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KVITOVÁ, H. Ověření požárního větrání sportovní haly prostřednictvím matematického 

modelování: diplomová práce, Ostrava: VŠB-TU, 2012. 66 s. 

 

Diplomová práce se zabývá popisem nuceného požárního větrání sportovní haly, 

problematikou projektování ZOKT a využitím matematického modelu typu pole pro ověření 

navržených systému nuceného požárního větrání. Úvodem jsou podány informace o kouři, 

jeho toxicitě a rizikových faktorech. V následujících kapitolách je zahrnut přehled PBZ 

a podmínky a zásady pro navrhování ZOKT stavebních objektů včetně mezinárodních 

předpisů. Samostatná kapitola se věnuje představě o stavebním a dispozičním řešení sportovní 

haly a popisuje dva různé projekty ZOKT. Významnou část diplomové práce tvoří kapitoly 

zaměřující se na popis a praktické využití programu Fire Dynamics Simulator včetně simulací 

logických návazností posuzovaných systému ZOKT. Závěr práce podávají informace a fakta 

o účinnosti daných systému ZOKT dle provedené simulace v matematickém modelu 

a vyhodnocuje optimální řešení. 
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The disertation deals with the description of the fire forced ventilation of the Sports 

Hall, the issue of designing ZOKT and using a mathematical model of the type of field for the 

verification of the proposed system of fire forced ventilation. By way of introduction are 

submitted information about the smoke, its toxicity and risk factors. In the following chapters 

is included an overview of a fire-safety devices and the conditions and principles for the 

design of ZOKT building objects including international regulations. Individual chapter gives 

an idea about the construction and process layout of  sports hall and describes two different 

projects ZOKT. An important part of the tehsis constitute chapters focusing on the description 

and practical application of Fire Dynamics Simulator program including simulations of 

logical connections, assessed in the system ZOKT. The conclusion of the work submitted 

information and facts about the effectiveness of the system of ZOKT according to the 

simulation in the mathematical model and evaluating the optimal solution. 
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Úvod 

Lední hokej je pro český národ stejně jako pro Angličany fotbal, Španěly korida 

a pro Američany basketball. Má své kouzlo výhry, pokory, bratrství a atmosféry. Právě 

atmosféra hraje v zápasech hokejistů mnohdy klíčovou roli. Každý klub se tedy snaží, 

poskytnou svým hráčům kvalitní kluziště, zázemí a komfortní podívanou pro diváky. Staví se 

obrovské sportovní haly, které ve své podstavě představují monumentální architektonická 

díla. Zejména u těchto objektů se musí klást velký důraz na požární bezpečnost staveb, 

na dobrou koordinaci PBZ a jejich dimenzování. Právě instalace PBZ může pozitivně 

i negativně ovlivnit požární bezpečnost řešeného objektu.  

 Úkolem této práce je posoudit nucené požární větrání sportovní haly. Byly vybrány 

dvě varianty návrhu ZOKT. Rozdíl mezi těmito variantami je především v počtu požárních 

ventilátorů, jejich výkonů, rozdělení požárního úseku sportovní haly na kouřové sekce, a zda 

použít, či nepoužít kouřové zábrany.  

 Protože je nemožné ve skutečných objektech provádět testy a pokusy, byl vybrán 

počítačový program, který svou podstatou a provedením nejúčinněji a nejpravděpodobněji 

nasimuluje vzniklý případný požár a ověří tak účinnost nuceného požárního větrání. 

 Sportovní haly ve většině případů slouží i k jiným účelům, např. koncerty, 

výstavnictví, exhibice apod. 

 Pro ověření nuceného požárního větrání sportovní haly byl použit program zvaný 

FDS (Fire Dynamics Simulation), který propočítává rozvoj požáru a kouře (tok tekutin) 

pomocí třídimenzionálních časově závislých nelineárních parciálních diferenciálních rovnic. 

Požár byl navrhnut na nejtěžší variantu požárního zatížení a to pro výstavnictví. Grafické 

znázornění a vytvoření objektu haly bylo zrealizováno v grafickém uživatelském rozhraní 

pro FDS, znaném PyroSim. 

 Na základě vstupních parametrů, rozvoje požáru, velikosti objektu a jeho 

dispozičního řešení, použitých stavebních materiálu a především instalovaného druhu ZOKT 

znázorní program FDS zcela reálně situaci, kdy došlo k danému požáru a na základě této 

simulace bude možno posoudit, který z navržených systému ZOKT odpovídá normativním 

požadavkům, je praktičtější, bezpečnější a hlavně optimistický. 

  



 

2 

 

1. Rešerše 

Zařízení pro odvod kouře a tepla, které patří mezi vyhrazené druhy požárně 

bezpečnostních zařízení, je zařízení, s jehož pomocí můžeme lépe chránit osoby, zvířata 

a majetek při požáru. Při správné funkčnosti tohoto zařízení je možno i účinně ochránit mnohé 

hodnoty, především tu nejdůležitější, lidský život. Bohužel mohou nastat situace, kdy 

v případě požáru, ať už to obytných budov, muzeí, obchodních center, kde jsou instalována 

zařízení pro odvod kouře a tepla, v důsledku špatné instalace nebo projektu PBZ, neplní 

ZOKT svou funkci. Tato skutečnost může mít vliv na bezpečnost evakuovaných osob. Proto 

je zcela zásadní dbát na správnost projektu a realizaci zařízení pro odvod kouře a tepla.  

Jak co nejefektivněji a nejúčinněji projektovat zařízení pro odvod kouře a tepla, aby 

v objektech, kde je jej zapotřebí, splnilo svou základní funkci s ohledem na různorodost 

a architektonické řešení staveb, tak, aby ochránilo naše životy a životy našich blízkých! 

 Při hledání odpovědi na tuto otázku jsem čerpala informace především z českého 

kodexu norem ČSN 73 08xx – požární bezpečnost staveb. Protože Česká republika je 

členským státem Evropské unie a jako takovýto stát se řídí i předpisy platnými v Evropském 

společenství. Zabývala jsem se tedy i předpisy evropskými, podle kterých se v České 

republice rovněž projektuje požární větrání. Široký přehled a sortiment informací a dat jsem 

získávala prostřednictvím Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, jejichž publikace 

řady SPBI SPEKTRUM xx tvoří kvalitní sbírky a poznatky z oboru požárního inženýrství 

a umožňují prohloubení a zkvalitnění vědomostí.  

 Instalace požárního větrání jako součást stavebního objektu je problematická 

především z hlediska účelu stavby. Nejzávažnější situace nastávají v případech, kdy 

na relativně malém prostoru se soustřeďuje velké množství osob, tedy shromažďovací 

prostory. 

 Tato diplomová práce řeší specifický shromažďovací prostor, a to typickou sportovní 

halu. Pro zpracování tématu mé diplomové práce mi byly poskytnuty odborné konzultace 

především ohledně vytvoření modelu sportovní haly s konkrétními požadavky. 

 Sportovní hala a návrhový požár jsou vytvořeny v matematickém modelu typu pole, 

což je sofistikovaný program primárně postavený na výpočetní technologii CFD 

„Computational Fluid Dynamics“. Na této technologii je vyvinuto v posledních letech řada 

počítačových programů, které řeší rovnice popisující proudění tekutin. Matematické modely 

typu pole slouží k simulaci požáru a k možnosti řešit požární aplikace. Publikace 
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SPBI SPEKTRUM 73 [5] nastiňuje základní koncept matematického modelování požáru. 

Snaží se poukázat na praktická uplatnění požárních modelů a seznámit se základními 

softwarovými nástroji. Využití matematických modelů je možné především při modelování 

požární situace u velkorozměrových objektů nebo při zjišťování příčin požáru.  

 Matematické modely požáru slouží tedy především k ověření návrhu požární 

bezpečnosti staveb. Jejich podstatná schopnost je simulace pohybu kouře a stanovení jeho 

teploty a koncentrace. Byla vytvořena široká řada modelů pro ověření této schopnosti (např. 

obchodní a zábavní centrum „Xanadu“ ve Španělsku).  

 Pro matematický model požáru sportovní haly jsem využila nekomerční model typu 

pole vyvinutý americkou organizací NIST. Fire Dynamics Simulator (FDS) se vyvíjí již řadu 

let a zpřístupněn je od roku 2000. Na webových stránkách této organizace 

(http://www.fire.nist.gov/fds/index.html) je FDS volně stažitelná třicetidenní verze, ale 

především je zde dán k dispozici manuál k programu (User´s Guide [19]), který byl pro mne 

nástrojem pro vytvoření řešeného modelu požáru sportovní haly. Nedílnou součástí při 

zpracování stavební konstrukce, dispozičního řešení a definici materiálu tvořil PyroSim, což 

je grafické uživatelské rozhraní pro FDS. Toto uživatelské rozhraní, jehož manuál (Pyrosim 

Manual [20]), je rovněž volně dostupný na webových stránkách PyroSimu 

(http://www.thunderheadeng.com/pyrosim), mi umožnilo přesnější a rychlejší zadávání 

geometrických tvarů a jednotlivých komponent. FDS jsem praktikovala jak normativní, tak 

inženýrské postupy. 

 Základní informace o projektování a podmínkách požárního větrání stavebních 

objektů jsem získala z českých normativních předpisů, především z ČSN 73 0802 [8], ČSN 

73 0804 [9], ČSN 73 0810 [10], ČSN 73 0831 [11] a ČSN 73 0845 [12]. Podstatnou část 

těchto informací tvoří příloha H ČSN 73 0802[8], kde jsou uvedeny postupy pro výpočet 

požárního větrání s odkazem právě na evropské normativní předpisy. Zabývala jsem se tedy 

předpisy, ve kterých jsou zakomponovány mezinárodní metodiky návrhu požárního odvětrání. 

Jedná se o evropské normy řady ČSN EN 12101, zvláště pak části ČSN EN 12101 – 1 [13], 

ČSN EN 12101 -3 [14] a ČSN EN 12101 – 5 [15]. Získáním dat z těchto národních 

a mezinárodních předpisů jsem vytvořila přehled o základních vstupních parametrech 

a významných faktech, které zásadním způsobem ovlivní návrh a funkčnost zařízeni 

pro odvod kouře a tepla. Pro lepší orientaci v předpisech evropských jsem čerpala data 

z publikace SPBI SPEKTRUM 56 [6]. Tato publikace přichází s konkrétním popisem 
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požárně inženýrského posouzení. Zaměřuje se na odlišné postupy plnění technických 

podmínek požární ochrany. Ve své podstatě se zabývá a vysvětluje postupy odlišné 

od českých normativních předpisů (mezinárodní). 

 Na základě vytvořeného systému vstupních parametrů a způsobu projektování ZOKT 

jsem mohla posoudit dva divergentní způsoby návrhu nuceného požárního větrání sportovní 

haly. V obou případech se jedná o požární větrání s přirozeným přívodem vzduchu a nuceným 

odvodem zplodin hoření. Jsou použity požární certifikované ventilátory o stejném výkonu.  

Napájení požárních ventilátorů je zajištěno ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, z toho se 

počítá spuštění maximálně dvou sekcí. První varianta ZOKT vychází z normativních 

požadavků a filozofie rozdělení požárního úseku na kouřové sekce pomocí kouřových zábran. 

Prostor sportovní haly je rozdělen na čtyři kouřové sekce oddělené kouřovými zábranami 

a v každé sekci je po 12 ks stěnových požárních ventilátorů. Sportovní hala je určena 

i pro jiné druhy využití, než sport. Dimenzování ventilátorů je vztaženo na nejtěžší variantu 

požárního zatížení, která se zde uvažuje, a to na výstavnictví. Druhá varianta vychází 

z inženýrských postupů. Prostor sportovní haly je rozdělen do pěti kouřových sekcí, nejsou 

použity kouřové zábrany (jen imaginární hranice sekcí) a každá sekce je opatřena 5 ks 

stěnovými požárními ventilátory, z toho pátá sekce je kruhová a jsou v ní instalovány stropní 

požární ventilátory. Dimenzování ventilátorů vychází ze stejného zatížení, jako první varianta 

návrhu ZOKT. 

 Pro model požáru a tedy definování vývinu zplodin hoření jsem použila metodický 

návod k vypracování dokumentace zdolávání požáru [3], vydaný MV a zpracovaný 

Ing. Zdeňkem Hanuškou. Použila jsem postup a výpočtovou metodiku pro volný rozvoj 

požáru pro daný druh zařízení a s lineární rychlostí odhořívání definovanou pro stánky.  

 Oba návrhy ZOKT jsem v modelu prakticky nadefinovala včetně logických 

návazností požárně bezpečnostních zařízení (není uvažováno se stabilním hasicím zařízením). 

Dále jsem vytvořila v modelu haly model volného rozvoje požáru s rostoucí plochou požáru 

a rychlostí uvolňování tepla. Požár je umístěn přímo na hrací ploše. Doba rozvoje požáru, 

respektive doba celé simulace je stanovena na 15 min., kdy se předpokládá zásah jednotek 

požární ochrany. 

 Výsledky matematického modelování a simulace požáru ověří funkčnost požárního 

větrání. Ukáže u rozdílných variant ZOKT, jakým způsobem je prostor sportovní haly 

odvětrán, jaké časové intervaly jsou zapotřebí, kdy dojde či nedojde k nežádoucímu zakouření 
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požárního úseku haly, zda reálná doba zakouření není kratší než doba evakuace osob, jaké 

hodnoty teplot jsou v prostoru požáru dosaženy, jakými teplotami jsou namáhány stavební 

konstrukce a zda požární odvětrání splňuje svou základní funkci. Model požáru poukáže 

i na optimalizaci umístění požárních ventilátorů či úpravě jejich výkonů a počtu a především, 

která varianta požárního zatížení je účinnější. 
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2. Kouř, jeho definice a charakteristiky zplodin hoření 

2.1 Kouř 

Kouř vzniká při termickém rozkladu a hoření organických látek. Hoření látek je 

doprovázeno vývinem světelné a tepelné energie. Uvolněné teplo působí na okolní hořlavé 

látky. Ty na teplo reagují rozdílně podle skupenství látky. Plyny se zahřívají, u kapalin se 

zvyšuje intenzita vypařování a u pevných látek dochází k tepelnému rozkladu. Vzniklé plyny 

a páry se mísí se vzduchem a hoří. Proces hoření je oxidačně exotermická reakce, kdy kromě 

tepla a světla vznikají nové látky, nazývané zplodiny hoření, spaliny nebo kouř.  

Kouř je disperzní aerosol, v němž jsou zastoupeny látky ve třech kupectvích – plyny 

a páry, kapalné částice a částice pevné. 

Plynná složka kouře je tvořena plyny obsaženými ve vzduchu a produkty rozkladu 

oxidovanými i neoxidovaný. Tyto plyny akumulují část tepla a s rostoucí teplotou zvětšují 

svůj objem, snižuji svou měrnou hmotnost (jsou lehčí než vzduch) a stoupají směrem vzhůru.  

Kapalná složka obsahuje mlhu, zkondenzované páry vzniklé při tepelné degradaci 

hořlavých látek. 

Tuhé částice jsou zastoupeny popelem, tuhými hořlavými látkami i žhoucími 

a hořícími, prachem a především saze, které jsou produktem karbonizace hořlavých plynů 

a par. Nejvýraznějším faktorem pro vznik sazí je hořící plocha a objem difúzní zóny. Čím 

větší je hořící plocha, tím obtížněji dochází k oxidaci plynné hořlaviny a tím také více těchto 

plynů karbonizuje. Zcela stejné je to i při narůstajícím objemu difúzní zóny nad povrchem 

tuhé nebo kapalné hořlaviny [2]. 

 

 

Obrázek 1 – požár budov s obrovským vývinem kouře 



 

7 

 

2.2 Toxicita zplodin hoření 

Látky, které nejčastěji při požárech hoří, jsou organického původu (např. dřevo, 

textil, atd.). V kouři se tedy nejčastěji vyskytují oxidy dusíku, uhlíku a další oxidy, vodní páry 

apod. 

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

produktům hoření patří zejména oxid uhelnatý, oxid siřičitý, oxid fosforečný, oxid dusíku, 

fosgen, fluorovodík, chlorovodík, sirovodík a další. Jejich přítomnost v kouři záleží 

především, zda tyto složky jsou obsaženy v látce, která hoří [7].  

Zda se v prostoru hoření vyskytuje oxid uhličitý nebo oxid uhelnatý záleží 

na okolnostech možnosti větrání a na dokonalosti či nedokonalosti procesu hoření. Při 

dostatku vzduchu dochází k dokonalému hoření a vzniká oxid uhličitý. Při nedostatku 

vzduchu vzniká při nedokonalém hoření oxid uhelnatý, který váže na sebe hemoglobin 200 x 

rychleji než oxid uhličitý a znemožňuje tak okysličování červených krvinek. Pro lidský 

organismus je nebezpečný již při nízkých koncentracích. Dochází k prudké otravě organismu. 

 

 

Obrázek 2 – složky obsažené v kouři 

 



 

8 

 

2.3 Rizikové faktory spojené s vývojem kouře 

Riziko spojené s vývojem kouře je velice vážné. Ze statistik vyplývá, že důsledky 

způsobené kouřem jsou mnohem závažnější, než přímými účinky hoření. V důsledku kouře 

umítá většina obětí požáru. Kouř způsobuje větší přímé i následné hmotné škody [2]. 

 Hlavní rizikové faktory jsou uvedeny v následujícím diagramu na Obrázku 3. 

 

 

Obrázek 3 – hlavní rizikové faktory kouře [2] 
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Teplota kouře a její 
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stavební konstrukce 

Vznik plynů a par 
při nedokonalém 
hoření tvořících 

výbušné 
koncentrace 
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3. Obecné požadavky na požárně bezpečnostní zařízení 

Základním úkolem požární ochrany je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu životů 

a zdraví občanů a majetku před požáry. 

Při navrhování staveb musí být mimo jiné prokázána a řešena požární bezpečnost této 

stavby. Požární bezpečnost se řeší v samostatném dokumentu, který je nedílnou součástí 

projektové dokumentace. Jedná se o požárně bezpečnostní řešení (PBŘ), jehož náležitosti jsou 

blíže specifikovány ve vyhlášce 246/2001 Sb. [16] a ve vyhlášce 23/2008 Sb. [18] 

v návaznosti na zákon 133/1985 Sb., [17] o požární ochraně. Vyhláška 23/2008 Sb. [18] se 

dále odkazuje na jednotlivé normy, podle kterých se konkrétní stavby projektují. 

Při projektování požárně bezpečnostních zařízení se postupuje podle normativních 

požadavků. Návrhy požárně bezpečnostních zařízení jsou nedílnou součástí PBŘ. 

Projektování PBZ se zabezpečuje prostřednictvím odborně způsobilé osoby pro tuto 

činnost. Bližší specifika projektování PBZ jsou uvedeny ve vyhlášce 246/2001 Sb. [16] v §5. 

3.1 Druhy požárně bezpečnostních zařízení 

Při požáru dochází ke kumulaci velkého množství tepla a zplodin hoření pod stropem 

v horních částech objektu. Kouř v průběhu požáru, není- li odváděn, zvětšuje svůj objem, 

snižuje viditelnost a znemožňuje zásah jednotek požární ochrany a záchranu osob, zvířat 

a majetku. Již samotné teplo představuje pro objekt, v němž hoří, velké nebezpečí, protože 

teplota zplodin hoření pod stropem může překročit kritickou teplotu únosností stavebních 

materiálů. Z těchto důvodů se do výstavby složitých objektů projektují požárně bezpečnostní 

systémy, které mají za úkol snížit intenzitu případného požáru a zajistit snadnou evakuaci 

osob či umožnit účinný zásah jednotkám požární ochrany. 

Dle vyhlášky 246/2001 Sb. [16] o požární prevenci jsou uvedeny druhy požárně 

bezpečnostních zařízení v §2. 
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Obrázek 4 - druhy PBZ 

 

3.2 Vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení 

Vyhláška 246/2001 Sb. [16] o požární prevenci stanovuje specifické požadavky 

pro montáž především vyhrazených druhů požárně bezpečnostních zařízení, jenž mnohdy 

tvoří více funkčních komponentů a často není jejich projektování vymezeno normativními 

požadavky, ale projekčními předpisy. 

Při montáži požárně bezpečnostního zařízení musí být dodrženy podmínky vyplývající 

z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy stanovené 

v průvodní dokumentaci výrobce. 

Podmínky znalostí, praktických dovedností, popřípadě technického vybavení osob 

provádějících tyto činnosti mohou být stanoveny v průvodní dokumentaci výrobců požárně 

bezpečnostních zařízení. Rozsah a obsah takto stanovených podmínek musí odpovídat 

právním předpisům a příslušným normativním požadavkům [16]. 

 

Obrázek 5 - vyhrazené druhy PBZ 
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3.3 Požadavky na PBZ dle vyhlášky 23/2008 Sb. ve znění vyhlášky 

268/2011 Sb.  

Vyhláška 23/2008 Sb.[18], která upravuje technické podmínky požární ochrany 

staveb odkazuje §14 na nutnost vybavení objektu PBZ v souladu s českými technickými 

normami. Dále stavovuje pro rodinné domy, bytové domy, ubytovací zařízení, zdavotnická 

zažízení, zažízení sociální péče a stavbu zařízení staveniště nutnost vybavení stavby 

zařízením autonomní detekce a signalizace. 

3.4 Společné požadavky pro PBZ 

Upřesnění požadavků na stavební výrobky a stavební konstrukce, popř. požárně 

bezpečnostní zařízení je zahrnuto v ČSN 73 0810 [10]. Nejvíce upřesňujících požadavků 

na druhy požárně bezpečnostních zařízení jsou vznesena na zařízení pro odvod kouře a tepla. 

Instalace ZOKT musí být zajištěna alespoň v případech stanovených v normách řady 

ČSN 73 08xx.  

Protože je ZOKT instalováno do objektů různých rozměrů a dispozičního řešení, 

musí návrh ZOKT vycházet z konkrétních podmínek odvětrávaného prostoru a to zejména 

jeho požárním zatížením (požární riziko), geometrických tvarů, doby evakuace osob a doby 

do zásahu požárních jednotek. 

Odvětrávaný požární úsek je rozdělen na jednu nebo více kouřových sekcí. Kouřová 

sekce je základní jednotkou, pro kterou je navrhováno zařízení na odvod kouře a tepla. 

Jednotlivé kouřové sekce v požárním úseku, kde je více kouřových sekcí, jsou odděleny 

kouřovými zábranami, stavebními konstrukcemi apod. 

ZOKT se projektuje pro jednotlivé kouřové sekce podle zásad uvedených v ČSN 73 

0802 [8] a ČSN 73 0804 [9] a navrhuje se pro přirozený nebo nucený odvod kouře a tepla.  

V důsledku tepelného namáhání zařízení se horké plyny člení podle své teploty T 

a podle tohoto členění se ZOKT navrhují. 
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Obrázek 6 – členění ZOKT podle teploty T 

 

U obou provedení ZOKT musí výtoky horkých plynů ústit vně objekt. Praktická 

řešení této podmínky jsou dvě následující řešení.  

Výtoky horkých plynů jsou vedeny přímo ve střešní či stropní nebo v jiné konstrukci 

aniž by k tomu bylo třeba potrubních systémů. Druhá možnost je výtoky horkých plynů 

zajistit právě potrubními systémy, popř. šachtami, které ústí vně objekt.  

 

 

 

  

ZOKT 

u přirozeného 
odvodu 

T ≤ 300 °C, které dosáhnou do 5 min. 

300 °C ≤ T ≤ 600 °C, které dosáhnou do 5 min. 

T ˃ 600 °C, které dosáhnou v době delší než 10 min.   
s přírustkem T 0,9 K·s-1 až 1,1 K·s-1 

u nuceného 
odvodu 

T ≤ 200 °C, které dosáhnou za 5 - 10 min. 

200 °C < T < 300 °C, které dosáhnou za  5 - 10 min. 

300 °C < T < 400 °C, které dosáhnou za  5 - 10 min 

400 °C < T < 600 °C, které dosáhnou za  5 - 10 min 

T ˃ 600 °C, reprezentační teplota je 842 °C 



 

13 

 

4. Zařízení pro odvod kouře a tepla 

Dle vyhlášky 246/2001 Sb. [16] o požární prevenci patří zařízení pro odvod kouře 

a tepla do vyhrazených druhu požárně bezpečnostních zařízení. 

Instalací tohoto zařízení v objektech jsou vytvořeny optimální podmínky pro 

bezpečnou záchranu osob, zvířat a majetku a odvodem horkých plynů a zplodin hoření je také 

potlačen rozvoj požáru v jeho počátečním stádiu a omezen negativní vliv toxických vlastností 

kouře na mechanické vlastnosti stavebních konstrukcí a materiálů. 

 Odvod horkých plynů a zplodin hoření je řešen:  

 přirozeným odtokem plynů a přítokem vzduchu, nebo 

 přirozeným odtokem plynů a nuceným přítokem vzduchu, nebo 

 nuceným odtokem plynů a přirozeným přítokem vzduchu, nebo 

 nuceným odtokem plynů a přítokem vzduchu [6] 

 

4.1 rozdělení zařízení pro odvod kouře a tepla 

ZOKT se rozděluje podle fyzikálního principu, který při návrhu používáme. 

 

Obrázek 7 - fyzikální principy navrhování ZOKT 

princip funkčnosti 
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podtlaku nebo přetlaku v místnosti nebo 
kouřové sekci nuceným odsáváním nebo 

přisáváním vzduchu. Toto proudění je 
způsobeno aktivním zařízením - 

požárními ventilátory. Při nuceném 
přívodu vduchu musí být zajištěn takový 
výkon ventilátoru, že přiváděný vdzuch 
nerozvíří kouř v požárním úseku nebo 

kouřové sekci. 

ZOKT 
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tepla 
Zařízení pro nucený odvod kouře a tepla 
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4.2 Princip návrhu zařízení pro odvod kouře a tepla 

 Návrh ZOKT vychází z řady důvodů a účelů, z nichž má plnit vždy konkrétní úkol 

nebo kombinaci daných úkolů v logické návaznosti. Úkoly jsou jednoznačně definovány. 

ZOKT je ve své podstatě prostředek k plnění těchto úkolů. 

Mezi nejdůležitější úkoly požárního větrání patří: 

 Udržet vrstvu horkých zplodin hoření a kouře v předem stanovené výšce nad podlahou 

nebo udržovat kouřové vrstvy nad podlahou ve výšce potřebné pro evakuaci osob. 

 Korigovat teplotu vrstvy horkých plynů pod střechou nebo stropem objektu tak, aby 

bylo zamezeno nebo alespoň dočasně zabráněno porušení a zřícení nosné konstrukce 

v důsledku překročení kritických teplot materiálů.  

 Umožnit hasičům nalezení ohniska požáru a bezpečnější přístup k němu v zakouřeném 

prostoru. 

 Zmenšit rozsah škod na uskladněných materiálech a zboží, které vznikají jednak 

přímým působením tepla a kouře a jednak nepřímo, v důsledku nepřesného hašení 

proudy vody v zakouřeném objektu 

 Zmenšit rozsah škod způsobených vodou při otevření nadměrného počtu hlavic 

Sprinklerova hasicího zařízení i mimo oblast nad hořícím materiálem díky šířícím se 

horkým zplodinám hoření pod stropem místnosti. 

 Snížit riziko přenosu požáru na sousední objekty. 

 Snížit riziko přenosu požáru v objektu šířením vrstvy horkých plynů pod stropem 

místnosti nebo přenosu požáru na střešní plášť. 

 Udržovat příjemné makroklima během roku (využití systémů nejen pro podmínky 

požáru, ale také pro běžné větrání ve výrobním procesu) [1]. 

4.3 Vybavení objektu ZOKT dle českých norem řady 73 08xx 

Objekt je nutno vybavit zařízením pro odvod kouře a tepla, pokud je tento požadavek 

vznesen českou technickou normou pro konkrétní stavbu, která je součástí kodexu norem 

požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx.  

Zásadním úkolem tohoto kodexu norem požární bezpečnosti staveb je mít bezpečný 

objekt, především z hlediska evakuace osob, členění objektu do PÚ, požární odolnosti 

stavebních konstrukcí. Instalace PBZ umožňuje projektantovi řešícímu požární bezpečnost 

objektu zejména:  
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 Zvětšit mezní rozměr požárního úseku 

 Prodloužit délky nechráněných únikových cest 

 Snížit požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 

Mezi hlavní normy řešící nutnost vybavení objektu ZOKT patří ČSN 73 0802 [8], 

ČSN 73 0804 [9], ČSN 73 0810 [10] ČSN 73 0831 [11], ČSN 73 0845[12]. 

 Další postupy nejen pro projektování ZOKT, ale i zkušebnictví vyplývají 

z evropských předpisů a norem např. ČSN EN 12101 – 1 [13], ČSN EN 12101 – 3 [14], 

ČSN P CEN/TR 12101 – 5 [15] a různých návrhových metodik. 

4.4 Návrhové metody 

Pro navrhování ZOKT je využívána široká škála návrhových metodik. Z hlediska 

návrhových postupů lze metodiky rozdělit na: 

 Výpočtové 

 Tabulkové 

 Kombinované [6] 

Přehled několika metodik je uveden v Tabulce 1. Návrhové metody jsou rozděleny 

z řady hledisek. 
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Tabulka 1 – přehled metodik pro výpočet ZOKT [6] 

Druh metody Původ 
Převažující návrhový 

postup 

Aktual bulletin Speciál 20, 

Příloha H ČSN 73 0802 
Česká republika Kombinovaný 

ČAP CEA 4020 Česká republika Tabulkový 

DIN 18 232 (část 2 a 5) Německo Tabulkový 

NFS 61-938 – NFS 61-940 Francie Tabulkový 

ČSN P CEN/TR 12 101-5 Mezinárodní Výpočtový 

TRVB S 125 Rakousko Výpočtový 

NFPA 92B USA Výpočtový 

NFPA 204 USA Výpočtový 

Metodika Cotl International Velká Británie Výpočtový 

Návrh s využitím obecných 

fyzikálních vztahů 
- Výpočtový 

 

 

Rozsah návrhových metod je značný. Odlišné návrhové metodiky vyžadují různé 

vstupní data, proto jejich výsledky jsou mnohdy nesrovnatelné. 
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5. Zásady pro navrhování požárního odvětrání stavebních 

objektů 

Požární odvětrání stavebních objektů je řešeno ve všech vyspělých zemích, které mají 

zásadním způsobem stanovené předpisy řešící požární bezpečnost staveb a podle kterých se 

pak požární odvětrání zahrnuje do projektu stavby.  

V České Republice platí kodex norem ČSN 73 08xx , který se od roku 1977 neustále 

vyvíjí. Kromě přísnějších podmínek na požární bezpečnost staveb, vývoj normativních 

požadavků daných českými normami směřuje k požadavkům norem evropských.  

Zásady pro navrhování požárního odvětrání stavebních objektů je prakticky řešeno 

v příloze H ČSN 73 0802 [8], jejíž záměrem je stanovit zásady řešení požárního větrání, 

jakožto součást řešení požární bezpečnosti objektu. 

V podstatě tato příloha navádí projektanta při navrhování ZOKT takovým způsobem, 

aby splnil požadavky evropského přepisu ČSN P CEN/TR 12101-5 [15]. Tato předběžná 

česká technická norma, vydaná v březnu 2008, slouží především pro ověření metodiky 

projektování ZOKT a je stále ve formě návrhu a pouze v anglickém jazyce. Předmětem této 

normy jsou poskytnuté postupy uvedené v následující citaci.  

„Tato technická norma poskytuje doporučení a návody na funkční a výpočetní metody 

pro projektování zařízení pro odvod kouře a tepla. Je určena pro všechny typy budov, včetně 

nákupních a zábavných center, složitých architektonických staveb, staveb určených 

pro shromažďování osob, parkovišť, atd.“ [15]. 

Výchozím předpokladem pro navrhování požárního větrání, uvedené v příloze H 

ČSN 73 0802 [8], je skutečnost, že požární větrání je dimenzováno na určitý rozsah požáru, 

tzv. návrhový požár. 

Cílem požárního větrání je usměrnit tok zplodin hoření a kouře tak, aby tyto plyny 

neohrožovaly osoby při evakuaci a zásahu. Současně jde o odvedení podstatného množství 

tepla vně objektu a snížení tepelného namáhání stavebních konstrukcí. Požární odvětrání je 

buď přirozené, nebo nucené. Vždy musí být zajištěna hmotnostní rovnováha odváděných 

zplodin hoření a přiváděného vzduchu [8].  

Množství uvolněného tepla závisí na: 

 Požárním zatížení a charakteru hořlavých látek 

 Době, po kterou je návrhový požár určován, což je časový interval neméně 300 s. 
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 Součinnosti samočinného stabilního hasicího zařízení, pokud v posuzovaném prostoru 

existuje SHZ popř. DHZ apod.  

Základem pro projekt funkčního zařízení odvodu kouře a tepla je správné navržení 

a velikost kouřových sekcí s ohledem na požární riziko. Kouřová sekce je základní prostorová 

jednotka a každý požární úsek má jednu nebo více kouřových sekcí. V ČSN 73 0802 [8] 

příloze H je uveden postup výpočtu.  

Nicméně celá podstata návrhu spočívá ve skutečnosti, kolik kouře při požáru vlastně 

vznikne. V rovnici Mt = Ce·P·Y
1,5

 (kg·s
-1

) vyjadřující uvolněné hmotnosti kouře dle ČSN P 

CEN/TR 12101-5 [15]., je zohledněno najednou hned několik parametrů a to zejména světlou 

výšku prostoru hs (m), půdorysnou plochu kouřové sekce Av (m
2
), obvod ložiska požáru 

P (m), součinitel vyjadřující rychlost odhořívání an (-), množství uvolněného tepla Q1 (kW) 

a výšku mezi ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře Y (m). 

Kouřová sekce je ohraničena buď stěnami na celou výšku prostoru, nebo jen kouřovou 

zábranou bránící šíření zplodin hoření mimo kouřovou sekci. 

Výška kouřové zábrany se určí podle předpokládané vrstvy akumulační vrstvy, 

respektive její výšky. U přirozeného systému odvětrání je zpravidla 0,2 hv až 0,5 hv, kde hv je 

výška prostoru od podlahy k ose odvětrávacích klapek. 

V případě nuceného požárního odvětrání se doporučuje akumulační vrstva kouře 

alespoň 0,75 m pod spodní hranou výtokového otvoru, respektive ventilátoru. 

Půdorysná plocha se volí v závislosti na výšce hv. Konkrétní rozměry závisí 

na půdorysném tvaru prostoru, kde se ZOKT umisťuje a na úvaze projektanta. Doporučuje se 

však, aby kouřová sekce nepřekročila půdorysnou plochu při přirozeném odvětrání 1600 m
2
 – 

2200 m
2
 a u nuceného odvětrání 2000 m

2
 – 2600 m

2
. Délka kouřové sekce nemá překročit 

70 m. 

Rozhodnutí, zda použít přirozený či nucený systém odvodu kouře a tepla, závisí 

na projektantovi a na jeho praktických a odborných zkušenostech. Příloha H ČSN 73 0802 [8] 

udává hlavní varianty požárního odvětrání, a kde se zpravidla používá. Dále se zabývá 

speciálními požadavky požárního odvětrání daného prostoru. V závěru se zabývá převodními 

vztahy mezi souvisejícími součiniteli požárního větrání, díky nimž se systém zařízení 

pro odvod kouře a tepla dimenzuje. 

Pro definování proměnných jsou v Tabulce 2 uvedeny použité symboly výpočtu.  
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Tabulka 2 – přehled symbolů a jednotek použitých při výpočtu ZOKT dle ČSN 73 0802[8] přílohy H 

seznam použitých symbolů 
jednotka rozměr popis 

a - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek 

Aav m2 aerodynamická plocha odvětracích či odtokových kapek nebo přívodních otvorů 

Af m2 předpokládaná půdorysná plocha požáru, zpravidla 5 až 50 m2 

Agn m2 geometrická plocha odvětracích či odtokových kapek nebo přívodních otvorů 

an - součinitel a pro nahodilé požární zatížení 

Av/Ak m2 půdorysná plocha kouřové sekce 

Cn - vtokový součinitel přívodních otvorů vzduchu, doporučuje se 0,5 až 0,55 

cp kJ·kg-1·K-1 měrné teplo plynů, lze předpokládat cp = 1,0 až 1,05 kJ·kg-1·K-1 

Cv - výtokový součinitel plynů, doporučuje se 0,5 až 0,75 

h1 m  výška od osy přívodních otvorů k neutrální rovině 

h2 m  výška od neutrální roviny k ose výtokových otvorů 

hk m výška akumulační vrstvy 

ho m vzdálenost mezi podlahou kouřové sekce a osou předpokládaných přívodních 

otvorů 

hs m světlá výška kouřové sekce 

hv m výška prostoru (od podlahy popř. od úrovně nahodilého požárního zatížení k ose 

odvětracích klapek) 

hv´ m výška prostoru, respektive rozdíl mezi hv a ho/2 

kc - koeficient podílu tepla sdíleného prouděním, zpravidla kc = 0,6 až 0,8 

ks - součinitel upravující Ak (m2) a hs (m) ve shromažďovacích prostorech                              

dle ČSN 73 0831, stanovuje se v rozmezích 0,95 ≤ ks ≤ 1,3 

kv MW-0,5·s-1 parametr vyjadřující dynamiku požáru 

Mf/Mf´ kg·s-1 uvolněná hmotnost kouře/ množství plynů 

p kg·m-2 požární zatížení 

P m obvod ložiska požáru 

Q1 kW množství uvolněného tepla 

Tg °C teplota plynů v akumulační vrstvě 

To °C teplota okolního prostředí, zpravidla 20 °C 

tv s doba, po kterou je určován návrhový požár, tv ˃ 300 s 

vn m3·s-1 rychlost přiváděného vzduchu 

Vn m3·s-1 objemové množství přiváděného vzduchu 

vv m3·s-1 rychlost odváděných plynů 

Vv m3·s-1 objemové množství odváděných plynů 

Y m  výška mezi ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře, zpravidla Y ≤ 22,4 až 

70,7 m 

Δhv m  výška hořícího paliva (požárního zatížení) nad podlahou 

Δp Pa tlakový poměr v posuzované kouřové sekci 

Δpn Pa tlakový poměr mezi přívodními otvory vzduchu 

Δpv Pa vztlak u výtoku plynů z klapek 

Θg K absolutní teplota v akumulační vrstvě, respektive teplota vytékajících plynů    
(Tg + 273) K 

Θo K absolutní teplota v prostoru přítoku vzduchu, zpravidla 290 až 295 K 

ρg kg·m3 měrná hmotnost (hustota) odváděných plynů 

ρo kg·m3 měrná hmotnost (hustota) přiváděného vzduchu 
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Na Obrázku 8 jsou zakresleny jednotlivé nejdůležitější vstupní parametry. 

 

 

Obrázek 8 - zakreslení vstupních parametrů (výšek a ploch) 
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V následujících vývojových diagramech jsou znázorněny jednotlivé kroky a závislosti 

výpočtu mezi sebou. První vývojový diagram (Obrázek 9) znázorňuje závislost výchozích 

předpokladů pro dimenzování ZOKT dle přílohy H čl. H.1 ČSN 73 0802 [8].  

 

Obrázek 9 - vstupní parametry pro výpočet ZOKT dle přílohy H čl. H.1 ČSN 73 0802[8] 
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Druhý vývojový diagram (Obrázek 10) ukazuje postup při výpočtu přirozeného 

odvětrání posledních nadzemních podlaží dle přílohy H čl. H.5 ČSN 73 0802 [8]. Tento 

postup zajišťuje jednotnost výpočtů a návrhů především ZOKT hal a posledních nadzemních 

podlaží, což jsou nejčastější příklady přirozeného požárního odvětrání. 
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Obrázek 10 - vývojový diagram pro výpočet přirozeného požárního větrání 

dle přílohy H čl H.5 ČSN 73 0802[8] 
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6. Evropské předpisy řady ČSN EN 12101 pro nucené požární 

větrání 

Jak již bylo zmíněno, existuje spousta metodik dimenzování ZOKT a podrobný popis 

postupů jednotlivých zemí zabývající se problematikou požárního odvětrání by byl značně 

komplikovaný a rozsáhlý a pro výsledné řešení daného tématu této práce nijak konstitutivní. 

V České republice se v případě sporných situací postupuje podle evropských 

předpisů, konkrétně podle mezinárodní výpočtové metodiky uvedené evropskými normami 

řady ČSN EN 12101, proto je postup uvedený v těchto předpisech níže podrobněji popsán. 

6.1 ČSN EN 12101-1 [13] 

Část 1 ČSN NE 12101 [13]se zabývá technickými podmínkami pro kouřové zábrany. 

Stanovuje požadavky na provedení, třídění a zkušební metody pro kouřové zábrany. Funkcí 

kouřových zábran je usměrňovat pohyb zplodin hoření ve stavebních objektech vytvořením 

překážky. Tuto funkci vytváří kouřová zábrana zásobník kouře zadržením kouře a omezením 

jeho pohybu, vedením koře určeným směrem a za zabráněním nebo zpomalením vniknutí 

kouře do jiného prostoru. 

Kouřové zábrany jsou určeny pro zadržení kouře a plynu o teplotě vyšší než 600 °C, 

ale nejsou určeny k plnění stejné funkce jako požární uzávěry atd.  

 

Obrázek 11 - diagram použití kouřových zábran [13] 

Použití kouřových zábran 

ohraničení zásobníku kouře 

směrovací zástěny 

okrajové zástěny 

těsnící zástěny 

uzavření chodeb 

uzavení obchodních jednotek 

uzavření pohyblivých schodišť 

uzavření schodištních šachet 

uzavření výtahových šachet 
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Aby byly vytvořeny nepohyblivé kouřové zábrany, je možno využít prvky stavebních 

konstrukcí, které mohou být doplněny kouřovými zábranami. 

Norma ČSN EN 12101-1 [13] platí pro tyto druhy kouřových zábran:  

 Nepohyblivé kouřové zábrany (SSB) 

 Pohyblivé kouřové zábrany (ASB) 

Kouřové zábrany se zkouší pro jejich aplikaci a instalaci. Použití je určeno 

výrobcem. Kouřové zábrany jsou klasifikovány podle teploty/času (Tabulka 3) a všechny 

kouřové zábrany se musí stanovit podle zkušebních metod uvedených v příloze D normy 

ČSN EN 12 101-1 [13]. 

Tabulka 3 – klasifikace kouřových zábran podle teploty T 

Třída Teplota ve °C Čas v min. 

D 30 600 30 

D 60 600 60 

D 90 600 90 

D 120 600 120 

DA 600 Skutečná dosažená doba větší než 120 min 

 

6.2 ČSN EN 12101-3 [14] 

Zařízením pro usměrňování pohybu kouře a tepla jsou myšleny ventilátory pro nucený 

odvod kouře a tepla. Technické podmínky těchto zařízení jsou stanovené v ČSN EN 12101 

části 3 [14]. 

Tato evropská norma [14] specifikuje požadavky a uvádí metody zkoušení 

pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla, které jsou určeny k instalaci jako součást 

zařízení pro nucený odvod kouře a tepla odvětráním. Také jsou zde uvedeny postupy 

schvalování řady ventilátorů pro nucený odvod kouře a tepla a jejich motorů z omezeného 

počtu zkoušek.  

Zařízení pro odvod kouře a tepla odvětráním vytvářejí pomocí odtahu kouře 

nad podlahou vrstvu bez kouře a tím zlepšují podmínky pro bezpečnou evakuaci a/nebo 

záchranu osob a zvířat a ochranu majetku a dovolují potlačení požáru, dokud je ještě 

v počátečním stádiu. Tato zařízení také odvádí horké plyny uvolněné při požáru ve fázi 

rozvoje [14]. 
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Komponenty zařízení pro odvod kouře a tepla odvětráním mají být instalovány jako 

součást řádně navrženého systému pro odvod kouře a tepla. 

 

Obrázek 12 - hlavní úkoly ZOKT [14] 

 

Systémy s nuceným odvodem kouře a tepla odvětráním mají pracovat na principu 

poháněných ventilátorů. Výkon zařízení pro odvod kouře a tepla odvětráním závisí na: 

 

Obrázek 13 - podmínky pro stanovení výkonu požárních ventilátorů [14] 

 

zařízení pro odvod kouře a 
tepla odvětráním pomáhají 

udržovat únikové sesty a zásahové cesty bez kouře 

usnadnit činnosti při hašení vytvářením vrstvy bez kouře 

zpomalit a/nebo zabránit šíření požáru a tím plnému rozvoji 
požáru 

chránit zařízení a vybavení objektu 

snížit tepelné účinky na střešní prvky během požáru 

snížit poškození způsobené tepelným rozkladem výrobků a 
horkými plyny 

teplotě kouře 

velikosti, 
počtu a 

umístění 
otvorů pro 

odvod účincích větru 

velikosti, 
tvaru a 

umístění 
otvorů pro 

přívod 
vzduchu 

době uvedení 
do činnosti 

místě v 
podmínkách 

systému 
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Zařízení s nuceným odvodem kouře a tepla se používá v budovách nebo objektech, 

ve kterých jsou vlivem určitých rozsáhlých rozměrů, tvarů nebo uspořádání tato zařízení 

nezbytná a kde nelze využít fyzikálního principu pro přirozený odvod kouře a tepla. 

Jedná se především o jedno a vícepodlažní obchodní centra a průmyslové budovy či sklady, 

atria a komplexy budov, krytá parkoviště, schodiště (chráněné únikové cesty), tunely 

a divadla. 

Zařízení pro nucený odvod kouře a tepla je soustava zařízení, která zajistí odsávání 

zplodin hoření z požadovaného prostoru. 

Zpravidla sestává z:  

 Požárního ventilátoru 

 Vzduchotechnického potrubí 

 Vzduchotechnických šachet sloužících pro odvod kouře a tepla 

 Regulačních prvků 

 Zdroje energie [1] 

Požadavky a klasifikace požárních ventilátorů jsou uvedeny v příloze č. 4. 

Pro schválení typu se musí zkoušky provádět podle příloh A, B, C, D a E. 

Pro každou zkoušku se musí zpracovat protokol podle přílohy C a/nebo D této normy [14]. 

Při zkoušce podle přílohy C musí být ventilátor funkční při příslušné teplotě uvedené 

v Tabulce 4 nejméně po příslušnou minimální dobu a musí být opakovaně spustitelný [14]. 

 

Tabulka 4 – Zatřídění ventilátorů podle teploty a doby funkčnosti [14] 

Třída Teplota °C Minimální funkční doba min 

F200 200 120 

F300 300 60 

F400 400 120 

F600 600 60 

F842 842 30 

Bez zatřídění Podle specifikace dodavatele Podle specifikace dodavatele 

 

Požární ventilátory se dělí na tři základní skupiny, a to stěnové, stropní a centrální 

(odvod kouře a tepla sběrným potrubím). Zda se při instalaci ZOKT do objektu použije 
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kterýkoli typ, záleží na projektantovi ZOKT a na konkrétní nabídce na trhu. Konkrétní typy, 

včetně různorodosti rozměrů, výkonu, funkčnosti záleží na daném výrobci požárních 

ventilátorů. 

 

6.3 ČSN P CEN/TR 12101 – 5 [15] 

V publikaci SPBI 17 [1] je dimenzování dle CR 12 101 – 5 [15] názorně popsáno. 

Obecně řeší návrh zařízení pro odvod kouře a tepla. Jedná se o zprávu z CEN, která byla 

schválena evropským výborem pro normy CEN ITC 191, která řeší problematiku ZOKT 

a skládá se z několika částí (specifikace termínů, zkušební metody, výpočetní metody, údržba 

atd.). Tato zpráva je pouze informativní a je vydána pouze k ověření metodiky. Podstata 

návrhu ZOKT dle této zprávy spočívá v určení odvodu požáru, plochy požáru a rychlosti 

uvolňovaného tepla (tab. 1 CR 12 101 – 5) dále určení minimální čisté bezkouřové výšky 

(tab. 2 CR 12 101- 5) a rozdělení plochy místnosti, objektu či požárního úseku do kouřových 

sekcí. Z těchto údajů se vypočítá rychlost uvolňování zplodin požáru. Z této hodnoty se 

stanoví objemové množství vytvářených zplodin hoření. Určí se teplota spalin a minimální 

počet odsávacích míst. 

Plocha kouřové sekce se pohybuje v rozmezí 1000 – 2000 m
2
, přičemž maximální 

délka strany kouřové sekce nesmí přesáhnout 60 m. Určí se rychlost uvolňování zplodin 

hoření, stanovení objemového průtoku, nárůst teploty kouřové vrstvy na teplotu okolí, 

minimální počet odsávacích míst – VZT výustků, a stanoví se kritický tok uvolňování zplodin 

hoření. 

Následně se provede dimenzace vzduchotechnického potrubí a stanovení minimálního 

průřezu při rychlosti proudění spalin v potrubí v rozmezí 10 – 15 m·s
-1

. 

Zbývá stanovit pouze otvory pro přívod vzduchu. Protože se jedná o podtlakové 

požární odvětrání, vytváří si požární ventilátor v daném prostoru podtlakovou atmosféru. Jako 

přívod vzduchu se započítávají otvory, otevíratelné automaticky, signálem od EPS ve výšce 

pod hranicí neutrální roviny, ve kterých se vstupní rychlost bude pohybovat kolem rychlosti 

max. 5 m/s. Dále se řeší logické návaznosti požárně bezpečnostních zařízení se zpracovatelem 

požárně bezpečnostního řešení stavby [1]. 

Základní filozofie postupu při návrhu ZOKT je znázorněna na Obrázku 14. 
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Obrázek 14 - základní filozofie návrhu ZOKT při ochraně osob a budov dle ČSN P CEN/TR 12101-5 [6] 
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7. Popis nuceného požárního odvětrání sportovní haly 

7.1 Popis objektu 

Řešení problematiky požárního odvětrání shromažďovacích objektů je velmi důležité, 

obzvlášť jedná-li se o prostory, kde je předpoklad soustředění velkého množství lidí 

na teoreticky malém prostoru.  

Pro model sportovní haly zhotovený pomocí matematického modelování tak, aby se 

daly ověřit dva divergentní způsoby nuceného požárního odvětrání, byl vybrán typický 

sportovní objekt, jehož parametry byly zvoleny jako určitý reprezentativní vzorek objektů 

podobného charakteru. Tyto parametry vytvořily vstupy pro zhotovení objektu a návrhu 

ZOKT. 

Objekt sportovní multifunkční haly, která má sloužit nejen pro požádání zápasů 

v ledním hokeji, ale také pro koncerty a výstavnictví, má dvě užitná nadzemní podlaží a jedno 

užitné podzemní podlaží. Třetí nadzemní podlaží slouží jako technické a jsou zde umístěny 

vzduchotechnické jednotky. V podzemním podlaží je umístěno zázemí haly, šatny hokejistů, 

zázemí gastro provozu, zásobování a sklady. V 1. NP jsou situovány vstupy do haly 

pro diváky, sociální zařízení, občerstvení a drobné obchody se suvenýry. Ve 2. NP jsou pak 

VIP lože a restaurace.  

Pro účel ověření požárního odvětrání byl vybrán hlavní prostor sportovní haly a to 

hrací plocha s ochozy a tribunami pro diváky, který tvoří samostatný požární úsek od 1. PP až 

po 3.NP. Ke zpracování tohoto objektu bylo zapotřebí zkonkretizovat požadavky 

na vizualizaci. Byly tedy zrealizovány odborné konzultace ohledně dispozičního řešení 

požárního úseku hlavního prostoru sportovní haly. Na Obrázku 15 je vyhotoven vnitřní 

pohled modelu haly. 
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Obrázek 15 - pohled do vnitřních prostor sportovní haly graficky vytvořené v programu PyroSim 

 

Světlá výška posuzovaného prostoru haly je 22,5 m. Rozměry ledové plochy jsou 

60 m x 30 m. Tribuny dosahají do výšky 9,2 m nad ledovou plochu. Maximální rozměry 

v obvodu pláště nad tribunami jsou 95 m x 65 m. Objekt haly je zastřešen ocelovou 

příhradovou konstrukcí. Vizualizace střešního pláště a zevnějšku haly (PÚ) je na Obrázku 16. 

 

 

Obrázek 16 - vnější dispozice sportovní haly graficky znázorněné v programu PyroSim 
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7.2 Popis zařízení pro nucený odvod kouře a tepla – varianta první 

Dle požadavků na požární bezpečnost staveb musí být prostory sportovní haly 

vybaveny zařízením pro odvod kouře a tepla. Konstrukční systém objektu je nehořlavý, 

konstrukční části jsou druhu DP1. Celý objekt je vybaven systémem elektrické požární 

signalizace (dále jen EPS). Stabilní hasicí zařízení (dále jen SHZ) se neuvažuje. 

Zařízení pro nucený odvod kouře a tepla je navrženo nuceným odtokem plynů 

a s přirozeným přítokem vzduchu. 

Pro požární odvětrání je využito stěnových požárních ventilátorů, které odpovídají 

provozním teplotám 200 °C po dobu 120 min s klasifikační třídou požární odolnosti F200 120. 

Nucené požární odvětrání je navrženo jako nucené samočinné odvětrací zařízení dle 

požadavků ČSN 73 0802 [8], ČSN 73 0831 [11] v návaznosti na ČSN EN 12101 -

 5: 2008 [15]. 

Prostory požárního úseku haly jsou pro účely požárního odvětrání rozděleny na čtyři 

kouřové sekce. Kouřové přepážky oddělující jednotlivé kouřové sekce jsou stavebními 

konstrukcemi tak, aby splňovaly požadavek E 15 DP1, respektive splnily kriterium vlastnosti 

kouřových přepážek D600 (ČSN EN 12101-1 [13]). Stěnové ventilátory použity pro nucené 

požární odvětrání jsou instalovány v úrovni 3NP. Podrobnosti o umístění ventilátorů 

a kouřových přepážek jsou uvedeny na Obrázku 17. Přívod čerstvého vzduchu je zajištěn 

vstupy z venkovního prostředí z úrovně 1. PP. Spouštění stěnových ventilátorů a přívodu 

vzduchu je aktivováno systémem EPS automaticky v případě požáru. Pro potřeby energetické 

bilance je uvažován možný souběžný chod dvou odvětrávaných sekcí. 

Výskyt požáru se předpokládá pouze v jedné kouřové sekci, proto je výpočet proveden 

na reprezentující kouřovou sekci č. 1. 
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Obrázek 17 - půdorysný výkres návrhu ZOKT varianta první 

 

Pro výpočet požárního odvětrání byly využity vstupní a výstupní údaje uvedené v příloze č. 1 

 

Navržené zařízení pro odvod tepla a kouře - totožné v každé sekci 

Odsávací výkon bude zajišťovat dvanáct kusů stěnových požárních ventilátorů 

s klasifikační třídou požární odolnosti F200 120 (200°C/120 min.), Vo,l = 11,75 m
3
·s

-1
 = 

42,30 m
3
·hod

-1
. Δp = 200 Pa. Kouřová stěna E 15 DP1 s klasifikační třídou požární odolnosti 

D600 30, S.H. +2,5 m nad podlahou. 

 

7.3 Popis zařízení pro nucený odvod kouře a tepla – varianta druhá 

Dle požadavků na požární bezpečnost staveb musí být prostory sportovní haly 

vybaveny zařízením pro odvod kouře a tepla. Konstrukční systém objektu je nehořlavý, 

konstrukční části jsou druhu DP1. Celý objekt je vybaven systémem elektrické požární 

signalizace (dále jen EPS). Stabilní hasicí zařízení (dále jen SHZ) se neuvažuje. 

Zařízení pro nucený odvod kouře a tepla je navrženo nuceným odtokem plynů 

a s přirozeným přítokem vzduchu. 
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Pro požární odvětrání je využito stěnových požárních ventilátorů, které odpovídají 

provozním teplotám 200 °C po dobu 120 min s klasifikační třídou požární odolnosti F200 120. 

Prostory haly tvoří pro účely odvodu tepla a kouře pět kouřových sekcí. První čtyři 

jsou navrhnuty totožné s variantou číslo jedna. Pátá sekce je uprostřed haly a tvoří kruhovou 

sekci o poloměru cca 13 m. 

V návrhu ZOKT jsou vynechány kouřové přepážky v prostoru pod střešní konstrukcí 

za předpokladu, že pomocí EPS bude uvedena do provozu příslušná skupina ventilátorů 

ZOKT, a to ve vztahu na polohu od nejbližšího ložiska požáru. 

Pro požární odvětrání sekcí 1 – 4 je využito požárních stěnových ventilátorů 

instalovaných na úrovni 3. NP. V sekci 5 je využito požárních střešních radiálních ventilátorů 

instalovaných ve střeše haly. Podrobnosti o umístění ventilátorů a kouřových přepážek jsou 

uvedeny na Obrázku 18. 

Přívod čerstvého vzduchu je zajištěn vstupy z venkovního prostředí z úrovně 1. PP. 

Spouštění stěnových a střešních ventilátorů a přívodu vzduchu je aktivováno systémem EPS 

automaticky v případě požáru. Pro potřeby energetické bilance je uvažován možný souběžný 

chod dvou odvětrávaných sekcí. 

Výskyt požáru se předpokládá pouze v jedné kouřové sekci, proto je výpočet proveden 

na reprezentující kouřovou sekci č. 1. 
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Obrázek 18 - půdorysný výkres návrhu ZOKT varianta druhá 

 

Pro výpočet požárního odvětrání byly využity vstupní a výstupní údaje uvedené v příloze č. 2 

 

Navržené zařízení pro odvod tepla a kouře - totožné v sekcích 1 až 4  

Odsávací výkon bude zajišťovat pět kusů stěnových požárních ventilátorů 

s klasifikační třídou požární odolnosti F200 120 (200°C/120 min.), Vo,l = 12,35 m
3·

s
-1

 = 

44,46 m
3
·hod

-1
. Δp = 200 Pa. Kouřová stěna E 15 DP1 s klasifikační třídou požární odolnosti 

D600 30, S.H. +2,5 m nad podlahou 1. PP. 

Navržené zařízení pro odvod tepla a kouře  - sekce 5 

Odsávací výkon bude zajišťovat pět kusů střešních radiálních požárních ventilátorů 

S klasifikační třídou požární odolnosti F200 120 (200°C/120 min.), Vo,l = 12,35 m
3·

s
-1

 = 

44,46 m
3
·hod

-1
. Δp = 200 Pa.  
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8. Matematické modely požáru typu pole 

Pro matematické modely požáru je předurčena publikace SPBI 73 [5]. Matematické 

modely požáru typu pole jsou sofistikované programy primárně postavené na výpočetní 

technologii CFD „Computational Fluid Dynamics“. 

Výpočetní technologie CFD je především výkonným nástrojem pro simulaci proudění 

tekutin, přenos tepla a hmoty či vzájemného působení mezi pevnou a vzdušnou látkou. 

Uplatnění této technologie v požárních modelech lze považovat sice za velmi malou, ale 

významnou kapku v moři. 

Princip CFD modelů je založen na rozdělení výpočtové oblasti na množství 

trojrozměrných buněk tzv. kontrolních objemů, pro které jsou řešeny rovnice zachování 

hmoty (hmotnosti), energie, hybnosti a částicového složení. Rovnice jsou řešeny 

s prostorovými a „dočasnými“ výsledky k poskytnutí distribuce sledovaných veličin. Jedná se 

o Navier-Stokesové rovnice (N-S rovnice), což jsou třídimenzionální časově závislé 

nelineární parciální diferenciální rovnice. Tento numerický přístup postihuje celou historii 

vývoje daného požáru zahrnující taktéž lokální vývoj sledovaných veličin. 

Protože CFD model, který řeší základní mechanismy přenosu hmoty, energie 

a hybnosti, je jádrem – srdcem matematických modelů požáru typu pole, neřeší detaily 

související se samotnou specifikací požáru, jež by zahrnovala hraniční podmínky a formulaci 

procesu hoření. Ty obsahuje až tzv. „model požáru“. 

Metoda CFD je vhodná pro celou řadu problémů. Například je možné zahrnou vliv 

teplotních gradientů v prostoru před požárem, stejně tak jako vliv venkovního tlaku vzduchu. 

Metoda je úspěšná při simulaci pohybu plynných zplodin hoření (kouře) uzavřeným 

prostorem. 

Naopak nevýhodou CFD modelů je způsob zadávání vstupních dat, který bývá 

v některých případech dosti komplikovaný, a dále vysoké požadavky na hardware. Výstupy 

z CFD modelů jsou velmi ovlivnitelné hodnotami vstupních proměnných [5]. 

8.1 Fire dynamics simulator (FDS) 

Jde o nekomerční model typu pole, jehož vývoj trvá již řadu let, ale veřejnosti byl 

zpřístupněn až od roku 2000. Model nachází uplatnění při simulacích: přenosu tepla 

a produktu hoření, pyrolýzy, šíření plamenů po povrchu, aktivaci sprinklerů, teplotních 

a kouřových detektorů či sledování účinnosti sprinklerů.  
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Základní informace o programu:  

 Lze jej využít k simulaci jakéhokoliv pomalého proudění tekutin, jehož příčinou 

nemusí být zrovna požár, pomalým prouděním tekutin je označováno proudění 

s Machovým číslem menším než 0,3. 

 Pracuje pouze s pravoúhlou sítí kontrolních objemů – volenou uživatelem 

 Hoření komodit je definováno buďto množstvím uvolněného tepla z jednotkové 

plochy v průběhu času Heat Release Rate Per Unit Area – HRRPUA (ekvivalentem je 

rychlost odhořívání vztažená na jednotkovou plochu, Mass Lost Rate Per Unit Area – 

MLRUAP) nebo pomocí členů kinematické rovnice – Arrheniovy rovnice 

 Nemá zrovna příjemné uživatelské prostředí 

 Ke grafickému znázornění výsledků simulací využívá stejně jako zónový model 

CFAST jednoduchý softwarový nástroj Smokeview 

 Vybrané verze zahrnují simulační modul pro evakuaci tzv. FDS+EVAC 

 Implementovány submodely (turbulentní proudění – LES/DNS, přenos tepla sáláním – 

model pro šedá tělesa/širokopásmový submodel, proces spalování (hoření) – submodel 

založený zlomku směsi – conserved scalar approach) [5]. 

8.1.1 Praktická aplikace modelu FDS 

Model FDS je v posledních letech využíván v technické praxi hojně. Jeho předností je 

možnost modelovat požár i v rozměrných či atypických prostorech (např. tunelových objektů) 

a následně vykreslit průběh získaných výsledků ve 3D vizualizaci pomocí programu 

Smokeview (např. pohyb kouře, izolinie teplot, proudění plynů ve 2D a 3D konturách) [5]. 

8.1.2 Matematická simulace víceúčelové sportovní haly pro lední hokej 

Pro matematickou simulaci zimního stadionu byl použit již zmiňovaný program Fire 

Dynamics Simulator (FDS). Stavební konstrukce a celková geometrie posuzované stavby jsou 

pro zadávání rozměrů do programu FDS velice komplikované. Proto byl ke zpracování 

modelu zimního stadionu využit přednostně program, který grafiku zachytí přehledněji 

a přesněji.  

PyroSim je grafické uživatelské rozhraní pro FDS. Používá se pro vytvoření požárních 

simulací, které předpovídají pohyb zplodin hoření (kouře), teplotu a koncentraci toxických 

látek při požáru. 
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8.2 Postup při zpracování modelu haly v programu PyroSim 

Základním vstupním údajem, se kterým program pracuje, je deklarace výpočtové 

oblasti. Ta by měla přibližně vykreslovat prostor, ve kterém proběhne následná simulace. 

Deklarace výpočtové oblasti se provádí ve dvou krocích. Nejprve se zadá oblast, která 

obsáhne veškerou geometrii modelu. Ve druhém kroku se zadává síť kontrolních objemů 

pro danou výpočtovou oblast. Čím jsou kontrolní objemy menší, tím jsou výstupní hodnoty 

přesnější, ale samotný výpočet je složitější a časově náročnější. 

Model ve většině případů představuje stavbu, tunel nebo jiný prostor, ve kterém se 

nachází velké množství materiálů, které se liší svým chemickým složením, tepelně-

fyzikálními vlastnostmi a prostorovým uspořádáním. Materiály použité na stavební 

konstrukce jsou vstupní parametry, jejichž nalezení se stává velice komplikované a zároveň 

jsou tou nejnáročnější částí při vytváření modelu.  

Každý z těchto vstupních parametrů svým vlastním způsobem ovlivňuje průběh 

výpočtu, který model FDS provádí. 

Model FDS vyžaduje definovat některé z tepelně - fyzikální vlastností materiálu. 

Jedná se o tepelnou vodivost materiálu a měrné teplo, které ovlivňují to, jak rychle je materiál 

schopen se zahřívat. Tyto dva údaje spolu s hustotou materiálu, která je taktéž nutnou vstupní 

proměnnou, lze najít v mnoha odborných publikacích [5]. 

 V případě simulace zimního stadionu, hlavního prostoru haly s hrací plochou, 

tribunami a ochozy, kdy tento prostor tvoří samostatný požární úsek, byly v rámci zadávání 

stavebních materiálů provedeny značné úpravy a zjednodušení. Ze široké škály surovin, které 

se dneska při stavbách budov používají, byly vybrány ty, které svým složením nejvíce 

připomínají konkrétní používané materiály, a které program PyroSim nabízí.  

 

8.2.1 Stavební materiály použity pro model sportovní haly  

 Železobeton: hrací plocha (bez ledu), ochozy, tribuny, schody, vstupy, podlahy 

 PVC: lavičky pro diváky 

 Ocel: ocelová konstrukce střechy 

 Ocelové plechy s minerální vrstvou izolace: konstrukce střešního pláště 

 Beton: kouřové zábrany 
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Protože v programu PyroSim se „staví“ daný prostor pomocí tzv. překážek 

(„obstruction“), musí mít každá překážka definovaný svůj povrch, který charakterizuje daný 

stavební materiál. Jelikož se v mnoha případech jedná o skládané konstrukce (př. střešní 

plášť), musí se povrch zadat jako vrstvený z jednotlivých materiálů, dále v jakém pořadí 

na sebe materiály navazují a jakou mají šířku. Takto nadefinovaný povrch se pak přiřadí 

k dané překážce, která představuje konkrétní část modelu a charakterizuje tak vlastnosti dané 

stavební konstrukce. 

 

 

Obrázek 19 - pohled na ochozy, hrací plochu a část laviček v 3D modelu 
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8.2.2 Geometrie modelu 

 

Obrázek 20 - ukázka modelu složité kulové ocelové střešní konstrukce 

 

Geometrie prostoru (stavby), ve kterém má výpočet probíhat, je definovaná pomocí již 

zmiňovaných překážek, tedy zřizovacích předmětů. Předměty v programu PyroSim mají 

podobu pravoúhlých bloků (šestistěny, pětistěny, čtverce, obdélníky, trojúhelníky), které se 

zadávají pomocí pravoúhlého souřadnicového systému a vykreslují se buď jako půdorysy 

ve 2D nebo v prostoru ve 3D. Jednotlivé překážky lze kopírovat, točit, posouvat 

v souřadnicovém systému. Byť se zdá proces modelování geometrie jednoduchý, je časově 

velice náročný. Zdlouhavost vytváření geometrie prostoru spočívá ve faktu, že jednotlivé 

bloky se definují pomocí šesti souřadnic s ohledem na jejich velikost a polohu. Nelze rovněž 

vytvářet předměty s daným poloměrem (kruhy, kružnice, koule). Tento tvar se musí složitě 

vykreslit pomocí malých hranolů, které mají od pomyslného pevného středu stejnou 

vzdálenost. 
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Obrázek 21 - zobrazení souřadnicového systému programu Pyrosim a části stavby 

 

Další vstupní proměnnou je způsob modelování pyrolýzy materiálu, ta má zásadní 

dopad na průběh simulace požáru. V zásadě existuj dva základní způsoby. 

První způsob využívá znalosti množství uvolněného tepla z jednotkové plochy 

za časovou jednotku spolu s iniciační teplotou a výparným teplem. Při zahraničních Při 

zahraničních fyzikálních zkouškách již bylo zkoušeno mnoho komodit (skříněk, stolů, křesel), 

a tak jsou informace o množství uvolněného tepla známy. Nevýhodou ovšem je, že množství 

uvolněného tepla není vyjádřeno na plochu a že tyto zkouškové požáry jsou požáry řízené 

palivem. Což ve skutečnosti nemusí být pravdou. V tomto případě se také využívá znalostí 

rychlosti rozvoje požáru – pomocí tzv. t-kvadratických požárů. 

Druhým způsobem, jak zadat potřebnou proměnnou, je použití vybraných veličin 

z Arrheniovy rovnice (kinetická rovnice pro vyjádření rychlosti probíhajících reakcí 

v závislosti na teplotě). V tomto případě model FDS vypočítává rychlost hoření přímo. Její 

hodnota odráží zpětné působení tepla na povrch hořících materiálů. Dále se počítá s tím, 

že během pyrolýzy vznikají plynné palivo, vodní páry a uhlíkatý zbytek, které mohou 

vstupovat do dalších reakcí. Nalézt všechny proměnné, které vyžaduje druhý způsob zadání, 

je velkým oříškem, který ve většině případů končí nezdarem. Tento způsob opravdu využijí 

jen ti uživatelé, kteří mají přístup k přístrojům, které umožňují termogravimetrické 

či diferenčně termické analýzy. Problém spočívá v nalezení hodnot aktivační energie 



 

42 

 

a předexponenciálního faktoru nebo teploty, při které hořící materiál ztrácí nejrychleji svou 

hmotnost [5]. 

Nevýhodou, se kterou se běžný uživatel musí smířit, je, že nikdy nebude mít přesné 

informace o komoditách, které při skutečném požáru hořely. Vždy to budou jen informace 

o podobných předmětech, které nalezl v odborné literatuře po hodinách usilovného hledání. 

Z toho také plyne, že pokud uživatel použije data bez uvážení, může se dopustit fatální chyby, 

která může vést k vývoji požáru, který nebude vůbec odpovídat tomu zkoumanému. A pokud 

se bude jednat o rekonstrukci požáru, jehož součástí byl nelineární děj flashover, nemusí 

uživatel chybné zadání hořlavých předmětů odhalit hned na první pohled [5]. 

8.3 Definice a model návrhového požáru v programu PyroSim 

 

8.3.1 Submodel hoření (spalování) 

Mechanismus vzniku a zániku částic v průběhu řetězové heterogenní chemické reakce 

nazýváme hořením je velice složitý a zahrnuje chemické a fyzikální procesy jak 

na molekulární, tak i makroskopické úrovni. Uvnitř mikrostruktury turbulentních plamenů 

probíhají simultánně s vysokou frekvencí fyzikálně-chemické procesy hoření (iniciace, 

spalování vyhořívání), a to v prostoru o velikosti jen několik málo milimetrů. Tím v daném 

čase a prostoru vzniká tisíce rozdílných stavů. 

Předejít nejasnostem a problémům, jejž vyvolává samotná reakce hoření (spalování), 

je možné zadáním množství uvolněného tepla (HRR) jako jednoho ze vstupních parametrů. 

Tím je ovšem proces hoření, jak je uveden v předchozím odstavci, zanedbán. Dále požární 

aplikace také vyžadují, aby byla uvažována fáze směšování paliva se vzduchem (kyslíkem). 

Množství uvolněného tepla se tedy odvíjí od podmínek proudění a koncentrace kyslíku. Tím 

je také umožněno předpovědět koncentraci plynných částic a sazí, které jsou podstatné 

pro výpočty související s přenosem tepla zářením [5]. 

8.3.2 Volný rozvoj požáru 

Samotný model haly pro ověření funkčnosti požárního odvětrání bohužel nestačí. 

Abychom mohli porovnat obě varianty ZOKT, musíme nejprve nadefinovat a vytvořit model 

požáru.  

Protože sportovní hala má sloužit i k výstavnictví a pořádání koncertů, byl požár 

navržen pro tu nejhorší variantu zatížení, kdy se na hrací ploše mohou vyskytovat stánky 
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s různým sortimentem zboží, a to na 60 kg·m
-2

. (ČSN 73 0802 [8], příloha A, tab. A.1, 

položka 6.2.1 b))  

 Definice požáru je však jen pomocí požárního zatížení velice komplikovaná nejen 

pro program FDS, ale i samotného uživatele programu. Pro ověření požárního odvětrání 

a znázornění množství zplodin hoření, byl požár zjednodušen a na jeho model byl použit 

postup pro volný rozvoj požáru, uvedený v metodickém návodu k vypracování dokumentace 

zdolávání požáru od pana Ing. Hanušky [3]. 

Výpočet požáru je proveden po dobu 30 min. Z toho prvních 15 min je stanoveno 

pro volný rozvoj požáru, tedy zásah jednotek požární ochrany je uvažován až po 15 min. 

Lineární rychlost šíření požáru je pro stánky, altánky, boudy apod. vl = 0,9 m·min
-1

. 

Hlavní parametry, které bylo nutné přesně určit nejen jejich časovou závislost, ale také 

hodnotu, byla plocha požáru (m
2
) a rychlost uvolňování tepla (kW·m

-2
). 

Plocha požáru 

Požár se od svého ohniska šíří určitou lineární rychlostí. Vzdálenost, o kterou se 

rozšířil přední okraj plochy požáru z místa jeho vzniku, se nazývá rádius šíření požáru R. [3] 

Při rozhořívání, to je od 0 až 10 min se počítá rádius požáru dle vzorce:  

                (m)    (1) 

 Kde t1 je čas (min) 

  vl je v době rozhořívání poloviční (0,45 m·min
-1

) [3] 

Při rozvoji požáru trvajícím déle než 10 min.:  

                 (m)    (2) 

 Kde t2 je čas (min) v době od 10 do 15 min 

  vl je v době t2 neměnná (0,9 m·min
-1

) [3] 

Při příjezdu jednotek požární ochrany a jejich zásahu: 

                           (m)   (3) 

 Kde t3 je čas (min) v době od 15 do 30 min 

  vl je v době t3 opět poloviční (0,45 m·min
-1

) [3] 

Protože návrhový požár vznikl na hrací ploše a prostory haly jsou značné velké, bude 

se požár šířit kruhovou formou. Plocha požáru se potom spočítá dle vzorce:         (m
2
) 

[3] 

V příloze č. 3 jsou uvedeny výpočty plochy požáru po dobu od 0 do 30 min. 
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Rychlost uvolňování tepla 

Rychlost rozvoje požáru neboli uvolňování tepla je pro různé provozy uvedena v příloze E 

ČSN EN 1991-1-2: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení 

konstrukcí vystavených účinkům požáru. Podrobněji je však rychlost uvolňování tepla 

popsána v publikaci SPBI 71 [4], která nabízí možnost řešit požární odolnost stavebních 

konstrukcí výpočtem dle evropských návrhových norem Eurokódu, a poskytuje tak základní 

orientaci při návrhu požární odolnosti stavebních konstrukcí výpočtem a snadnější 

porozumění vysvětlených postupů.  

 Fázi volného rozvoje definujeme jednoduchou časově závislou parabolickou křivkou, 

které je dána vztahem:       
 

  
 
 

 (W) [4]     (4) 

kde Q je rychlost uvolňováni tepla ve W. Vydělíme-li vypočtené hodnoty tímto 

vztahem pro jednotlivé minuty plochou požáru v dané minutě podle metodického pokynu, 

dostaneme potřebnou rychlost uvolňování tepla RHRf ve W·m
-2

, respektive v kW·m
-2

. Čas 

volného rozvoje je v tomto případě opět do 10 min. Výpočtem jsme dosáhli konstantní 

rychlosti uvolňování tepla RHRf = 251,63 kW·m
-2

.  

 Při čase od 10 do 15 min je postupováno podle přílohy E ČSN EN 1991-1-2 [4], 

kde hodnota RHRf pro podobný provoz je 250 kW·m
-2

. 

 Po 15 minutě je již počítáno se zásahem jednotek požární ochrany a i přesto, 

že plocha požáru se nepatrně zvětšuje, rychlost uvolňování tepla lineárně klesá. Je tak 

charakterizováno dohořívání až od 30 min. předpokládané doby trvání požáru. 

V následujícím grafu v Obrázku 22 je znázorněn průběh RHRf. 
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Obrázek 22 - graf rychlosti uvolňování tepla 
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9. Logické návaznosti požárně bezpečnostních zařízení 

9.1 Detekce požáru a aktivace ZOKT 

 Přestože jsou obě varianty požárního větrání odlišně projektovány, spouštění 

požárních ventilátorů a logické návaznosti požárně bezpečnostních zařízení jsou stejné.  

 Objekt sportovní haly je střežen elektrickou požární signalizací (dále jen EPS). 

Ta ohlašuje požár optickou a akustickou signalizací. Systém EPS se skládá z  automatických 

opticko-kouřových hlásičů požáru s individuální adresací a tlačítkových hlásičů. Ty jsou 

kruhovými linkami napojeny na ústřednu EPS. Ústředna je 24 hod. střežena. Jedná se 

o dvoustupňovou signalizaci poplachu, systém EPS s režimem den a noc. Pod střechou haly 

jsou vestavěny nasávací zařízení tvořené sítí trubek, které nasávají vzorky vzduchu 

ze střeženého prostoru a přivádí je k laserovému detektoru v hlásiči. Systém EPS je napojen 

a pult centrální ochrany (PCO) pomocí vysílače zařízení dálkového přenosu (ZDP). 

 Pro naše účely byla však funkce systému EPS značně omezena a logické návaznosti 

systému zjednodušeny. Signalizace požáru funguje pouze pomocí stropních detektorů, které 

jsou v modelu umístěny ve výšce cca 12 m nad podlahou střeženého prostoru. Opticko-

kouřové hlásiče systém trubek jsou v programu FDS simulovány pomocí Beam detector 

Device (beam = paprsek). Tyto „zařízení“ jsou umístěny pro každou kouřovou sekci zvlášť 

a při detekci požáru spouští ventilátory příslušné sekce přes zařízení zvané Controls (CTRL). 
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Obrázek 23 - ukázka detektorů kontrolních zařízení simulujících funkci systému EPS 

 

Dveře na únikových cestách jsou otevřeny a přívod vzduchu je zajištěn po celou 

dobu simulace požáru. Vchody jsou vytvořeny pomocí Hole (hole = díra).  

 V modelu není zakomponován vliv vzduchotechniky. Pro co nejreálnější a 

nejspolehlivější simulaci se při detekci spustí maximálně dvě sekce. 

9.2 Provedení požárních ventilátorů 

 V programu PyroSim ani FDS formulace zařízení definující ventilátor neexistuje. 

Musí se tedy vytvořit. Nejprve musel být vybrán specifický typ surface (povrchu), který 

přesně definuje daný typ ventilátoru. Fan je zvláštní druh povrchu, který simuluje ventilátor. 

Musí být připojen k tenké obstruction (překážce), která odděluje dvě tlakové zóny. 

V manuálech Pyrosim [20] a FDS [19] je Fan popsán podrobněji. 

 Povrch definovaný jako Fan byl přiložen k tenkým destičkám a vytvořil tak prostup 

stěnou. Tomuto povrchu byla zadána rychlost proudění zplodin hoření dle projektu a směr 

proudění. 
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Obrázek 24 - ventilátor: 1) grafické znázornění, 2) tlakové zóny v prostoru, 3) řez v ose Y a rozmísení teplot 

v prostoru, 4) ukázka funkce ventilátoru 
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10. Divergence návrhů požárního větrání 

Výstupy numerických metod, kterými disponují matematické modely, se v případě 

programu FDS dislokují v Smokeview, což je jednoduchý nástroj k vizualizaci výsledků 

programu FDS. 

Zásadním faktorem pro srovnání návrhů požárního větrání v obou případech simulace 

byl doba evakuace osob z prostoru haly do ochozů (tu v min) a doba zakouření prostoru haly 

(te v min). Tyto hodnoty byly dány projektem, jsou stanoveny od doby iniciace požáru a jsou 

pro oba případy srovnání neměnné. 

Doba evakuace osob z haly do ochozů: tu = 5,2 min ≈ 323 sekund. 

Doba zakouření haly: te = 11,49 min ≈690 sekund. 

10.1 Vizualizace výsledků první varianty návrhu ZOKT 

Při simulaci požáru na hrací ploše byly detektory aktivovány nejprve sekce č. 1 a 

posléze sekce č. 3. Další spouštění požárních ventilátorů není z provozního hlediska 

náhradního zdroje možné. Na Obrázku 25 jsou v grafu znázorněny jednotlivé časové intervaly 

mezi dobou evakuace, aktivací jednotlivých sekcí a dobou zakouření.  

 

 

Obrázek 25 - graf časových intervalů první varianty návrhu ZOKT 
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Časový interval mezi aktivací sekce č. 1 a sekce č. 3 je velice úzký. Požární 

ventilátory sekce 1 se spustily v 457 s a požární ventilátory sekce 3 byly aktivovány v 496 s. 

Lze tedy konstatovat včasný a intenzivní odtok zplodin hoření mimo posuzovaný prostor. 

V příloze č. 5 je prezentován rozvoj požáru a vývin zplodin hoření v časových intervalech 

60 s, 323 s (tu), 690 s (te) a 900 s (zásah jednotek požární ochrany a konec výpočtu). 

V době 60 s je rozvoj požáru v počátcích, v době 323 s jsou zplodiny hoření 

akumulovány ve výšce cca 13 m nad podlahou haly, což je cca 3,8 m nad podlahou 

nejvyššího ochozu (nejvyšší výšková úroveň tribun). Tento výškový rozdíl je z hlediska 

požární bezpečnosti staveb a posouzení podmínek evakuace na straně bezpečnosti. V čase 

690 s je kouř již u spodní hranice kouřových zábran a pomalu se rozšiřuje do sousedních 

sekcí. Tato skutečnost koreluje s výpočtem a potvrzuje jeho správnost. V době zásahu 

jednotek požární ochrany je zakouření značné, ovšem výkon a počet požárních ventilátorů je 

dimenzován tak, aby splnily podmínky evakuace osob, podmínky pro aktivní protipožární 

zásah a snížily teplotní namáhání stavebních konstrukcí.  

Na Obrázku 26 je znázorněno rozvržení plynů v prostoru o teplotě 40 °C. Časový 

interval je 900 s, kdy hoření nejintenzivnější. 

 

 

Obrázek 26 - rozmístění plynů o teplotě 40 °C -  první varianta 
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Rovněž ve stejném časovém intervalu je znázorněno teplotní namáhání povrchu 

stavebních konstrukcí na Obrázku 27. Červená barva poukazuje na nejvyšší teploty 

(cca 100 °C).  

 

 

Obrázek 27 - teplotní namáhání stavebních konstrukcí – první varianta 

 

10.2 Vizualizace výsledků druhé varianty návrhu ZOKT 

Při simulaci požáru na hrací ploše byly detektory aktivovány nejprve sekce č. 5 a 

posléze sekce č. 1. Další spouštění požárních ventilátorů není z provozního hlediska 

náhradního zdroje možné. Na Obrázku 28 jsou v grafu znázorněny jednotlivé časové intervaly 

mezi dobou evakuace, aktivací jednotlivých sekcí a dobou zakouření.  
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Obrázek 28 - graf časových intervalů druhé varianty návrhu ZOKT 

 

Časový interval mezi aktivací sekce č. 5 a sekce č. 1 je velice široký. Požární 

ventilátory sekce 5 se spustily v 459 s a požární ventilátory sekce 1 byly aktivovány až 

v 690 s, což je v době zakouření posuzovaného prostoru. Lze tedy konstatovat, že prvotní 

odtok zplodin hoření přes požární ventilátory sekce 5 umístěných přímo v kopuli haly je sice 

včasný, ale prodloužený časový interval mezi spuštěním sekce druhé poukazuje na možnost 

zvýšené rychlosti vytváření akumulační vrstvy kouře v posuzovaném prostoru. 

V příloze č. 6 je prezentován rozvoj požáru a vývin zplodin hoření v časových 

intervalech 60 s, 323 s (tu), 690 s (te) a 900 s (zásah jednotek požární ochrany a konec 

výpočtu). 

V době 60 s je rozvoj požáru v počátcích, v době 323 s jsou zplodiny hoření 

v důsledku rozprostírání se po celé ploše posuzovaného úseku, kdy pohybu kouře nebrání 

žádná překážka, akumulovány těsně pod konstrukcí střechy ve výšce cca 16 m nad podlahou 

haly, což je cca 6,8 m nad podlahou nejvyššího ochozu (nejvyšší výšková úroveň tribun). 

Tento výškový rozdíl je z hlediska požární bezpečnosti staveb a posouzení podmínek 

evakuace na straně bezpečnosti. V čase 690 s dosahuje spodní vrstva kouře pomyslné hranice 

původních kouřových zábran (12 m nad hrací plochou). Ovšem do této doby prostor 

odvětrávají pouze 5 ks stropních ventilátorů. V důsledku malé intenzity odtoku zplodin hoření 

je zakouření značné a především jsou zplodiny hoření rozmístěné ve všech kouřových 
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sekcích. Skutečnost čisté vrstvy vzduchu a její výšky pod hranicí kouře nad hrací plochou sice 

koreluje s výpočtem a potvrzuje jeho správnost, ale již v tomto okamžiku je hustota kouře, 

jeho akumulace, rozprostření a tepelné namáhaní stavebních konstrukcí značně znepokojující. 

V době zásahu jednotek požární ochrany je zakouření již tak rozsáhlé, že spodní hranice 

akumulační vrstvy kouře sahá do výšky cca 5 m nad hrací plochu a zhoršuje nejen viditelnost, 

ale ověřuje předchozí domněnku velmi rychlého procesu zakouření prostoru v důsledku 

nízkého výkonu požárních ventilátorů. Následek tohoto nedostatku je výrazné omezení 

aktivního protipožárního zásahu a vyšší tepelné namáhání stavebních konstrukcí.  

Na Obrázku 29 jsou znázorněny rozprostření plynů v posuzovaném prostoru 

o teplotě 40 °C. v časovém intervalu 900 s, kdy je hoření nejintenzivnější. 

 

 

Obrázek 29 - rozmístění plynů o teplotě 40 °C – druhá varianta 

 

Reprezentující hodnoty teplot povrchu stavebních konstrukcí jsou znázorněny 

na Obrázku 30. Tepelné namáhání stavebních konstrukcí v době 900 s, kdy červená barva 

představuje nejvyšší teploty (cca 100 °C).  
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Obrázek 30 - teplotní namáhání stavebních konstrukcí – druhá varianta 

 

10.3 Divergence v posuzovaných návrzích ZOKT 

 

Aktivace požárních ventilátorů 

Z výsledků matematického modelu je zřejmá aktivace požárních ventilátorů prvních 

sekcí v obou případech přibližně ve stejném časovém intervalu a to okolo 458 s (sekce 1 

u první varianty v 457 s a sekce 5 u druhé varianty v 459 s). U první varianty návrhu ZOKT 

se požární ventilátory druhé sekce (číslo 3) spouštějí v době 496 s, což je přibližně ve stejnou 

dobu. Skutečnost jednotné aktivace požárních ventilátorů obou sekcí je následkem rozdělení 

kouřových sekcí střeženého prostoru kouřovými zábranami. Zplodiny hoření se tak akumulují 

ve spouštěných sekcí totožně a není důvod k delší časové prodlevě. U druhé varianty návrhu 

ZOKT se požární ventilátory aktivují s výrazným časovým rozdílem a to až v 690 s. Toto 

zpoždění je způsobeno odlišným způsobem rozdělení prostoru do kouřových sekcí 

a imaginárním ohraničením těchto sekcí. Nepoužitím kouřových zábran dochází k akumulaci 

zplodin hoření pod nejvyšší části střešní kopule (sekce 5) a rozšiřování kouře po celém 

prostoru sportovní haly dochází k pozdní aktivaci požárních ventilátorů druhé sekce. 

Na Obrázku 31 je graf divergence aktivací jednotlivých sekcí v případě obou variant 

návrhu ZOKT. Z grafu jsou patrné časové prodlevy mezi jednotlivými aktivacemi požárních 

ventilátorů. 
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Obrázek 31 - graf divergence požárních ventilátorů obou sekcí divergentních návrhů 

 

Vývin kouře 

Rozhodujícím faktorem pro posouzení dvou divergentních projektů ZOKT byla 

především doba evakuace (tu = 323 s) a vývoj zplodin hoření v tomto časovém intervalu. 

Na Obrázku 32 jsou obě varianty porovnány právě v časovém intervalu 323 s. Z podmínek 

evakuace lze konstatovat vyhovující oba návrhy ZOKT, neboť zakouření není tak intenzivní 

a neohrožuje unikající osoby z prostoru sportovní haly.  

 

 

Obrázek 32 - vývin zplodin hoření v časovém intervalu 323 s (vlevo varianta 1, vpravo varianta 2) 

 

Bohužel takto pozitivních výsledků nedosahují návrhy požárního větrání v časových 

intervalech pohybujících se za hranicí doby evakuace osob. Nejvýraznější rozdíl ve funkci 

-1,5 

-1 

-0,5 

0 

0,5 

1 

1,5 

0 200 400 600 800 1000 

a
k

ti
v
a
c
e
 (

1
) 

/ 
d

e
a
k

ti
v
a
c
e
 (

-1
) 

čas v sekundách 

Divergence aktivací jednotlivých kouřových sekcí 

obou variant návrh ZOKT 

první varianta sekce 3 

první varianta sekce 1 

druhá varianta sekce 1 

druhá varianta sekce 5 



 

56 

 

požárního větrání je v době zásahu jednotek požární ochrany v době 900 s (15 min.). Rozdíl je 

znázorněn na Obrázku 33. Návrh ZOKT v případě první varianty plní svou funkci 

bezproblémově. Výkon požárních ventilátorů a jejich spuštění je dostačující k odvětrání 

prostoru sportovní haly a umožnění provedení protipožárního zásahu jednotkám požární 

ochrany. U druhé varianty bohužel konstatovat bezproblémovou funkci požárního větrání 

nelze. Zakouření prostoru a velice silně snížená viditelnost může výrazně omezit protipožární 

zásah a minimální uchráněné hodnoty by výrazně zvýšily vzniklé škody. Příčina takto 

negativní funkce požárního větrání je eliminace instalace kouřových zástěn a především 

nevyhovující vypočtený výkon požárních ventilátorů jakožto i jejich počet na danou kouřovou 

sekci. V neposlední řadě k silnému zakouření prostoru sportovní haly přispívá i široký časový 

interval mezi spouštěním jednotlivých sekci u druhé varianty návrhu ZOKT.  

 

 

Obrázek 33 - vývin zplodin hoření v časovém intervalu 900 s (vlevo varianta 1, vpravo varianta 2) 

 

Reprezentativní teploty zplodin hoření v prostoru 

 Při posuzování teplot byla vytvořena simulace reprezentující nejnižší teplotu zplodin 

hoření ve spodní hranici kouřové vrstvy (40 °C). Tato reprezentativní teplota byla vybrána 

především proto, že je to teplota, jejíž účinky už působí negativně na lidský organismus. 

(Teplota kouře dosahuje až 120 °C). Simulace byla posouzená v časovém intervalu 900 s, kdy 

je vývin zplodin hoření nejintenzivnější. Na Obrázku 34 je znázorněna hladina této 

reprezentativní teploty. U první varianty návrhu ZOKT je neutrální rovina v dostatečné výšce. 

Teploty pod neutrální rovinou jsou nižší a tvoří dostatečný prostor čistého vzduchu. U druhé 

varianty návrhu ZOKT je neutrální rovina téměř u podlahy požárního úseku. Nad touto 

rovinou lze předpokládat mnohem vyšší teploty než u předchozí varianty návrhu ZOKT a tedy 

dochází k mnohem silnějšímu tepelnému namáhání stavebních konstrukcí.  
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Obrázek 34 - Rozložení reprezentativní teploty 40 °C zplodin hoření (vlevo varianta 1, vpravo varianta 2) 

 

Aby představa o dosahování teplot v prostoru především nad hladinou 

reprezentativní teploty 40 °C byla co nejpřehlednější, byly pro porovnání vytvořeny 

následující snímky znázorněny na Obrázku 35. Jde o rozložení teplot v prostoru (tedy teploty 

plynů), které jsou vizualizovaný pomocí rovin v ose x, y, a z (osa x = 67,5 m, osa y = 47,5 m 

a osa z = 12 m dle souřadnicového systému). Tyto řezy jsou vedeny středy prostoru sportovní 

haly a ve výšce, kde začínají konstrukce kouřových zábran.  

 

 

Obrázek 35 – porovnání teplot v prostoru haly v osách x, y a z (vlevo varianta 1, vpravo varianta 2) 

 

 Pro znázornění teplot v prostoru je na Obrázku 35 znázorněn především řez 

v rovině y. Rozložení teplot v ostatních rovinách je srovnatelné, proto byla vybrána pouze 

jedna názorná ukázka. Nicméně i přes jednostrannost pohledu jsou teploty velice zřetelné. 

U první varianty návrhu ZOKT dosahují teploty v prostoru až 115 °C (červená barva). 

U druhé varianty návrhu ZOKT jsou dosažené teploty dokonce o 5 °C vyšší, tedy 120 °C.  

 Dosažené divergentní teploty potvrzují skutečnost vyššího tepelného namáhání 

stavebních konstrukcí u druhé varianty návrhu ZOKT. Naše reprezentativní teplota 40 °C je 
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v tomto případě znázorněna světle modrou barvou přecházející do tmavě modré barvy (teplota 

okolí – 20 °C). Pro přesnější orientaci je na stupnici teplot v Obrázku 35 znázorněna černou 

ryskou teplota 110 °C. 

 

Teploty povrchů stavebních konstrukcí 

 Jak již bylo zmíněno, rozdělení prostoru do kouřových sekcí s použitím kouřových 

zábran má své opodstatnění. Využití překážek k ovlivnění pohybu zplodin hoření, ovlivňuje 

také působení teplot na stavební konstrukce objektu. Na Obrázku 36 jsou porovnány teploty 

stavebních konstrukcí a jejich rozmísení v částech stavebního objektu, respektive ukázka 

nejvíce namáhané stavební části sportovní haly – střešní konstrukce. 

 

 

Obrázek 36 - rozložení teplot povrchu stavebních konstrukcí (vlevo varianta 1, vpravo varianta 2) 

 

Červená barva znázorňuje nejvyšší měřené teploty (cca 100 °C). Spektrum barev 

označuje ochlazování až ke tmavě modré, která charakterizuje teplotu okolí (20 °C). U návrhu 

ZOKT, varianta první, se použití kouřových zábran vyplatí s hlediska namáhaní konstrukce 

střechy pouze v části přímého dislokace požáru a působení zplodin hoření. Druhá polovina 

haly není díky zamezení pohybu kouře tepelně nikterak namáhána. Vzhledem k rozložení 

teplot povrchů stavebních konstrukcí a k pravděpodobnosti určení místa vzniku požáru by 

bylo efektivnější místo stěnových požárních ventilátorů použít střešní (stropní) požární 

ventilátory v místě největšího tepelného namáhání a stejném počtu a výkonu. Ovšem 

za předpokladu konzultace se statikem a stavebním architektem, aby nebyla překročena 

limitní únosnost střešní konstrukce. 
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U návrhu ZOKT, varianta druhá, tento poznatek konstatovat nelze. Je zřejmé výrazné 

tepelné namáhání střešní konstrukce v celé časti sportovní haly. Z dosavadních výsledků 

můžeme tedy usoudit, že výraznější namáhání celé střešní konstrukce a delší působení 

vysokých teplot by mohlo mít za následek snížení nebo překročení mechanických vlastností 

ocelové střešní konstrukce a tím snížit stabilitu daného prvku. 
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11. Poznatky z matematického modelování 

Numerické metody, kterými jsou matematické modely požáru popisovány, mají vždy 

analytické řešení. Výsledek závisí nejen na postupu výpočtu, ale především na určení 

a definování vstupních proměnných hodnot a parametrů. 

Při zpracování modelu haly, návrhu požáru a následné konstrukci funkce požárních 

ventilátorů jsem se setkávala s nejedním kuriózním programátorským problémem. 

Při vytváření modelu haly bylo nejsložitější vytvářet stavební konstrukce, které přímo 

nelemovaly souřadnicový systém. Zadávání takovýchto stěn, kvádrů a konstrukcí bylo značně 

náročné jak na přesnost, tak na čas. Další otázkou bylo, jak vyřešit konstrukci ventilátoru, aby 

byla zajištěná požadovaná funkce a výkon ventilátorů. Jediné řešení bylo s trpělivostí 

vynaložit nemalé úsilí a definovat ventilátory vytvořením překážek, procházejících zdí 

a tvořících tzv. potrubí, na jehož konci byl přidán povrch, který funkci požárního ventilátoru 

splňuje.  

Zásadní a velice zneklidňující problém však tvořilo sdělení, které se objevilo přibližně 

v polovině výpočtu. Hlášení chyby při výpočtu z důvodů numerické nestability představovalo 

celou řadu možností, proč nelze výpočet dokončit. V manuálu pro FDS [19] je tento problém 

blíže popsán, avšak příčina není nikdy přesně známá. Příčinou numerické nestability může být 

příliš vysoká turbulence vzduchu a zplodin hoření, příliš dlouhá doba výpočtu, neadekvátní 

rozdělení výpočtové oblasti nebo složité definice funkcí a zařízení (příliš vysoké požadavky 

na výpočet). Po vyskytnutí se tohoto problému, jsem učinila několik zjednodušení v nastavení 

daných zařízení. Především jsem upravila a zmenšila výpočtovou oblast. Výpočet proběhl. 

V důsledku vysoké časové náročnosti a požadavků na výpočetní techniku, byla vytvořena 

pouze jedna varianta požáru. I přes tuto jednostrannost, bylo ověření požárního větrání účelné.  

Práce s matematickým programem FDS byla i přes svou časovou a programátorskou 

náročnost (model haly jsem zpracovávala cca 6 měsíců) pro mne významnou zkušeností nejen 

v rámci studia, ale i v rámci praktických zkušeností do života. Jsem velice poctěna, že jsem 

mohla pracovat právě s tímto programem a nesmírně si této možnosti vážím. 
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Závěr 

 

V současné době jsou matematické modely využívány v praxi pouze v zahraničí. Řada 

zemí již zapracovala matematické modely požáru do své legislativy (např. americká norma 

NFPA 921 Guide For Fire And Explosion Investigations). V České republice zatím 

matematické modely požáru do legislativy zapracovány nejsou i přesto, že se u nás používají 

výhradně pro projektování tunelů.  

 Zákon 133/1985 Sb., [17] o požární ochraně, ve znění platných předpisů však 

umožňuje autorizované osobě při realizaci technických podmínek požární ochrany staveb 

použít odlišný postup, než stanoví česká technická norma nebo jiný technický dokument. 

Tímto odlišným postupem musí tedy být dosáhnuto stejných nebo lepších výsledků, jako 

postupem podle českých norem. Použití matematických modelů lze tedy tyto expertizní 

postupy posoudit a ověřit, zda opravdu splní požadavky požární bezpečností dané stavby. 

 Pomocí sofistikovaného programu primárně postaveného na výpočetní technologii 

CFD, zvaném Fire Dynamics Simulator (FDS), byly porovnány dva divergentní návrhy 

ZOKT ve střeženém prostoru sportovní haly. V níže uvedené Tabulce 5 jsou zodpovězeny 

zásadní otázky, které byly kladeny při zpracování posouzení dvou variant požárního větrání.  

 

Tabulka 5 – výsledky posouzení dvou divergentních návrhu ZOKT sportovní haly 

Praktické požadavky 
První varianta návrhu 

ZOKT 

Druhá varianta návrhu 

ZOKT 

Včasná aktivace požárních 

ventilátorů prvotní sekce 
ANO ANO 

Včasná aktivace požárních 

ventilátorů druhotné sekce 
ANO NE 

Optimální houstnuta kouře a 

akumulace kouře 
ANO NE 

Zajištění podmínek evakuace 

osob 
ANO ANO 

Zajištění podmínek pro 

protipožární zásah 
ANO NE 

Dostatečná dimenzování 

výkonů požárních ventilátorů 
ANO NE 

Kvalitní umístění požárních 

ventilátorů 
NE ANO 
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 První varianta návrhu ZOKT, kdy byl střežený prostor rozdělen do čtyř kouřových 

sekcí pomocí kouřových zábran a každá sekce je odvětrávána 12 ks požárních ventilátorů, 

splňuje všechny požadavky správného projektu zařízení pro odvod kouře a tepla. 

Za nevyhovující se dá pouze uvést umístění 12 ks požárních ventilátorů ve stěně střešní 

konstrukce. Vyšší účinnosti by ZOKT dosahovalo při umístění požárních ventilátorů ve stropě 

střešní konstrukce, v místě, kde jsou stavební konstrukce nejvíce tepelně namáhány. Takovéto 

umístění požárních ventilátorů je ale zapotřebí konzultovat s odborníky na statiku. 

 Druhá varianta ZOKT, kdy byl střežený prostor rozdělen do pěti kouřových sekcí, 

bez použití kouřových zábran, každá sekce je odvětrána 5 ks požárních ventilátorů, z toho 

pátá sekce je kruhová a požární ventilátory této sekce jsou umístěny ve stropě střešní 

konstrukce ve středu v nejvyšším místě. Tento projekt sice splňuje podmínky evakuace osob, 

ale už nesplňuje podmínky pro účinný protipožární zásah. Silné zakouření v prostoru haly 

v době zásahu jednotek požární ochrany by mělo za následek zpomalení a ztížení 

protipožárního zásahu a mohlo by dojít i k deformaci stavebních konstrukcí z důvodů vyššího 

tepelného namáhání těchto konstrukcí. Uchráněné hodnoty by mohly z tohoto důvodu být 

nulové. 

 Závěrem popsání a ověření účinnosti nuceného požárního odvětrání sportovní haly 

prostřednictvím matematického modelování vyplývá první varianta návrhu ZOKT jako  

optimistická, reálnější, praktičtější, bezpečnější a účinnější než druhá varianta ZOKT. 
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