Boltzmannova konstanta, σ= 5,67.10
-8

 W.m
-2

.K
-4

 

Ze Stefanova-Boltzmannova zákona vidíme, ţe kaţdé těleso mající absolutní teplotu        

T ≠ 0 vyzařuje určitou energii. U dokonale černého tělesa, hodnota zářivého toku závisí pouze 

na jeho čtvrté mocnině absolutní teploty. 

 

 

 

 

 



24 
 

5.4 Záření skutečných těles 

 

Oproti dokonale černému tělesu se skutečná tělesa liší v několika věcech. Ty hlavní jsou: 

 vyzařují a pohlcují vţdy menší mnoţství energie 

 spektrální intenzita jejich vyzařování ve většině případů neodpovídá Planckovu 

zákonu a spektrum nemusí být ani spojité (obrázek 9) 

 

 

 

Obrázek 9 Selektivní záření 

 

Z těchto důvodů se zavádí pojem šedé těleso. Ve výpočtech můţeme pouţívat zákony beze 

změny, jen jsou doplněny o součin bezrozměrného součinitele. Tím je emisní součinitel ε.  

Iλ = ε . Iλ,0           W.m
-3

 (5.16) 

 

Po úpravách dostaneme výraz pro intezitu vyzařování tělesa: 

E = ε.σ.T
4
 W.m

-2
 (5.17) 
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5.5 Emisivita 

 

Ve starší literatuře označovaná jako stupeň černosti. Je to charakteristický parametr 

kaţdého skutečného tělesa. Reálná tělesa vţdy vyzařují menší hodnotu zářivého toku neţ 

dokonale černé těleso o stejné teplotě. Emisivita je podíl vyzařování E uvaţovaného zdroje 

tepelného záření a vyzařování E0 dokonale černého tělesa. 

   (5.18) 

 

Emisivita záleţí na vlastnostech materiálu, teplotě materiálu a především na povrchu 

materiálu. Hodnoty emisivity se pohybují v rozmezi 0 < ε < 1. Nejniţší hodnoty mají 

zrcadlově leštěné povrchy kovů a slitin (Au, Ag, Al, Cu), ε = 0,02 - 0,06. Naopak nejvyšších 

hodnot nabývají drsné povrchy jako červené cihly, omítka, dřevo, smalty, sklo aj., kde             

ε = 0,82 - 0,96. Kapaliny také mohou mít vysoký emisní součinitel (voda, 0-100°C,                

ε = 0,95 - 0,96). U plynů je vysoký emisní součinitel pouze při silných vrstvách tří a 

víceatomových plynů. Jedno nebo dvouatomové neznečištěné plyny se na přenosu tepla 

zářením buď nepodílejí vůbec, nebo jen nepatrně. U čistých kovů emisivita záleţí na stupni 

oxidace povrchu. Slitiny mají vyšší emisivitu neţ čisté kovy. 

K určení emisivity konkrétního materiálu se pouţívájí různé postupy. Jeden z postupů je 

měřit tepelný tok vzorku dopadající na měřící systém, který jej obklopuje. Změříme teplotu 

vzorku a okolí. Známe tepelný tok E1,2, plochu vzorku S1, absolutní teplotu vzorku T1 i 

absolutní teplotu okolí vzorku T2. Pro výpočet emisivity pouţijeme vztah: 

 (5.19) 

 

Jediná podmínka je, aby plocha vzorku byla mnohonásobně menší neţ plocha 

obklopujícího měřícího systému. 

V příloze 4 jsou uvedeny výsledky zjišťování informací o způsobech měření emisivity 

v evropských zkušebnách. 
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5.6 Záření plynů a par 

 

Plyny jednoatomové a většina plynů dvouatomových můţeme povaţovat za dokonale 

propustné. Praktický význam má záření plynů víceatomových, spalin, jako např. oxid uhličitý 

a vodní pára. Hlavní rozdíly od záření pevných těles jsou: 

 záření má selektivní charakter, vyzařují a pohlcují energii jen v určitých intervalech 

vlnových délek Δλ, 

 vyzařují a pohlcují v celém svém objemu 

Intenzita vyzařování plynů není zcela úměrná čtvrté mocnině absolutní teploty. Jenomţe, 

zavedení různých mocnin by značně komplikovalo výsledky, předpokládá se platnost 

upraveného Stefanova-Boltzmannova zákona. Kde pro intenzitu vyzařování plynného tělesa 

do dokonale černého prostoru s teplotou T = 0 [K], platí:  

  W.m
-2

  (5.20) 

Emisní součinitel plynu  závisí na jeho účinné tlouštce vrstvy a parciálním tlaku. Při 

počítání hustoty tepelného toku předávaného plynným tělesem stěně, která jej obklopuje, 

počítá podle: 

  W.m
-2

  (5.21) 

ε
´
s ................... efektivní stupeň černosti stěny, platí při hodnotách εs = 0,8 - 1 

Ap .................. absorpční součintel plynu 
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5.7 Tepelné záření plamene 

 

V plameni vznikají světelné jevy z různých příčin. Např. plamen vodíku a oxidu 

uhelnatého svým namodralým světlem se řadí do oblasti chemické luminiscence. Takovéto 

záření je moţno počítat stejně, jak počítáme záření čistých plynů. Vztahuje se to na plameny, 

které se označují jako nesvítivé.  

 Při spalování uhlovodíků však vzniká ţlutavý plamen, který pochází ze ţhnoucích částí 

uhlíku. Při postupné degradaci paliva vodík oxiduje rychleji, zbylé produkty obsahují více 

uhlíku a pomaleji hoří. Tvoří světelný plamen.  

Svítivý plamen má mnohem rovnoměrnější selektivní spektrum záření neţ plyny, více se 

tedy přibliţují k záření pevných těles. 

Další důleţitá věc je, ţe při výpočtech záření svítivého plamene docházíme jen 

k přibliţným výsledkům. Je to z důvodů obtíţného určování stupně černosti a střední 

efektivity teploty plamene. V literatuře [5] jsou uvedeny orientační hodnoty teploty plamene 

získané zkouškami. Pro názornost si uveďme např. teplotu plamene dřeva, ropy, hnědého uhlí, 

která se pohybuje kolem 1100 °C.  Rašelina má teplotu 1000 °C. 

 

Pro výpočet hustoty tepelného toku plamene, který předává teplo stěnám se uţívá vztah: 

 W.m
-2

 (5.22) 

εpl, εs .............. stupeň černosti plamene a stěny, 

Tpl, Ts ............ absolutní teplota plamene a stěny, K 

 

Určování střední efektivní teploty plamene je značně komplikované, neboť v plameni 

jsou teploty rozloţené ve vrstvách. Získaná hodnota Tpl není tedy v mnoha případech přesná, 

stejně tak jako emisní součinitel plamene εpl.  
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5.8 Význam tepelného záření v poţární ochraně 

 

Znalost teorie v oblasti tepelného záření umoţňuje správné naprojektování různých 

protipoţárních prvků. Jedná se především o to, aby návrh byl udělán přesně. Bohuţel neplatí 

pravidlo čím více, tím lépe. 

Při pouţití zbytečně velké ochrany (předimenzovaná poţární odolnost, hustota 

sprinklerových hlavic, tepelné izolace atd.) se  projekt prodraţí. Naopak při nedostatečném 

začlenění protipoţárních prvků objekt můţe shořet velice rychle a také ztráty mohou být i na 

lidských ţivotech. 

V praxi se těchto znalostí vyuţívá hlavně na výpočet tepelného stínění a odstupových 

vzdáleností. Stínící plechy slouţí jako odrazné plochy před sálavým teplem, stínící stěny jako 

stěny pohlcující teplo. Odstupové vzdálenosti slouţí k zabránění dopadů kritických tepelných 

toků na okolí. Můţe se jednat o sousední budovy nebo zasahující poţární jednotky. Tepelné 

stínění není předmětem této práce, tím se podrobněji zabývat nebudeme. Povíme si něco o 

odstupových vzdálenostech, kde se s nimi setkáváme a jak se počítají. 

 

 

5.9 Odstupové vzdálenosti 

 

Hustota tepelného toku dopadající na plochu závisí na zdroji záření. Především na jeho 

teplotě a charakteru, tedy emisivitě. S rostoucí vzdáleností od zdroje záření, hustota tepelného 

toku klesá. Z hlediska poţární ochrany se stanovují bezpečné odstupy od zdrojů tepelné 

radiace (poţárů) tak, aby byla zabezpečena maximální hustota tepelného toku pod určitou 

hodnotu a také, aby bylo zabráněno dopadu hořících částí do této vzdálenosti. Podle [1] je 

maximální hodnota dopadajícího tepelného toku 18500 W.m
-2

.  

Při výpočtech odstupových vzdáleností musíme znát zdroj tepelného záření. Při 

předpokladu poţáru v budově je nutné znát celkový charakter budovy, aby bylo moţné 

stanovit průběh poţáru. To můţe být značně obtíţné a mnohdy i nemoţné. Ovlivňujícími 
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aspekty jsou povětrnostní podmínky, pouţité materiály, přístup kyslíku, rychlost šíření 

poţáru, pouţité a správně naprojektované protipoţární zabezpečení atd. Spíše se pouţívá 

experimentálně určené teploty a kritické toky poţáru. 

[2] popisuje postup pro určování odstupových vzdáleností. Podle teplotní normové křivky 

uvedené např. v [2] se určí teplota poţáru. Následně podle Stefanova-Boltzmannova zákona 

taktéţ uvedeného v [2] se vypočítá vyzařovaná hustota tepelného toku. Podle procenta 

poţárně otevřených ploch (otvory) a rozměrů stěny se určí odstupová vzdálenost. 

Při obecnějším řešení se prvně určí, resp. spočítá teplota zdroje. V případě, ţe známe 

vlastnosti materiálu, spočítáme vyzařovaný tepelný tok. Se stoupající vzdáleností od ohniska 

vyzařování bude hustota tepelného toku klesat. Pokles hustoty tepelného toku v závislosti na 

vzdálenosti a rozměrech ozářené plochy vyjadřuje součinitel ozáření υ. V příkladech se počítá 

ozáření obdélníku o rozměrech l1 a l2, elementární plochou ds, vzdálenou h. Rovnice má tvar: 

 

    (5.23) 

 

Ploška dS musí být rovnoběţná s plochou S. Při výpočtu se plochu S rozdělí na                   

4 obdélníky, nemusí být stejné, pouze jejich střed musí leţet na normále k plošce dS. Pro lepší 

představu je vše znázorněno na obrázku 10. 

 

 

Obrázek 10 Ozáření obdelníku S elementární plochou dS 
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Celkový součinitel ozáření se rovná součtu všech čtyř součinitelů ozáření daných dílčích 

obdélníků. 

 

Pro stanovení kritické hustoty tepelného toku qkrit se pouţívá vztah: 

  W.m
-2

    (5.24) 

qvyz ................. vyzářená hustota tepleného toku plochou, W.m
-2
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6  Zkoušení textilních materiálů 

 

Cílem zkoušení poţární odolnosti různých stavebních prvků je zjištění hledaných 

vlastností materiálu mezi jednotlivými druhy. Ty, které splňují poţadavky jsou potom pouţity 

do výsledných produktů. 

Normové zkoušky jsou dělány tak, aby simulovaly skutečné pouţití, orientaci, velikost 

v reálu. Nejtěţší je vystavit vzorek zkoušce tak, aby podmínky odpovídaly skutečnému 

poţáru. To je značně komplikované, protoţe k rozvoji poţáru přispívají činitelé, které ve 

zkoušce není moţno napodobit. Poţární odolnost stavebních konstrukcí se klasifikuje podle 

[3]. Zatřídění prvku s poţární odolností dle této normy pro poţární uzávěry, je podle výsledků 

zkoušek provedených v souladu s normou ČSN EN 16 34 – 1 [6], která stanovuje metodu pro 

poţární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav určených k osazení otvorů ve svislých 

dělících prvcích. V [7] jsou poţadavky na zkušební zařízení, teploty při zkoušce, meřící 

zařízení a všechny nezbytné detaily ke stanovení poţární odolnosti prvků. 

Hlavní funkce poţárních textilních uzávěrů a zástěn je uzavřít otvory v konstrukcích, 

resp. rozdělit velký prostor na menší poţární úseky. Skutečná velikost takových poţárních 

uzávěrů se ve většině případů pohybuje v několika m
2
, maximální rozměry jsou i 30 x 6 m. 

Jedná se tedy o velké plochy. Zkoušky jsou právě dělány pro zjištování charakteristik 

takových velkých vzorků. Příklad zkoušky jsou na obrázku 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 Příklad zkoušebního textilního vzorku 
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6.1 Zkoušky poţární odolnosti podle ČSN EN 13 501 – 1 

 

V normě [3] jsou uvedeny všechny charakteristické vlastnosti materiálů. Máme tím na 

mysli nosnost R, celistvost E, izolaci I atd. Jsou doplněny časovým údajem v celých minutách 

10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 nebo 360. Po tuto dobu musí daný prvek plnit 

poţadovanou vlastnost. V případě, ţe prvek má charakteristických vlastností více, např. REI 

30, znamá to, ţe 30 min vyhověl zkoušce na poţadavek nosnosti R, celistvosti E a izolaci I.  

Pro zatřídění poţárních dveří a uzávěrových sestav podle [3] se postupuje podle výsledků 

zkoušek provedených podle [6]. Norma dále stanovuje přesné podmínky zkoušky. Zkušební 

zařízení má odpovídat poţadavkům [7].  

Zkušebním zařízení se rozumí pec na tuhá nebo kapalná paliva. Veškeré poţadavky pece, 

jako jsou pouţité materiály, zařízení pro kontrolu teploty, deformací, tlaku, zařízení pro 

měření teplot a radiace vzorku jsou uvedny v [3]. Pro nás je důleţitě zmínit průběh teploty 

v peci. Zkouška začíná při teplotě okolí a roste podle vzorce (6.1). Označován jako teplotní 

normová křivka. Zkouška končí v minutě, kdy dojde k porušení jedné ze sledovaných veličin. 

 

T = 345.log10(8.t + 1) + 20 °C (6.1) 

T .................... teplota v peci, °C 

t ..................... čas, min 

 

Sleduje se hodnota tlaku v peci tak, aby výška neutrální roviny byla 500 mm nad 

teoretickou úrovni podlahy pece. Zároveň maximální hodnota tlaku v nejvyšším bodě 

zkušebního vzorku, nesmí přesáhnout 20 Pa. 

Zkušební vzorky jsou vystaveny tepelnému namáhání z jedné strany. Zkušební vzorek je 

rozměrů 3 x 3 m. Uchycení, snímání povrchových teplot, popř. volba podpěrné konstrukce 

stanovuje norma [6]. 
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Při poţadavku měření povrchové teploty vzorku se pouţívají termočlánky typu uvedené v 

[7]. Rozmístění termočlánků je stanoveno v [6]. Norma ČSN EN 13 63 – 2 [9] předepisuje 

poţadavky na měření radiace a způsob umístění radiometru. 

pozn. z proběhlých zkoušek vyplývá, ţe při snímání povrchových teplot textilních 

materiálů, můţe dojít k odpadnutí termočlánku, především vlivem pruţnosti tohoto materiálu. 

 

 

6.2 Vlastní zkouška 

 

Cílem zkoušek bylo stanovit úbytek hustoty tepelného toku mezi jednotlivými materiály. 

Ukázat si postup jak je moţno vypočítat emisivitu materiálu a ze získaných hodnot se ji 

pokusit zpočítat. 

Byly uskutečněny dvě zkoušky. Na první zkoušce se měřily povrchové teploty pomocí 

laserového pyrometru a hustoty tepelných toků pomocí radiometrů. Na druhé zkoušce se 

měřila jen radiace zkoušeného materiálu. 

Obě zkoušky proběhly ve zkušebně firmy Fires, s.r.o., se sídlem v Batizovcích na 

Slovensku. Firma vlastní certifikáty opravňující ji dělat zkoušky na poţární odolnost různých 

stavebních prvků a materiálů. Zároveň je členem mezinárodní organizace EGOLF sdruţující 

zkušebny s poţadovanými licencemi na testování poţární odolnosti. Tedy všechny měřící 

zařízení, zkušební pec, záznamové a vyhodnocovací zařízení, které budou pouţity, jsou 

odpovídající normě. Ve zkušební peci hoří zemní plyn. Podle [2] hodnotu emisivity pokládám 

rovnou 1. 
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Použité vzorce: 

 

Pro přehlednost zde uvedu všechny vzorce, které budou pouţity do výpočtů. 

    W.m
-2

 (6.2) 

Evz intenzita vyzařování vzorku, W.m
-2

 

Ezm naměřená intenzita vyzařování pomocí radiometru, W.m
-2

 

    součinitel ozáţení. 

 

  (6.3) 

l1, l2 rozměry obdelníku ozářené plochy, m 

h kolmá vzdálenost středu radiometru od dané plochy, m 

 

   (6.4) 

εvz emisivita vzorku, 

σ Stafanova-Boltzmannova konstanta, W.m
-2

.K
-4

 

Tvz absolutní teplota vzorku, K 

Tok absolutní teplota okolí, K 
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6.2.1 Zkouška č. 1 

 

Byly zkoušeny dva druhy materiálu, jejich vlastnosti uvádí tabulka 1. První materiál 

tvořil 2 vzorky, vzorek 1 a vzorek 2. Vzorek 1 byl otočen hliníkovou fólií ven z pece, vzorek 

2 hliníkovou fólií dovnitř pece. Vzorek 3 představoval materiál 2. Vzorky měli rozměry 0,4 x 

0,4 m. Umístění vzorků je vidět z obrázku 12. Přesné rozměry jsou uvedeny v příloze 1. Na 

obrázku 13 je zkušební pec, která byla pouţita na zkoušku.  

 

 

              

 

 

 

          

     Obrázek 12 Umístění vzorků                Obrázek 13 Zkušební pec ve firmě Fires 

 

Tabulka 1 Vlastnosti pouţitých materiálů 

 Materiál 1 Materiál 2 

Výrobce K.B.K fire 
P-D Interglas Technologies 

Limited 

Název Zkušební materiál 1 4415-1-AL 

Celková tloušťka 0,45 mm 0,6 mm 

Hustota 500 g/m
2 

650 g/m
2 

Materiál skelné vlákno skelné vlákno 

Povrchová úprava 
polyuretanový zátěr + 

hliníková fólie 

směs polyuretanu a 

hliníkového prachu 
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Hustoty tepelných toků byly měřeny pomocí dvou radiometrů. Jejich umístění je vidět 

na obrázku 14. Přesné vzdálenosti umístění radiometrů vzhledem k vzorkům jsou uvedeny v 

příloze 1. Povrchové teploty byly měřeny pomocí laserového pyrometru. 

 

Obrázek 14 Radiometry na zkoušce 1 

 

Příklad 1 

Zobrazuje případ tepelného působení pece, v daném místě, bez pouţití jakýchkoli stínění. 

Teplota v peci byla vypočítána podle normové teplotní křivky (6.1). Hodnota emisivity plynu 

εpl = 1. Schématické znázornění příkladu 1 je na obrázku 15. 

 

Obrázek 15 Tepelné toky v uvaţovaném místě 

 

Hustota tepelného toku plamene Epl je určená podle vzorce (5.17). Předpokládá se,         

ţe bude stejná ve všech místech stěn pece. Charakterizována teplotou plamene Tpl                    

a emisivitou εpl. V případě, ţe nemáme ţádné stínění, bude hustota tepelného toku 
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v uvaţovaných bodech E1 = E2 = E3 = E0. Druhý sledovaný bod je vzdálen 1 m od zdi pece, 

kde E0´ = E1
´
 = E2

´
 = E3

´
.  

Součinitel ozáření υ, vypočítán podle (6.3), pomyslný bod je ve středu vzorku: 

 

 

 

 

Hodnoty hustoty tepelných toků E0, E0´ jsou v tabulce 2. 

 

Tabulka 2 Hustoty tepelných toků plamene 

Čas, 

(min) 

Teplota plamene, 

(°C) 

Hustota tepelného 

toku E0, (W.m
-2

) 

Hustota tepelného 

toku E0´, (W.m
-2

) 

0 20 8498 20 

6 603 33407 1602 

12 705 51965 2489 

15 739 59368 2854 

18 765 65993 3159 

22 796 73920 3554 

25 815 79335 3813 

28 832 84382 4057 

31 847 89119 4282 

34 860 93591 4484 

37 873 97831 4694 

41 888 103171 4944 

44 899 106971 5134 

47 909 110615 5312 

49 915 112965 5421 

 

 

Hodnoty hustoty tepelných toků uvedené v tabulce jsou shodné, se zářením dokonale 

černého tělesa při téţe teplotě. Reálně toho není moţné dosáhnout, protoţe kaţdý skutečný 

materiál vyzařuje o něco míň, neţ dokonale černé těleso. Tyto hodnoty nám slouţí jen pro 

porovnání výsledků. 
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Příklad 2 

 

Do otvorů jsou umístěny nehořlavé textilie. Působí na ně vyzařování plamene a kaţdý 

materiál vykazuje jiné povrchové teploty a jinou hustotu tepelného toku, měřenou před 

nehořlavou textilií. Hustoty tepelného toku vyzařovanou vzorkem 1 jsou v tabulce 3. 

Schématetické zobrazení je  na obrázku 16. Konkrétní textilie řešená v tomto příkladu je 

vzorek 1, obrázek 17. 

 

 

   

 

 

 

        Obrázek 16 Schéma umístění vzorků                Obrázek 17 Vzorek 1 

 

Dopadající tepelný tok na všechny vzorky bude stejný, tím je Epl. Výstupní tepelný tok 

kaţdého materiálu E1, E2, E3, resp. E1
´
, E2

´
, E3

´
 je různý. Hodnota hustoty tepelného toku pro 

kaţdý ze vzorků, bude charakterizována vlastnostmi daného materiálu. 

Naměřené hodnoty tepelného toku na radiometru Ezm musíme přepočítat podle polohy 

radiometru vzhledem ke vzorku. Pomocí rovnice (6.3), vzdálenosti radiometrů, odečtených 

z přílohy 1, dostaneme součinitel ozáření  a podle (6.2) spočítáme hustotu tepelného toku 

vyzařovaného povrchem vzorku 1. Pomocí  vypočítáme hustotu tepelného toku ve 

vzdálenosti 1 m. Získané hodnoty vzorku 1 jsou v tabulce 3. 
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Tabulka 3 Hustota tepelného toku a povrchové teploty vzorku 1 

Čas, 

(min) 

Povrchová teplota 

vzorku 1, (°C) 

Změřená radiace 

E1,zm, (W.m
-2

) 

Přepočtená radiace 

E1, (W.m
-2

) 

Radiace E1´, 

(W.m
-2

) 

0 12 0 0 0 
6 - - - - 

12 - - - - 
15 50 0 0 0 
18 75 0 0 0 
22 90 0 0 0 
25 105 0 0 0 
28 120 0 0 0 
31 130 0 0 0 
34 150 0 0 0 
37 160 0 0 0 

41 165 0 0 0 

44 165 0 0 0 

47 181 0 0 0 
49 185 0 0 0 

 

Vyjádření: 

Naměřená nulová tepelná radiace vzorku, mohla být způsobena: 

 Vzorky byly umístěné vně pece. Stěna byla 200 mm široká. Tepelný tok dopadající na 

vzorek byl ochlazován stěnou, tedy dopadající tepelný tok byl hodně malý a samotná 

tepelná radiace tak malého vzorku, byla nízká.  

 Měřící zařízení zabírá úhel 120° a celkovou tepelnou radiaci průměruje. Z přílohy 2 

vidíme, ţe plocha zabíraná radiometrem je mnohem větší, neţ plocha vzorku. Hodnota 

naměřené tepelné radiace je sníţená o tepelnou radiaci chladnější plochy kolem 

vzorku. 

 Radiometr 1 nebyl plně funkční, protoţe hned na začátku zkoušky ukazoval tepelný 

tok dopadající na něj 0 W.m
-2

. Tedy i při okolní teplotě by měl ukazovat nějakou 

hodnotu, tak jako radiometr 2, kdy na začátku zkoušky teplota byla stejná. 
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Příklad 4 

Je pouţit materiál 1, ale vzorek je opačně orientovaný. Strana s hliníkovou fólií směřuje 

dovnitř (označení vzorek 2), obrázek 18. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4. 

Hodnoty byly naměřeny pomocí radiometru a přepočteny podle (6.2) a (6.3). 

 

Obrázek 18 Vzorek 2 

 

Naměřené hodnoty tepelného toku na radiometru Ezm musíme přepočítat podle polohy 

radiometru vzhledem ke vzorku. Pomocí rovnice (6.3), vzdálenosti radiometrů, odečtených 

z přílohy 1, dostaneme součinitel ozáření  a podle (6.2) spočítáme hustotu tepelného toku 

vyzařovaného povrchem vzorku 2. Pomocí  vypočítáme hustotu tepelného toku ve 

vzdálenosti 1 m. Získané hodnoty vzorku 2 jsou v tabulce 4. 
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Tabulka 4 Hustota tepelného toku a povrchové teploty vzorku 2 

Čas, 

(min) 

Povrchová teplota 

vzorku 2, (°C) 

Změřená radiace 

E2,zm, (W.m
-2

) 

Přepočtená radiace 

E2, (W.m
-2

) 

Radiace E2´, 

(W.m
-2

) 

0 12 300 1030 49 
6 - 300 1030 49 

12 - 200 687 32 
15 195 400 1374 65 
18 235 400 1374 65 
22 225 700 2405 115 
25 240 1300 4467 214 
28 240 1000 3436 164 
31 250 1500 5154 247 
34 260 1600 5498 263 
37 270 2000 6872 329 

41 270 1800 6185 296 

44 280 2200 7560 362 
47 284 2200 7560 362 
49 290 2600 8934 428 

 

 

Příklad 5 

Zkušební vzorek 3 byl z materiálu 2 (tab 1). Vzorek 3 je na obrázku 19. U tohoto vzorku 

byly měřeny pouze povrchové teploty. Vzorek 3 nám jen dával udáje k porovnání oproti 

minulým vzorkům. Výsledky povrchových teplot jsou v tabulce 5. 

 

 

Obrázek 19 Vzorek 3 
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Tabulka 5 Povrchové teploty vzorku 3 

Čas, 

(min) 

Teplota plamene, 

(°C) 

Povrchová teplota 

vzorku 3, (°C) 

0 20 20 
6 603 - 

12 705 - 
15 739 280 
18 765 280 
22 796 260 
25 815 275 
28 832 280 
31 847 270 
34 860 290 
37 873 260 

41 888 269 

44 899 268 

47 909 291 
49 915 292 

 

 

Vyhodnocení zkoušky 1: 

Cílem této zkoušky bylo změření hustoty tepelného toku a stanovení jeho úbytku v dané 

vzdálenosti. Byl pouţit materiál 1, s hliníkovou fólií na jedné straně a sledoval se rozdíl 

tepelných toků jednotlivých povrchů. Bohuţel hodnoty radiometru 1, při otočení hliníkové 

fólie vně pece, byly nulové, tak radiaci nemůţeme porovnat. Jako orientační hodnoty můţeme 

brát povrchové teploty měřené pomocí laserového pyrometru. Přesnou teplotu nezměříme, 

protoţe neznáme emisivitu materiálu a teplota byla značně ovlivněna vývinem kouře 

rozvaděčů, které byly zkoušené hned v těsné blízkosti textilních vzorků, obrázek 21.  

Hodnotu naměřeného tepelného toku, taky nemůţeme brát jako výchozí hodnotu daného 

materiálu pro zatřídění. Jednak kvůli tloušťce stěny a umístění vzorku vně pece, obrázek 20, 

ale také pro malý rozměr vzorků a plochu zabíranou radiometrem. Jak uţ bylo řečeno, 

radiometr měří plochu po úhlem 120° a hodnotu průměruje. Z přílohy 2 jasně vidíme, ţe 

průměrné tepelné záření zachycováno radiometrem je sniţováno o hodnotu tepelné radiace 

stěny pece, která měla teplotu do 30-40 °C. 
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    Obrázek 20 Tloušťka stěny               Obrázek 21 Měření povrchových teplot 

Pomocí orientačních hodnot povrchových teplot, můţeme určit vzorek 2 (materiál 1 

otočený hliníkovou fílií vně pece) jako materiál s největší poţární odolností z námi 

zkoušených vzorků. Ovšem zatřídění podle [3] není moţné, protoţe vzorky neměly rozměr 

podle dané normy. 

 

 

6.2.2 Zkouška č.2 

 

Dva vzorky o nestejných rozměrech byly vystaveny tepelnému záření. Zkoušelo se ve 

stejné zkušebně na stejné peci. Cílem zkoušky bylo zjištění radiace na vzorku, úbytek radiace 

ve vzdálenosti 1 m, radiace bez pouţití textilie a porovnání naměřených hodnot. Vlastnosti 

vzorků jsou v tabulce 6. Pohled na oba vzorky je na obrázku 22. 

. 

Obrázek 22 Vzorek 4 a 5 při 2. zkoušce 
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Tabulka 6 Charakteristiky vzorků 4 a 5 

 

 

 

Příklad 6 

 

Zkoušeli jsme vzorek 4, vlastnosti materiálu jsou v tabulce 6. Naměřené hodnoty 

tepelného toku na radiometru Ezm musíme přepočítat podle polohy radiometru vzhledem ke 

vzorku. Pomocí rovnice (6.3), vzdálenosti radiometrů, odečtených z přílohy 3, dostaneme 

součinitel ozáření  a podle (6.2) spočítáme hustotu tepelného toku vyzařovaného povrchem 

vzorku 4. Pomocí  vypočítáme hustotu tepelného toku ve vzdálenosti 1 m. Hodnoty radiace 

bez pouţití textilie E0 charakteruzují sálání pece z daného otvoru. Získané hodnoty vzorku 4 

jsou v tabulce 7. 

  

  

 

 

 

 Vzorek 4 Vzorek 5 

Výrobce K.B.K fire K.B.K fire 

Název Zkušební materiál 1 Zkušební materiál 2 

Celková tloušťka 0,45 mm 0,4 mm 

Hustota 500 g/m
2 

450 g/m
2 

Materiál skelné vlákno skelné vlákno 

Povrchová úprava 
polyuretanový zátěr + 

hliníková fólie 
polyuretanový zátěr 

Rozměr 0,7 x 1,3 m 0,7 x 1,9 m 
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Tabulka 7 Hustoty tepelných toků vzorku 4 

Čas, 

(min) 

Změřená radiace 

E4,zm, (kW.m
-2

) 

Přepočtená radiace 

E4, (W.m
-2

) 

Radiace E4´,  

(W.m
-2

) 

Radiace E4,0´, 

(W.m
-2

) 

0 1,1 2315 486 87 
6 2 4210 884 7011 

12 3,2 6736 1414 10893 
15 3 6315 1326 12488 
18 3,9 8210 1724 13822 
22 3,8 8000 1680 15549 
25 4,4 9263 1945 16684 
28 4,2 8842 1856 17752 
31 4,5 9473 1989 18735 
34 4,9 10315 2166 19621 
37 4,8 10105 2122 20537 

41 5,6 11789 2475 21633 

44 5,6 11789 2475 22465 
47 5,6 11789 2475 23241 
48 6 12631 2652 23717 

 

 

Příklad 7 

Zkoušeli jsme vzorek 5, vlastnosti materiálu jsou v tabulce 6. Naměřené hodnoty 

tepelného toku na radiometru Ezm musíme přepočítat podle polohy radiometru vzhledem ke 

vzorku. Pomocí rovnice (6.3), vzdálenosti radiometrů, odečtených z přílohy 3, dostaneme 

součinitel ozáření  a podle (6.2) spočítáme hustotu tepelného toku vyzařovaného povrchem 

vzorku 5. Pomocí  vypočítáme hustotu tepelného toku ve vzdálenosti 1 m. Získané hodnoty 

vzorku 5 jsou v tabulce 8. 
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Tabulka 8 Hustoty tepelných toků vzorku 5 

Čas, 

(min) 

Změřená radiace 

E5,zm, (kW.m
-2

) 

Přepočtená radiace 

E5, (W.m
-2

) 

Radiace E5´,  

(W.m
-2

) 

Radiace E5,0´, 

(W.m
-2

) 

0 2,3 4243 1116 109 
6 3,7 6826 1795 8781 

12 7,1 13099 3445 13642 
15 8 14760 3881 15640 
18 10,5 19372 5095 17311 
22 11 20295 5337 19473 
25 11,7 21586 5677 20895 
28 12,5 23062 6065 22232 
31 12,4 22878 6016 23464 
34 12,9 23800 6259 24573 
37 13,4 24723 6502 25720 

41 14,5 26752 7035 27093 

44 14,7 27121 7133 28135 
47 15,5 28597 7521 29107 
48 15 27675 7278 29703 

 

 

Hodnocení zkoušky 2: 

Naměřené hodnoty hustoty tepelného toku byly mnohem větší neţ v minulé zkoušce. 

Vzorky byly umístěny dovnitř pece, dopadající radiace nebyla teda zeslabena stěnou. Velikost 

vzorků byly větší (1,3 x 0,7 m, 1,9 x 0,7 m), dopadající záření na radiometr nebylo tak 

ovlivněno sáláním pece. Naměřené hustoty tepelných toků lze povaţovat za spolehlivé, ovšem 

vzorek velikosti 3 x 3 m by nám poskytl informace ještě přesnější. 

Z tabulky vidíme rozdíly tepelných toků vyzařované danými vzorky E4 a E5 a porovnání 

s tepelným sáláním daného otvoru E0 v případě absence poţární zábrany. Hodnoty E4´,E5´ a 

E0´´, představují hustoty tepelného toku ve vzdálenosti 1 m přes otvor 1,3 x 0,7 m. Hodnota 

E5´´ znamená hustotu tepelného toku pro vzorek 5 ve vzdálenosti 1 m, ale pro velikost otvorů 

1,3 x 0,7 m, z důvodů porovnání obou vzorků o stejných rozměrech. Stejně tak E0´´ znamená 

tepelnou radiaci E0 pro rozměry otvoru 1,3 x 0,7 m v případě absence poţární textilie. 
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Tabulka 9 Porovnání hodnot zkoušky 2 

Čas, 

(min) 

E4,                  

(W.m
-2

) 

E5,                 

(W.m
-2

) 

E0,    

(W.m
-2

) 

E4´,             

(W.m
-2

) 

E5´´,          

(W.m
-2

) 

E0´´,    

(W.m
-2

) 

0 2315 4243 8498 486 891 1784 
6 4210 6826 33407 884 1433 7015 

12 6736 13099 51965 1414 2750 10912 
15 6315 14760 59368 1326 3099 12467 
18 8210 19372 65993 1724 4068 13858 
22 8000 20295 73920 1680 4261 15523 
25 9263 21586 79335 1945 4533 16660 
28 8842 23062 84382 1856 4843 17720 
31 9473 22878 89119 1989 4804 18714 
34 10315 23800 93591 2166 4998 19654 
37 10105 24723 97831 2122 5191 20544 

41 11789 26752 103171 2475 5618 21665 

44 11789 27121 106971 2475 5695 22463 
47 11789 28597 110615 2475 6005 23229 
48 12631 27675 112965 2652 5811 23722 

 

Z tabulky 9 vidíme, jaký mají vliv poţární textilie na tepelnou radiaci do okolí. Při 

pouţití vzorku 4 jsou hodnoty zhruba 8-9x niţší neţ při sálání bez pouţítí dané textilie. 

Vzorek 5 je na tom hůř, hodnoty tepelné radiace jsou asi 4x niţší neţ sálání otvoru bez 

textilie. 

Vidíme, ţe hustota tepelného toku máleho otvoru (0,4 x 0,4 m) vzorku 2 se během 

zkoušky pohybovala od 1 do 9 kW.m
-2

, zato u většího vzorku stejného materiálu to bylo od 2 

do 12 kW.m
-2

. Musíme si uvědomit, ţe velikost vzorků hraje důleţitou roli při zkouškách 

poţární odolnosti.  

Úbytek tepelného toku závisí především na rozměrech zdroje tepelného záření a na 

vzdálenosti. U zdrojů sálání mající stejné rozměry a vzdálenost, bude záviset pouze na 

vyzařovaném tepelném toku. V našem případě vzorek 2 o rozměrech (0,4 x 0,4 m) bude ve 

vzdálenosti 1 mít hodnotu radiace od 60 do 430 W.m
-2

. Stejný materiál, ale o rozměrech 1,3 x 

0,7 m, bude vyzařovat zhruba 0,5 do 2,6 kW.m
-2

. 
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8  Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit úbytek tepelného toku poţárních textílií na 

zkušební peci. K tomu bylo vyuţito zkušebny Fires, s.r.o., se sídlem v Batizovcích na 

Slovensku. 

V první ze dvou provedených zkoušek jsme zaznamenali několik chyb, které se ukázaly 

při zpětné analýze jako důleţité. Zkoušené vzorky byly malých rozměrů, upevněny na vnější 

straně 200 mm hrubé zdi. Tepelná radiace, která dopadala na vzorek, byla stěnou 

ochlazována, její hodnota byla tedy podstatně menší neţ při větších vzorcích. Pouţité 

radiometry měří tepelnou radiaci pod úhlem 120°, hodnotu zprůměrují a vyhodnotí. Plocha, 

kterou radiometr zabírá, je mnohem větší neţ vzorek a do tohoto průměru z velké části 

zasahuje i tepelné sálání pece, která měla kolem 30 °C. Vyhodnocená hodnota byla mnohem 

niţší. Změřená hustota tepelného toku vzorku 2 byla během zkoušky od 1 do 8,9 kW.m
-2

. 

Hodnoty hustoty tepelné radiace jsme nemohli pouţít na porovnání mezi jednotlivými vzorky, 

protoţe radiometr 1 neukazoval ţádnou hodnotu, takţe nemůţeme poměřit tepelnou radiaci. 

Jediné porovnávací kritérium byly povrchové teploty měřené pomocí laserového pyrometru. 

Hodnoty to také nejsou spolehlivé, neboť v rámci této zkoušky byly testovány i rozvaděče 

hned v těsné blízkosti textilií, které značně vyvíjely kouř a ovlivňovaly bezkontaktní měření. 

Podle povrchových teplot materiál s nejlepší poţární odolností se jevil jako vzorek 1 (materiál 

1, otočen hliníkovou fólií vně, tabulka 1), který vykazoval maximální povrchové teploty 

během zkoušky do 190 °C. Vzorek 2 (materiál 1, hliníkovou fólií dovnitř pece, tabulka 1) 

vykazoval maximální teploty do 300 °C, stejně tak jako vzorek 3. V porovnání vzorku 2 se 

vzorkem 3, měl prvně zmiňovaný v počátečních fázích zkoušky niţší teploty, ke konci se 

hodnoty srovnávaly. Výsledky jsou pouze informační v porovnání mezi zkoušenými vzorky. 

Kvůli  malé velikosti vzorku je nemůţeme povaţovat za reprezentující daný materiál. 

Při druhé zkoušce, dvou větších vzorků, jsme dostali přesnější výsledky. Vzorek 4 

(materiál 1, hliníkouvou fólií dovnitř pece, tabulka 6) vykazoval větší poţární odolnost neţ 

vzorek 5 (tabulka 6). Hustota tepelného toku vzorku 4 se pohybovala od 2,3 do 12,6 kW.m
-2

, 

vzorku 5 od 4,2 do 27,7 kW.m
-2

. Vzorek 2 a 4 byly ze stejného materiálu, ale různých 

rozměrů. Při větším rozměru, vzorek 4 vykazoval vyšší hodnoty tepelené radiace. Při absenci 
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textilie v otvoru výpočtem jsme dospěli k závěru, ţe tepelná radiace se pohybovala od 8,5 do 

113 kW.m
-2

.  

Při výpočtech tepelných toků ve vzdálenosti 1 m jsou hodnoty radiace adekvátní velikosti 

otvorů, z kterých  tepelné záření vychází. Materiál 1 o rozměrech 0,4 x 0,4 ve vzdálenosti 1 m 

měl hustotu tepelné radiace od 50 do 430 W.m
-2

. Ten stejný materiál, ve stejné vzdálenosti, 

ovšem z plochy 1,3 x 0,7 m vykazoval hodnoty od 490 do 2,7 kW.m
-2

. 

Z proběhlých zkoušek tepelného záření vidíme, ţe pro poţární odolnost textilních rolet, 

které jsou v projektech poţadovány o rozměrech několika m
2,

 musíme zkoušky poţární 

odolnosti dělat ve větších vzorcích tak, jak to stanovuje norma ČSN EN 13 501 – 2. 

Poţadované vzorky jsou 3 x 3 m. Na trhu jsou k dipozici textilní rolety dokonce o velikosti aţ 

30 x 6 m. Nabízí se tedy otázka, zda v případě poţáru by tak velká plocha měla stejnou 

poţární odolnost jako zkušební vzorek 3 x 3 m. 

Velikost zkoušených vzorků hraje tedy velmi důleţitou roli. Pokud chceme dostat 

výsledky poţární odolnosti reprezentující skutečné tepelné zatíţení při poţáru, měli bychom 

zkoušky provádět na vzorcích stejné velikosti.  

Poţární zabezpečení budov je pro investory další výdaj navíc, ze kterého nemají výnos. 

V případě nehody však finanční ztráta můţe být mnohonásobně větší, nemluvě o ztrátách na 

lidských ţivotech. Této skutečnosti si musíme být vědomi jiţ na samém počátku projektu a 

věnovat poţární bezpečnosti stále větší pozornost. 
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