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Anotace 

ONDRÁČEK, P., Modelování šíření kouře v atriových prostorech : bakalářská práce, 

Ostrava: VŠB – TU, 2012. 

Bakalářská práce se zabývá problematikou šíření kouře v atriových prostorách. Práce je 

rozdělena do třech hlavních částí. V první části je popsána problematika šíření kouře v atriích, 

dále jsou zde uvedeny nejdůležitější veličiny charakterizující pohyb a vlastnosti kouře. Ve 

druhé části je proveden rozbor a popsání dvou základních programů pro výpočet šíření kouře. 

Je uvedeno, na jakém principu pracují, jejich hlavní využití a vzájemné porovnání. Třetí část 

se zabývá popsáním vlastního programu pro výpočet šíření kouře.  

Klíčová slova: 

atrium, řízení šíření kouře, sloupec kouře, výpočetní program 

 

Abstrakt 

ONDRÁČEK, P., Modelling of Smoke Spread in Atrium Spaces : the Thesis, Ostrava: VŠB – 

TU, 2012. 

This thesis deast with the sprej of smoke in the atrium area. The thesis is dividend into free 

main parts. The first pat desctibes the problems of the sprej of smoke in the atrimu, then here 

are the most important quantities characterizing the properties and moovement of smeke. In 

the second part is an analysis and description of two basic programs to calculate the spread of 

smoke. indicates the principle on which they work, their main use and peer comparison. The 

third part deals with describing their own program to calculate the spread of smoke. 

Key words: 

atrium, smoke management, fire plume, computer program 
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Úvod 

V dnešní architektuře je výskyt atriových prostor velmi častý, atrium může být součástí 

administrativních, kulturních a obytných budov nebo velkých obchodních center, které jsou 

dnes velmi rozšířené. S tím souvisí i velké množství osob, které se v těchto objektech nachází, 

proto je velmi důležité z hlediska požární ochrany zabezpečit v případě požáru, bezpečnou 

evakuaci všech osob a zamezit jejich styku s šířícím se kouřem, chránit nosné konstrukce 

objektu a zjednodušit zásah jednotkám požární ochrany. Cílem bakalářská práce je, popsat a 

posoudit specifika šíření kouře v atriových prostorech a sestavit jednoduchý výpočtový 

program pro stanovení základních parametrů kouře. V začátku práce budou nastíněny 

základní metody, kterými se problematika šíření kouře řeší a základní typy atrií z hlediska 

konstrukce. Dále se budu zabývat základním pojmem pro předpověď šíření kouře v prostoru, 

což je návrhový požár. Následovat bude vlastní popis vývoje a šíření kouře – vznik sloupce 

kouře (Fire Plume), následné podstropní proudění (Ceiling Jet Flow) a tvorbu kouřové vrstvy 

(Smoke Layer). Dále se budu věnovat popisu sloupce kouře, který je posuzován z hlediska 

polohy ohniska požáru, zda požár vzniká v prostoru atria, u stěny nebo v přilehlé místnosti 

s následným šířením do atria. Budou uvedeny nejpoužívanější rovnice pro výpočet parametrů 

sloupce kouře, kterými jsou rychlost uvolňování tepla pevných látek a kapalin, virtuální zdroj 

hoření, výška plamene, hmotnostní a objemový tok a osová teplota sloupce hoření. Popsán 

bude i problém, který nastává při odvodu kouře z prostoru – odvod vzduchu (Plugholing) a 

uvedeny metody, jak tomuto problému předejít. Další část práce bude věnována rozboru dvou 

výpočetních programů pro výpočet šíření kouře. Jsou jimi programy ASMET a AZONE. U 

programů budu uvedeno, jakým způsobem pracují, jich hlavní použití, jaké jsou vstupní a 

výstupní údaje a následné jejich vzájemné porovnání. V poslední části práce budu věnovat 

popisu vlastního výpočetního programu pro výpočet šíření kouře, který je cílem práce. 

Na závěr bude provedeno shrnutí práce a srovnání vlastního programu s programy ostatními.    
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Rešerše 

Zde jsou uvedeny hlavní zdroje literatury, ze kterých jsem čerpal při vypracování bakalářské 

práce. Ostatní zdroje jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 

KLOTE, J. H., MILKE, J. A., Principles of Smoke Management. ASHRAE and Society of 

Fire Protection Engineeting, USA, 2002. ISBN 1-883413-99-0 

Publikace řeší problematiku řízení šíření kouře v prostoru. Zabývá se dynamikou požáru, 

evakuací osob, odvětráním prostoru, počítačovému modelování šíření kouře.  Pro svoji práci 

jsem čerpal informace z kapitol týkající se popisu základních pojmů pro atria a metod, které 

se pro popis šíření kouře používají.   

 

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

způsobu splnění technických podmínek požární ochrany. 1. vydání, Ostrava: Sdružení 

požárně bezpečnostního inženýrství, 2008. ISBN 978-80-7385-044-9 

Tato publikace se zabývá popisem posouzení požární bezpečnosti pomocí požárního 

inženýrství. Je zde uveden přehled výpočtových metod pro sledování vzniku a rozvoje požáru, 

reakce požárně bezpečnostních zařízení a pravděpodobného chování evakuovaných osob. 

Informace z tohoto zdroje jsem čerpal z kapitol o dynamice požáru.  

 

KUČERA, P., KAISER, R., PAVLÍK, T., POKORNÝ, J., Požární inženýrství. Dynamika 

požáru. 1. vydání, Ostrava: Sdružení požárně bezpečnostního inženýrství, 2009. ISBN 

978-80-7385-074-6 

Kniha popisuje průběh požáru v uzavřeném prostoru, popisuje dynamiku požáru a používané 

výpočtové postupy. Získané informace z této knihy se týkají dynamiky požáru, výpočetních 

metod a popisu šíření kouře v prostoru.  
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1. Atrium 

Atrium je hlavním komunikačním prostorem v objektu, jedná se o prostor, který dosahuje 

vysokých výšek, protíná celou budovu. V dřívějších dobách byly atria odkryté, dnes se 

setkáváme převážně s uzavřenými atrii. Na hlavní prostor atria navazují nejen ostatní 

místnosti, ale vedou tudy i únikové cesty. Pokud vznikne požáru v jedné z přilehlých 

místností, vznikající kouř šířící se atriem do dalších prostorů může ohrozit ostatní osoby. Jako 

nejlepší řešení se nabízí zabránění šíření kouře z místnosti do atria. Jedním postupů je 

instalace zařízení pro odvod tepla a kouře do každé místnosti, to je ale velmi drahé a 

projektově náročné. Dalším způsobem je udržování přetlaku v atriu, toto lze ale využít pouze 

v objektech, kde otvory mezi atriem a ostatními prostory jsou malé, v opačném případě je tato 

metoda nepoužitelná.  

Jako nejschůdnější řešení se tedy jeví to, kdy kouř bude proudit do atria, ale jeho pohyb bude 

řízený. Mezi základní metody, které se používaní pro řízení pohybu kouře v atriích, patří 

kontrola plnění kouře v prostoru (rozvinuta v dalších částech práce), mechanické odvětrání a 

přirozená ventilace [2], [7], [9].  

K návrhu šíření kouře je nutné určit jednotlivé typy atrií z hlediska konstrukce (Obr. č. 1): 

 požárně uzavřené atrium – je od ostatních částí objektu odděleno požárně dělící 

konstrukcí.  

 uzavřené atrium – stěny ohraničující atrium nejsou požárně odolné. Nejčastěji jsou 

použité skleněné stěny. 

Dnes tyto typy konstrukcí atrií nejsou příliš využívány vzhledem k omezujícím 

požadavkům při projektování a následném užívání. S cílem využít maximální prostor jsou 

konstruovány [2]: 

 částečně otevřené atrium – na nižší úrovni je beze stěn, vyšší úrovně uzavírají 

např.: prosklené stěny 

 otevřené atrium – na všech úrovních je beze stěn 
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Obr. č. 1 Typy atrií dle konstrukce 

 

2. Návrhový požár 

Pro předpověď šíření požáru a kouře v prostoru se zavádí pojem návrhový požár, jedná se o 

idealizovaný požár, který je charakteristický rychlostí uvolňování tepla (HRR - heat release 

rate), tvorbou kouře, velikostí požáru, teplotou plynů. Při výpočtu volíme mezi požárem 

rovnoměrným nebo nerovnoměrným [3], [4], [8].  
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2.1 Rovnoměrný požár 

Za ustálený návrhový požár je považovaný požár s konstantní rychlostí uvolňování tepla. 

Hodnoty HRR jsou závislé na množství hořlavých látek v atriu. Vývoj požáru je vyjádřen 

zjednodušeně a výkon požáru je po celou sledovanou dobu neměnný. Výkon se tak odvíjí od 

množství hořlavého materiálu, který se pak pro atria dělí na malý – střední – velký výkon. 

2.2 Nerovnoměrný požár 

Nárůst rychlosti uvolňování tepla není v tomto případě konstantní, ale je úměrná druhé 

mocnině času. Závislost je vyjádřena parabolickou křivkou – křivka t-kvadratického požáru.  

Parabolická křivka dle Heskestada [8]: 

          
  (2.1) 

kde:  koeficient rozvoje požáru (kW.s
-2

) 

 t čas po iniciaci (s) 

 t0 čas efektivní iniciace (s) 

Po zanedbání hodnoty t0 má rovnice tvar: 

       (2.2) 

 

Častější používaná rovnice t-kvadratického požáru je ve tvaru: 

       
 

  
 

 

 (2.3) 

 

kde:      referenční rychlost uvolňování tepla (1000 kW) 

 tg doba potřebná pro dosažení referenční rychlosti 

 

Pro praktické výpočty byly požáry rozděleny do čtyř kategorií, podle rychlosti rozvoje požáru 

(Tab 1) [8]. 

Tab. 1 Kategorie rychlosti rozvoje požáru 

kategorie 

rychlosti rozvoje požáru 

 

[kW.s
-1

] 

tg  

[s] 

pomalá 0,00293 600 

střední 0,01127 300 

rychlá 0,04689 150 

velmi rychlá 0,1878 75 
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Nárůst rychlosti uvolňování tepla v čase pro danou rychlost rozvoje požáru je znázorněn na 

Obr. č. 2. 

 

Obr. č. 2 Graf závislosti HRR na čase pro jednotlivé kategorie rychlosti rozvoje požáru  

 

3. Sloupec zplodin hoření (Fire Plume) 

V průběhu požáru dochází k velkému uvolňování tepla, které je z velké části odváděno 

zplodinami vznikajícími v důsledku nedokonalého spalování. Díky jejich vysoké teplotě jsou 

lehčí než okolní vzduch a stoupají vzhůru ve formě sloupce kouřových plynů, označovaných 

jako Fire Plume (Obr. č. 3). Sloupec kouře zvyšuje svůj objem v důsledku přisávání okolního 

vzduchu, tím dochází k naředění koncentrace zplodin a k ochlazení sloupce kouře, kdy teplota 

klesá od středu k okraji. Tento sloupec dosahuje tvaru převráceného kužele a lze ho děli do tří 

zón [3], [4], [8]: 

- zóna plamene – dochází zde ke zvyšování rychlosti proudění plynů, vyskytuje se zde 

stálý plamen, je umístěna v těsné blízkosti nad hořlavým povrchem 

- zóna přechodová – tvoří přechod mezi zónou kouře a plamene, rychlost proudění 

plynů je zde konstantní, dochází k občasnému prošlehnutí plamene 

- zóna kouře – jedná se o oblast, která je nejrozsáhlejší, se zvyšující se výškou dochází 

ke snížení rychlosti proudících plynů, teploty a koncentrace zplodin hoření 
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Obr. č. 3 Sloupec zplodin hoření 

 

4. Podstropní proudění (Ceiling Jet Flow) 

Pokud v důsledku vztlaku dosáhne sloupec zplodin hoření stropu a dojde k jeho rozlití po 

stropní konstrukci, dochází tak k jevu zvanému podstropní proudění (Obr. č. 4). Kouř se šíří 

vertikálně směrem ke stěnám místnosti. Po nárazu do stěny změní kouř směr šíření k podlaze 

místnosti. Směrem dolů dochází k šíření do prostoru s vyšší hustotou a nižší teplotou, díky 

tomu dochází k zastavení proudění a šíření opačným směrem. 

 

Obr. č. 4 Podstropní proudění 
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Šířka vrstvy podstropního proudění v otevřených prostorách se pohybuje na hranici 10% 

světlé výšky prostoru. V prostorách ohraničených stěnami může šířka proudění dosáhnout 

hodnoty 20% světlé výšky prostoru (Obr. č. 5) [1], [3], [4].   

 

Obr. č. 5 Výška podstropního proudění 

 

5. Kouřová vrstva (Smoke Layer) 

Při požáru v uzavřeném prostoru, kdy vznikne sloupec zplodin hoření, dojde ke kumulaci 

kouře v horní části prostoru a vzniká kouřová vrstva – smoke layer.  

Pokud není v prostoru otvor pro odvod kouře, vrstva se s probíhajícím požárem stále 

prohlubuje a zmenšuje vzdálenost mezi hranicí naakumulované vrstvy kouře a zdrojem 

hoření. Po určité době je prostor zcela vyplněn kouřem.  

V případě, že se v obvodových stěnách nebo stropě nachází otvory, nastane výměna plynů. 

Vzduch potřebný k hoření přitéká do spodní části prostoru a poté ve formě zplodin hoření 

stoupá vzhůru. Při dostatečné velikosti otvorů prostor není zcela vyplněn kouřem, ale pokles 

kouřové vrstvy se v dané výšce zastaví a prostor je rozdělen na dvě zóny. V horní části je 

vyšší tlak a teplota, v dolní části je podtlak čímž dochází k přisávání vzduchu z okolí. Hranici 

mezi těmito zónami tvoří neutrální rovina, kde je atmosférický tlak. Výška neutrální roviny 

hraje důležitou roli při evakuaci osob a záchranných pracích, je zde čistý vzduch dobrá 

viditelnost [3], [4], [5].   

 

6. Popis sloupce hoření 

Pro popis proudění a vlastností kouře je nezbytné znát polohu ohniska požáru. Při vzniku 

požáru v prostoru atria jedná se o axisymetrický sloupec kouře, pokud požár vznikne 
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v místnosti přiléhající k atriu (př.: kancelář, obchod) a dále se šíří do prostoru atria přes 

balkony, jedná se o balkonové šíření kouře, nebo přímo vytéká do prostoru z otvoru (okna, 

dveře). Dalším případem může být, pokud požár vzniká u stěny nebo v rohu místnosti – 

stěnové a rohové proudění kouře [1], [3], [4].   

 

6.1 Axisymetrický sloupec kouře 

Při vzniku požáru v prostoru atria se sloupec zplodin hoření, díky vztlaku horkých plynů, šíří 

svisle vzhůru. S rostoucí výškou vzrůstá objem sloupce v důsledku přisávání okolního 

vzduchu, tím klesá jeho teplota. Po dosažení stropu se kouř začne šířit vertikálně – podstropní 

proudění.  

V následující části budou popsány veličiny, které popisují sloupec kouře a uvedeny nejčastěji 

používané rovnice pro jejich výpočet. Mezi ty to veličiny patří rychlost uvolňování tepla 

pevných materiálů i kapalin, virtuální zdroj hoření, jedná se o bodový zdroj požáru, jehož 

hodnota je využívána při modelování skutečného požáru. Výška plamene, díky které lze 

vypočítat radiační tepelný tok do okolního prostoru. Hmotnostní a objemový tok kouře, 

kterými zjišťujeme množství kouře proudícího v prostoru. Osová a průměrná teplota sloupce 

kouře se stanovuje pro posouzení účinků teploty na evakuované osoby, stavební konstrukce, 

záchranné jednotky a pro návrh zařízení odvodu kouře a tepla.   

 

6.1.1 Rychlost uvolňování tepla pevných materiálů (HRR) 

Jedná se o energii, kterou uvolní hořlavý materiál za jednotku času. Oproti výpočtu HRR při 

posouzení návrhového požáru, se nejedná o idealizovaný model, ale vychází se z konkrétních 

hodnot, které charakterizují hořlavý materiál v prostoru. Pro běžně používané předměty 

dosahuje tato hodnota stovek kilowatt až několika megawatt.  

Pro stanovení HRR lze využít více metod. Často používanou metodou je kyslíková 

kalorimetrie, která vychází z předpokladu, že hořlavé látky při spotřebování jednotkového 

množství kyslíku uvolní konstantní množství energie, na jeden kilogram kyslíku je 13,1 MJ 

[4]. Výpočetní metody jsou založeny na znalosti vstupních parametrů. Pokud známe efektivní 

výhřevnost a hmotnostní rychlost odhořívání, lze rovnici pro výpočet HRR vyjádřit ve tvaru 

[3], [4]: 

          (6.1) 

 

kde:         rychlost uvolňování tepla (kW) 
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        hmotnostní rychlost odhořívání (kg.s
-1

) 

      efektivní výhřevnost (kJ.kg
-1

) 

 

Hmotnostní rychlost odhořívání a efektivní výhřevnost se stanovuje na základě laboratorní 

zkouška, postup zkoušek je dán příslušnými normami. 

Při znalosti celkové plochy odhořívání a hmotnostní rychlosti odhořívání vztaženou na 

jednotku plochy, lze rovnici upravit: 

       
       (6.2) 

 

kde:  AF plocha odhořívání (m
2
) 

      hmotnostní rychlost odhořívání z 1 m
2
 (kg.s

-1
.m

-2
) 

 

Výhřevnost bývá stanovena laboratorně v podmínkách dokonalého spalování. Pro zohlednění 

reálných podmínek při požáru, nedokonalost spalování, se počítá s efektivní výhřevností. 

Zavádí se součinitel efektivnost spalování s, což je poměr efektivní a celkové výhřevnosti. 

   
    

   
 (6.3) 

 

 

kde: s součinitel efektivnosti spalování (-) 

     celková výhřevnost (kJ.kg
-1

) 

 

Hodnoty celkové výhřevnosti pro hořlavé látky jsou uvedeny v normě ČSN 73 0824. 

Po úpravě lze rovnici napsat ve tvaru: 

       
        (6.4) 

 

 

Hodnota součinitele efektivnosti spalování se snižuje s větším vývinem sazí pří hoření a se 

sníženým obsahem kyslíku. 

 

6.1.2 Rychlost uvolňování tepla hořlavých kapalin  

Pro rychlost uvolňování tepla hořlavých kapalin platí vztah [3], [4]: 

        
             (6.5) 
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kde:    
   asymptotická hmotnostní rychlost odhořívání kapalin (kg.s

-1
.m

-2
) 

 k materiálová konstanta pro hořlavé kapaliny (m
-1

) 

 Df charakteristický rozměr plochy odhořívání (m) 

 

Materiálové konstanty pro jednotlivé druhy kapalin se stanovují laboratorní zkouškou. 

Charakteristický rozměr plochy odhořívání pro plochu jinačí než kruhového půdorysu se 

vypočítá ze vztahu: 

         (6.6) 

kde: A  plochy požáru (m
2
) 

 

6.1.3 Virtuální zdroj hoření 

Za virtuální zdroj hoření je považován bod, ze kterého stoupá sloupec zplodin hoření ve tvaru 

obráceného kužele. Pro běžné podmínky je používána rovnice podle Heskestada [1]: 

          
           (6.7) 

 

Pro požáry s nízkou hodnotou HRR je z0 záporné, naopak kladné je pro požáry s vysokou 

hodnotou HRR.  

Rovnice bez započítání hodnoty virtuálního zdroje hoření z0, se často používaní v atriích, 

protože hodnota z je mnohem větší než z0. 

 

6.1.4 Výška plamene 

Výška plamene závisí na geometrii ohně, okolních podmínkách, spalném teple a 

stechiometrickém poměru vzduchu a hořlaviny. Získané hodnoty se dají využít pro zjištění 

radiačního tepelného toku požáru na okolní objekty.  

Rovnice pro atmosférické podmínky dle Heskestada [1]:  

s ohledem na hodnotu z0: 

          
           (6.8) 

 

bez ohledu na hodnotu z0: 

          
    (6.9) 

 

6.1.5 Hmotnostní tok kouře 

Množství kouře, které proudí ve výšce z nad požárem je dle Heskestada [1]: 

s ohledem na hodnotu z0: 
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                 (6.10) 

 

   
           

        
   

   
 pro z  z1 (6.11) 

 

bez ohledu na hodnotu z0: 

           
   
               pro z   z1 (6.12) 

   

           
   
  pro z  z1 (6.13) 

 

kde:     konvektivní rychlost uvolňování tepla (kW) 

    hmotnostní tok kouře ve výšce z (kg.s
-1

) 

 

Konvektivní rychlost uvolňování tepla je dána vztahem: 

         (6.14) 

 

kde     je konvektivní faktor tepelného výkonu požáru, který se pohybuje v rozmezí 0,15 – 

0,9, obvykle se používá hodnota 0,7. 

 

6.1.6 Objemový tok kouře 

Ze znalosti hmotnostního toku kouře a hustoty plynů, lze vyjádřit rovnice pro výpočet 

objemového toku kouře [1]: 

   
  

 
 (6.15) 

kde:    objemový tok kouře (m
3
.s

-1
) 

  hustota plynů (kg.m
-3

) 

 

6.1.7 Osová a průměrná teplota sloupce kouře 

Teplota sloupce kouře se mění vzhledem ke vzdálenosti od osy. Nejvyšší teplota je v ose a 

kleslá směrem k okraji, díky přisávání chladnějšího vzduchu. Jednou z nejčastěji používaných 

rovnic pro výpočet osové teploty sloupce, je rovnice dle Heskestada [1], která byla odvozena 

na základě experimentů a je ve tvaru: 
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 (6.16) 

 

kde: Tc osová teplota sloupce kouře (°C) 

 To teplota okolí (°C) 

 g gravitační zrychlení (m.s
-2

) 

 Cp měrná tepelná kapacita (kJ.kg
-1

.K
-1

) 

  hustota plynů (kg.m
-3

) 

 

Pokud budeme předpokládat normální podmínky lze rovnici přepsat do tvaru: 

        
   
   

         
 (6.17) 

Výpočet průmětné teploty Tp [°C] sloupce kouře je popsán rovnicí [1]: 

      
  
    

 (6.18) 

 

6.2 Balkonové šíření kouře 

K této formě šíření kouře dochází v případě, kdy se kouř vznikající v místnosti šíří pod 

balkonem a následné uniká do atria (Obr. č. 6). Rovnice pro hmotnostní tok je ve tvaru [1]: 

             
 
            

(6.19) 

 

kde:     hmotnostní tok ve výšce zb (kg.s
-1

) 

         rychlost uvolňování tepla (kW) 

 W šířka oblaku kouře, který se šíří pod balkonem (m) 

 zb výška nad balkonem (m) 

 H výška balkonu  

 

Pokud jsou v prostoru použity zábrany pro šíření kouře. Je plocha oblaku kouře dána součtem 

šířky otevřeného otvoru a vzdáleností od otvoru k okraji balkonu.  

Rovnice lze použít pouze tehdy, pokud proudění zplodin v místnosti, kde hoří, přímo 

neovlivňují proudění pod balkonem. Tohoto lze docílit, pokud výška stěny nad otevřeným 

otvorem nebude větší než 0,8 výšky prostoru. Vychází se z předpokladu, že podstropní 

proudění má výšku v rozmezí 0,1 - 0,2 výšky prostoru [1], [6].  
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Obr. č. 6 Balkonové šíření kouře 

 

 

6.3 Sloupec kouře u stěn a rohů 

Pokud je ohnisko požáru v těsné blízkosti stěny nebo rohu, je omezen přísun vzduchu do 

sloupce hoření. Hmotnostní tok kouře ovlivněn koeficientem n, který vyjadřuje různé 

umístění ohniska hoření (Obr. č. 7).  

  

Obr. č. 7 Vliv polohy ohniska požáru vzhledem ke stěně 
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Tento postup je velmi nepřesný pro výpočet výšky z ve výšce plamenů, ve vyšších výškách, 

kdy je z  z1, se dosahuje přesnějších výsledků. Po zavedení koeficientu n má rovnice pro 

výpočet hmotnostního toku tvar[1]: 

   
 

 
              

   
                  (6.20) 

 

 

7. Plugholing (odvod vzduchu) 

K tomuto problému dochází v případě, že hloubka vrstvy nahromaděného kouře 

v podstropním prostoru není velká a vlivem vyšší rychlosti proudění plynů otvory ven 

z prostoru, dochází ke strhávání a odvodu čistého vzduchu spolu s kouřovými zplodinami 

(Obr. č. 8). Tím může dojít ke zhoršenému odvodu kouře ven z prostoru atria a porušení 

tlakové rovnováhy, ztrátě neutrální roviny. K zabránění tomuto jevu lze dosáhnout použitím 

většího množství odvodních otvorů, nebo zajištění minimální hloubky kouřové vrstvy [1]. 

 

Obr. č. 8 Odvod vzduchu 
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7.1 Minimální počet otvorů  

K tomu, aby nedocházelo k odsávání čistého vzduchu, je za potřebí zpravidla více než jeden 

otvor pro odvod spalin. Maximální hmotnostní tok jedním otvorem, kterým se zamezí 

odsávání vzduchu, je dán vztahem [1]: 

            
    

     
  

 
   

 
  
  
 
   

 (7.1) 

 

kde: mmax maximální hmotnostní tok otvorem bez odsávání vzduchu [kg.s
-1

] 

 Ts absolutní teplota kouřové vrstvy [°C] 

 T0 absolutní teplota okolí [°C] 

 d vzdálenost od dolní hranice kouřové vrstvy k otvoru [m] 

   součinitel zohledňující umístění otvoru 

 

Vzdálenost d, pro otvory umístněné ve stromě, je dána od spodní hranice kouřové vrstvy po 

strop. Pro otvory umístěné ve stěně je vzdálenost měřena od spodní hranice kouřové vrstvy po 

dolní okraj otvoru.  

Součinitel  , zohledňující umístění otvoru vůči stěnám, má hodnotu v případě blízkosti stěny 

 = 2, pokud je otvor vzdálen od stěn, je  = 2,8. 

 

Rovnice (7.1) lze následné přepsat do tvaru pro výpočet maximálního objemového toku 

jedním otvorem pro teplotu plynů Ts: 

               
              (7.2) 

 

 

Počet otvorů  N potřebných pro odvodu plynů je dán poměrem celkového objemového toku 

zplodin v dané výšce k maximálnímu objemovému toku pro jeden otvor. Výsledek je nutné 

zaokrouhlit na celé číslo. 

 

7.2 Minimální hloubka kouřové vrstvy 

Pro zabránění odsávání čistého vzduchu musí být hloubka kouřové vrstvy větší než minimální 

hloubka kouřové vrstvy dm. Hodnotu dm lze vyjádřit jako: 
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 (7.3) 

 

 

Rovnice (číslo) jsou ekvivalentní, při splnění podmínek jedné z rovnic, je splněna i podmínka 

druhé rovnice.  

  

8. Program ASMET 

Program sestavil pan Charles Arnold, jako programovací jazyk je použit Borland C++. 

Výchozí dokumentace NISTIR 5516 (Klote, J.H., Metohd of Preedicting Smoke Movement in 

Atria With Application to Smoke Management) je uložena v Národním institutu norem a  

technologie. Program pracuje na počítačích s operačním systémem DOS nebo v počítačích 

s operačním systémem Windows v oknu DOS.  

Program je tvořen soustavami rovnic, které slouží pro analýzu šíření kouře v prostoru, které 

jsou popsány v další části. Součástí programu je zónový model požáru ASET, který není 

posuzován.  

Před vlastním výpočtem je nutné zvolit jednotky, zda bude výpočet proveden v anglických 

jednotkách nebo v jednotkách soustavy SI. Volba výpočtu se provede stisknutím klávesnice s 

příslušným písmenem, které je barevně odlišeno. Vstupní data jsou vkládána ručně pomocí 

klávesnice, klávesou Enter se potvrzuje zadaná hodnota. Výsledné hodnoty jsou zobrazovány 

na obrazovce, tyto data je možné vytisknout nebo uložit do souboru. Program počítá plnění 

kouře v prostoru buď rovnoměrný, nebo nerovnoměrný požárem. 

 

8.1 Rovnoměrný požár 

V případě volby výpočtu s rovnoměrným požárem volíme, jaký parametr má program 

vypočítat, zda výšku z, což je výška vrstvy kouře nad plochou požáru v závislosti na čase 

hoření t. Nebo naopak vypočítat čas t, kdy bude prostor zaplněn kouřem do výšky z. Po 

zvolení jedné z možností je nutné zadat vstupní data, jako je výška stropu nad plochou požáru 

H [m], průřez plochy atria A [m
2
], rychlost uvolňování tepla Q [kW], která je v čase 

konstantní a jednu z hodnot t [s] nebo z [m]. Po vyřešení rovnice je získán požadovaný 

výsledek.  

Rovnice pro výpočet výšky z má tvar:  
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  (8.1) 

 

Po úpravě rovnice pro výpočet času t je ve tvaru: 

  
     

       
    

 

    
      

 

 
   (8.2) 

 

Příklad výpočtu pro rovnoměrný požár se zjišťovanou hodnotou z: 

                    Steady Filling Equation (Solve for z) 

 

 

          Height of smoke layer during atrium filling from a steady 

fire 

 

 

 

ceiling height above fire       H (m ):       40.00 

 

cross-sectional area of atrium  A (m^2 ):   5000.00 

 

heat release rate of fire       Q (kW   ):  7000.00 

 

time                            t (s):       300.00 

 

 

Height of smoke layer above fire, z is    15.3 m or    50.2 ft 

 

 

 

8.2 Nerovnoměrný požár: 

Při výpočtu plnění nerovnoměrným požárem opět volíme, zda bude vypočítaná výsledná 

výška z v závislosti na čase t nebo naopak. Rozdílem proti ustálenému proudění je hodnota 

HRR, která je závislá na čase dle křivky t-kvadratického požáru. Vstupními hodnotami je 

výška stropu nad plochou požáru H [m], průřez plochy atria A [m
2
], hodnota výšky z nebo 

času t a koeficient rozvoje požáru a [kW.s
-2

], který je volen podle rozvoje rychlosti požáru. 

Ve výpočtu je použita doba potřebná pro dosažení referenční rychlosti tg, která také závisí na 

rozvoji rychlosti požáru. 

Rovnice pro výpočet výšky z má tvar: 

 

 
         

    
      

 

  
 
    

 

     

 (8.3) 
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Po úpravě rovnice pro výpočet času t je ve tvaru: 

         
   
     

 

  
 
   

 
 

 
 
     

 (8.4) 

S výslednou hodnotou času t [s,min] nebo výšky z [m] je zobrazena i hodnota rychlosti 

uvolňování tepla Q [kW].  

Příklad výpočtu pro nerovnoměrný požár se zjišťovanou hodnotou t, kdy je zvolena střední 

hodnota pro rozvoj rychlosti požáru: 

 

                    Unsteady Filling Equation (Solve for t) 

 

 

                     Atrium filling time for unsteady fire 

 

 

 

     ceiling height above fire        H (m ):       30.00 

 

     cross-sectional area of atrium   A (m^2 ):  5000.00 

 

     fire growth constant (Menu)      a (kW/s^2 ):   0.01172 

 

     height of smoke layer above fire z (m )        10.00 

 

 

Filling time is     832 seconds or    13.9 min. 

 

  At this time, the fire is      8121 kW or      7698 Btu/s. 

 

 

8.3 Omezující podmínky pro použití rovnic: 

 Při výpočtu se vychází z předpokladu, že sloupec kouře není v kontaktu s okolními 

stěnami. Vzhledem k tomu, že stěny brání přisávání vzduchu do sloupce, může dojít 

k nepřesnostem ve výpočtu, oproti zónovým modelům požáru je výška vrstvy kouře 

nižší.  

 Postup podle této rovnice je možný použít pouze u prostorů s jednotnou světlou 

výškou, pro prostory s variabilním průřezem nejdou použít.  

 Poměr A/H
2
, který musí být v rozmezí 0,9 – 14 pro výpočet s rovnoměrným požárem, 

nebo 0,9 – 23 pro nerovnoměrný požár.  

 Poměr z/H, kdy výška z musí být větší než 20% výšky prostoru. Pokud bude poměr 

z/H větší než jedna, znamená to, že vrstva kouře pod stropem nezačala ještě klesat. 
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V případě, že poměry nebudou v příslušném rozsahu, program ohlásí zadání špatných 

hodnot. 

 

8.4 Výpočet parametrů sloupce kouře 

Při výpočtu můžeme volit mezi dvěma možnostmi, zda započítáme výšku virtuálního zdroje 

hoření z0 či nikoli. V situacích, kdy je výška vrstvy kouře z mnohem větší než výška z0 (např.: 

atria), lze výšku z0 zanedbat.  

Vstupní data pro výpočet při zanedbání výšky z0 jsou: výška kouřové vrstvy z [m], rychlost 

uvolňování tepla Q [kW], teplota okolí je přednastavena na hodnotu 21 °C, uživatel má 

možnost teplotu libovolně měnit. Výsledné hodnoty pro danou výšku z jsou hmotnostní tok 

[kg.s
-1

], objemový tok [m
3
.s

-1
], průměrná teplota [°C], průměrná výška plamene [m]. 

Ve druhém případě, kdy výšku z0 nezanedbáváme, je nutné zadat do vstupních hodnot průměr 

požáru Df [m], ve výsledku dostaneme i výšku z0.  

 

Příklad výpočtu parametrů sloupce kouře se započítáním výšky z0.  

 

Plume With Virtual Origin Correction 

 

                 Mass flow rate and average plume temperature 

 

 

 

     Elevation                  z  (m ):       20.00 

 

     Heat release rate of fire  Q  (kW   ):  7000.00 

 

     fire diameter              Df (m ):        5.00 

 

     Ambient temperature        Ta (C):        21.00 

 

 

At elevation z, the plume has: 

 

  Mass flow of                  221.1 kg/s         487.4 lb/s 

 

  Volumetric flow of            197.9 m^3/s     419292   cfm 

 

  Average temperature of         43   C            109   F 

 

  Virtual origin at              -2.2 m             -7.3 ft 

 

  Mean flame height of            3.0 m              9.9 ft 
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8.5 Výpočet osové teploty sloupce kouře 

Velikost teploty klesá směrem k okraji sloupce kouře, nejvyšších hodnot dosahuje v ose. 

Vstupními hodnotami pro výpočet jsou výška kouřové vrstvy z [m], rychlost uvolňování tepla 

Q [kW], průměr požáru Df [m], teplota okolí, která je opět přednastavena na hodnotu 21 °C a 

konvektivní faktor tepelného výkonu požáru. Program udává rozmezí hodnot od 0,6 – 1, 

nejčastěji se pracuje s hodnotou 0,7.  

Výslednými hodnotami jsou teplota v ose sloupce kouře [°C], výška virtuálního zdroje hoření 

[m] a průměrná výška plamene [m]. 

 

Příklad výpočtu osové teploty: 

Plume Centerline Temperature 

 

calculate centerline plume temperature 

 

 

 

Elevation                              z  (m ):       45.00 

 

Heat release rate of fire              Q  (kW   ): 200000.00 

 

fire diameter                          Df (m ):        4.00 

 

Convective fraction of heat release (0.6 to 1):        0.70 

 

Ambient temperature                    Ta (C):        21.00 

 

 

At elevation z, the plume has: 

 

Centerline temperature        177   C        350   F 

 

Virtual origin at               6.9 m         22.5 ft 

 

Mean flame height of           26.9 m         88.3 ft 

 

 

9. Program AZONE 

Program napsal pan John Klote v roce 1998. Tento program byl vyvinut speciálně pro 

výpočet šíření kouře v atriích. Součástí programu je i zdrojový kód, který může uživatel 

změnit dle svých požadavků. Spuštění programu je možné na počítačích s operačním 

systémem DOS nebo v okně DOS u počítačů s operačním systémem Windows. 
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Program pracuje na základě předpokladu vytvoření zón v prostoru. Vrchní část je tvořena 

kouřovou vrstvou, část spodní vzduchem.  

Výhoda tohoto programu oproti programu ASMET, spočívá v tom, že umožňuje širší použití 

programu při praktických výpočtech a zohledňuje více parametrů. Výpočet je možné provést 

pro rovnoměrný nebo nerovnoměrný požár, pro prostory s jednotnou světlou výškou i s 

variabilním průřezem, je zohledněn vliv plugholingu (popsáno v kapitole 7) a přestupu tepla 

z horkého kouře do stěn ohraničujících prostor. 

Po spuštění programu je nutné zadat vstupní parametry pro výpočet, hodnoty se vkládají 

z klávesnice a potvrzením klávesou Enter.  

 

9.1 Výpočet atria s jednotnou světlou výškou 

První volba je v jakých jednotkách budeme vkládat hodnoty, zda v jednotkách soustavy SI 

nebo anglických jednotkách. Vstupními údaji jsou teplota okolí (°C), dále zvolíme výpočet 

pro konstantní průřez. Pokračujeme výškou atria (m), plochou atria (m
2
) a výškou paliva (m). 

Dále se rozhodneme pro rovnoměrný nebo nerovnoměrný požár, vložením jedné z nabízených 

hodnot.  

Další hodnota je horní hranice rychlosti uvolňování tepla (kW), rychlost proudění plynů 

otvory (m.s
-1

), stěnový faktor, který zohledňuje polohu odváděcího otvoru vzhledem ke stěně, 

dále vzdálenost (m) spodní části odváděcího otvoru ke stropu prostoru, počet odváděcích 

otvorů, aktivační čas (s), součinitel přestupu tepla (hodnota 0 – 1), časový krok (s) a čas kdy 

má být výpočet ukončen (s). 

 

Vlastní výpočet začíná přiřazením počátečních hodnot všem veličinám a následně dochází 

k vypočítání změny stavu za daný časový krok. 

Změna hmotnosti kouřové vrstvy během časového intervalu je vyjádřena vztahem [1]: 

               (9.1) 

 

kde: M změna hmotnosti kouřové vrstvy (kg) 

 t časový interval (s) 

     hmotnostní tok kouře do vrstvy kouře (kg.s
-1

) 

     hmotnostní tok z kouřové vrstvy (kg.s
-1

) 
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Hmotností tok     se počítá pomocí rovnic pro axisymetrický sloupec kouře. Při výpočtu 

hmotnostního toku     je zohledněn i vliv plugholingu (odvod vzduchu). Hmotnostní toky 

jsou hodnoceny na konci časového intervalu a pro minimalizaci chyby při výpočtu je nutné 

použít malý časový interval. Množství kouře ve vrstvě na konci časového intervalu je dáno 

vztahem: 

         (9.2) 

 

kde: M2 hmotnost vrstvy kouře na konci časového intervalu (kg) 

 M1 hmotnost vrstvy kouře na začátku časového intervalu (kg) 

  

Pro výpočet změny energie kouřové vrstvy je použita rovnice [1]: 

                                  (9.3) 

 

kde: E změna energie vrstvy kouře (kJ) 

 Cp měrné teplo kouře (kJ.kg
-1

.K
-1

) 

  součinitel přestupu tepla (-) 

 Tp teplota plynů vstupujících do vrstvy kouře (°C) 

 Ts1 teplota plynů v kouřové vrstvě na začátku časového intervalu (°C) 

 T0 teplota okolí (°C) 

Stejně jako u hmotnostních toků je hodnota Tp počítána na konci časového intervalu, opět lze 

volbou malého intervalu minimalizovat chyby při výpočtu. Teplota okolí je považována 

během celého výpočtu za konstantní. Teplota plynů Ts1 je použita proto, že hodnota na konci 

intervalu je neznámá. Rovnice pro výpočet energie je dána: 

         (9.4) 

 

kde: E1 energie vrstvy kouře na začátku časového intervalu (kJ) 

 E2 energie vrstvy kouře na konci časového intervalu (kJ) 

 

Dalšími parametry počítány během výpočtu jsou: 

teplota kouře Ts2 (°C) na konci časového intervalu 

    
  
    

 (9.5) 
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hustota kouřové vrstvy     (kg.
m-3

) na konci časového intervalu  

    
  
    

 (9.6) 

 

kde: p0 okolní tlak (Pa) 

 R plynová konstanta (J.kg
-1

.K
-1

) 

objem kouřové vrstvy V2 (m
3
) 

   
  

   
 (9.7) 

 

a výška vrstvy kouře z2 (m) nad hořícím palivem 

           
  
 

 (9.8) 

 

kde: H výška atria (m) 

 Hfuel výška paliva (m) 

 A průřez atria (m
2
) 

 

9.2 Výpočet atria s variabilním průřezem 

Pokud průřez není konstantní, ale výška v různých částech atria je jiná, umožňuje program i 

tento výpočet. Do vstupních parametrů jsou vloženy sestupně hodnoty výšky hi (m) pro daný 

průřez  Ai (m
2
), ostatní hodnoty jsou vkládány stejně jako v předchozím případě. 

Pro výpočet objemu Vai (m
3
) nad každou výškou hi je použita rovnice [1]: 

     
 

 
                  

 

   

 (9.9) 

 

kde indexy i a j jsou proměnné. 

Plocha atria A(x) (m
2
) v jakékoli výšce x (m) nad podlahou, kdy j je proměnná pro kterou platí 

hj  x ≤ hj-1, je dána: 

          
               

         
 (9.10) 

 

Objem V(x) (m
3
) v jakékoli výšce x (m) se počítá podle rovnice: 
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                     (9.11) 

 

Hodnota výšky x je řešením rovnice: 

          (9.12) 

 

Výsledná hodnota výšky kouřové vrstvy z2 nad palivem je dána vztahem: 

           (9.13) 

 

 

9.3 Ukončení výpočtu 

Výpočet je ukončen po dosažení zadaného maximálního času. Výsledek výpočtu je uložen do 

souboru, kde jsou vstupní parametry a použité konstanty pro výpočet, následuje výpis 

výsledných hodnot pro každý časový krok. Výslednými hodnotami jsou teplota, výška vrstvy 

kouře a rychlost uvolňování tepla, hodnoty jsou uvedeny v jednotkách soustavy SI i 

v anglických jednotkách. 

 

9.4 Příklad výpočtu pomocí programu AZONE 

AZONE:  Atrium Zone Fire Model -- Summary Output 

Written by John H. Klote, P.E., D.Sc. 

 

Ambient Temperature:              20.0 C              68.0 F 

Ceiling Height:                   35.0 m             114.8 ft 

Cross-sectional area:            3000. sq. m        32292. sq. ft. 

Height of fuel:                   1.00 m              3.28 ft 

Fire growth time:                 300. s              300. s 

Upper limit of fire:             7000. kW            6635. Btu/s 

Exhaust flow rate:                2.00 cu. m/s       4238. cfm 

Exhaust location factor:          2.00                2.00 

Exhaust below ceiling:            3.00 m              9.84 ft 

Number of exhaust inlets:           10                  10 

Exhaust activation time:          45.0 s              45.0 s 

Wall Heat transfer fraction:      0.60                0.60 

Simulation Duration:            600.00 s            600.00 s 

 

Constants: 

Specific heat:             1.010 kJ/kg K 

Gas constant:              287.0 J/kg K 

Atmospheric pressure:    101325. Pa 

Time interval:              0.05 s 
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Convective fraction:        0.70 

Plugholing exponent:         6.0 

 

Layer   Layer   Layer    Layer 

Time    Temp    Temp    Height   Height  Fire    Fire 

s       C       F       m       ft      kW     Btu/s 

0.    20.0    68.0    35.00   114.83      0.      0. 

30.    20.0    68.1    34.76   114.03     11.     10. 

60.    20.1    68.2    34.23   112.32     42.     40. 

90.    20.1    68.3    33.52   109.97     95.     90. 

120.    20.2    68.4    32.66   107.16    169.    160. 

150.    20.3    68.6    31.69   103.98    264.    250. 

180.    20.4    68.7    30.65   100.56    380.    360. 

210.    20.5    68.9    29.56    96.99    517.    490. 

240.    20.6    69.1    28.44    93.29    675.    640. 

270.    20.8    69.4    27.29    89.54    855.    810. 

300.    20.9    69.6    26.14    85.76   1055.   1000. 

330.    21.1    69.9    25.00    82.01   1277.   1210. 

360.    21.3    70.3    23.87    78.31   1519.   1440. 

390.    21.5    70.6    22.77    74.69   1783.   1690. 

420.    21.7    71.0    21.69    71.17   2068.   1960. 

450.    21.9    71.4    20.65    67.76   2374.   2250. 

480.    22.2    71.9    19.65    64.46   2701.   2560. 

510.    22.4    72.4    18.68    61.30   3049.   2890. 

540.    22.7    72.9    17.76    58.25   3418.   3240. 

570.    23.1    73.5    16.87    55.34   3809.   3610. 

600.    23.4    74.2    16.02    52.56   4220.   4000. 
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10.  Porovnání programů ASMET a AZONE 

Výsledné srovnání obou výpočetních programů s popsáním hlavních výhod a nevýhod je 

uvedeno v Tabulce 2. 

 výhody nevýhody 

A 

S 

M 

E 

T 

 rychlé a snadné vkládání hodnot 

 v případě chybně zadané vstupní 

hodnoty – možnost opravy 

 možnost volby, zda bude výpočet 

zohledňovat virtuální zdroj hoření 

 umožňuje výpočet parametrů 

sloupce kouře – hmotnostní a 

objemový tok, průměrná teplota a 

výška plamene 

 při vložení chybných dat (např.: 

data mimo daný rozsah) program 

na toto upozorní a umožní opravu 

 zanedbává vliv plugholingu (odvodu 

vzduchu) 

 zanedbává tepelné ztráty při styku 

kouře se stěnami 

 použitelné pouze pro atria 

s jednotnou světlou výškou 

 zanedbává vliv polohy požáru 

vzhledem ke stěně 

 výpočet pouze pro prostory bez 

odvodu kouře mimo atrium 

 

A 

Z 

O 

N 

E 

 modeluje změnu teploty, výšky 

vrstvy kouře a HRR v čase 

 umožňuje výpočet i pro atria 

s variabilním průřezem 

 zohledňuje vliv plugholingu 

(odvodu vzduchu) 

 zohledňuje tepelné ztráty při styku 

kouře se stěnami 

 při výpočtu je zohledněn odvod 

kouře mimo atrium 

 nelze opravit vkládaná data, je nutné 

program zavřít a znovu otevřít 

 při vložení chybných dat (např.: data 

mimo daný rozsah) se program 

okamžitě ukončí 

 neumožňuje výpočet parametrů 

sloupce kouře – hmotnostní a 

objemový tok, průměrná teplota a 

výška plamene 

 zanedbává vliv polohy požáru 

vzhledem ke stěně 

 

 

Tab. 2 Srovnání programů ASMET a AZONE 
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11.  Vlastní výpočetní program 

Vlastní výpočetní program, který popisuje šíření kouře v prostoru, je vytvořen v programu 

Microsoft Office Excel 2007. Program umožňuje dvě základní volby pro výpočet a to, zda se 

jedná o rovnoměrný nebo nerovnoměrný požár, každý tento postup je řešen samostatně ve své 

záložce, která se volí přepnutím na liště vlevo dole. Na každém listě jsou tři samostatné 

tabulky, kdy jedna slouží ke vkládání vstupních údajů a zbylé dvě k výpočtu a zobrazení 

výsledných hodnot. 

11.1 Vstupní údaje 

Vstupní data se vkládají do buněk, které jsou barevně podbarveny. Vložení je možné pomocí 

klávesnice nebo z rozevíracího seznamu. Po vstupu do buňky se u některých hodnot objeví 

doplňující komentář, který uživateli vysvětlí, jakou hodnotu zvolit.  

Vstupní údaje pro oba typy požáru jsou téměř shodné, liší se pouze hodnotou rychlosti 

uvolňování tepla, kdy pro rovnoměrný požár je vložená hodnota konstantní, ale pro požár 

nerovnoměrný se řídí křivkou t – kvadratického požáru, hodnota není vkládána a zvolí se  

kategorie rychlosti rozvoje požáru, z rozevíracího seznamu, tím se načtou příslušné hodnoty 

koeficientu rozvoje požáru  (kW.s
-2

) a doba potřebná pro dosažení referenční rychlosti tg (s). 

Mezi základní vstupní hodnoty patří výška prostoru H (m), průřez prostoru A (m
2
). Další 

vstupní parametry jsou teplota okolí T0 (°C), hustota plynů  (kg.m
-3

), měrné teplo plynů cp 

(kJ.K
-1

.kg
-1

), konvektivní faktor , koeficient vlivu polohy požáru n a průměr požáru Df (m), 

pokud bude výpočet probíhat se započítáním virtuálního zdroje hoření. Všechny tyto hodnoty 

ač jsou přednastavené, lze před výpočtem změnit dle požadavků uživatele. Posledními 

vstupními údaji, které se již vkládají do jedné ze zbylých tabulek, je buď čas plnění t (s) nebo 

výška kouřové vrstvy z (m), v závislosti na tom, který parametr je známý a který má být 

vypočítán.  

Zadaná vstupní data program kontroluje a při vložení chybných dat ohlásí chybu s příslušným 

komentářem. Omezující podmínky použitých výpočetních rovnic, jsou zohledněny tak, že při 

vložení daného parametru (to se týká průřezu prostoru, času plnění a výšky kouřové vrstvy), 

je možné zadat hodnotu pouze z daného intervalu, jinak program zahlásí chybu. Chybné 

hlášení se objeví i u ostatních vstupních dat, v případě vložení nereálné hodnoty. Po opravě 

chyby je možné pokračovat ve výpočtu. 
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11.2 Výpočet 

Rovnice použité pří výpočet parametrů sloupce kouře jsou již popsány v kapitole 6, jedná se o 

rovnice číslo: (6.7), (6.8),(6.10),(6.14),(6.15),(6.18),(6.20). Pro výpočet času plnění a výšky 

kouřové vrstvy byly použity rovnice číslo: (8.1),(8.2),(8.3),(8.4). Rovnice (2.3) byla použita 

pro výpočet rychlosti uvolňování tepla pro nerovnoměrný požár. 

11.3 Výstupní data 

Výstupní data se zobrazují v příslušných buňkách. Mezi výstupní data patří buď výška 

kouřové vrstvy z (m) nebo čas plnění t (m), pole zjišťované hodnoty. Dalšími získanými 

hodnotami jsou hmotnostní tok m (kg.s
-1

), teplota kouře Tp (°C), objemový tok V (m
3
.s

-1
), 

výška plamene z1 (m) a pokud byla zadaná hodnota průměru požáru i výška virtuálního zdroje 

hoření z0 (m). Pokud je výpočet provede pro nerovnoměrný požár, mezi výstupními daty je 

ještě rychlost uvolňování tepla Q (kW). 

11.4 Ukázka výpočtu 

Ukázka výpočtu programu pro nerovnoměrný požár, kdy je zjišťovaná hodnota výška vrstvy 

kouře  (Obr. č. 9).  

 

Obr. č. 9 Nerovnoměrný požár – ukázka výpočtu 
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Závěr 

Cílem mé práce bylo posoudit specifika šíření kouře v atriových prostorech, popsat výpočetní 

programy, které jsou dnes používané a vytvořit vlastní výpočetní program. V úvodu práce je 

nastíněna problematika spojená s častým používáním atrií v dnešní architektuře, vzhledem 

k bezpečnosti osob. Jsou popsány základní typy atriových prostorů, podle toho, zda jsou od 

ostatních částí objektu stavebně oddělena či nikoliv. Problém spočívá v tom, že velmi často 

jsou stavěny atria otevřená, která umožňují při požáru velmi snadné šíření kouře. 

Z nastíněných metodik, která se pro řešení tohoto problému jeví jako nejlépe  použitelná, je 

metoda řízení kouře. Ta vychází ze znalosti návrhového požáru a dále z charakteru šíření 

kouře v prostoru, kdy je popsán sloupce kouře (Fire Plume), podstropní proudění (Ceiling Jet 

Flow) a vytvoření kouřové vrstvy (Smoke Layer). Dále je nastíněn problém vzniku požáru u 

stěny, v rohu nebo mimo hlavní prostor atria. Následné jsou uvedeny hlavní parametry, 

kterými je sloupec kouře charakteristický. Mezi ně patří výška kouřové vrstvy, hmotnostní a 

objemový tok, virtuální zdroj hoření, osová a průměrná teplota, rychlost uvolňování tepla a 

výška plamene. Další část se zabývá dvěma výpočetními programy ASMET a AZONE. Je 

uveden způsob, jakým pracují, co umějí spočítat a jsou popsány hlavní výhody a nevýhody 

obou programů, se kterými jsem se při práci s nimi setkal. Na základě znalosti těchto 

programů, jsem vytvořil vlastní výpočetní program. Program je určen pro výpočet prostorů 

s jednotnou světlou výškou, kdy nedochází k odvodu kouře mimo atrium.  Může být využíván 

v praxi pro výpočet šíření a parametrů kouře. Mezi hlavní výhody programu patří: 

 přehlednost a jednoduchost při vkládání dat 

 pro vstupní data (průřez prostoru, čas plnění, výška kouřové vrstvy) nabízí mezní 

hodnoty, kdy je omezená platnost použitých rovnic 

 při vložení nereálných vstupních údajů, se zobrazí hlášení a je umožněna oprava 

vložení dat  

 umožňuje změnit přednastavené parametry (hustota a měrné teplo plynů, teplota okolí) 

 zobrazení při výpočtu výšky kouřové vrstvy nebo času plnění i parametry sloupce 

kouře (vše je na jednom místě) 

 zohlednění při výpočtu vliv polohy ohniska vzhledem ke stěně prostru 

 možnost provést výpočet se započítáním virtuálního zdroje hoření 

V budoucnu muže být program rozšířen o další možnosti výpočtu, jako je například výpočet 

prostorů s variabilním průřezem nebo výpočet v závislosti na časovém kroku.  
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