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Anotace: 

ŠAMAJ, Martin. Využitelnost tavitelných konstrukcí staveb pro odvod tepla při požárech. 

Ostrava, 2011. 45 s. Bakalářská práce. VŠB-TU Ostrava. 

 

 Cílem této práce je posoudit moţnost vyuţití tavných konstrukcí k odvodu tepla při 

poţáru a vyhodnotit moţnost aplikace v podmínkách České republiky. Bakalářská práce je 

rozdělena do několika částí. Práce se zabývá poţárnímu větrání a základním principům 

větrání objektů v návaznosti na poţárně bezpečnostní zařízení. Dále se charakterizuji odvody 

tepla, jejich konstrukční provedení a materiály, ze kterých se vyrábí. Následující část obsahuje 

teoretické výpočty pro stanovení otevření odvodů tepla. V závěru práce je zhodnocena 

moţnost vyuţití odvodů tepla v České republice. 

 

Klíčová slova: tavné konstrukce, odvody tepla, teplotní index setrvačnosti, větrání. 

 

Anotation: 

ŠAMAJ, Martin. Usability of Fusible Structures of Buildings for Heat Removal in Case of 

Fire. Ostrava, 2011. 45 p. Bachelor thesis. VŠB-TU Ostrava. 

 

The aim of this bachelor´s thesis is to judge the possibility of usage of fusible structures for 

the heat removal in case of fire and analyse the possibility of application in the conditions of 

the Czech Republic. The bachelor´s thesis is divided into several parts. It deals with the fire 

ventilation and the basic principles of ventilation in the sequence of the fire safety systems. 

The bachelor´s thesis describes the heat removal, the structural design and materials of which 

they are produced. The following part contains the theoretical calculations for determination 

of opening the heat removal.  In the conclusion of the bachelor´s thesis there is evaluated the 

possibility of the usage of the heat removal in the Czech Republic. 

 

Key words: fusible structure, heat removal, thermal inertia index, ventilation. 
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1 Úvod 

V současné době se zvyšuje výstavba výrobních i nevýrobních objektů jako jsou např. 

nákupní střediska, výškové budovy, logistické objekty či skladovací prostory. Při návrhu 

stavby jsou investory kladeny nároky na dispoziční řešení a víceúčelové vyuţití, které 

z hlediska poţární ochrany představují značnou zátěţ vedoucí k závaţnějším poţárům. 

Především náklady na poţární ochranu budov se investoři snaţí všemi moţnými způsoby 

sníţit na minimum, jelikoţ této oblasti investičních nákladů nepřikládají příliš velkou váhu. 

Neuvědomují si však, ţe včasnou detekcí poţáru a protipoţárnímu zabezpečení, můţe být 

zamezeno rozsáhlým škodám, ztrátám na ţivotech a v neposlední řadě i úplné ztrátě objektu. 

  

Cílem mé práce je posoudit moţnost vyuţití tavitelných konstrukcí k odvodu tepla 

během poţáru a jejich postavení v protipoţární prevenci. Následně bude zváţena moţnost 

vyuţití tavitelných konstrukcí v podmínkách České republiky.  

 

Bakalářskou práci jsem rozdělil do několika kapitol, které systematicky hodnotí danou 

problematiku. První část je věnována oblasti poţárního větrání a chování zplodin hoření při 

poţáru v objektech. Dále jsem charakterizoval odvody tepla z hlediska vyuţití a porovnal je 

se zařízením pro odvod kouře a tepla. Následující kapitola popisuje vlastnosti tavitelných 

konstrukcí z hlediska pouţitých materiálů. V poslední části práce se zabývám výpočetními 

metodami, které slouţí k určení doby uvolnění (otevření) tavitelných konstrukcí. Doba 

uvolnění je důleţitá pro zhodnocení počátku spuštění odvodů tepla.   

 

Zabývat se tímto tématem jsem se rozhodl proto, ţe při poţáru dochází k uvolňování 

velkého mnoţství tepla, které můţe způsobit rozšíření poţáru v objektu popřípadě jeho zřícení 

a odvody tepla by tento problém mohly vyřešit. Dále myšlenku odvodu tepla nezávislého na 

zdroji energie a lidském faktoru vnímám jako velice spolehlivý systém ochrany stavebních 

konstrukcí. V neposlední řadě bych uvedl i jejich ekonomickou nenáročnost,  protoţe 

z hlediska konstrukčního řešení odvodů tepla předpokládám, ţe nebude potřeba provádět 

časté revize a kontroly. Práce by měla vést k zamyšlení nad otázkou vyuţití těchto systémů 

v České republice.   
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2 Rešerše 

Zde jsou uvedeny hlavní literární zdroje, ze kterých bylo čerpáno při tvorbě této 

bakalářské práce. Ostatní prameny jsou uvedeny v kapitole poţité zdroje. 

 

ŠENOVSKÝ, Michail; PROKOP, Pavel; BEBČÁK, Petr. Větrání objektů. 2. vydání. Ostrava: 

Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2007. 201 s. ISBN 978-80-7385-008-1. 

 Publikace obsahuje podrobné informace týkající se větrání objektů. Kniha se věnuje 

poţárnímu zabezpečení, které se týká odvětrávání budov. Jsou zde popsány zplodiny hoření a 

jejich fyzikálně chemické vlastnosti, výměna plynů při poţáru, funkce zařízení pro odvod 

tepla a kouře a v neposlední řadě také větrání objektů při zásahu jednotek poţární ochrany. 

 

FILIPI, Bohdan. Plasty. 1. vydání. Ostrava: Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 

2003. 48 s. ISBN 80-86634-13-2. 

 V této knize jsou uvedeny ucelené informace o nejrozšířenějších plastech, které se u 

nás vyskytují. Kniha se dále zabývá charakteristiky plastů, jejich výroba a poţárně technické 

charakteristiky. 

 

DIN 18232-7. Rauch- und Wärmefreihaltung – Teil 7: Wärmeabzüge aus schmelzbaren 

Stoffen; Bewertungsverfahren und Einbau. Berlín: DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 

Únor 2008. 40 s. 

Norma formuluje poţadavky na instalaci a hodnocení odvodů tepla z tavitelných 

konstrukcí. V normě jsou popsány početní metody, které umoţňují určit časový okamţik 

počátku otevření, hodnotu teplotního indexu setrvačnosti (TTI) a teplotní účinek vedoucí 

k narušení odvodů tepla. Norma uvádí, které materiály jsou pro konstrukci odvodů tepla 

vhodné. 
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3 Použité symboly 

A   plocha (m
2
) 

cp   měrná tepelná kapacita (kJ·kg
-1

·K
-1

) 

d  průměr poţáru (m) 

dt  změna času (s) 

dTWA  změna teploty odvodu tepla (K) 

H   výška stropu nad zdrojem poţáru (m) 

k   kategorie poţáru (kW∙s
-2

) 

kLF  místní faktor (-) 

kT  koeficient pro stanovení teploty (-) 

kU  koeficient pro stanovení rychlosti kouře (-) 

m  hmotnost (kg) 

n  exponent průběhu poţáru (-) 

Q   tepelný tok (kW) 

Qkonv  tepelný tok konvekcí (kW) 

r  radiální vzdálenost od osy sloupce zplodin hoření (m) 

t  čas (s) 

∆t  časový interval (s) 

∆T   nárůst teploty kouře (K) 

Ta  teplota okolí (K) 

Tg  konstantní teplota kouře (K) 

tr   teplota uvolnění odvodů tepla (K) 

TRS    teplota kouře (K) 

TRS,t+∆t      teplota kouře v čase t + ∆t (K·s
-1

) 

TWA   teplota odvodu tepla (K) 

TWA,t      teplota odvodu tepla v čase t (K) 

TWA,t+∆t    teplota odvodu tepla v čase t + ∆t (K·s
-1

) 

TTI  teplotní index setrvačnosti (m
1/2

·s
1/2

) 

U    rychlost proudění kouře (m.s
-1

) 

W  šířka prostoru (m) 

z0  poloha virtuálního zdroje hoření vůči základně paliva (m) 

α   součinitel přestupu tepla (W·m
-2

·K
-1

) 

τ  časová konstanta (s) 
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4 Požární větrání 

Odvětrání budov při poţáru je jednou z nejdůleţitějších činností, která usnadňuje 

evakuaci osob, sniţuje rozsah škod a umoţňuje lepší zásah jednotek poţární ochrany. Aby 

tomu tak v praxi opravdu bylo, je nezbytné, aby zařízení pro odvětrání budov pracovala 

samostatně a kdykoliv je to potřeba.  

4.1 Kouř jeho vlastnosti a nebezpečí 

Při kaţdém hoření vznikají zplodiny hoření a produkty tepelného rozkladu (přibliţně o 

velikosti 10
-3

 aţ 10
-7

 m), kterým dohromady ve směsi se vzduchem říkáme kouř. Samotná 

tvorba kouře závisí na tom, jak ho daný hořlavý materiál dokáţe produkovat, a na rychlosti 

vyhořívání tohoto materiálu. Kouř je charakterizován teplotou, hustotou a chemickým 

sloţením. Dále ho můţeme charakterizovat barvou, zápachem a chutí [1]. 

Hlavní nebezpečí kouře spočívá v tom, ţe: 

- obsahuje toxické látky, které jsou nebezpečné pro člověka, 

- vytváří nedýchatelné prostředí, protoţe sniţuje koncentraci kyslíku v prostoru, 

- sniţuje viditelnost v místě poţáru, 

- přenáší teplo, a tím můţe rozšířit poţár [1]. 

Sloţení kouře závisí na druhu hořlavého materiálu a druhu hoření, které je dokonalé či 

nedokonalé. Mnohé zplodiny hoření obsahují toxické látky, ty mohou být i ve velmi malém 

mnoţství nebezpečné pro lidský organismus. Mezi nejčastější toxické zplodiny hoření patří 

oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid fosforečný, kyselina 

chlorovodíková, kyselina kyanovodíková, sirovodík, fosgen atd. Kouř také obsahuje páry 

kapalin [1, 2, 3].  

Jestliţe je poţár v uzavřené místnosti, zvyšování koncentrace zplodin hoření má za 

následek sniţování obsahu kyslíku v dané místnosti. Tím jsou ohroţeny osoby v tomto 

prostoru. Vzniklé zplodiny hoření mohou mít díky své teplotě a agresivním sloţkám negativní 

vliv také na materiály v dané místnosti (např. koroze) [1, 2]. 

Sníţení viditelnosti je dáno hustotou kouře. Hustota kouře závisí zejména na podílu 

pevných částic v kouři, ale také na intenzitě výměny plynů v místě hoření. Čím větší bude 

intenzita výměny plynů, tím více bude docházet ke zřeďování kouře, a jeho hustota bude 

klesat [1]. 

Kouř je teplonosná látka. Prouděním čili konvekcí se horký kouř pohybuje hlavně 

směrem vzhůru a můţe iniciovat další poţár anebo narušit nosné konstrukce [3]. 
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4.2 Proudění plynů při požáru 

Proudění plynů při poţáru je sloţitý děj, na který má vliv mnoho faktorů. Pokud je 

poţár na otevřené ploše, pak proudění plynů ovlivňuje především dynamika poţáru, teplota, 

tlak, rychlost a směr větru a další. Pokud je poţár v místnosti, tak ho kromě těchto faktorů 

ovlivňují navíc ještě geometrické parametry prostoru, počet a rozmístění otvorů v místnosti a 

další. Kouř se pohybuje v objektu do značných vzdáleností od místa poţáru, tento fakt je 

ovlivněn zejména komínovým efektem v objektu, vztlakem kouře, zvětšením objemu kouře, 

větrem a vzduchotechnickým zařízením [1, 2, 4, 5]. 

Při poţáru se uvolňuje teplo. Následkem tohoto tepla se uvolňují plynné produkty 

hoření a nespálené pevné částice hořlavé látky, které ve směsi se vzduchem tvoří kouř. Kouř 

vlivem tepla zvyšuje svůj objem a zároveň sniţuje svoji hustotu. Tím se stává lehčí neţ 

vzduch a stoupá vzhůru. Čím větší je teplota kouře, tím větší je rychlost pohybu kouře. 

Proudění kouře je turbulentní, a proto dále přisává do svého objemu vzduch, který zvyšuje 

jeho objem, ochlazuje ho a v neposlední řadě sniţuje koncentraci zplodin hoření v proudu 

kouře [1, 2, 4]. 

4.2.1 Proudění plynů v otevřeném prostoru 

V případě, ţe k poţáru dojde na otevřené ploše bez vlivu větru, bude docházet vlivem 

rostoucí teploty kouře a tlakovým změnám v prostoru hoření a okolí ke svislému stoupání 

kouře směrem vzhůru. Tlak v kouři bude větší neţ okolní tlak (vznikne vztlak kouře) a tlak 

v místě poţáru bude niţší neţ okolní tlak (vznikne zde podtlak), viz obr. 1. Pokud jsou 

nepříznivé klimatické podmínky a bude foukat vítr, bude vlivem tlakové síly větru docházet k 

odklonu plamenů kouře od svislého proudu po směru větru [1, 4]. 
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Obr. 1: Požár na volném prostranství [1] 

4.2.2 Proudění plynů v uzavřeném prostoru 

Pokud však bude probíhat poţár v uzavřených prostorech, bude docházet vlivem 

rostoucí teploty kouře a tlakových změn v prostoru hoření a okolí ke svislému stoupání kouře 

směrem vzhůru, kde se kouř zastaví o stropní konstrukci a bude se hromadit. Zde bude 

docházet k tepelným ztrátám kouře (obr. 2) [1, 4]. 

 

Obr. 2: Požár ohraničený stropní konstrukcí [1] 

 

S rozvojem poţáru se bude kouř u stropu šířit horizontálně, aţ pokryje celou plochu 

stropu. Od tohoto okamţiku se kouř bude rozšiřovat směrem dolů k podlaze, coţ je způsobeno 
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objemem a přetlakem kouře v horní části místnosti (obr. 3). V případě, ţe bude místnost 

uzavřená, dojde po čase k poklesu neutrální roviny
1
 aţ na podlahu. Po určité době poţár 

zpravidla uhasne, protoţe nebude mít přísun kyslíku [1, 4]. 

 

Obr. 3: Poloha neutrální roviny v zakouřeném objektu [4] 

 

Jestliţe ale budou v místnosti nějaké otvory, bude posun neutrální roviny jiný. 

S rostoucí teplotou se bude zvyšovat nejen mnoţství a objem kouře, ale také tlak kouře. Tlak 

uvnitř bude jiný neţ tlak okolí a bude docházet k proudění plynů v otvorech. U stropu 

místnosti je tlak vyšší neţ tlak venku a přes otvory umístěné v tomto prostoru kouř uniká. 

Naopak u podlahy je tlak niţší, v těchto místech bude nasáván čistý vzduch. (obr. 4) Neutrální 

rovina se ustálí v takové výšce, kdy bude hmotnostní průtok odváděných plynů (kouře) roven 

hmotnostnímu průtoku přiváděných plynů (vzduchu). Tlak neutrální roviny je roven tlaku vně 

místnosti, tedy atmosférickému tlaku [1, 4]. 

                                                 
1
  Neutrální rovina je hranice mezi kouřem, který díky vyšší teplotě stoupá ke stropu místnosti, a čistým 

vzduchem, který má niţší teplotu a zůstává u podlahy. V místě neutrální roviny je přibliţně atmosférický tlak 

[1]. 
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Obr. 4: Proudění plynů otvory v budově při požáru [4] 

 

Kouř se dále můţe šířit do dalších místností v budově. Prostupem přes netěsnosti 

v konstrukcích či otvory jako jsou dveře, větrací šachty atd. se šíří do značných vzdáleností. 

Tímto prostupem kouř předává své teplo okolnímu prostředí a ochlazuje se. Ochlazuje ho 

především okolní vzduch, přestup tepla na stavební konstrukce (hlavně stropní konstrukce a 

obvodové stěny) a sálání. Kdyţ se kouř ochladí natolik, ţe je jeho teplota stejná jako teplota 

okolního vzduchu, chová se stejně jako jiná vzdušná nečistota a je ovlivněn vnějšími vlivy 

jako jsou vítr a vzduchotechnická zařízení [1].  

Ve výškových budovách můţe docházet k tzv. komínovému efektu a zvrstvení kouře. 

K těmto jevům nedochází jen u výškových budov, ale v menším měřítku i u nízkopodlaţních 

budov [1]. 

Komínový efekt je proudění plynů ve vertikálním směru, které prochází výškovou 

budovou od její paty aţ ke střeše dané budovy. Velikost proudění závisí na výšce budovy, 

těsnosti obvodových stěn, vzduchových ztrátách mezi podlaţími a teplotě uvnitř a vně 

budovy. Komínový efekt je způsoben rozdílnými fyzikálními vlastnostmi plynů uvnitř a vně 

budovy, spočívá v jejich rozdílných měrných hmotnostech, které vyvolávají tlakové rozdíly 

uvnitř a vně budovy [1]. 

Zvrstvení kouře nastává při vertikálním proudění plynů výškovou budovou. Horký 

kouř stoupá všemi dostupnými otvory směrem vzhůru a prostupuje budovou. Při prostupu 

budovou se ochlazuje, aţ se nakonec ochladí na teplotu okolního vzduchu. V místě, kde se 

teploty vzduchu a kouře vyrovnají, přestane kouř stoupat a vytvoří v daném místě vrstvu 

kouře. Toto zvrstvení kouře zabraňuje dalšímu šíření kouře vertikálním směrem, kouř se pod 
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touto vrstvou kumuluje a horizontálně se rozpíná. Díky tomuto jevu můţe nastat situace, ţe 

nejvíce zakouřené budou střední podlaţí výškové budovy, zatímco v nejvyšších patrech bude 

zakouření minimální (obr. 5) [1]. 

 

 

 

 

Obr. 5: Zvrstvení kouře [1] 

4.3 Rozdělení požárního větrání 

Poţární odvětrání lze rozdělit z více hledisek. Poţární větrání je moţno členit na 

zařízení pro odvod kouře a tepla nebo na odvětrání chráněných únikových (zásahových) cest 

viz obr. 6. Pro potřeby této bakalářské práce bude pozornost zaměřena pouze na zařízení pro 

odvod kouře a tepla [6]. 

 

Obr. 6: Rozdělení požárního větrání [6] 
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4.3.1 Přirozené větrání 

Přirozené větrání probíhá samovolně bez mechanických zařízení, a to pomocí vhodně 

umístěných otvorů. V objektu se nachází otvory pro odvod kouře a tepla a otvory pro přívod 

vzduchu do objektu. Přirozené větrání závisí hlavně na rozdílu hustoty kouře a okolního 

vzduchu. Rychlost odvětrání je přímo úměrná rozdílu teplot uvnitř a vně budovy. To 

znamená, ţe pokud bude kouř ochlazen na teplotu okolního vzduchu a jeho hustota bude 

totoţná se vzduchem, jako je tomu například u zvrstvení kouře ve výškových budovách, bude 

přirozené větrání téměř neúčinné. V tomto případě bude probíhat odvětrání pomalou difúzí a 

v závislosti na okolním větru [1]. 

4.3.2 Nucené větrání 

Nucené větrání dělíme na horizontální a vertikální. K nucenému větrání se pouţívá 

zařízení (poţární ventilátor), které pracuje na fyzikálním principu vytvoření podtlaku 

v místnosti. Výhodou tohoto zařízení je, ţe není závislé na rozdílu teplot uvnitř a vně objektu. 

Na druhou stranu je závislé na zdroji energie [2, 7]. 

4.4 Úkoly požárního větrání 

Poţární odvětrání se navrhuje prioritně pro jeden z níţe uvedených úkolů nebo pro 

jejich kombinaci. Poţární větrání má za úkol v případě poţáru: 

a) Vytvořit nad podlahou vrstvu bez kouře pro bezpečnou evakuaci osob z ohroţeného 

prostoru. Neutrální rovina musí mít výšku dle českého standardu nejméně 2,5 m nad 

podlahou, při výšce prostoru 3,5 m aţ 4 m (doporučuje se pro prostory, kde se nachází 

veřejnost). V některých případech (například podzemní garáţe) je moţné úroveň neutrální 

roviny sníţit aţ na výšku 1,9 m [8, 9]. 

b) Sníţit tepelné namáhání konstrukcí tím, ţe odvádí nakumulované teplo pod stropem 

v podobě horkých plynů mimo objekt. Díky tomu se alespoň dočasně zabrání zřícení či 

porušení nosné konstrukce v důsledku překročení kritických teplot pouţitých materiálů [7, 9]. 

c) Zlepšit zásah jednotek poţární ochrany tím, ţe zlepší viditelnost a orientaci 

v zakouřeném prostoru, umoţní rychlejší a bezpečnější nalezení ohniska poţáru, zpřesní 

hasební zásah a záchranu osob [7, 9]. 

d) Sníţit škody, které jsou způsobené jak teplem a kouřem, které produkuje poţár, tak 

sníţit škody, které jsou způsobené otevřením nadměrného počtu sprinklerových hlavic 

v důsledku kumulace tepla pod stropem, kde jsou tyto hlavice převáţně umístěny [7, 9]. 
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e) Sníţit tlak vytvořený kouřem, protoţe kumulací kouře dochází k zvyšování jeho 

tlaku a můţe docházet k pronikání kouře do dalších částí budovy přes otvory malých průřezů 

(netěsnosti, spáry kolem dveří, malé větrací mříţky ve zdech atd.) [9]. 
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5  Odvody tepla 

V České republice není význam odvodů tepla standardně hodnocen. Předpisově je 

vnímáno zařízení pro odvod kouře a tepla jako celek, nikoli však z pohledu cílového 

působení, ale paralelně vţdy jedno s druhým. V jiných zemích však tuto problematiku řeší 

odlišně a pouţívají jiná rozdělení. Například rozdělují zařízení pro odvod kouře a tepla (dále 

jen ZOKT) na přirozený odvod tepla a kouře, nucený odvod tepla a kouře a odvody tepla viz 

obr. 7. Ačkoliv odvody tepla odvádějí pochopitelně také kouř, jejich primární význam je 

spatřován v odvodu tepla [10]. 

 

 

Obr. 7: Rozdělení ZOKT dle jiných zemí [10] 

 

 Pří poţáru v místnosti vzniká velké mnoţství tepla. Pokud nejsou vytvořeny otvory, 

díky kterým by teplo odcházelo ven, dochází pod stropem ke kumulaci tepla (obr 8).  Jelikoţ 

horký kouř v místnosti cirkuluje, zahřívají se i oblasti, které nejsou v bezprostřední blízkosti 

poţáru. Teplo, které se kumuluje v místnosti, působí na nosné a dělící konstrukce, a po 

dosaţení jejich kritické teploty dochází ke ztrátě nosnosti (např. ocel 650 °C.) [10]. 

 

 

Obr. 8: Kumulace tepla a kouře pod střechou [10] 

 

 

 
Přirozené  

 
Nucené  

 
Odvody tepla 

Zařízení pro odvod 

kouře a tepla 
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Za odvod tepla povaţujeme určitou plochu stěny nebo střechy, která se při určitém 

tepelném účinku samovolně otevře. Přes tento otevřený otvor můţe odcházet teplo vznikající 

při poţáru ven a bude tak zamezeno dalšímu zahřívání nosných nebo poţárně dělících 

konstrukcí a jiných materiálů [10, 11]. 

ZOKT je konstruováno tak, aby v počáteční fázi poţáru umoţnilo bezpečnou evakuaci 

osob, lepší zásah jednotek poţární ochrany, ochranu nosných konstrukcí, sníţení škod atd..  

Nepředpokládá se ovšem, ţe by ZOKT fungovalo i při plně rozvinutém poţáru. Naproti tomu 

jsou zde odvody tepla, které se spouštějí později, ale jsou funkční i za plně rozvinutého 

poţáru [10, 11]. 

Odvody kouře mohou být vyuţity také jako odvody tepla, ale odvody tepla nemohou 

být vyuţity jako odvody kouře. Odvody tepla nejsou určeny k evakuaci osob, protoţe se 

otevírají v pozdějším čase neţ přirozené či nucené ZOKT a nezajišťují, aby hladina zakouření 

(neutrální rovina) neklesla pod bezpečnou výšku pro evakuaci. Z otevřeného odvodu tepla 

sice také odtéká kouř, ale pro ochranu osob je nepouţitelný, jelikoţ se otevírá v podstatně 

pozdějším čase neţ přirozené či nucené ZOKT. Odvody tepla jsou určeny zejména k ochraně 

konstrukcí a k efektivnějšímu zásahu jednotek poţární ochrany [11]. 

Odvody tepla jsou tvořeny plochou, která se v případě poţáru termicky uvolní. 

Odvody tepla se přednostně instalují do střešních konstrukcí, ale mohou se také instalovat do 

horních částí obvodových stěn. Jejich otevření nesmí ohrozit jiný poţární úsek nebo okolní 

budovy (poţár se nesmí těmito otvory rozšířit dál) [10, 11]. 

Konstrukce je moţné z pohledu řešené problematiky členit podle obr. 9. Pro potřeby 

této práce není toto rozdělení podstatné, a za odvody tepla budou nadále povaţovány pouze 

odvody tepla z tavitelných konstrukcí.  
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Obr. 9: Postup hodnocení jednotlivých typů odvodů tepla [12] 
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6 Tavitelné konstrukce 

Název tavitelné konstrukce není úplně přesný, protoţe některé materiály pouţité na 

tyto konstrukce se netaví, ale vlivem teploty se začnou deformovat a rozpadat. Princip 

otevření je podobný. Tyto konstrukce budou dále označeny jako ,,tavitelné konstrukce“. 

Filozofie tavitelných konstrukcí spočívá v tom, ţe vlivem poţáru se tavitelné 

konstrukce nahřívají a při nahřátí na určitou teplotu se naruší (obr. 10). Po otevření odvodů 

tepla začne nakumulované teplo unikat otvory ven a vlivem klesající teploty v prostoru dojde 

ke sníţení tepelného namáhání konstrukcí [10]. 

 

Obr. 10: Filozofie odvodů tepla [10] 

 

Tavitelné konstrukce jsou vyrobeny z materiálů, které mají zpravidla teplotu uvolnění 

do 300 °C, jsou to například polymethylmetakrylát PMMA, polykarbonát PC, 

polyvinylchlorid PVC, styrol-akrylnitril SAN. Základní fyzikální parametry těchto materiálů 

pro výpočet tavitelných konstrukcí jsou uvedeny v tab. 1 [12]. 
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Tab. 1: Základní fyzikální parametry pro termoplastické materiály odvodů tepla [12] 

Materiál Tepelná 

vodivost 

(W∙m
-1

∙K
-1

) 

Hustota 

 

(kg∙m
-3

) 

Tepelná 

kapacita 

(J∙kg
-1

∙K
-1

) 

Teplota 

uvolnění 

(°C) 

Teplo tavení 

konstrukce 

(J∙kg
-1

) 

PMMA 0,18 1180 1500 240 96000 

PC 0,21 1200 1170 225 145000 

PVC 0,15 1400 850 240 176000 

SAN 0,17 1080 1200 106 460000 

PET-G 0,24 1400 - 240 - 

 

Při vysokých teplotách v průběhu poţáru se tyto materiály roztaví nebo roztrhnou 

(otevřou) a umoţní prostup tepla ven, tím převezmou funkci odvodů tepla.  Odvody tepla se 

navrhují v závislosti na poţárním zatíţení tak, aby při poţáru redukovaly teplotní zatíţení 

stavebních konstrukcí pod mezní kritickou hodnotu [10, 11]. 

6.1 Popis vlastností některých tavitelných konstrukcí 

Tavitelné konstrukce jsou převáţně tvořeny rámem a vytavitelnými průsvitnými 

komůrkovými nebo celistvými deskami (obr. 11) různých šířek a uzpůsobení z jiţ 

zmiňovaných materiálů [12]. 

 

Obr. 11:  Tavná konstrukce [11] 

6.1.1 Polykarbonát PC 

Obchodní názvy jsou např. Lexan, Calibre, Carbonex, Xantan, Makrolon, Makrofol, 

Apec, Bayfol [13]. 

PC (obr. 12) je čirý materiál, který propouští aţ 85% světla. Má dobré mechanické 

vlastnosti, je velmi tvrdý, má vysokou pevnost v tahu a vrubovou houţevnatost. Dále má 

nízkou nasákavost vody a velmi dobré elektroizolační vlastnosti. Je to plast s amorfní 
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strukturou. PC je odolný vůči slabým kyselinám, alifatickým uhlovodíkům a olejům. Má 

dobrou odolnost proti UV zářením a oxidaci, proti povětrnostním vlivům je středně 

odolný [13, 14]. 

PC se vyuţívá ve stavebnictví jako okenní tabule, bezpečnostní skla, prosvětlení 

střech, osvětlovací tělesa a podobně. Dále se pouţívá v chemickém a potravinářském 

průmyslu jako nekorodující a chemicky odolný materiál k výrobě armatur a součástí strojů. 

V elektrotechnice a elektronice se vyuţívá na pouzdra přístrojů, cívek atd. Pouţívá se 

k výrobě kondensátorů, transformátorů, počítačů atd. Tvoří nosnou část magnetických 

záznamových médií CD a DVD [13, 14]. 

Některé z poţárně technických charakteristik 

Hoří ţlutým plamenem a produkuje hustý tmavý kouř s vysokým obsahem pevných 

částic. Je samozhášivý a z poţárního hlediska není příliš nebezpečný. Při hoření zanechává 

poměrně velký uhlíkatý zbytek [14]. 

 

Obr. 12: Polykarbonát [15] 

6.1.2 Polymethylmetakrylát PMMA 

Obchodní názvy jsou např. Akrylon, Diakon, Perspex, Altuglas, Oroglas, Lucryl, 

Plexiglas [13]. 

PMMA (obr. 13) je amorfní, čirý a bezbarvý plast, který má skvělou propustnost 

světla (i ve velkých tloušťkách má propustnost cca 92%). Má velmi dobré mechanické 

vlastnosti kromě malé povrchové tvrdosti, za normálních podmínek je to tvrdý, ale křehký 

materiál. Je odolný proti povětrnostním vlivům, vodě, zředěným kyselinám, zředěným 

zásadám a olejům. Dále je to velmi dobrý izolační materiál. Je mrazuvzdorný aţ do – 40 °C. 

Při teplotě 95 °C začíná měknout. Mezi 130 °C – 140 °C změkne a má kaučukovitou 

konzistenci, tepelný rozklad PMMA nastává při teplotě 180 °C – 230 °C [13, 14]. 
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Nejčastější pouţití PMMA je jako ploché organické sklo, v některých případech se jím 

nahrazuje křemičité sklo z mechanických a bezpečnostních důvodů. Dále se pouţívá 

v chirurgii a zubním lékařství, v elektrotechnice k výrobě přístrojových desek a krytů 

přístrojů [13, 14].  

Některé z poţárně technických charakteristik 

PMMA je snadno zapalitelný materiál, který hoří modroţlutým plamenem bez vývinu 

kouře. Plamen postupuje velmi pomalu a odhořívání probíhá pomalu a rovnoměrně. Hoření je 

doprovázeno praskáním a nasládlým esterovým zápachem. PMMA neodkapává, ale můţe se 

trhat, a poté odpadávají změklé hořící kusy [14].  

 

Obr. 13: Polymethylmetakrylát [15] 

6.1.3 Polyvinylchlorid PVC 

Obchodní názvy jsou např. Neralit, Duromix, Duroplast, Durofol, Slovinyl, Sloviplast, 

Geon, Solvic, Lacovyl, Nakan, Norvinyl, Vinidur, Vinoflex, Vestoti [13]. 

Vlastnosti PVC (obr. 14) jsou závislé na způsobu zpracování a mohou být různé 

v širokém rozmezí. Tyto vlastnosti se projevují podle podílu stabilizátorů, změkčovadel, plniv 

apod. Nejčastěji se PVC vyskytuje v tvrdé či měkčené formě. PVC je odolný vůči vodě, 

kyselinám, zásadám, olejům a některým organickým látkám. Vyţaduje světelnou a tepelnou 

stabilizaci [13, 14]. 

Tvrdý PVC bez přísad je čirý a lesklý materiál. Pouţívá se především jako náhrada za 

barevné kovy na výrobu armatur, desek, tyčí a podobně. Dále se pouţívá ve stavebnictví  pro 

okenní profily, posuvné stěny, na okapové ţlaby a svody, dekorační materiál apod. 
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V chemickém a strojním průmyslu se pouţívá jako ochrana nádob a armatur před 

korozí [13, 14]. 

Přidáním změkčovadel a dalších přísad do PVC získáme široký sortiment PVC. 

Změkčovadla sniţují pevnost, tvrdost a tepelnou odolnost, naopak zvyšují taţnost, ohebnost, 

pruţnost a mrazuvzdornost. Měkčený PVC se pouţívá v čalounictví, v oděvním průmyslu, 

v obalové technice, k izolaci různých vodičů a opláštění kabelů atd. [13, 14] 

Některé z poţárně technických charakteristik 

Tvrdý neměkčený PVC hoří nazelenalou barvou jen v přímém plameni. Po oddálení 

zápalného zdroje se sám zháší v důsledku uvolňování HCl. Měkčený PVC je hořlavější a hoří 

i po oddálení zápalného zdroje. Pomalý rozklad PVC začíná při teplotě 120 °C. Při teplotách 

nad 160 °C se uvolňuje aţ poloviční mnoţství chloru. Při hoření PVC v podmínkách poţáru 

se do teploty 300 °C uvolní všechen vázaný chlor ve formě HCl [14]. 

 

Obr. 14: Střecha z polvinylchloridu [16] 

6.2 Postup pro prokázání otevření tavitelných konstrukcí 

V České republice neexistuje standardní zkušební metodika pro posouzení tavitelnosti 

stavebních konstrukcí. V některých zemích jsou vytvořeny postupy, které stanoví tavitelnost 

nebo tepelnou degradaci stavebních konstrukcí.  

Při posouzení účinnosti odvodů tepla je potřeba analyzovat okamţik, v kterém se tyto 

otvory otevřou, a jaká bude teplota uvolnění těchto otvorů. Stanovení teploty otevření a čas 

otevření tepelných odvodů se dá určit dvěma způsoby, a to buď zkouškou, nebo výpočtem 

[10, 12]. 
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6.2.1 Stanovení tavitelnosti zkouškou v Německu 

Pro masivní monolitické tavitelné materiály nebo pro termoplastické materiály nebo 

pro jiné tavitelné materiály je provedena zkouška dle DIN 18232-4
2
 nebo jiná vhodná zkouška 

(např.: DIN 18234-1
3
). Na základě této zkoušky se získají hodnoty, které slouţí jako vstupní 

údaje k výpočtu. Tyto hodnoty zaznamenávají teplotní průběh plynů při poţáru a rychlosti 

horkých plynů. Touto zkouškou se dále zjistí časový bod vytavení a čas celkového uvolnění 

odvodu tepla [12]. 

Na obr. 15 byl světlík z PMMA vystaven poţáru, po dobu 6 minut teplotě více neţ 

900 °C, neţ se roztavil. Po roztavení se prostor ochladil na 600 °C, proto výrazně kleslo 

termické zatíţení na konstrukce. Poţár byl vzdálen 9 metrů od světlíku [11]. 

 

Obr. 15: Požární zkouška na prosvětlovacím světlíku z PMMA [11] 

 

Na obr. 16 je znázorněna poţární zkouška podle DIN 18232-4, kde byl zahříván 

prostor, nad kterým byl prosvětlovací světlík z PMMA, kde vnější plášť byl 3 mm a vnitřní 

plášť 2 mm, přičemţ bylo pouţito poţární zatíţení 48 kg dřeva [10]. 

                                                 
2
 DIN 18232-4. Rauch- und Wärmefreihaltung - Teil 4: Wärmeabzüge (WA); Prüfverfahren. Berlin: DIN 

Deutsches Institut für Normung e. V., 2003. 24 s. 

 
3
 DIN 18232-1. 1 Rauch- und Wärmefreihaltung - Teil 1: Begriffe. Aufgabenstellung. Berlin: DIN Deutsches 

Institut für Normung e. V., 2002. 5 s. 
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Obr. 16: Požární zkouška na prosvětlovacím světlíku z PMMA [10] 
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7 Stanovení doby tavení konstrukce výpočtem 

Následující část práce je věnována výpočtům, které se týkají tavitelných konstrukcí. 

Těmito výpočty je moţno určit poměrně přesný čas otevření tavitelných konstrukcí. Neţ se 

dostaneme k samotnému výpočtu týkajícího se otevření, je potřeba znát vstupní informace, 

různé závislosti a početní metody, které jsou pro tento výpočet nezbytné. 

7.1  Stanovení rychlosti proudění kouře a změny teploty kouře 

Pro stanovení rychlosti proudění kouře U a změny teploty kouře ∆T  u stropního 

proudění (Ceiling Jet) existuje několik metod, které se od sebe liší. Kaţdá z těchto metod je 

charakteristická pro určitý prostor. Ceiling Jet je znázorněn na obr. 17. 

 

Obr. 17: Ceiling Jet pod neohraničeným stropem [19] 

7.1.1 Ceiling Jet pro velké půdorysné plochy 

Metoda se pouţívá k výpočtu rychlosti proudění kouře U a nárůstu teploty kouře ∆T u 

velkých půdorysných ploch se stropy bez zábran proudění (například nosníky, kouřové 

zábrany atd.) [12]. 

Rovnice (1) aţ (4) slouţí k výpočtu nárůstu teploty a rychlosti proudění kouře [12, 21]. 
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7.1.2 Ceiling Jet podle ISO 16736 

Metoda dle ISO 16736:2006 odpovídá předchozí metodě, ale je doplněna o polohu 

virtuálního zdroje hoření vůči základně z0. Poloha virtuálního zdroje hoření se určí z rovnice 

(5) [12, 22]. 

4,0083,002,1 Qdzo         (5) 

Následující rovnice (6) aţ (9) slouţí k výpočtu nárůstu teploty a rychlosti proudění 

kouře [12]. 
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) 
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r radiální vzdálenost od osy sloupce zplodin hoření (m) 

z0 poloha virtuálního zdroje hoření vůči základně paliva (m) 

d průměr poţáru (m) 

7.1.3 Ceiling Jet podle Mowrera 

Výpočetní metoda podle Mowrera navazuje na první z těchto metod. Podle této 

metody se dá vypočítat i omezený Ceiling Jet, který je vymezen úzkými prostory, koridory 

nebo prostory s hlubokými nosníky. Pouţití metody má určité limity, které jsou uvedeny 

v příslušných předpisech [12]. 

Rovnice (10) aţ (12) slouţí k výpočtu nárůstu teploty a rychlosti proudění kouře [12]. 

nktQ          (10) 

3

5

3

2

H

Qk
kT LF
T            (11) 

3

1

H

Qk
kU LF
u         (12) 

kde ∆T  nárůst teploty kouře (K) 

U   rychlost proudění kouře (m.s
-1

) 

Q tepelný tok (kW) 

H  výška stropu nad zdrojem poţáru (m) 

 kU koeficient pro stanovení rychlosti kouře (-) 

 kT koeficient pro stanovení teploty (-) 

 kLF místní faktor (-) 

 n exponent průběhu poţáru (-)  

k  kategorie poţáru (kW∙s
-2

)  

 t  čas (s) 
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Výpočet koeficientů kT a kU je uveden v tab. 2, přičemţ se dle podmínek rozlišuje, zda 

jde o omezený či neomezený Ceiling Jet. Pokud jde o neomezený Ceiling Jet je radiální 

vzdáleností od osy sloupce zplodin hoření r podělená šířka prostoru W menší neţ 0,5. Pokud 

je tento podíl roven nebo větší neţ 0,5 jedná se o omezený Ceiling Jet. Neomezeným Ceiling 

Jet se tedy rozumí prostor, který nemá u stropu ţádné překáţky [12]. 

 

Tab. 2: Faktory kT a kU [12] 

Typ proudění 

H

r
 

W

r
 Tk  Uk  

Fire Plume 2,0  ALL 16,9 0,95 

Neomezený 

Ceiling Jet 2,0  5,0  3

2

4,5

H

r

 

6

5

2,0

H

r

 

Omezený 

Ceiling Jet 2,0  5,0  

3

1

3

1
16,0

2,6

H

W

H

r
e

H

W

 
3

1

26,0

W

r

 

 

 kde r radiální vzdálenost od osy sloupce zplodin hoření (m) 

  W šířka prostoru (m) 

  H výška stropu nad zdrojem poţáru 

 kT koeficient pro stanovení teploty (-) 

  kU koeficient pro stanovení rychlosti kouře (-) 

 

V tab. 3 jsou uvedeny hodnoty pro exponent n z rovnice 10 [12].  

Tab. 3: Hodnoty pro exponent n z rovnice 10 

n Typ poţáru 

0 Konstantní poţár 

1 Lineární poţár 

2 Kvadratický poţár 

 

V tab. 4 jsou uvedeny hodnoty rychlosti rozšiřování poţáru k pro moţné průběhy 

poţárů. Mohou být zvoleny i jiné vhodné hodnoty [12]. 
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Tab. 4: Výběr možných hodnot pro rozšiřování požáru k 

Kategorie poţáru Hodnota k (kW∙s
-2

) 

Pomalý ,,Slow“ 0,003 

Střední ,,Medium“ 0,021 

Rychlý ,,Fast“ 0,047 

Velmi rychlý ,,Ultrafast“ 0,400 

 

Místní faktor kLF slouţí ke korekci zdroje poţáru z hlediska jeho situování v prostoru. 

Pro polohu poţáru ve středu místnosti nabývá hodnoty 1. Pokud se nachází zdroj poţáru u 

stěny místnosti, nabývá hodnoty 2, a kdyţ se nachází zdroj poţáru v rohu místnosti, má 

hodnotu 4 [12]. 

7.1.4 Porovnání metod pro stanovení parametrů Ceiling Jet 

Pro srovnání parametrů byly zvoleny následující předpoklady, které charakterizují 

prostor a podmínky poţáru. Vstupní data jdou uvedeny v tab. 5. 

 

Tab. 5: Vstupní data pro porovnání výpočtových metod stanovení parametrů Ceiling Jet 

Vstupní data Hodnota 

Výška stropu od podlahy H 6 m 

Radiální vzdálenost od osy kouře r 4 m 

Místní faktor kLF 1 

Koeficient pro stanovení rychlost kU 0,23623 

Koeficient pro stanovení teploty kT 5,00909 

Šířka prostoru W 8 m 

Průměr poţáru d 3 m 

 

Výsledky jednotlivých metod jsou uvedeny v příloze 1. K výpočtu byly pouţity 

konstantní hodnoty tepelného toku Q tak, aby byly podmínky shodné. Vypočtené hodnoty 

jsou pro názornost zpracovány do dvou grafů. Na prvním grafu (obr. 18) je vyjádřena 

závislost tepelného toku Q na změně teploty kouře ΔT a na druhém grafu (obr. 19) je 

vyjádřena závislost rychlosti proudění kouře U na tepelném toku Q. 
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Obr. 18: Závislost změny teploty kouře ΔT na tepelném toku Q 
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Obr. 19: Závislost rychlosti proudění kouře U na tepelném toku Q 
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Z grafu závislosti změny teploty kouře ΔT na tepelném toku Q (obr. 18) je patrné, ţe 

kdyţ porovnáme metody na určení Ceiling Jet, jsou výsledky téměř shodné, aţ na metodu 

podle Mowrera, která se liší. Rozdílný výsledek je dán tím, ţe tato metoda je určená pro 

specifické prostory, kterými jsou např. úzké prostory, chodby atd.  

7.2 Postup pro stanovení teploty tavitelné konstrukce 

Přenos tepelné energie je charakterizován třemi základními druhy sdílení tepla. Jsou to 

sdílení tepla vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) a sáláním (radiací) [2].    

Při poţáru dochází k přenosu tepla všemi druhy sdílení. Kdyţ vezmeme v úvahu 

vzdálenost střešního světlíku od místa vzniku poţáru, v počáteční fázi sdílení tepla bude 

probíhat především konvekcí, viz rovnice (13).  Sdílení tepla radiací a kondukcí počáteční fázi 

poţáru zanedbáváme [12].   

Hodnotu tepelného toku lze stanovit rovnicí 13. 

WARSkonv TTAQQ        (13) 

 

kde  Q tepelný tok (kW) 

 Qkonv tepelný tok konvekcí (kW) 

α  součinitel přestupu tepla (W·m
-2

·K
-1

) 

A  plocha (m
2
) 

TWA  teplota odvodu tepla (K) 

TRS   teplota kouře (K); TRS = ∆T + Ta  

Ta teplota okolí (K) 

 

Předpokládáme, ţe odvody tepla jsou tvořeny souvislou vrstvou hmoty. Za tohoto 

předpokladu se změna teploty odvodů tepla určí dle rovnice (14) [12]. 

p

WA

cm

Q

dt

dT
        (14) 

 

kde dTWA změna teploty odvodu tepla (K) 

 dt změna času (s) 

Q tepelný tok (kW) 

m hmotnost (kg) 

cp  měrná tepelná kapacita (kJ·kg
-1

·K
-1

) 
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Z rovnice (13) a (14) můţeme odvodit následující vztah, viz rovnice (15). 

p

WARSWA

cm

TTA

dt

dT
       (15) 

 

Časová konstanta τ je odvozena ze zkoušky tepelné odezvy sprinkleru, viz 

rovnice (16) [12, 20].  

A

cm p
         (16) 

 

kde  τ časová konstanta (s) 

m hmotnost (kg) 

cp  měrná tepelná kapacita (kJ·kg
-1

·K
-1

) 

A  plocha (m
2
) 

α součinitel přestupu tepla (W·m
-2

·K
-1

) 

 

K určení časové konstanty τ byla vyvinuta zkouška tepelné odezvy, která se pouţívá 

k získání reakční doby sprinklerů. Tato zkouška je však vhodná i pro odvody tepla. Problém 

je však skryt v součiniteli přestupu tepla α. Určení součinitele přestupu tepla α je velmi sloţité 

a podrobnější zkoumání není předmětem této práce. Pro potřeby této práce bude 

předpokládána konstantní hodnota součinitele přestupu tepla 25 (W·m
-2

·K
-1

), která je převzata 

z Eurokódu 1 ČSN 1991-1-2 [12, 18]. 

K určení času vytavení odvodu tepla slouţí následující rovnice 17, která je odvozena 

z rovnic (15) a (16) [12]. 

WARSWA TT

dt

dT
        (17) 

 

Rovnice byla odvozena za následujících předpokladů: 

- odvod tepla bude ohříván přes nucenou konvekci, 

- z ohřívaného odvodu tepla nebude teplo přestupovat vedením do okolních 

stavebních konstrukcí, 

- odvod tepla se ohřívá isotermicky, 

- pro odvod tepla není vyţadováno ţádné dodatečné teplo jako např. teplo 

tavení [12]. 
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K určení teplotního indexu setrvačnosti TTI je přijata konstantní rychlost proudění 

(u = konstanta) a konstantní teplota kouře (Tg = konstanta). V tomto případě lze integrováním 

rovnice 16 vypočítat teplotu uvolnění odvodů tepla tr, viz rovnice (18) [12]. 

rWA

g

t

WA

T

T WARS

dtdT
TT

0

11
       (18) 

 

kde TWA  teplota odvodu tepla (K) 

TRS   teplota kouře (K); TRS  = ∆T + Ta  

Ta teplota okolí (K) 

dTWA změna teploty odvodu tepla (K) 

 dt změna času (s) 

 τ časová konstanta (s) 

 Tg konstantní teplota kouře (K) 

 tr  teplota uvolnění odvodů tepla (K)  

 

Dalšími matematickými úpravami rovnice (18) získáme rovnici (19). Pomocí této 

rovnice můţeme spočítat časovou konstantu τ, ze které lze dále odvodit hodnotu teplotního 

indexu setrvačnosti TTI [12]. 

WARS

gRS

TT

TT

t

ln

        (19) 

7.2.1 TTI – teplotní index setrvačnosti 

Princip stanovení teplotního indexu setrvačnosti TTI vychází z hodnoty RTI (Response 

Time Index), která charakterizuje tepelnou citlivost sprinklerů. Z hodnoty RTI se dá určit čas 

spuštění sprinkleru pro libovolnou teplotu. Obdobně je tomu i u teplotního indexu 

setrvačnosti. Teplotní index setrvačnosti TTI je specifická vlastnost materiálu, ze které můţe 

být vypočítán teplotní průběh otevření odvodů tepla a čas otevření. Pro známé hodnoty 

teplotního indexu setrvačnosti TTI a rychlosti proudění kouře U můţe být určen čas otevření 

odvodů tepla pro libovolnou teplotu. 

Faktory ovlivňující hodnotu TTI: 

- hmotnost materiálu, 

- měrná tepelná kapacita materiálu, 

- plocha vystavená tepelnému proudění, 
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- součinitel přestupu tepla v závislosti na chování (rychlosti) proudění [12]. 

 

Podle [12] je součinitel přestupu tepla α úměrný druhé mocnině rychlosti proudění. To 

znamená, ţe časová konstanta je přibliţně proporcionální k inverzní druhé mocnině rychlosti 

tepelného toku. Z toho vyplývá, ţe τ · v
0,5 

je konstantní. Tepelný index setrvačnosti není 

závislý na rychlosti a teplotě kouře. Viz rovnice (20) [12]. 

 

5,0vTTI          (20) 

7.2.2 Stanovení teploty tavitelné konstrukce 

Spojením rovnic (16) a (20) můţeme odvodit rovnici (21) a tím získáme výslednou 

rovnici teplotního indexu setrvačnosti TTI. Úpravou rovnice (21) nám pak vyjde výsledná 

rovnice pro určení časové konstanty τ, viz rovnice (22) [12]. 

A

cmU
TTI WAp

        (21) 

U

TTI
         (22) 

kde TTI teplotní index setrvačnosti (m
1/2

·s
1/2

) 

 τ časová konstanta (s) 

 U rychlost proudění kouře (m·s
-1

) 

m hmotnost (kg) 

cp  měrná tepelná kapacita (kJ·kg
-1

·K
-1

) 

A  plocha (m
2
) 

α součinitel přestupu tepla (W·m
-2

·K
-1

) 

WA  index odvodu tepla 

 

Vzrůst teploty odvodů tepla lze stanovit rovnicí (23). 

tWA

t

tWAttRS

t

tWAttRSttWA T
t

e
t

TTeTTT ,,,,,, 11  (23) 

kde TWA,t+∆t   teplota odvodu tepla v čase t + ∆t (K·s
-1

) 

 TWA,t     teplota odvodu tepla v čase t (K) 

TRS,t+∆t     teplota kouře v čase t + ∆t (K·s
-1

); TRS  = ∆T + Ta  

Ta     teplota okolí (K) 
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 ∆t     časový interval (s) 

 τ     časová konstanta (s) 

7.3 Příklad aplikace rovnice pro stanovení teploty tavné konstrukce  

 Pro příklad aplikace rovnice pro stanovení teploty tavné konstrukce jsou přijaty 

hodnoty z tabulky v příloze 2. Pro určité hodnoty tepelných toků byla s časovou závislostí 

odvozena teplota odvodů tepla 

 Na obr. 20 je znázorněno nahřívání odvodů tepla TWA v závislosti na čase t pro 

jednotlivé tepelné toky Q. 
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Obr. 20: Teplota odvodu tepla v závislosti na čase pro různé tepelné toky 

 

 Z grafu na obr. 20 je zřejmé, ţe  teplota odvodů tepla TWA se zvyšuje v závislosti na 

čase t při různých hodnotách tepelného toku Q. Dále je z grafu patrné, ţe čím větší je hodnota 

tepleného toku Q, tím větší je i teplota odvodů tepla a rychleji dochází k nahřívání odvodu 

tepla. Tento graf simuluje nahřívání odvodů tepla při poţáru pro různé tepelné toky. 

 Obr. 21 znázorňuje rychlost proudění kouře U v závislosti na tepelném toku Q.  
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Obr. 21: Závislost rychlosti kouře U na tepelném toku Q 

 

Z grafu na obr. 21 je patrné, ţe rychlost proudění kouře U se zvyšuje s narůstajícím 

tepelným tokem Q. Rychlost proudění kouře je jedním z faktorů ovlivňující nahřívání  odvodů 

tepla během poţáru. 

Na obr. 22 je znázorněna závislost nárůstu teploty kouře TRS na tepelném toku Q. 
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Obr. 22: Závislost nárůstu teploty kouře TRS na tepelném toku Q 

 

Z grafu na obr. 22 je zřejmé, ţe s rostoucím tepelným tokem Q se zvyšuje i 

teplota kouře TRS.  
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8 Využití odvodů tepla 

V některých zahraničních zemích je moţnost vyuţití odvodů zohledněna. Na základě 

instalaci těchto zařízení lze přijmout určitá úlevná opatření při hodnocení stavby z hlediska 

poţární bezpečnosti. Standardně se jedná o zvětšení mezních rozměrů poţárních úseků. 

Význam odvodů tepla není v České republice standardně hodnocen. Předpisově je 

vnímáno zařízení tepla a kouře jako celek, nikoli však z pohledu cílového působení, ale 

paralelně vţdy jedno s druhým. Dále u nás není stanovena metodika, která by umoţnila 

hodnotit vytavení popřípadě uvolnění odvodů tepla v podmínkách poţáru. 

 Pro úspěšné zavedení odvodů tepla do českých standardů je nutné nejprve vytvořit 

metodiku, podle které by bylo moţné zkoušet a hodnotit účinnost odvodů tepla, dále vytvořit 

normu, podle které by se odvody tepla navrhovaly a v neposlední řadě určit úlevy, které by se 

instalací odvodů tepla získaly. Dalo by se při tom vycházet z jiţ zavedených standardů 

v jiných zemích. 

 Ačkoli zatím na tento poţárně bezpečnostní prvek není Česká republika připravena, 

určitě bych o moţnosti zavedení uvaţoval. Důvodem je fakt, ţe odvody tepla částečně řeší 

problematiku plně rozvinutého poţáru v poţárním úseku, kdy je potřeba, aby nedošlo 

k rozšíření poţáru do dalších poţárních úseků nebo zřícení objektu.  

Nesporná výhoda odvodů tepla je spatřována v tom, ţe neprodraţují stavbu a mohou 

mít pozitivní vliv zejména z pohledu poţární odolnosti stavebních konstrukcí, případně pro 

usnadnění zásahu jednotek poţární ochrany k zajištění zlepšené viditelnosti v prostoru.    
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9 Závěr 

Problematika poţárně bezpečnostních zařízení je v České republice řešena kodexem 

norem poţární bezpečnosti staveb. Kodex norem umoţňuje v některých případech v objektu 

zvětšit nechráněné únikové cesty, sníţit poţadavky na poţární odolnost konstrukcí, zachovat 

či zvětšit mezní rozměry poţárního úseku. V případě poţáru v uzavřeném prostoru, mohou 

být nebezpečné zplodiny hoření a teplo odváděno pomocí přirozeného nebo nuceného ZOKT 

po stanovenou dobu. Omezená funkčnost přirozeného nebo nuceného ZOKT přináší některá 

úskalí v případě rozsáhlého poţáru poţárního úseku, kde můţe dojít v důsledku 

naakumulovaného tepla k značnému namáhání stavebních konstrukcí. Působení tepla 

významně ovlivňuje mezní stavy poţární odolnosti stavebních konstrukcí, coţ můţe vést 

k rozšíření poţáru popřípadě k zřícení objektu. Tento problém můţe být řešen více způsoby, 

kdy jedním z nich je instalace odvodů tepla, jejíţ hlavní prioritou je odvádění tepla z prostoru 

zasaţeného poţárem.  

Pro určité hodnoty tepelných toků charakterizující různou dynamiku poţáru v prostoru  

byly stanoveny nárůsty teplot, rychlosti proudění plynů a zejména posouzeno nahřívání určité 

tavitelné konstrukce za stanovených podmínek. Z výsledku výpočtů je patrné, ţe se vzrůstající 

hodnotou tepelného toku dochází rovněţ k rychlejšímu nahřívání tavitelných konstrukcí a 

dojde dříve k otevření odvodů tepla. Výpočty dále ukazují na to, ţe rychlost proudění kouře se 

zvyšuje se zvyšujícím tepelným tokem. Rychlost proudění kouře také ovlivňuje rychlost 

nahřívání tavné konstrukce, čím větší je rychlost prodění kouře, tím rychleji se tavná 

konstrukce nahřívá. 

Cílem mé bakalářské práce je posoudit vyuţitelnost tavitelných konstrukcí pro odvod 

tepla při poţáru. Problematika odvodů tepla zatím není v české republice řešena, a proto bliţší 

seznámení s principem funkce zařízení odvodů tepla jsem získal studiem zahraniční literatury.  

Odvody tepla plní svou funkci aţ při rozvinutí poţáru a z tohoto důvodu nejsou 

pouţitelné např. v době evakuace osob. Na druhou stranu jsou vyuţitelné např. z hlediska 

poţární odolnosti stavebních konstrukcí atd.  Na rozdíl od přirozeného nebo nuceného ZOKT 

není při instalaci odvodů tepla potřeba pouţití spouštěcích zařízení (např. hydraulické 

spouštěcí zařízení, pneumatické spouštěcí zařízení a další), protoţe uvedení do činnosti je 

zaloţeno na principu sdílení tepla, při kterém dojde k otevření (vytavení) odvodů tepla.   

Odvod tepla by mohl umoţnit zvětšování velikosti poţárního úseku a sníţení 

poţadavků na stavební konstrukce, tak jako je tomu v některých zahraničních zemích. Z jiţ 

zmiňovaných důvodů nemůţe umoţnit prodlouţení doby evakuace. Tento fakt by mohl vést 
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k nutnosti současného pouţití s přirozeným nebo nuceným ZOKT, coţ je však záleţitosti na 

stavbách obvyklou. Důvod je prostý, odvody tepla zareagují z hlediska principu otevírání 

v mnohem pozdějším čase neţ přirozené nebo nucené ZOKT. Nespornou výhodou odvodů 

tepla je, ţe k uvedení do činnosti není potřeba ţádné spouštěcí zařízení a s tím souvisí i 

sníţení nákladů na provádění kontrol a údrţby.  
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Šamaj Martin, Vyuţitelnost tavitelných konstrukcí staveb pro odvod tepla při poţárech 

Příloha č. 1: Tabulka hodnot pro porovnání metod stanovujících Ceiling Jet 

Q (kW) 

Ceiling Jet velké 

plochy 
Ceiling Jet dle ISO 16736 

Ceiling Jet dle 

Mowrera 

ΔT (K) U (m.s
-1

) z0 (m) ΔT (K) U (m.s
-1

) ΔT (K) U (m.s
-1

) 

500 22,41667 1,224745 -2,06307 16,681 1,419777 95,566196 1,0318107 

1000 35,58424 1,543082 -1,74454 27,56852 1,753118 151,70188 1,3 

1500 46,62855 1,766388 -1,51291 37,23872 1,976581 198,7857 1,4881285 

2000 56,48646 1,944161 -1,32424 46,27358 2,148018 240,81172 1,6378974 

2500 65,54673 2,094284 -1,16218 54,91068 2,288141 279,43725 1,7643715 

3000 74,0182 2,225509 -1,01861 63,27598 2,407017 315,55263 1,8749244 

3500 82,02944 2,342853 -0,88877 71,4462 2,510385 349,70593 1,9737828 

4000 89,66667 2,44949 -0,76965 79,47237 2,601855 382,26479 2,0636214 

4500 96,99128 2,547572 -0,65916 87,39055 2,683865 413,49092 2,1462527 

5000 104,0489 2,638633 -0,55582 95,22745 2,758143 443,57899 2,2229687 
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Šamaj Martin, Vyuţitelnost tavitelných konstrukcí staveb pro odvod tepla při poţárech 
Příloha č. 2: Tabulka pro příklad stanovení teploty tavné konstrukce 

m (kg) α T0 (K) d t (s) H (m) r (m) A (m
2
) cp (J.kg

-1
.K

-1
) 

11,2 25 293,15 5 6 3 4 1170 

 

Q (kW) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 

TRS (K) 320,31 336,26 349,64 361,58 372,55 382,82 392,52 401,77 410,65 419,20 

U (m.s
-1

) 1,56 1,96 2,24 2,47 2,66 2,83 2,98 3,11 3,24 3,35 

TTI (m.s)
1/2

 163,49 183,51 196,34 205,98 213,79 220,38 226,12 231,21 235,79 239,97 

τ (s) 131,04 131,04 131,04 131,04 131,04 131,04 131,04 131,04 131,04 131,04 

Čas (s) TWA (K.s
-1

) 

0 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15 

5 294,68 295,58 296,33 297,00 297,62 298,20 298,74 299,26 299,76 300,24 

10 296,12 297,87 299,33 300,63 301,84 302,96 304,02 305,03 306,00 306,94 

15 297,48 300,03 302,16 304,06 305,82 307,45 309,00 310,48 311,89 313,25 

20 298,77 302,06 304,83 307,30 309,57 311,69 313,70 315,61 317,45 319,22 

25 299,98 303,99 307,35 310,36 313,12 315,70 318,14 320,46 322,69 324,84 

30 301,12 305,80 309,73 313,24 316,46 319,47 322,32 325,04 327,64 330,15 

35 302,20 307,52 311,98 315,96 319,62 323,04 326,27 329,36 332,31 335,16 

40 303,22 309,14 314,10 318,53 322,60 326,40 330,00 333,43 336,72 339,89 

45 304,18 310,66 316,10 320,95 325,41 329,58 333,52 337,28 340,88 344,36 

50 305,09 312,10 317,98 323,24 328,06 332,57 336,84 340,91 344,81 348,57 

55 305,95 313,46 319,77 325,39 330,56 335,40 339,97 344,33 348,51 352,54 

60 306,75 314,74 321,45 327,43 332,93 338,07 342,93 347,56 352,01 356,29 

65 307,52 315,96 323,03 329,35 335,16 340,59 345,72 350,62 355,31 359,83 

70 308,24 317,10 324,53 331,16 337,26 342,96 348,35 353,49 358,42 363,17 

75 308,92 318,18 325,94 332,88 339,25 345,21 350,84 356,21 361,36 366,33 

80 309,56 319,19 327,28 334,49 341,12 347,32 353,19 358,78 364,14 369,30 

85 310,16 320,15 328,53 336,02 342,89 349,32 355,40 361,20 366,75 372,11 

90 310,73 321,06 329,72 337,45 344,56 351,21 357,49 363,48 369,22 374,76 

95 311,27 321,92 330,84 338,81 346,14 352,98 359,46 365,63 371,55 377,26 

100 311,78 322,72 331,90 340,09 347,62 354,66 361,32 367,67 373,75 379,62 

105 312,26 323,48 332,90 341,30 349,03 356,25 363,08 369,59 375,83 381,85 

110 312,71 324,20 333,84 342,44 350,35 357,74 364,73 371,40 377,79 383,95 

115 313,14 324,88 334,73 343,52 351,60 359,15 366,30 373,11 379,64 385,93 

120 313,54 325,52 335,57 344,54 352,78 360,49 367,77 374,72 381,38 387,80 

125 313,92 326,13 336,36 345,50 353,89 361,74 369,17 376,24 383,03 389,57 

130 314,28 326,70 337,11 346,40 354,94 362,93 370,48 377,68 384,58 391,24 

135 314,62 327,23 337,81 347,25 355,93 364,05 371,72 379,04 386,05 392,81 

140 314,94 327,74 338,48 348,06 356,87 365,10 372,89 380,32 387,44 394,30 

145 315,24 328,22 339,11 348,82 357,75 366,10 374,00 381,52 388,74 395,70 

150 315,53 328,67 339,70 349,54 358,58 367,04 375,04 382,66 389,97 397,02 

155 315,80 329,10 340,26 350,22 359,37 367,93 376,02 383,74 391,14 398,27 

160 316,05 329,50 340,79 350,86 360,11 368,77 376,95 384,75 392,24 399,45 

165 316,29 329,88 341,28 351,46 360,81 369,56 377,83 385,71 393,27 400,56 

170 316,52 330,24 341,75 352,03 361,47 370,30 378,65 386,61 394,25 401,61 

175 316,73 330,58 342,20 352,57 362,10 371,01 379,43 387,47 395,17 402,60 

180 316,93 330,90 342,62 353,07 362,69 371,67 380,17 388,27 396,04 403,53 

185 317,12 331,20 343,01 353,55 363,24 372,30 380,87 389,03 396,86 404,41 

190 317,30 331,49 343,38 354,00 363,76 372,89 381,52 389,75 397,64 405,24 

195 317,47 331,75 343,74 354,43 364,26 373,45 382,14 390,43 398,37 406,03 
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250 318,81 333,88 346,52 357,80 368,17 377,86 387,03 395,77 404,16 412,23 

255 318,89 334,01 346,69 358,01 368,41 378,14 387,34 396,11 404,52 412,63 

260 318,97 334,14 346,86 358,21 368,65 378,41 387,63 396,43 404,87 412,99 

265 319,05 334,26 347,01 358,40 368,87 378,65 387,91 396,73 405,19 413,34 

270 319,12 334,37 347,16 358,58 369,07 378,89 388,17 397,01 405,50 413,67 

275 319,18 334,47 347,30 358,75 369,27 379,11 388,41 397,28 405,79 413,98 

280 319,25 334,57 347,43 358,91 369,46 379,32 388,64 397,53 406,06 414,28 

285 319,31 334,67 347,56 359,06 369,63 379,51 388,86 397,77 406,32 414,55 

290 319,36 334,76 347,67 359,20 369,79 379,70 389,07 398,00 406,56 414,82 

295 319,42 334,84 347,78 359,33 369,95 379,88 389,26 398,21 406,79 415,06 

300 319,47 334,92 347,89 359,46 370,10 380,04 389,45 398,41 407,01 415,29 

305 319,51 335,00 347,99 359,58 370,23 380,20 389,62 398,60 407,21 415,51 

310 319,56 335,07 348,08 359,69 370,37 380,34 389,78 398,78 407,41 415,72 

315 319,60 335,14 348,17 359,80 370,49 380,48 389,94 398,95 407,59 415,92 

320 319,64 335,20 348,25 359,90 370,60 380,62 390,08 399,11 407,76 416,10 

325 319,68 335,26 348,33 359,99 370,71 380,74 390,22 399,26 407,92 416,28 

330 319,71 335,31 348,40 360,08 370,82 380,86 390,35 399,40 408,08 416,44 

335 319,75 335,37 348,47 360,17 370,92 380,97 390,47 399,53 408,22 416,60 

340 319,78 335,42 348,54 360,25 371,01 381,07 390,59 399,66 408,36 416,74 

345 319,81 335,46 348,60 360,32 371,09 381,17 390,70 399,78 408,49 416,88 

350 319,83 335,51 348,66 360,39 371,18 381,26 390,80 399,89 408,61 417,01 

355 319,86 335,55 348,71 360,46 371,25 381,35 390,89 400,00 408,72 417,13 

360 319,89 335,59 348,76 360,52 371,33 381,43 390,99 400,10 408,83 417,25 

365 319,91 335,63 348,81 360,58 371,40 381,51 391,07 400,19 408,93 417,36 

370 319,93 335,66 348,86 360,64 371,46 381,58 391,15 400,28 409,03 417,46 

375 319,95 335,70 348,90 360,69 371,52 381,65 391,23 400,36 409,12 417,56 

380 319,97 335,73 348,94 360,74 371,58 381,72 391,30 400,44 409,21 417,65 

385 319,99 335,76 348,98 360,79 371,64 381,78 391,37 400,52 409,29 417,74 

390 320,01 335,79 349,02 360,83 371,69 381,84 391,44 400,59 409,36 417,82 

395 320,03 335,81 349,05 360,87 371,74 381,89 391,50 400,65 409,44 417,90 

400 320,04 335,84 349,09 360,91 371,78 381,95 391,56 400,72 409,50 417,97 

405 320,06 335,86 349,12 360,95 371,83 381,99 391,61 400,78 409,57 418,04 

410 320,07 335,88 349,15 360,99 371,87 382,04 391,66 400,83 409,63 418,11 

415 320,08 335,91 349,18 361,02 371,91 382,08 391,71 400,89 409,69 418,17 

420 320,10 335,92 349,20 361,05 371,94 382,13 391,76 400,94 409,74 418,22 

425 320,11 335,94 349,23 361,08 371,98 382,16 391,80 400,98 409,79 418,28 

430 320,12 335,96 349,25 361,11 372,01 382,20 391,84 401,03 409,84 418,33 

435 320,13 335,98 349,27 361,14 372,04 382,24 391,88 401,07 409,89 418,38 

440 320,14 335,99 349,29 361,16 372,07 382,27 391,91 401,11 409,93 418,43 

445 320,15 336,01 349,31 361,18 372,10 382,30 391,95 401,15 409,97 418,47 

450 320,16 336,02 349,33 361,21 372,12 382,33 391,98 401,18 410,01 418,51 

455 320,17 336,04 349,35 361,23 372,15 382,36 392,01 401,22 410,04 418,55 

460 320,17 336,05 349,36 361,25 372,17 382,38 392,04 401,25 410,08 418,58 

465 320,18 336,06 349,38 361,27 372,19 382,41 392,07 401,28 410,11 418,62 

470 320,19 336,07 349,39 361,28 372,21 382,43 392,09 401,30 410,14 418,65 

475 320,20 336,08 349,41 361,30 372,23 382,45 392,12 401,33 410,17 418,68 

480 320,20 336,09 349,42 361,32 372,25 382,47 392,14 401,36 410,19 418,71 

485 320,21 336,10 349,43 361,33 372,27 382,49 392,16 401,38 410,22 418,74 

490 320,21 336,11 349,44 361,34 372,28 382,51 392,18 401,40 410,24 418,76 

495 320,22 336,12 349,45 361,36 372,30 382,53 392,20 401,42 410,27 418,79 

500 320,22 336,13 349,46 361,37 372,31 382,54 392,22 401,44 410,29 418,81 

 


