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

požáru. Ostrava, 2013. 56 s. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava. 

 

Cílem diplomové práce je posoudit možnost využití tavných konstrukcí k odvodu tepla 

v závislosti na časovém rozvoji požáru a vyhodnotit možnost jejich aplikace v podmínkách 

České republiky. Diplomová práce je rozdělena do několika kapitol. V práci popisuji odvody 

tepla a tavitelné konstrukce. Následuje kapitola věnovaná tepelnému toku, který 

charakterizuje časově se rozvíjející požár. Dále navazuje část obsahující teoretické výpočty 

podstropního proudění a stanovení doby uvolnění odvodů tepla. V závěru práce je 

zhodnocena možnost použití odvodů tepla v závislosti na české legislativě. 
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ŠAMAJ, Martin. Usability of Fusible Structures of Buildings for Heat Removal in 

Case of Fire, Ostrava, 2013. 56 p. Diploma thesis. VŠB-TU Ostrava. 

 

The aim of Diploma thesis is to assess possibility of usage Fusible Link constructions 

for Heat Transfer according to fire progression over time and evaluate possibility of its 

application in the conditions of Czech Republic. Diploma thesis is divided into several parts. 

First part introduces concept of Heat Transfer during fire and Fire Link constructions. Second 

part deals with fire progression over time, characterized by Heat Flux. Next part follows with 

determining actual Fire Link activation time based on theoretical calculations of ceiling 

convections. Finally, possible uses of Fire Link constructions for Heat Transfer are evaluted 

according to Czech Republic legislation in the last part. 
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1 Úvod 

S rostoucími rozměry staveb, zvyšováním požárního zatížení i zvýšeným výskytem 

osob, dochází k nárůstu požadavků na požární zabezpečení objektů. Jednou z oblastí 

požárního zabezpečení stavby jsou požárně bezpečnostní zařízení, jejichž finanční náročnost 

může růst s rozsahem stavby a nestandardními požadavky investora. Z tohoto důvodu jsem se 

pokusil získat co nejvíce informací o odvodech tepla, aby mohlo být dosaženo kompromisu, 

jak na straně požární bezpečnosti, tak na straně finančních nákladů.  

 

Cílem diplomové práce je posoudit možnost využití tavitelných konstrukcí pro odvod 

tepla v závislosti na časově se rozvíjejícím požáru. Vyhodnotit možnost aplikace konstrukce 

v podmínkách České republiky v návaznosti na technickou řešitelnost a kodex norem požární 

bezpečnosti staveb.  

 

Diplomová práce je členěna do několika kapitol, které prohlubují a rozšiřují informace 

z dříve zpracované bakalářské práce [9]. V práci popisuji odvody tepla a tavitelné konstrukce. 

Následuje kapitola věnovaná tepelnému toku, který charakterizuje časově se rozvíjející požár. 

Dále navazuje část obsahující teoretické výpočty podstropního proudění a stanovení doby 

uvolnění odvodů tepla. V závěru práce je zhodnocena možnost použití odvodů tepla v 

závislosti na české legislativě. 

 

Téma jsem se rozhodl dále prohloubit, protože na základě informací získaných při 

tvorbě bakalářské práce, jsem dospěl k přesvědčení, že konstrukce budou přínosné pro 

požární bezpečnost staveb, pokud se provede vyhodnocení odvodů tepla podle realističtějších 

výpočtů. Konstrukce nejen chrání objekt proti tepelnému namáhání, ale také zajišťují 

prosvětlení objektu. Reakce konstrukcí na požár je závislá jen na množství uvolněného tepla, 

takže nám odpadají nároky na revize, kontroly, pověření osob spuštěním systému a zdrojích 

energie, které podmiňují existenci řady jiných požárně bezpečnostních zařízení. Práce by měla 

uvést realističtější výpočty reakce odvodů tepla a podrobnější řešení případného provázání 

s kodexem norem požární bezpečnosti staveb. 
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2 Rešerše 

Cílem rešerše bylo analyzovat informace ve vědeckých publikacích zabývajících se 

stanovením tepelných toků v závislosti na čase a průběhu požáru. Dále bylo nutné vyhodnotit 

aplikovatelnost těchto výpočtů v souvislosti s určením reakční odezvy tepelných odvodů 

podle zahraniční literatury. Relevantnost výsledků byla hodnocena nejen z hlediska 

matematických hodnot, ale také z hlediska posouzení samotné dynamiky požáru. Na závěr 

bylo provedeno vyhodnocení možnosti aplikace těchto konstrukcí v návaznosti na český 

kodex norem požární bezpečnosti staveb.  

 

Ke splnění cíle a charakteristiky diplomové práce jsem využil tištěnou monografii, 

legislativní dokumenty, konzultace s odborníky a zdroje z internetu. Informace 

v dokumentech byly uvedeny jak v českém, tak anglickém i německém jazyce. 

 

Práce je členěna do několika celků, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují. 

První část je věnována významu požáru a jeho parametrům, kde jsem využil zejména 

informace ze zdrojů [2], [3] a [4]. V další části jsem se zabýval problematikou odvodů tepla a 

tavitelnými konstrukcemi, které popisují a hodnotí zdroje [6], [7], [8] a [9]. V diplomové 

práci se také věnuji časovému rozvoji požáru, který jsem zkoumal z hlediska tepelného toku 

prostřednictvím poznatků uvedených ve zdrojích [10], [11], [12] a [14].  Následně jsem 

studoval podstropní proudění, kde hlavními zdroji informací byly publikace [8] a [14]. 

Nejobsáhlejší část je věnována možnosti stanovení doby uvolnění odvodů tepla, která je 

řešena na základě informací uveřejněných ve zdrojích [8], [15], [16], [19] a [20]. Na závěr 

jsem se pokusil uvážit možnost využití těchto konstrukcí v České republice, zde jsem 

provázal dosud získané informace se zdroji [11] a [23].  

 

Diplomová práce má uvést možnosti, jakými lze stanovit dobu vytavení odvodů tepla 

a zároveň posoudit možnost využití těchto konstrukcí v České republice se současně platným 

kodexem požárních norem.  
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3 Požár 

Definice požáru je uvedena ve vyhlášce [1]. Jedná se o každé nežádoucí hoření, které 

vedlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo 

životním prostředí popř. došlo k jejich bezprostřednímu ohrožení. Hoření představuje rychlou 

exotermickou řetězovou reakci, při které dochází k uvolňování tepla, popřípadě může být 

doprovázena světelným projevem. [2]  

3.1 Parametry požáru  

Požár je nestacionární a časově závislý jev, který je charakterizován parametry požáru, 

viz obrázek (1). Mezi hlavní parametry požáru se řadí: obvod požáru, fronta požáru, lineární 

rychlost šíření požáru, rychlost odhořívání, výška plamene, teplota požáru, intenzita výměny 

plynů, intenzita sálání, stupeň zakouření. Jednotlivé parametry představují důležité vstupní 

hodnoty, jak pro oblast prevence, tak represe. Pro potřeby mé diplomové práce se však 

omezím jen na ty parametry, které budou mít významný vliv na správnou funkčnost a návrh 

odvodů tepla. [3] 
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3.1.1 Plocha požáru 

Plocha požáru všeobecně znamená kolmý průmět hořících látek na podlahu místnosti. 

Při požárech v budově lze plochu požáru určit jako součet hořících místností nebo podlaží 

Rychlost šíření požáru může být ovlivněna požárně dělícími konstrukcemi rozdělujícími 

objekt do požárních úseků. S ohledem na požární odolnost a druh konstrukcí lze odhadovat 

časové omezení plochy požáru na jednotlivé požární úseky. [3] 

3.1.2 Lineární rychlost šíření požáru 

Lineární rychlost šíření požáru představuje vzdálenost, na jakou se požár rozšíří 

v určitém směru za jednotku času. Veličina není konstantní a mění se v závislosti na mnoha 

faktorech souvisejících s průběhem požáru a vlastnostech hořlavých materiálů (např. rychlost 

přípravy látek k hoření, fyzikálněchemické vlastnosti, výměna plynů atd.). Určit všechny 

faktory, které mají vliv na šíření požáru je obtížné, stejně jako určit skutečnou rychlost šíření 

požáru v průběhu celého požáru. V praxi se nejčastěji užívá střední hodnoty lineární rychlosti 

šíření požáru, které byly získány na základě statistického sledování skutečných požárů, jak 

pro některé látky, tak pro konkrétní prostory. [3]  

3.1.3 Rychlost odhořívání 

Rychlost odhořívání reprezentuje množství hořlavé látky, které shoří za časovou 

jednotku z jednoho metru čtverečního nebo jednoho metru krychlového objemu. Hodnota 

rychlosti odhořívání závisí především na druhu a povaze hořlavé látky (popř. skupenství a 

měrném povrchu látky) a na podmínkách při požáru. Při vyšších hodnotách rychlosti se 

uvolňuje více tepla, což zpravidla vede ke komplikovanějšímu průběhu požáru. [3] 

3.1.4 Teplota požáru 

Odvody tepla se navrhují do objektů, a proto zde uvádím jen teplotu požáru jako 

střední hodnotu teploty zplodin hoření ve směsi se vzduchem. Stanovení teploty požáru je 

velmi složitou záležitostí, protože se v průběhu požáru neustále mění v prostoru i v čase. 

Teploty lze při požáru odhadovat na základě znalostí tepelných změn probíhajících u 

konstrukcí (např. barva, tavení, trhliny, odprýskání apod.). Nejrychleji a také nejpřesněji lze 

teplotu požáru stanovit měřením např. pomocí termovize, speciálních dálkových teploměrů, 

radiačních teploměrů.[3] 
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3.1.5 Intenzita výměny plynů 

Situace výměny plynů uvnitř objektů je značně komplikovaná, protože závisí na 

samotném dispozičním řešení prostoru a průběhu požáru. Výměna vzduchu v místnostech 

nastává v důsledku rozdílných teplot vzduchu uvnitř místnosti a venku. [3] 

3.1.6 Intenzita sálání 

Při teplotách požáru v prostoru nad 800°C je převažující složkou výměny tepla s 

okolím radiace (sálání), kterou vyzařují vysoce nahřáté zplodiny hoření. Aby mohla být 

vyloučena možnost rozšíření požáru na okolní objekty, případně jeho další rychlé šíření uvnitř 

objektu, je nutné snížit vyzařovaný tepelný tok. Zajistit snížení tepelného toku je možné 

pomocí odvodů tepla, které umožní odvod nahřátých zplodin hoření a jejich ochlazení vlivem 

promísením s okolním vzduchem. [3] 

3.2 Návrhový požár 

Návrhový požár je idealizací požáru skutečného, který může v daném objektu 

vzniknout. V praxi zpravidla k tomuto požáru dochází jen výjimečně, skutečné požáry 

neprobíhají podle teplotní normové křivky, protože teploty mohou být při požáru vyšší nebo 

nižší. Obyčejně je návrhový požár charakterizován následujícími proměnnými závislými na 

čase [4]: 

- tepelným tokem, 

- intenzitou tvorby toxických produktů, 

- intenzitou tvorby kouře, 

- velikostí požáru (včetně délky plamene), 

- teplotou ve vybraném místě, 

- dobou do rozhodujících událostí (např. do celkového vzplanuti). 

Návrhový požár je vymezen jednotlivými fázemi požáru. V počáteční fázi požáru hoří 

látky svítivým nebo nesvítivým plamenem a šíření probíhá prostřednictvím sdílení tepla. 

Následuje fáze rozvoje, která je ukončena celkovým vzplanutím nebo maximálním stálým 

tepelným tokem. Při plně rozvinuté fázi požáru je stálá intenzita požáru a požár je řízen 

ventilací nebo přítomným palivem. Jakmile dojde ke klesání intenzity požáru, mluvíme o fázi 

dohořívání, jež je ukončena fází vyhoření, kdy se už neuvolňuje žádná další energie. [4] 

Návrhový požár může být ovlivněn nejen množstvím hořlavého materiálu, ale také 

dispozičním řešením prostoru (možnost vzniku flashoveru) nebo účinkem požárně 

bezpečnostních zařízení či opatření. [4] 
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Spuštění stabilního hasicího zařízení může ovlivnit průběh požáru v kterékoli jeho 

fázi. Zpravidla se předpokládá, že k tomu dojde před celkovým vzplanutím. Spuštěné stabilní 

hasicí zařízení snižuje tepelný tok a ovlivňuje tak výslednou podobu návrhového požáru.[4] 

Taktéž zásah jednotek požární ochrany může zásadně ovlivnit průběh požáru, 

například jeho likvidace před fází plně rozvinutého požáru. Jejich vstup na požářiště může 

změnit také charakter řízení požáru např. z požáru řízeného ventilací na požár řízený palivem 

(vlivem otevření dveří, tvorbou odvětrávacích otvorů apod.).[4] 
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4 Odvody tepla 

Požární bezpečnost staveb České republiky neužívá při hodnocení požární bezpečnosti 

pojem konstrukce odvodů tepla. V předpisech se vždy setkáváme s pojmem, který uvádí 

zařízení odvodů tepla společně s odvody kouře jako jeden konstrukční celek. Požární větrání 

se z pohledu požární bezpečnosti České republiky člení na zařízení pro odvod kouře a tepla 

nebo na odvětrání chráněných únikových (zásahových) cest viz obrázek (2). Jak samotný 

název odvodů tepla napovídá, jsou tyto konstrukce primárně předurčeny k odvádění tepla, ale 

vlivem otevření samozřejmě odvádějí také kouř. [5] 

 

 

Obrázek 2:Rozdělení požárního větrání [5] 

 

Předpisy různých zemí se více či méně odlišují a nahlížení na problematiku odvodů 

kouře a tepla je v každé zemi řešeno jiným způsobem. Jedním z rozdílů je odlišně rozdělení 

odvodů kouře a tepla např. v Německu se rozděluje na přirozený odvod kouře a tepla, nucený 

odvod kouře a tepla a odvody tepla jak to je provedeno viz obrázek (3). [6] 
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Obrázek 3: Rozdělení ZOKT dle jiných zemí [6] 

 

Během požáru vzniká v místnosti mimo jiné také velké množství tepla. Pokud není 

teplo odváděno z místnosti ven, dochází pod stropem k jeho kumulaci, viz obrázek (4). Horký 

kouř stoupá ke stropu a hromadí se. Dále dochází k cirkulaci a zahřívají se i oblasti, které 

nejsou v bezprostřední blízkosti požáru. Teplo, které se kumuluje v místnosti, působí také na 

nosné a dělící konstrukce, a po dosažení jejich kritické teploty může dojít ke ztrátě nosnosti. 

[6] 

 

 

Obrázek 4: Kumulace tepla a kouře pod střechou [6] 

 

kde Ta  teplota okolí (K), 

TWA  teplota odvodu tepla (K), 

TRS  teplota kouře (K), 

Q  tepelný tok (kW), 

T  teplota v prostoru (K), 

U  rychlost proudění kouře (m.s
-1

). 

 

  
 

 
Zařízení pro odvod 

kouře a tepla 

 

Přirozený odvod 

kouře a tepla 

 

Nucený odvod 

kouře a tepla 

 

Odvody tepla 
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Za odvod tepla lze považovat také určitou plochu střechy nebo stěny, která se při 

stanoveném tepelném účinku samovolně otevře. Skrz vzniklý otvor může být odvedeno teplo 

uvolněné při požáru mimo prostor, což povede ke snížení tepelného namáhání nosných a 

požárně dělících konstrukcí. [6], [7] 

Zařízení pro odvod kouře a tepla (dále jen ZOKT) je koncipováno tak, aby v počáteční 

fázi požáru umožnilo bezpečnou evakuaci osob, zlepšilo zásah jednotek požární ochrany, 

snížilo tepelné namáhání nosných konstrukcí, omezilo rozsah škod atd.  Při plně rozvinutém 

požáru však ZOKT není schopné dále plnit svou funkci. Tento problém řeší odvody tepla, 

které se sice spouštějí později, ale zůstávají funkční i při plně rozvinutém požáru. [6], [7] 

Z předcházejícího textu je patrné, že ZOKT mohou být v počáteční fázi využity také 

jako odvody tepla, ale odvody tepla nikdy nenahradí účel instalace ZOKT. Hlavním důvodem 

nezaměnitelnosti ZOKT s odvody tepla je fakt, že mají zajišťovat především bezpečnou 

evakuaci prostřednictvím výšky neutrální roviny nad podlahou. Otevřeným odvodem tepla 

z tavitelných konstrukcí sice dochází k úniku kouře, ale protože se otvírá později, v závislosti 

na uvolněném tepelném toku, není tedy možné zajistit bezpečnou evakuace jako při instalaci 

ZOKT. Odvody tepla jsou určeny zejména k ochraně konstrukcí a k efektivnímu zásahu 

jednotek požární ochrany. [7] 

Jednou z variant odvodů tepla jsou odvody tepla tvořené tavitelnými konstrukcemi. 

Pozornost bude dále zaměřena na odvody tepla s termicky citlivou plochou, která se 

působením tepla uvolní. Upřednostňuje se instalace do střešních konstrukcí, ale lze je také 

instalovat v horní části obvodové stěny. Při jejich otevření nesmí dojít k ohrožení jiných 

požárních úseků či budov, tuto podmínku je možné splnit pomocí požárních pásů či 

stanovením odstupové vzdálenosti. [6], [7] 

Konstrukce je možné z pohledu řešené problematiky členit podle obrázek (5). Pro 

potřeby této práce není toto rozdělení podstatné a za odvody tepla budou nadále považovány 

pouze odvody tepla z tavitelných konstrukcí.  
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Postup 

hodnocení 

 

Spuštění 

tepelným 

čidlem 

 

Spuštění 

kouřovým 

čidlem 

 

Stanovení 

hodnoty RTI 

 

Účinnost do 

100 °C nebo 

do 5 minut 

 

Netavitelné 

materiály 

 

Hodnocení 

z hlediska 

tavitelných 

konstrukcí není 

možné 

 

Tavitelné 

matriály 

 

Masivní 

konstrukce 

bez dutin 

 

Všechny 

termoplastické 

materiály 

 

Stanovení 

teplotního 

indexu 

setrvačnosti 

TTI 

ČSN EN 12 101-2 

Zařízení pro 

usměrňování 

pohybu kouře a 

tepla (přirozené) 

Obrázek 5: Postup hodnocení jednotlivých typů odvodů tepla [8] 
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5 Tavitelné konstrukce 

Tavitelné konstrukce jsou jednou z variant materiálů pro odvody tepla. Název tavitelné 

konstrukce je poněkud zavádějící, protože ne všechny používané materiály v odvodech tepla 

se vlivem nárůstu teploty vytaví, některé se pouze zdeformují a rozpadnou. Přesto jsou tyto 

konstrukce v zahraniční literatuře jednotně nazývány „tavitelné konstrukce“. 

Podstata tavitelných konstrukcí spočívá v jejich prohřívání během požáru až na jejich 

teplotu tavení (příp. deformace). Z hlediska požární ochrany se bude postupným tavením 

(deformací) stále více uplatňovat smysl jejich instalace v objektech, kterým je odvádět co 

nejvíce tepla vyprodukovaného požárem a snížit tak namáhání konstrukcí objektu. Dalším 

důvodem jejich instalace je zlepšení prosvětlení objektu. [9]  

Tavitelné konstrukce reprezentují především plastové materiály zpravidla s teplotou 

tavení do 300°C, např. polymethylmetakrylát (PMMA), polykarbonát (PC), polyvinylchlorid 

(PVC), styrol-akrylnitril (SAN). Základní fyzikální parametry, nutné k určení vhodnosti 

materiálu pro tavitelné konstrukce, jsou uvedeny v následující tabulce (1). 

 

Tabulka 1: Fyzikální vlastnosti tavitelných konstrukcí [8] 

Materiál 

Tepelná 

vodivost 

(W∙m
-1

∙K
-1

) 

Hustota 

(kg∙m
-3

) 

Tepelná kapacita 

(J∙kg
-1

∙K
-1

) 

Teplota uvolnění 

(°C) 

Teplo tavení 

konstrukce 

(J∙kg
-1

) 

PMMA 0,18 1180 1500 240 96000 

PC 0,21 1200 1170 225 145000 

PVC 0,15 1400 850 240 176000 

SAN 0,17 1080 1200 106 460000 

 

Odvody tepla se navrhují na pravděpodobné množství uvolněného tepla, které je 

závislé na požárním zatížení. Požární zatížení představuje množství hořlavého materiálu 

v posuzovaném prostoru, které při hoření uvolňuje teplo a způsobuje tím tepelné namáhání 

konstrukcí. Správně navržené odvody tepla jsou schopny redukovat tepelné zatížení 

konstrukcí od požáru a prodlužovat tak jejich požární odolnost.  Konstrukce odvodů tepla jsou 

vždy tvořeny rámem, do nějž je vsazena, buď komůrková, nebo celistvá deska z tavitelného 

materiálu.   

  



21 

 

6 Tepelný tok 

Cílem diplomové práce je mimo jiné stanovit využití tavitelných konstrukcí 

v závislosti na časově se rozvíjejícím požáru. K řešení časově se rozvíjejícího požáru lze 

použít empirické vztahy pro výpočet tepelného toku. 

Tepelný tok udává množství tepelné energie, která je přenášena za jednotku času. 

Tepelný tok se značí  ̇ a jeho jednotka je kW. Při požáru dochází ke vzniku produktů hoření 

(kouře), které přenášejí tepelnou energii pomocí proudění a záření. Obecně se uvádí, že záření 

zaujímá 30% tepla a zbytek 70% je teplo přenášené prouděním (podle normy [11] je v ČR pro 

teplo přenášené prouděním stanovena hodnota v rozmezí 60% až 80%). Tepelný tok se může 

určit dvěma způsoby, a to buď na základě experimentu anebo výpočtem. [10], [11], [12], [14] 

6.1 Stanovení tepelného toku v laboratorních podmínkách 

Jedním ze způsobů, jak přesně zjistit tepelný tok, je změřit potřebné veličiny, ze 

kterých ho lze stanovit. Nejběžnější metoda pro určení tepelného toku je kyslíková 

kalorimetrie (obrázek 6). Při této metodě jsou spaliny odváděny od hořícího materiálu pomocí 

ventilátoru a díky tomu není hoření limitováno množstvím vzduchu, ale pouze samotnými 

materiály. Tato metoda je založena na předpokladu, že většina látek při hoření uvolňuje 

konstantní množství energie (tepla) na jednotkové množství spotřebovaného kyslíku. Tato 

konstanta je 13,1 MJ (±5%) na 1 kg spotřebovaného kyslíku. [13], [14] 

 

Obrázek 6: Schéma kyslíkového kalorimetru [13] 
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6.2 Stanovení tepelného toku výpočtem 

 Tepelný tok může být stanoven také výpočtem, například pomocí hmotnostní 

rychlosti odhořívání a efektivní výhřevnosti. Rovnice (1) výpočtu by tedy vypadala takto: 

 

 ̇   ̇                (1) 

kde  ̇  tepelný tok (kW), 

  ̇   hmotnostní rychlost odhořívání (kg·s
-1

), 

           efektivní výhřevnost (kJ·kg
-1

). [14] 

 

Váže-li se hmotnostní rychlost odhořívání na jednotku plochy a plochu odhořívání, 

pak má rovnice (2) pro výpočet tepelného toku následující tvar:  

 

 ̇       ̇                  (2) 

kde     plocha odhořívání (m
2
), 

          efektivní výhřevnost (kJ·kg
-1

), 

   ̇   hmotnostní rychlost odhořívání z 1 m
2
 (kg·s

-1
·m

-2
). [14] 

 

Efektivní výhřevnost představuje pouze přepočet z celkové výhřevnosti, která byla 

změřena v laboratorních podmínkách. Pro přepočet se používá tzv. součinitel efektivnosti 

spalování. V laboratorních podmínkách dochází téměř k dokonalému spalování, které při 

reálném požáru takřka nikdy nenastane. Je to způsobeno nejen tím, že při reálném požáru 

nenastane dokonalé spalování, ale také nebudou dodrženy odpovídající laboratorní podmínky 

a postupy. Vztah mezi efektivní a celkovou výhřevností je popsán rovnicí (3): 

 

   
     

   
              (3) 

kde       součinitel efektivnosti spalování (-), 

           efektivní výhřevnost (kJ·kg
-1

), 

       celková výhřevnost (kJ·kg
-1

). [14] 

 

Předchozí rovnice (1,2,3) jsou z matematického pohledu velice přesné, ovšem jejich 

nevýhodou je, že je nutné znát konkrétní složení materiálu v daném požárním úseku, aby bylo 
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možné vypočítat tepelný tok. Proto nejsou tyto rovnice pro mou diplomovou práci příliš 

vhodné, a tudíž nebudou v dalších částech využity.  

Následující část této kapitoly je věnována výpočtům, které slouží k navrhování 

návrhových požárů. Výpočty jsou s ohledem na cíl a charakter diplomové práce mnohem 

vhodnější, a proto budou podrobněji rozebrány. 

K jednotlivým fázím požáru jsou provedeny charakteristické výpočty tepelného toku, 

protože jednotlivé fáze požáru probíhají odlišně. Například při fázi rozvoje požáru rychle 

narůstá tepelný tok, protože požár není téměř ničím limitován. Později může dojít k požáru, 

který bude ovlivněn palivem anebo větráním. [14] 

6.2.1 Tepelný tok pro fázi rozvoje t-kvadratické požáry 

Na základě výsledků požárních zkoušek bylo ověřeno, že počáteční fáze požáru může 

být charakterizována jako parabolická křivka, která je závislá na čase. Kde tepelný tok je 

úměrný druhé mocnině času. Pro potřeby návrhového požáru je možné iniciační fázi rozvoje 

požáru zanedbat. Rovnice (4) má pak následující tvar:   

 

 ̇                (4) 

kde  ̇ tepelný tok (kW), 

α  koeficient rozvoje požáru (kW.s
-2

), 

t čas po iniciaci (s). [14] 

 

Další možnosti je provést výpočet podle tg, který se v literatuře objevuje častěji, viz 

rovnice (5): 

 

 ̇   ̇  (
 

  
)
 

         (5) 

kde   ̇ tepelný tok (kW), 

  ̇  referenční tepelný tok (= 1000 kW), 

tg  doba potřebná pro dosažení referenčního tepelného toku (s). [14] 

 

V tabulce (2) jsou uvedeny kategorie požáru, které jsou rozděleny podle rychlosti 

šíření. 
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Tabulka 2: Charakteristické druhy požáru [14] 

T-kvadratické 

požáry 

tg 

(s) 

  

(kW.s
-2

) 
Příklady provozů 

Pomalý 600 0,003 Doprava (prostory pro veřejnost) 

Střední 300 0,012 
Byty, nemocnice a hotely - pokoje, kanceláře, školní 

třídy 

Rychlý 150 0,047 Nákupní centra, divadla, kina 

Velmi rychlý 75 0,19 Požáry hořlavých kapalin 

 

kde tg doba potřebná pro dosažení referenčního tepelného toku (s), 

  α  koeficient rozvoje požáru (kW.s
-2

). 

 

K propojení tg s českým kodexem norem může být použita rovnice (6), která využívá 

přepočtu z přílohy H ČSN 730802:2009. Pro nevýrobní objekty se používá rovnice ve tvaru: 

 

   
    

  √ 
           (6) 

kde tg doba potřebná pro dosažení referenčního tepelného toku (s), 

a součinitel rychlosti odhořívání dle ČSN 730802 (-), 

 p požární zatížení (kg.m
-2

). [11], [14] 

 

K výpočtu požárního zatížení p musíme znát rovnici (7).  

 

                  (7) 

kde pn nahodilé požární zatížení (kg.m
-2

), 

 ps stálé požární zatížení (kg.m
-2

). [11] 

 

Za předpokladu, že se odvody kouře budou používat pro velké půdorysné plochy nad 

1000 m
2
, mohu říci, že je stálé požární zatížení oproti nahodilému požárnímu zatížení 

zanedbatelné. Proto stálé požární zatížení nebude ve výpočtech zohledněno. Z toho vyplývá, 

že požární zatížení se bude rovnat pouze nahodilému požárnímu zatížení, které je uvedeno 

v ČSN 730802:2009.  

Dále předpokládám střední hodnotu součinitele rychlosti odhořívání rovnu 1. Výpočty 

poukazují na to, že se součinitel rychlosti odhořívání rovná přibližně od 0,8 do 1,2.  

V tabulce (3) je znázorněno porovnání normy ČSN EN 1991-1-2 a výpočtu z rovnice 

(6). Zde můžeme srovnat hodnoty tα a tg a vidět, že v některých případech jsou hodnoty velice 
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podobné a v jiných odlišné. Nicméně se dá říci, že přepočet je více či méně srovnatelný 

s hodnotami uvedenými v normě ČSN EN 1991-1-2. 

 

Tabulka 3: Porovnání hodnot tg a tα [10], [11] 

ČSN EN 1991-1-2 ČSN 730802 

Provoz 
Rychlost rozvoje 

požáru 

tα 

(s) 

pn 

(kg/m
2
) 

tg 

(s) 

Byty střední 300 40 316 

Nemocnice střední 300 20 447 

Hotely (pokoje) střední 300 30 365 

Knihovny velká 150 120 183 

Kanceláře střední 300 40 316 

Školní třídy střední 300 25 400 

Nákupní centrum velká 150 120 183 

Divadla (kina) velká 150 75 231 

Doprava  malá 600 20 447 

 

kde tα doba potřebná pro dosažení rychlosti uvolňování tepla 1 MW (s), 

 pn nahodilé požární zatížení (kg.m
-2

), 

 tg doba potřebná pro dosažení referenčního tepelného toku (s). 

 

Pro výrobní objekty podle ČSN 730804 a navazujících norem je vytvořena tabulka (4), 

kde pro jednotlivé provozy je určena hodnota tg.  

 

Tabulka 4: Určení hodnoty tg pro výrobní objekty [14] 

Skupina provozů 

dle ČSN 730804 

tg  

(s) 

I 500 

II 380 

III 290 

IV 230 

V 190 

VI 160 

VII 130 

 

kde tg doba potřebná pro dosažení referenčního tepelného toku (s). 
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6.2.2 Tepelný tok pro celkové vzplanutí 

Celkové vzplanutí (flashover) můžeme definovat jako hoření veškerého hořlavého 

materiálu v místnosti. Celkové vzplanutí vzniká za určitých podmínek, mezi které patří 

dostatek hořlavého materiálu a optimálním výměna vzduchu. Dále je důležité posoudit 

dispoziční řešení místnosti, především u velkých prostorů dochází k velkým tepelným ztrátám 

a nemůže tak dojít k ohřátí látek na teplotu vznícení. Celkové vzplanutí obvykle nastává, když 

teplota horké vrstvy dosáhne teploty 500°C až 600°C a nebo je hustota tepelného toku na 

podlaze asi 20 kW·m
-2

. [2], [14] 

Předpokládám využití tavitelných konstrukcí v objektech s půdorysnou plochou nad 

1000 m
2
, jako jsou například sklady. Vzhledem k tomu, že u takto velkých ploch se celkové 

vzplanutí zpravidla nepředpokládá, rozhodl jsem se v diplomové práci neuvádět výpočtové 

rovnice pro celkové vzplanutí.   

6.2.3 Tepelný tok pro požár řízený odvětráním 

V průběhu požáru může dojít k situaci, kdy je další vývoj požáru závislý pouze na 

množství přiváděného vzduchu (především kyslíku), jelikož se v prostoru nachází dostatečné 

množství hořlavého materiálu. Výměna vzduchu závisí zejména na velikosti, tvaru a umístění 

otvorů. Tepelný tok je v tomto případě přibližně konstantní. [14] 

Na základě požárních zkoušek v kyslíkovém kalorimetru bylo zjištěno, že z jednoho 

kilogramu kyslíku se vyprodukuje cca 13,1 MJ energie a ve vzduchu je maximální podíl 23% 

kyslíku. Z těchto předpokladů lze odvodit rovnici (7), která charakterizuje tepelný tok požáru 

řízeného větráním. [14] 

 

 ̇              √           (7) 

kde  ̇      maximální tepelný tok při požáru řízeným větráním (MW), 

     plocha otevřených otvorů (m
2
), 

     výška otevřených otvorů (m). [14] 

 

V literatuře se také objevuje rovnice pro výpočet tepelného toku pomocí výhřevnosti 

dřeva. Rovnice je však stejná jako rovnice (7), protože dosazením hodnoty výhřevnosti dřeva 

17,5 MJ.kg
-1 

dostaneme stejný koeficient jako v rovnici (7). Proto tuto rovnici v mé 

diplomové práci neuvádím. 



27 

 

6.2.4 Tepelný tok podle ČSN EN 1991-1-2 

V normě ČSN EN 1991-1-2 je uvedeno více způsobů jak řešit návrhový požár pomocí 

jednodušších či složitějších modelů. Jednou z metod, které umožňují řešit návrhový požár je 

určení tepelného toku, pro různé fáze požáru. [10] 

Rovnice (8) je charakteristická pro fázi rozvoje požáru a obecně se v literatuře uvádí 

jako t-kvadratický požár: 

      (
 

  
)
 

          (8) 

kde     tepelný tok (W), 

     čas (s), 

      doba potřebná pro dosažení tepelného toku 1MW (s). [10] 

 

Parametr t a maximální rychlost uvolňování tepla (rate of heat release - RHRf) jsou 

pro různé provozy uvedeny v tabulce (5). [10] 

Tabulka 5: Rychlost uvolňování tepla pro různé typy objektů [10] 

Maximální rychlost uvolňování tepla RHRf 

provoz Rychlost rozvoje 

požáru 
t  

(s) 

RHRf  

(kW/m
2
) 

byty 

nemocnice (pokoje) 

hotely (pokoje) 

knihovny 

kanceláře 

školní třídy 

nákupní centrum 

divadla (kina) 

doprava  

Střední 

Střední 

Střední 

Velká 

Střední 

Střední 

Velká 

Velká 

Malá 

300 

300 

300 

150 

300 

300 

150 

150 

600 

250 

250 

250 

500 

250 

250 

250 

500 

250 

 

kde  tα  doba potřebná pro dosažení tepelného toku 1 MW (s), 

RHRf  Maximální rychlost uvolňování tepla produkovaná 1m
2
 požáru 

řízeného palivem (kW/m
2
). 

 

Tepelný tok fáze plně rozvinutého požáru lze vypočítat pomocí rovnice (9). To 

znamená, že požár není limitován množstvím vzduchu v prostoru nebo jeho výměnou, ale 

závisí pouze na množství paliva v daném prostoru. Tepelný tok se v tomto případě spočítá 

vztahem: 
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                   (9) 

kde    tepelný tok (W), 

    maximální plocha požáru (m
2
), 

     maximální tepelný tok produkovaný na 1 m
2
 požáru řízeného 

palivem viz tabulka (5) (kW/m
2
). [10], [14] 

 

V případě, že je požár řízený odvětráním, je limitován pouze množstvím vzduchu na 

požářišti nebo jeho výměnou pomocí otvorů v konstrukcích, lze použít zjednodušený vztah, 

který uvádí rovnice (10). 

 

                 √          (10) 

 kde       maximální tepelný tok požáru řízeného větráním (MW), 

     součinitel hořené, zpravidla roven 0,8 (-),  

      hodnota výhřevnosti dřeva (MJ·kg
-1

), Hu = 17.5 MJ·kg
-1

, 

      plocha otvorů (m
2
), 

       průměrná výška otvorů (m). [14] 
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7 Podstropní proudění 

Pro stanovení podstropního proudění (Ceiling Jet) existuje několik metod, které se od 

sebe liší. Každá z těchto metod je charakteristická pro určitý prostor. Ceiling Jet je znázorněn 

na obrázku (7). Podstropní proudění je charakterizováno rychlostí proudění kouře U a změnou 

teploty kouře ∆T. 

 

Obrázek 7: Ceiling Jet pod neohraničeným stropem [14] 

7.1 Ceiling Jet pro velké půdorysné plochy 

Výpočetní metoda se používá pro stanovení nárůstu teploty kouře ∆T a rychlosti 

proudění kouře U, pro velké půdorysné plochy, kde nejsou stropy se zábranami proudění 

(například nosníky, kouřové zábrany atd.). [8] 

Následující rovnice (11) až (14) slouží pro výpočet nárůstu teploty a rychlosti 

proudění kouře pro dané podmínky. [8], [15] 

 

        
 
 
 

 
 
 

 pro           
 

 
          (11) 

        
(
 

 
)

 
 

 
  pro           

 

 
          (12) 

       (
 

 
)

 

 
  pro           

 

 
          (13)   
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  pro           
 

 
          (14) 

kde ∆T  nárůst teploty kouře (K), 

U   rychlost proudění kouře (m.s
-1

), 

Q  tepelný tok (kW), 

H  výška stropu nad zdrojem požáru (m), 

r radiální vzdálenost od osy sloupce zplodin hoření (m), maximální 

hodnota r = 2·H. 

7.2 Ceiling Jet podle ISO 16736 

Výpočetní metoda dle ISO 16736:2006 odpovídá předchozí metodě, ale je doplněna o 

polohu virtuálního zdroje hoření vůči základně z0. Poloha virtuálního zdroje hoření se určí 

z rovnice (15). [8, 15] 

 

                            (15) 

kde z0 poloha virtuálního zdroje hoření vůči základně paliva (m), 

d průměr požáru (m). 

 

Rovnice (16) až (19) se používají pro výpočet nárůstu teploty ∆T a rychlosti proudění 

kouře U. [8] 

        
 
 
 

(    )
 
 

  pro  
 

(    )
             (16) 

        
(
 

 
)

 
 

(    )
  pro 

 

(    )
            (17) 

       (
 

    
)

 

 
  pro  

 

(    )
              (18) 

      
 
 
  (    )

 
 

 
 
 

   pro  
 

(    )
           (19) 

kde ∆T  nárůst teploty kouře (K), 

U   rychlost proudění kouře (m.s
-1

), 

Q  tepelný tok (kW), 

H  výška stropu nad zdrojem požáru (m), 

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

z0 poloha virtuálního zdroje hoření vůči základně paliva (m). 
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7.3 Ceiling Jet podle Mowrera 

Výpočetní metoda Ceiling Jet podle Mowrera vychází z metody v kapitole 7.1. Dle 

této metody lze určit omezený Ceiling Jet, který je vymezen úzkými prostory, chodbami nebo 

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

v německé normě DIN 18232-7 (např. šikmé stropy). [8] 

Rovnice (20) až (22) slouží k výpočtu nárůstu teploty a rychlosti proudění kouře. [8] 

                (20) 

      
(     )

 
 

 
 
 

         (21) 

      (
     

 
)

 

 
         (22) 

kde ∆T  nárůst teploty kouře (K), 

U   rychlost proudění kouře (m.s
-1

), 

Q tepelný tok (kW), 

H  výška stropu nad zdrojem požáru (m), 

 kU koeficient pro stanovení rychlosti kouře (-), 

 kT koeficient pro stanovení teploty (-), 

 kLF místní faktor (-), 

 n exponent průběhu požáru (-); viz tabulka (7),  

k  kategorie požáru (kW∙s
-2

), 

 t  čas (s). 

 

Postup výpočtu nebo přesně stanovená hodnoty koeficientů  kT a kU jsou uvedeny  

v tabulce (6). Při výpočtu se rozlišují podmínky, kdy se jedná o omezený nebo o neomezený 

Ceiling Jet. Jak je vidět v následující tabulce, jde-li o neomezený Ceiling Jet, je radiální 

vzdáleností od osy sloupce zplodin hoření r dělená šířkou prostoru W menší než 0,5. Pokud je 

tento podíl roven nebo větší než 0,5, jedná se o omezený Ceiling Jet. Neomezený Ceiling Jet 

probíhá v prostoru, který nemá u stropu žádné překážky. [8] 
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Tabulka 6: Faktory kT a kU [8] 

Typ proudění 
 

 
 

 

 
       

Fire Plume      ALL 16,9 0,95 

Neomezený 

Ceiling Jet 
          

   

(
 
 )

 
 

 
   

(
 
 )

 
 

 

Omezený 

Ceiling Jet 
          

   

(
 
 )

 
 

  
[      (

 
 
) (

 
 
)

 
 
]

 

    

(
 
 )

 
 

 

 

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

 W šířka prostoru (m), 

 H výška stropu nad zdrojem požáru (m), 

 kT koeficient pro stanovení teploty (-), 

 kU koeficient pro stanovení rychlosti kouře (-). 

 

V tabulce (7) jsou uvedeny hodnoty pro exponent n z rovnice (20). [8] 

Tabulka 7: hodnoty koeficientu n pro rovnici 20 [8] 

n Typ požáru 

0 Konstantní požár 

1 Lineární požár 

2 Kvadratický požár 

 

kde  n exponent průběhu požáru (-). 

 

V tabulce (8) jsou hodnoty rychlosti rozšiřování požáru k pro jednotlivé typy průběhu 

požárů. Mohou být zvoleny i jiné vhodné hodnoty. [8] 
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Tabulka 8: Výběr možných hodnot pro rozšiřování požáru k [8] 

Kategorie požáru Hodnota k (kW∙s
-2

) 

Pomalý ,,Slow“ 0,003 

Střední ,,Medium“ 0,021 

Rychlý ,,Fast“ 0,047 

Velmi rychlý ,,Ultrafast“ 0,400 

 

kde k kategorie požáru (kW∙s
-2

). 

 

Ke korekci zdroje požáru, z hlediska jeho situování v prostoru, slouží místní faktor 

kLF. Tento faktor může nabývat tří různých hodnot vzhledem k jeho umístění v prostoru. Pro 

polohu požáru ve středu místnosti je kLF rovno 1. Jestliže se nachází zdroj požáru u stěny 

místnosti, je kLF rovno 2, a pokud se nachází zdroj požáru v rohu místnosti, je kLF rovno 4. [8] 

7.4 Porovnání výpočetních metod pro stanovení Ceiling Jet 

K porovnání výpočetních metod Ceiling Jet jsem zvolil následující vstupní 

předpoklady, které jsou uvedeny v tabulce (9). Tyto předpoklady charakterizují podmínky 

požáru v místnosti.  

Tabulka 9: Vstupní data pro porovnání výpočtových metod stanovení parametrů Ceiling Jet 

Vstupní data Hodnota 

Výška stropu od podlahy H 6 m 

Radiální vzdálenost od osy kouře r 4 m 

Místní faktor kLF 1 

Koeficient pro stanovení rychlost kU 0,23623 

Koeficient pro stanovení teploty kT 5,00909 

Šířka prostoru W 8 m 

Průměr požáru d 3 m 

 

Při výpočtech jsem použil konstantního nárůstu tepelného toku Q tak, abych získal pro 

všechny výpočty shodné podmínky. Vypočtené hodnoty jsou pro přehlednost výsledků 

zpracovány do dvou grafů. Na prvním grafu, viz obrázek (8), je vyjádřena závislost tepelného 

toku Q na změně teploty kouře ΔT a na druhém grafu, viz obrázek (9), je vyjádřena závislost 

rychlosti proudění kouře U na tepelném toku Q. [9] 
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Obrázek 8: Závislost změny teploty kouře ΔT na tepelném toku Q [9] 

 

Obrázek 9: Závislost rychlosti proudění kouře U na tepelném toku Q [9] 
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Z grafů je patrné, že porovnávané výpočetní metody pro určení Ceiling Jet jsou téměř 

shodné, až na metodu podle Mowrera, která se liší. Rozdílný výsledek metody podle Mowrera 

je dán tím, že tato metoda je určená pro specifické prostory, kterými jsou např. úzké prostory, 

chodby atd.  

Pro zjednodušení výpočtů a lepší interpretaci výsledků jsem se rozhodl v následujících 

částech diplomové práce použít jen jednu ze zmíněných metod. Vzhledem k tomu, že 

předpokládané použití tavitelných konstrukcí bude pro prostory s velkou půdorysnou plochou 

a vyšší výškou místností, rozhodl jsem se, že použiji pouze metodu Ceiling Jet popsanou 

v kapitole 7.1. Výpočetní metoda Ceiling Jet podle Mowrera je určená pro specifické prostory 

(viz výše) a výpočetní metoda Ceiling Jet dle ISO 16736:2006 zahrnuje při výpočtu polohu 

virtuálního zdroje požáru, jehož význam s rostoucí výškou prostoru klesá a stává se při 

výpočtech nepodstatný.   
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8 Stanovení doby uvolnění odvodů tepla 

Stanovit dobu uvolnění odvodů tepla lze provést dvěma způsoby. První možností, jak 

prokazatelně stanovit dobu uvolnění, je na základě experimentální zkoušky a druhou možností 

je provést výpočet pomocí empirických vztahů. Obě tyto možnosti jsou popsány 

v následujících částech. 

8.1 Experimentální prokazování uvolnění odvodů tepla 

V současné době není v České republice vytvořena zkušební metodika k posouzení 

tavitelných konstrukcí, což vede k problému jejich využití v požární bezpečnosti staveb. 

Avšak zahraniční literatura již uvádí postupy, které by mohly umožnit experimentální 

ověřování odvodů tepla. 

V zahraniční literatuře se uvádí stručný popis testu odvodů tepla. Testují se zkušební 

vzorky odvodů tepla o minimálních instalačních rozměrech 50 cm, které jsou v peci 

instalovány se zamýšlenou realizací ve skutečné stavbě (v obvodových stěnách nebo ve 

střeše). Jednotlivé vzorky jsou podrobeny k předem zvolené zkoušce na 4 různé teploty. Podle 

zkušebních teplot jsou vzorky rozděleny do 4 kategorií (A až D). Na následujícím obrázku 

(10) jsou uvedeny jednotlivé kategorie se zkušebními teplotami v peci. [16] 
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Obrázek 10: přehled zkušebních křivek [16]  
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Při zkoušce se provádí regulace teploty tak, aby bylo dosaženo maximální teploty do 5 

minut. Nárůst teploty v peci je lineární až k požadované teplotě testované kategorie, po-té se 

teplota udržuje až do skončení zkoušky. Teplota v peci je kontrolována pomocí čtyř 

termočlánků umístěných v 10 cm vzdálenosti od rohů vzorků. Test, jak je patrné také 

z obrázku (10), trvá maximálně 15 minut. Po 5, 10 a 15 minutách se hodnotí míra poškození 

vzorku, kdy mezníkem ukončení testování je otevření celého zkušebního vzorku. Zkouška je 

vyhodnocena jako úspěšné otevření, pokud došlo ke zničení nejméně 15% plochy otvoru. 

Vždy se posuzují dva vzorky.  

Pro provedenou zkoušku se vystaví protokol s těmito informacemi: 

- popis vzorku, 

- způsob montáže (střecha nebo stěna), 

- teplotní kategorie, 

- průběh teplot jednotlivých termočlánků, 

- procentuální otevření vzorku v časech: 5, 10 a 15 minut, 

- mimořádné události. [16] 

 

Na základě testování může být získán předpis, který by v budoucnu umožnil 

zjednodušení aplikace odvodů tepla ve stavbách. Experimentální data nahřívání odvodů tepla 

nemohou být využita k tvorbě empirických rovnic, pokud při experimentu nedojde k jejich 

otevření. Dalším nezbytnou podmínkou hodnocení odvodů tepla je, aby byl zaveden princip 

ekvivalence požárních scénářů mezi experimenty a výpočetními postupy. Jednotlivé požární 

scénáře mohou vést k rozdílnému uvolňování tepla a nahřívání konstrukce, a tak by výpočty, 

při dosazení experimentálních hodnot pro jiné požární scénáře, vedly k nesprávnému 

hodnocení otevření odvodů tepla. Proto je v zahraničí snaha získat rovnice, které budou mít 

parametry nezávislé na požárním scénáři. Vyhodnocení odvodů tepla by muselo být ještě 

provázáno s výpočetními postupy projekčních norem, tak aby byl zachován postup řešení 

požární bezpečnost staveb podle požárního zatížení nebo ekvivalentní doby trvání požáru. 

Tímto převodem by bylo možné rozšířit aplikaci na širší škálu objektů a ne jen na objekty se 

specifickými problémy (např. vysoké zatížení při nízkých odolnostech konstrukcí). Na druhou 

stranu objekty se specifickými problémy by bylo možné i nadále podrobit přesnějšímu 

hodnocení pro navržený požární scénář v experimentální zkoušce. [16] 

Při posuzování by měly být hodnoceny především tyto kroky: 

- definice scénářů návrhových požárů (geometrické a termofyzikální data, umístění 

ohniska požáru, časový rozvoj požáru, teplo přenášené proudění a zářením apod.), 
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- materiálové vlastnosti odvodů tepla, 

- stanovení možného selhání odvodů tepla v důsledku návrhu hraniční tloušťky. [16] 

 

Simulace vytavení byla provedena také v počítačovém programu jednorozměrného 

pole tepelné vodivosti, který zohledňoval také proces vytavení. Následně byla tato data 

porovnána s experimenty a bylo zjištěno, že výsledky se zpravidla lišily jen v rozmezí 10 až 

20 sekund. [16] 

Dále byla přezkoumána možnost hodnocení vytavení otvorů podle výpočtu pro 

spuštění sprinklerů, které se odvozuje pro stanovení RTI hodnoty. Opět se v dokumentu 

uvádí, že je vhodné při výpočtu použít počítačový program (např. FPETOOL, NIST). [16] 

 

8.2 Matematické stanovení doby uvolnění odvodů tepla 

Schematický postup pro matematické stanovení doby vytavení tavitelných odvodů 

tepla je znázorněn na obrázku (11). Pro stanovení uvolňovaného tepelného toku je relevantní 

pouze část časově závislé hodnoty tepelného toku Q, protože cílem práce je posoudit tavitelné 

konstrukce v závislosti na časově se rozvíjejícím požáru. [17] 

 

 

Obrázek 11: Postup pro stanovení doby vytavení tavitelných konstrukcí [17] 

 

Přenos tepelné energie je zprostředkován pomocí třech druhů sdílení tepla.  Mezi něž 

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

Posouzení  vytavení odvodu tepla 

Stanovení teplotního 
indexu setrvačnosti TTI 

Stanovení časové 
konstanty  

Posouzení nahřívání 
konstrukce TWA,t+∆t       

Stanovení parametrů horkých plynů  

Teplotní nárůst  T Rychlost proudění plynů  U 

Stanovení uvolňovaného tepelného toku 

Konstatní tepelný tok  Q Časově závislý tepelný tok  Q 
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Během požáru dochází k přenosu tepla všemi třemi způsoby. Vezmu-li v úvahu 

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

probíhat především prouděním, viz rovnice (23).  Sdílení tepla sáláním a vedením v počáteční 

fázi požáru zanedbávám.   

 

Hodnotu tepelného toku lze stanovit rovnicí (23). 

 

            (       )       (23) 

kde  Q tepelný tok (kW), 

 Qkonv tepelný tok konvekcí (kW), 

α  součinitel přestupu tepla (W·m
-2

·K
-1

), 

A  plocha (m
2
), 

TWA  teplota odvodu tepla (K), 

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

Ta teplota okolí (K). [7] 

 

Za předpokladu, že tavitelné konstrukce jsou tvořeny souvislou vrstvou hmoty, tak se 

změna teploty odvodů tepla určí dle rovnice (24). [8] 

 

    

  
 

 

    
          (24) 

kde dTWA změna teploty odvodu tepla (K), 

 dt změna času (s), 

Q tepelný tok (kW), 

m hmotnost (kg), 

cp  měrná tepelná kapacita (kJ·kg
-1

·K
-1

). 

 

Z rovnice (23) a (24) můžeme odvodit vztah, který představuje rovnici (25). 

 

    

  
 

    (       )

    
         (25) 

Rovnice (26) popisuje výpočet časové konstanty τ [8], [18].  

 

  
    

   
          (26) 
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kde  τ časová konstanta (s), 

m hmotnost (kg), 

cp  měrná tepelná kapacita (kJ·kg
-1

·K
-1

), 

A  plocha (m
2
), 

α součinitel přestupu tepla (W·m
-2

·K
-1

). 

 

Časová konstanta τ byla odvozena pro zkoušku tepelné odezvy sprinklerů, která se 

používá k určení jejich reakční doby. Vzhledem k tomu, že sprinklery i tavitelné konstrukce 

reagují na zvyšující se teplotu, která vzniká při požáru, je rovněž časová konstanta vhodná i 

pro výpočty k narušení tavitelných konstrukcí. [8], [10] 

Dalšími proměnnými, které jsou zapotřebí k určení doby vytavení u tavitelných 

konstrukcí, jsou měrná tepelná kapacita cp a součinitel přestupu tepla α. 

Měrná tepelná kapacita cp je množství tepla, které musíme dodat 1kg látky, aby se 

ohřála o 1K. Měrná tepelná kapacita cp je závislá na teplotě látky, čím je látka teplejší tím má 

měrná tepelná kapacity cp vyšší hodnotu. Vzhledem k tomu, že se výsledky s různými 

hodnotami měrné tepelné kapacity cp pro jeden materiál od sebe příliš nelišily, rozhodl jsem 

se použít pro výpočty konstantní hodnotu. Hodnoty pro jednotlivé materiály jsou uvedené 

v tabulce (1). [8] 

Vzhledem k tomu, že výpočty jsou směřovány k počáteční fázi požáru, předpokládám 

přestup tepla především prouděními. K výpočtu tepla přenášeného prouděním využiji 

součinitel přestupu tepla α. Tento součinitel je závislý na tvaru obtékaného tělesa a na 

charakteristice plynů (spalin), jako je směr, druh, teplota a rychlost proudění produktů hoření. 

Hodnota součinitele přestupu tepla se dá zjistit především experimentálně, pro přirozené 

proudění nabývá hodnot 3-25 (W·m
-2

·K
-1

) a pro nucené proudění nabývá hodnot 10-500 

(W·m
-2

·K
-1

). [14], [19], [20] 

Podle normy ČSN EN 1991-1-2 má součinitel přestupu tepla α několik hodnot: 

- 25 (W·m
-2

·K
-1

) pro normovou teplotní křivku, 

- 35 (W·m
-2

·K
-1

) pro zjednodušené modely požáru, 

- 50 (W·m
-2

·K
-1

) pro uhlovodíkovou teplotní křivku. [10] 

Pokud vezmu v úvahu předchozí informace o součiniteli přestupu tepla α, rozhodl 

jsem se pro výpočty v diplomové práci použít hodnotu 25 (W·m
-2

·K
-1

). Důvodem je, že se 

jedná o přirozené proudění plynů a hodnota 25 (W·m
-2

·K
-1

) je podle ČSN EN 1991-1-2 

vhodná pro normovou teplotní křivku, která je charakteristická pro většinu požárů 

v místnostech. [10]    
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Výpočet doby vytavení tavitelné konstrukce vychází z rovnice (27), která je tvořena 

sloučením rovnic (25) a (26). [8] 

 

    

  
 

(       )

 
         (27) 

 

kde dTWA  změna teploty odvodu tepla (K), 

 dt změna času (s), 

 TRS teplota kouře (K), 

 TWA teplota odvodu tepla (K), 

 τ časová konstanta (s). 

 

Rovnice je odvozená za předpokladů, že: 

- tavitelná konstrukce je ohřívána přirozeným prouděním, 

- z ohřívané tavitelné konstrukce nepřestupuje teplo vedením do okolních 

stavebních konstrukcí, 

- pro tavitelnou konstrukci není vyžadováno žádné dodatečné teplo jako např. teplo 

tavení. [8] 

 

8.2.1 TTI – teplotní index setrvačnosti 

Index časové odezvy RTI (Response Time Index) charakterizuje tepelnou citlivost 

sprinklerů. Pomocí hodnoty RTI se dá určit čas potřebný ke spuštění sprinklerů pro různé 

teploty. Obdobně je tomu i u teplotního indexu setrvačnosti TTI (Thermischer 

Trägheitsindex). Princip stanovení teplotního indexu setrvačnosti je odvozen z hodnoty RTI. 

[8] 

Dalo by se říci, že teplotní index setrvačnosti je materiálová vlastnost tavitelných 

konstrukcí, pomocí které lze vypočítat teplotní průběh tavitelných konstrukcí při požáru a čas 

otevření. Pro známé hodnoty teplotního indexu setrvačnosti TTI a rychlosti proudění kouře U 

může určit čas otevření tavitelných konstrukcí pro libovolnou teplotu. [8] 

Faktory ovlivňující teplotní index setrvačnosti TTI: 

- hmotnost materiálu, 

- měrná tepelná kapacita materiálu, 

- plocha vystavená tepelnému proudění, 
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- součinitel přestupu tepla v závislosti na rychlosti proudění. [8] 

 

Pro určení teplotního indexu setrvačnosti TTI musí být přijat předpoklad konstantní 

počáteční teploty kouře Tg (Tg = konstanta) a rychlosti proudění (u = konstanta). V tomto 

případě lze úpravou a následnou integrací rovnice (27) vypočítat teplotu uvolnění odvodů 

tepla, viz rovnice (28). [8] 

 

∫
 

(       )

   

  
     ∫

 

 
  

  

 
       (28) 

kde TWA  teplota odvodu tepla (K), 

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

Ta teplota okolí (K), 

dTWA změna teploty odvodu tepla (K), 

 dt změna času (s), 

 τ časová konstanta (s), 

 Tg konstantní teplota kouře (K), 

 tr  čas uvolnění tavitelných konstrukcí (K).  

 

Upravením rovnice (28) lze získat rovnici (29), pomocí které může být vypočítána 

časová konstanta τ. Z časové konstanty τ  lze dále odvodit hodnotu teplotního indexu 

setrvačnosti TTI. [8] 

 

  
 

  (
      

       
)
         (29) 

 

Podle principu přestupu tepla je součinitel přestupu tepla α úměrný druhé odmocnině 

rychlosti proudění. To znamená, že časová konstanta je přibližně inverzní druhé odmocnině 

rychlosti tepelného toku. Výpočet TTI vzniká propojením časové konstanty τ a rychlostí u
0,5

. 

Dále z něj vyplývá to, že τ · u
0,5

 je konstantní. Teplotní index setrvačnosti TTI je definován v 

následující rovnici (30). [8] 

 

                    (30) 
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8.2.2 Stanovení teploty tavitelné konstrukce 

Na základě rovnice 26 a 30 je možné odvodit rovnici 31, která popisuje teplotní index 

setrvačnosti TTI. Úpravou rovnice (31) získáme výslednou rovnici pro určení časové 

konstanty τ, viz rovnice (32). [8] 

 

    
√  (    )  

(   )
         (31) 

  
   

√ 
          (32) 

 

kde TTI teplotní index setrvačnosti (m
1/2

·s
1/2

), 

 τ časová konstanta (s), 

 U rychlost proudění kouře (m·s
-1

), 

m hmotnost (kg), 

cp  měrná tepelná kapacita (kJ·kg
-1

·K
-1

), 

A  plocha (m
2
), 

α součinitel přestupu tepla (W·m
-2

·K
-1

), 

WA  index odvodu tepla. 

 

Vzrůst teploty odvodů tepla lze stanovit rovnicí (33). 

         (              ) (    
  

 )  (              ) (
 

  
) (  

  

  
  

 
  )        

(33) 

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

), 

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

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

); TRS  = ∆T + Ta , 

Ta    teplota okolí (K), 

 ∆t   časový interval (s), 

 τ      časová konstanta (s). [8] 

8.2.3 Výsledky matematického stanovení doby uvolnění odvodů tepla 

K tomu, abych zde mohl prezentovat výsledky výpočtů, je nejprve nutné znát všechny 

vstupní informace a empirické vztahy, které jsem ve výpočtech použil. Pro stanovení 

tepelného toku jsem použil rovnici 8, která je popsána v kapitole 6.2.4. Dále je nutné znát 

rychlost a teplotu podstropního proudění (Ceiling Jet), zde jsem použil rovnice 11 až 14 

z kapitoly 7.1. Dalšími parametry (viz kapitola 8.2.2), které při výpočtech užívám, jsou 
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teplotní index setrvačnosti TTI (rovnice 31) a časová konstanta   (rovnice 32). Poslední 

velmi důležitý empirický vztah, je nárůst teploty odvodu tepla TWA,t+∆t (rovnici 33), který je 

uveden v kapitole 8.2.2.  

V tabulce 10 jsou uvedeny další potřebné parametry, které jsou pro výpočty nutné. Pro 

přehlednost výsledků jsem se rozhodl k výpočtům použít odvod tepla o rozměru 1 m
2
, který 

má tloušťku 10 mm a je vyroben z komůrkového polykarbonátu.  

 

Tabulka 10: Vstupní data [21] 

Vstupní data Hodnota 

Materiál odvodu tepla Polykarbonát PC 

Plocha odvodu tepla A 1 m
2
 

Hmotnost m 1,7 kg 

Tepelná kapacita cp 1170 kJ·kg
-1

·K
-1

 

Součinitel přestupu tepla α 25 W·m
-2

·K
-1

 

Teplota uvolnění PC 498 K (viz tab.1) 

Počáteční teplota t0 293,15 K 

 

Výsledky výpočtů jsem pro názornost uvedl v grafech, které jsou rozděleny pro 

jednotlivé rychlosti rozvoje požáru tα a různé výšky prostorů H. V každém z grafů jsou 

znázorněny křivky různých vzdáleností osy požáru od osy světlíku r pro danou rychlost šíření 

požáru tα a výšku prostoru H. Vzdálenosti jsem volil konstantní 0 m, 3m , 6 m a 9 m (u výšky 

H = 3 m je možné použít pouze vzdálenosti r = 0 m, 3 m a 6 m, protože je zde dána 

podmínka, že maximální hodnota r = 2·H). 

Grafy jsou udělány tak, že pokud známe dobu pro dosažení rychlosti uvolňování tepla 

1 MW tα, výšku prostoru H, vzdálenost požáru od osy odvodu tepla r a další potřebné 

informace, které jsou uvedeny výše, jsme schopni z grafů vyčíst, kdy dojde k narušení odvodů 

tepla.  

Křivky v grafech, znázorněné na obrázku 11 až 14, popisují nahřívání odvodů tepla za 

čas při střední rychlosti rozvoje požáru tα  = 300 s pro jednotlivé výšky prostorů. Grafy pro 

další rychlosti šíření požáru jsou uvedeny v příloze 1 až 3. Výpočty, ze kterých byly 

vytvořeny grafy, jsou jako elektronická příloha vloženy na CD, které je součástí diplomové 

práce. 
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Obrázek 12: Závislost odvodu tepla při výšce H = 3m 

.  

 

Obrázek 13: Závislost odvodu tepla při výšce H = 6m 
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Obrázek 14:  Závislost odvodu tepla při výšce H = 9m 

 

 

Obrázek 15: Závislost odvodu tepla při výšce H = 12m 
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9 Použití v ČR 

Největší význam požární bezpečnosti stavebních objektů je spatřován v optimálním 

navržení, které v případě vzniku požáru brání ztrátám na životech a zdraví osob, popř. zvířat a 

újmě na majetku. Zvýšení požární bezpečnosti stavby je dosaženo nejen vhodným 

urbanistickým začleněním, dispozičním, konstrukčním a materiálovým řešením, ale také 

využitím požárně bezpečnostních zařízení a opatření. [11] 

Požárně bezpečnostní zařízení a opatření je definováno jako technické či organizační 

opatření, které vede ke snížení teoretické intenzity požáru v posuzovaném stavebním objektu 

nebo jeho části. Na základě této definice je možné tvrdit, že také odvody tepla mohou být 

považovány za požárně bezpečnostní zařízení. Zatím však není v ČR možné využívat tyto 

konstrukce v požární bezpečnosti staveb, protože neexistuje zkušební norma, která by ověřila 

funkčnost, účinnost a spolehlivost těchto zařízení. Dále by se muselo posoudit, jak velký by 

byl jejich vliv na intenzitu požáru, která je zároveň důležitá pro vyhodnocení požární 

odolnosti konstrukcí. Nakonec by bylo nutné provázat zjištěné poznatky s kodexem norem 

PBS. [11] 

Podle českých norem by odvody tepla byly zřejmě hodnoceny také jako nenosné 

konstrukce (průsvitné střešní pláště nebo světlíky), které se v důsledku tepla deformují a jako 

nehořící odpadávají. Problém odpadávání musí být podrobně hodnocen nejen z hlediska 

zranění evakuovaných osob, ale také z hlediska možného ohrožení zasahujících jednotek 

požární ochrany. Norma pro výrobní objekty či norma pro nevýrobní objekty uvádí, že 

v případě výskytu těchto konstrukcí, je nutné posoudit dobu evakuace s dobou dosažení 

teploty měknutí a ztráty jejich stability v důsledku působící průměrné teploty plynů v místě 

těchto konstrukcí. Podle těchto norem není nijak brán ohled na možné zranění zasahujících 

jednotek požární ochrany. [11], [22] 

V diplomové práci jsem dříve uvedl, že nejlepší využití odvodů tepla spatřuji při 

jejich instalaci ve skladových prostorech. Osoby i zasahující jednotky požární ochrany je 

možné ochránit pomocí jednoduchého požadavku na instalaci odvodů tepla přímo nad 

skladovacími regály, což by bylo výhodné i z hlediska tepelné odezvy odvodů tepla. Dále by 

se mohly instalovat různé zábrany a sítě, které by v průběhu evakuace bránily dopadu 

roztavených částí konstrukce na evakuované osoby případně zasahující jednotky požární 

ochrany. Zde je však nutné provést podrobné posouzení, jestli nebude vlivem doplňkových 

konstrukcí docházet k omezení šíření tepla (popř. přestup tepla do konstrukce a snížení 

teploty plynů) a tím pádem k pozdější reakci odvodů tepla. Problémem je i samotná zábrana, 
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protože zůstane-li umístěna pod světlíkem, může dojít ke snížení účinného odvádění tepla. 

Zpoždění otevření nebo snížení účinnosti odvodů tepla by mohlo mít negativní účinky na 

konstrukce budovy, které by pak byly namáhány vyšší teplotou než podle očekávání 

projekčního návrhu. Takto namáhané konstrukce by se mohly dříve nahřát na kritickou 

teplotu a nemusely by splňovat předpokládanou požární odolnost. 
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10 Závěr   

V závislosti na materiálových vlastnostech a matematických postupech jsem v 

diplomové práci provedl posouzení doby vytavení konstrukcí, které lze označit jako tavitelné 

a jsou instalovány ve stavbách. Všechny použité rovnice jsou uvedeny v odborných 

publikacích a respektoval jsem podmínky nutné ke správné aplikaci těchto rovnic. Oproti 

bakalářské práci jsem zpřesnil výpočty, kdy uvažuji hodnotu tepelného toku jako časově 

proměnnou veličinu závisející na průběhu požáru. Dále bylo nutné vypočítat rychlost 

podstropního proudění, na kterou navazuje výpočet teplotního indexu setrvačnosti, jenž je 

vstupní hodnotou ke stanovení časové konstanty. Všechny postupy výpočtů byly důležité ke 

stanovení časově proměnného nárůstu teploty odvodu tepla. Ukázkově jsem v práci 

vyhodnotil dobu vytavení pouze pro jeden materiál, protože výpočetní postupy nahřívání 

konstrukcí v čase jsou stále stejné a mění se pouze vstupní hodnoty materiálů a teplota 

vytavení. Výpočty umožňují posoudit dobu vytavení z hlediska osové vzdálenosti požáru a 

otvoru při dané výšce prostoru.  

Přesné stanovení času vytavení by mohlo umožnit instalaci odvodů tepla i do prostorů, 

kde se vyskytují osoby, protože by doba vytavení mohla být posouzena s dobou evakuace. 

Domnívám se, že v prostorách skladů je možné ochránit osoby také pomocí jednoduchého 

požadavku na instalaci odvodů tepla přímo nad skladovacími regály, což by bylo výhodné i z 

hlediska tepelné odezvy odvodů tepla. 

V současné době není v České republice vytvořena zkušební metodika k posouzení 

tavitelných konstrukcí, což vede k problému jejich využití v požární bezpečnosti staveb. 

Avšak zahraniční literatura již uvádí postupy, které by mohly umožnit experimentální 

ověřování odvodů tepla (např. norma užívaná v Německu). Podle českých norem by odvody 

tepla byly pravděpodobně hodnoceny nejen jako požárně bezpečnostní zařízení, ale také jako 

nenosné konstrukce (průsvitné střešní pláště nebo světlíky), které se v důsledku tepla 

deformují a jako nehořící odpadávají. Problém odpadávání musí být podrobně hodnocen 

nejen z hlediska zranění evakuovaných osob, ale také z hlediska možného ohrožení 

zasahujících jednotek požární ochrany. Norma pro výrobní objekty či norma pro nevýrobní 

objekty uvádí, že v případě výskytu těchto konstrukcí, je nutné posoudit dobu evakuace s 

dobou dosažení teploty měknutí a ztráty jejich stability v důsledku působící průměrné teploty 

plynů v místě těchto konstrukcí. Podle těchto norem není nijak brán ohled na možné zranění 

zasahujících jednotek požární ochrany, což však vzhledem k ochranným pomůckám, které 

používají, nemusí být vnímáno jako problém. 
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12 Seznam symbolů 

a  součinitel rychlosti odhořívání dle ČSN 730802 (-), 

A   plocha (m
2
), 

AF  plocha odhořívání (m
2
), 

    maximální plocha požáru (m
2
), 

    plocha otvorů (m
2
), 

    plocha otevřených otvorů (m
2
), 

cp   měrná tepelná kapacita (kJ·kg
-1

·K
-1

), 

d  průměr požáru (m), 

dt  změna času (s), 

dTWA  změna teploty odvodu tepla (K), 

H   výška stropu nad zdrojem požáru (m), 

      průměrná výška otvorů (m), 

    hodnota výhřevnosti dřeva (MJ·kg
-1

), 

    výška otevřených otvorů (m), 

k   kategorie požáru (kW∙s
-2

), 

kLF  místní faktor (-), 

kT  koeficient pro stanovení teploty (-), 

kU  koeficient pro stanovení rychlosti kouře (-), 

   součinitel hořené (-),  

 ̇   hmotnostní rychlost odhořívání (kg·s
-1

), 

  ̇   hmotnostní rychlost odhořívání z 1 m
2
 (kg·s

-1
·m

-2
), 

n  exponent průběhu požáru, 

p  požární zatížení (kg.m
-2

), 

pn  nahodilé požární zatížení (kg.m
-2

), 

ps  stálé požární zatížení (kg.m
-2

), 

Q  tepelný tok (kW), 

 ̇  tepelný tok (kW), 

      maximální tepelný tok požáru řízeného větráním (MV), 

Qkonv  tepelný tok konvekcí (kW), 

 ̇      maximální tepelný tok při požáru řízeným větráním (MW), 

 ̇   referenční tepelný tok (= 1000 kW), 

r  radiální vzdálenost od osy sloupce zplodin hoření (m), 
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RHRf   max. rychlost uvolňování tepla tvořená 1m
2
 požáru řízeného palivem (kW/m

2
), 

    čas (s), 

tg  doba potřebná pro dosažení referenčního tepelného toku (s), 

tr   čas uvolnění tavitelných konstrukcí (K), 

     doba potřebná pro dosažení tepelného toku 1MW (s), 

T  teplota v prostoru (K), 

Ta  teplota okolí (K), 

Tg  konstantní teplota kouře (K), 

TWA  teplota odvodu tepla (K), 

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

), 

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

TRS  teplota kouře (K), 

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

), 

TTI  teplotní index setrvačnosti (m
1/2

·s
1/2

), 

U    rychlost proudění kouře (m.s
-1

), 

W  šířka prostoru (m), 

WA   index odvodu tepla, 

      součinitel efektivnosti spalování (-), 

z0  poloha virtuálního zdroje hoření vůči základně paliva (m), 

      celková výhřevnost (kJ·kg
-1

), 

          efektivní výhřevnost (kJ·kg
-1

), 

∆t   časový interval (s), 

∆T   nárůst teploty kouře (K), 

α   koeficient rozvoje požáru (kW.s
-2

), 

τ  časová konstanta (s). 
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Příloha č. 1.: Grafy pro pomalou rychlost rozvoje požáru tα = 600 s 

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

 

 

Obr. 1: Pro výšku H = 3 m 

 

 

 

 

Obr. 2: Pro výšku H = 6 m 
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Příloha č. 1.: Grafy pro pomalou rychlost rozvoje požáru tα = 600 s 

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

 

 

Obr. 3: Pro výšku H = 9 m 

 

 

 

 

Obr. 4: Pro výšku H = 12 m 
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Příloha č. 2.: Grafy pro rychlou rychlost rozvoje požáru tα = 150 s 

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

 

 

Obr. 1: Pro výšku H = 3 m 

 

 

 

Obr. 5: Pro výšku H = 6 m 
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Příloha č. 2.: Grafy pro rychlou rychlost rozvoje požáru tα = 150 s 

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

 

 

Obr. 3: Pro výšku H = 9 m 

 

 

 

Obr. 4: Pro výšku H = 12 m 
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Příloha č. 3.: Grafy pro velmi rychlou rychlost rozvoje požáru tα = 75 s 

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

 

 

Obr. 1: Pro výšku H = 3 m 

 

 

 

Obr. 2: Pro výšku H = 6 m 
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Příloha č. 3.: Grafy pro velmi rychlou rychlost rozvoje požáru tα = 75 s 

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

 

 

Obr. 3: Pro výšku H = 9 m 

 

 

 

Obr. 4: Pro výšku H = 12 m 
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