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Abstract 
 The dissertation focuses on the mathematical modelling of fires, which currently 

belongs to still developing the field. It may be the next modern tool to help in the 

investigation of the fire. The results obtained using mathematical models is possible to 

describe the spread of fire in a confined space. At present are the most widely used two 

main approaches to modelling the spread of fires and smoke, and that is zone models and 

field models.  

 The work is for the use of computer mathematical fire modelling use software 

Smartfire. Software Smartfire is one of the models of field models and allows fire 

modelling in a confined space. For the first comparison of experimental data with 

calculated were used the published experimental values obtained in fire tests performed by 

Steckler et al.  

 In another part of the work were modelled using software Smarfire fire tests 

simulating the fires scenarios – fire of gas, liquid fire, and fire of wood and kitchen fire in 

the building Modřany sugar refinery and were compared experimental values with 

calculated. Fire tests were carried out within the research project of the Fire Technical 

Institute in the room of the former Modřany sugar refinery.  

 The main aim of this work was based on modelled scenarios to develop the 

methodology for the using of the software Smartfire to the objectification conclusions fire 

technical expertise. The methodology is divided into several chapters and should serve as a 

guide for the simulation of fire scenarios in proving that a hypothesis of the development 

of fire is probable or not. 

 

Keywords: fire modelling, field model, Smartfire, fire investigation, simulation of fire, fire 

test, validation of computer modelling, computer modelling methodology 
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Úvod 

Disertační práce se zabývá možnostmi aplikace požárních modelů při zjišťování 

příčin vzniku požárů a požárně technických expertiz. Oblast zjišťování příčin požárů 

právně vymezují zejména zákon č. 133/1985 Sb. [89], o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů (zákon o požární ochraně) a vyhláška č. 246/2001 Sb. [86], 

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška 

o požární prevenci).  

Zjišťování a vyšetřování příčin požáru patří mezi nejobtížnější kriminalistické 

disciplíny. Vyplývá to jak ze samotného faktu složitosti jevu požáru, tak i z toho, že 

v průběhu vyšetřování a zjišťování příčiny se naráží na značné obtíže při získávání 

důkazního materiálu, který by svědčil jak o příčině, tak i o možnosti zavinění osob. 

Zjišťování příčin vzniku požárů je pojem [49], který představuje nejen objektivní 

posouzení příčiny vzniku požáru, ale zahrnuje celou řadu dalších úkolů. Například je nutné 

posoudit a vyhodnotit důvody a možnosti šíření požáru. Vyšetřovatel, který vede šetření 

ke zjištění příčiny vzniku požáru, musí mít rozsáhlé znalosti z oblasti požární prevence 

(zejména k bezpečnosti výrobků, podmínek pro uvedení výrobků na trh, požární ochrany 

staveb, technologií, nebezpečných chemických látek a přípravků, prevence závažných 

havárií atd.). Velmi důležité je i získávání praktických dovedností a zkušeností od kolegů. 

Zjišťování příčin vzniku požárů s využitím laboratorních analýz a experimentálních metod 

má zásadní význam pro zvýšení objasněnosti příčin, a to jak požárů závažných, tak 

i požárů vyznačujících se technickou náročností a složitostí při zjišťování jejich příčin. 

Dalším způsobem, který může pomoci popsat způsoby šíření požáru v uzavřeném 

prostoru, je použití matematického modelování požárů. Průběh požáru je možné 

vizualizovat a také lze modelování požáru použít k analýze popožárních znaků. Požár je 

obecně definován jako nekontrolované šíření plamene [62] a je pokládán za nejsložitější 

děj v teorii hoření. Zahrnuje proudění kapalin, hoření, kinetiku, radiaci a v mnoha 

případech vícefázový tok. Složitost tohoto procesu zapříčinila, že se matematické 

modelování požáru začalo vyvíjet teprve v padesátých letech dvacátého století. Nejprve 

byly používány semi-empirické a analytické modely a z nich se vyvinuly zónové modely 

a modely typu pole, které jsou v současné době nejrozšířenější i díky rozvoji výpočetní 

techniky. Modely typu pole jsou založené na počítačové dynamice tekutin (angl. 

Computational Fluid Dynamics, CFD). Tyto programy je možné rozdělit na obecné, např. 

programy Fluent nebo CFX nebo programy specializované na požární výpočty např. 

program Smartfire nebo FDS. Existuje široké spektrum modelů pro odhad nebezpečných 

účinků požárů jak komerčního, tak nekomerčního charakteru, jejichž průzkum provedl 

v roce 1992 R. Friedman [31]. Od této doby byla řada programů aktualizována, byly 

vyvinuty nové, anebo naopak již nejsou některé dostupné, jsou zastaralé nebo se dále 

nevyvíjí, proto roku 2003 provedli Stephen M. Olenick a Douglas J. Carpenter [66] nový 

průzkum počítačových požárních modelů. V současné době jsou kompletní výsledky obou 

průzkumu uvedeny na internetové adrese www.firemodelsurvey.com, kde je databáze 

počítačových požárních programů průběžně aktualizována a poslední aktualizace proběhla 

v roce 2007.  

Počítačové predikce rozvoje požárů, šíření kouře a tepla se stávají důležitou součástí 

při projektování veřejných budov z hlediska požární ochrany nebo napomáhají při tvorbě 

požárně technických expertiz. Obecný popis možnosti použití matematických modelů 

požáru při vyšetřování požárů je uveden v americké normě NFPA [60]. Používané 
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výpočetní vztahy a postupy jsou založeny na fyzikálně chemické podstatě příslušných jevů 

a částečně jsou odvozeny z empirických poznatků o těchto jevech. Z výsledků získaných 

pomocí matematických modelů je možné popsat způsoby šíření požáru v uzavřeném 

prostoru. Využití matematických modelů závisí na rozsahu činnosti vyšetřovatele, 

konkrétní havárii a na praktickém účelu vyšetřování.  

1. Přehled současného stavu problematiky 

Matematické modelování fyzikálních a chemických dějů je neustále se rozvíjející 

disciplína. V současné době existuje široké spektrum modelů pro odhad nebezpečných 

účinků požárů a výbuchů. Jsou užívány v podobě softwarových nástrojů komerčního nebo 

nekomerčního charakteru. Používané výpočetní vztahy a postupy jsou založeny 

na fyzikálně chemické podstatě příslušných jevů a částečně jsou odvozeny z empirických 

poznatků o těchto jevech. 

1.1 Matematické modely požárů a jejich charakteristika 

Modely popisující děje při požáru v uzavřeném prostoru mohou být založeny 

na různých principech a mohou být rozděleny na [25]: 

- fyzikální 

- matematické deterministické zónové modely 

modely typu pole 

   pravděpodobnostní statické modely 

      síťové modely 

   simulační modely. 

V současné době jsou nejrozšířenější dva hlavní přístupy modelování požárů a šíření 

kouře, a to zónové modely a modely typu pole.  

V roce 1992 provedl R. Friedman [31] rozsáhlý průzkum počítačových požárních 

modelů. Tato práce obsahovala 74 programů. Cílem tohoto průzkumu bylo poskytnout 

základní informace o každém programu a poskytnout jejich ucelený přehled. U každého 

programu byl uveden jeho název, stručný popis, organizace, která program vyvíjí, 

dostupnost, hardware, jazyk, velikost a podrobný popis. Od vydání tohoto článku byla řada 

programů aktualizována, nebo byly vyvinuty i další, anebo naopak některé již nejsou 

dostupné, jsou zastaralé a dále se nevyvíjí, proto roku 2003 provedli Stephen M. Olenick 

a Douglas J. Carpenter [66] nový průzkum počítačových požárních modelů. Jeho cílem 

bylo aktualizovat informace u modelů uvedených ve zprávě R. Friedmana, identifikovat 

a popsat nové modely, které byly vyvinuty po zpracování jeho průzkumu, uvést doplňující 

informace o modelech, včetně kontaktních informací a ceny a uvést logické třídění 

programů pro počítačové modelování s popisem každé kategorie. Požární modely byly 

rozděleny do následujících kategorií: zónové modely, modely typu pole, odezvy požárních 

detektorů, modely požární odolnosti, modely evakuace a smíšené. Smíšené modely 

zahrnují modely, které mají jedinečné schopnosti a neumožňují, aby byly klasifikovány 

jinde. Kompletní výsledky průzkumu jsou uvedeny na internetové adrese 

www.firemodelsurvey.com, kde je databáze počítačových požárních programů průběžně 
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aktualizována a poslední aktualizace proběhla v roce 2007. Dále jsou popsány zónové 

modely a modely typu pole, které matematicky popisují požár. 

1.1.1 Zónové modely 

Zónové modely vznikly na základě experimentálně pozorovaných jevů. Fyzikálně 

a matematicky popisují požár v uzavřeném prostoru. Zónové modely byly vyvinuty 

pro požár jedné nebo několika místností obdélníkového tvaru. Všechny zónové modely 

rozdělují hořící prostor do několika odlišných oblastí se stejnými vlastnostmi. Tato oblast 

může být pouze jedna ale i čtyři nebo pět. Jednotlivé zóny jsou zóna plamenného hoření, 

tepelná zóna nad zónou plamenného hoření a vrstvy různě teplých plynů. Většina 

zónových modelů vychází z dvouvrstvé aproximace, která předpokládá, že požár 

v místnosti má za následek to, že se vytvoří dvě vrstvy (zóny) plynu v důsledku jeho 

tepelného rozvrstvení [40], [43], viz obrázek 1. Vznikne tak horní vrstva teplých plynů 

a spodní vrstva studeného vzduchu. Tento model předpokládá, že teplota kouře právě tak 

jako jeho další vlastnosti (koncentrace kouře a toxikantů) jsou stejné uvnitř každé zóny, 

nevzniká zde žádný gradient. Další zjednodušení jsou, že jednotlivé vrstvy jsou spojeny 

pouze tepelně, tepelné rozhraní mezi horkou a studenou vrstvou je ostré, zanedbávají se 

různé překážky uvnitř prostoru a předpokládá se, že v místnosti je dostatečné množství 

kyslíku k udržení volného hoření.  

 

Obrázek 1: Dvou-zónový model požáru [13] 

Fyzikální veličiny uvnitř každé zóny jsou popsány empirickými rovnicemi. V každé 

zóně platní [27] zákon zachování hmoty, zákon zachování energie a rovnice ideálního 

plynu. Základní empirické rovnice pro jednozónový a dvouzónový model jsou uvedeny 

v příloze D normy ČSN EN 1991-1-2 [22]. 

Zónový model je relativně jednoduchý a rychlý. Používá se při popisu malé 

místnosti, ve které jsou dveře a okna zavřené nebo otevřené. Nedá se použít pro popis 

rychle se rozvíjejícího požáru [62], kde není dostatek času na tepelné rozvrstvení, a proto 

je rozdíl mezi jednotlivými zónami nejasný a nemohou být od sebe vzájemně odlišeny. 

Také není vhodný pro popis požáru v objektech s velmi složitou geometrií a pro prostory 

s jedním převažujícím rozměrem, jako jsou šachty nebo tunely. Mezi softwary využívající 
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při modelování požáru zónový model patří například BRANZFIRE, CCFM, CFAST, 

CONTAM, JET. 

1.1.2 Modely typu pole 

Modely typu pole se používají k popisu požáru stejně jako zónové modely a rozdělují 

prostor do velkého počtu kontrolních objemů, viz obrázek 2. Zahrnují CFD (computational 

fluid dynamics) principy, které řeší základní Navier-Stockesovy rovnice a rovnici 

kontinuity [43]. Tyto rovnice popisují tok tekutin a tím i transport tepla, hmoty a hybnosti 

při požáru. Skládají se z několika členů, které popisují rychlost akumulace, konvekci, 

difúzi a zdroj.  

 

Obrázek 2: Model typu pole (rozdělení prostoru na kontrolní objemy) 

Proud zapříčiněný zdrojem požáru je turbulentní, protože setrvačné síly v důsledku 

rozdílů hustot mezi horkým kouřem a okolním vzduchem jsou mnohem větší než viskózní 

síly. Plynná fáze je také transportní prvek pro kouř a toxické látky hoření [62]. V důsledku 

turbulentní povahy a chemických změn je plynná fáze nejobtížnějším místem 

matematického modelování. Model typu pole poskytuje detailnější informace [40] 

o způsobu šíření kouře a to rozdělení rychlosti plynu, teploty a koncentrace kouře 

v každém místě oblasti.  

Modelování pomocí tohoto modelu je značně náročnější na čas výpočtu, výpočetní 

techniku, zadání podmínek a parametrů výpočtu. Na druhou stranu však přináší možnosti 

detailního hodnocení průběhu požáru a jeho účinků. Vyřešení úlohy modelu typu pole 

zahrnuje definování geometrie, síťování, nastavení parametrů modelu, výpočet 

a vyhodnocení výsledků. Modely simulují trojrozměrný turbulentní tok. Umožňují 

předpověď tepla a kouře uvnitř uzavřeného prostoru. Jsou tvořeny dvěma složkami a to 

CFD kódem a požárním modelem. CFD kód řeší Navier-Stokesovy rovnice, obecné tvary 

konvekčně-difúzních rovnic a platí zákon zachování hmoty, hybnosti a energie.  

Požární model podrobně popisuje požár (okrajové podmínky, popis spalování 

a přítomnost radiace). Předpověď šíření tepla a kouře uvnitř uzavřeného prostoru 

nepotřebuje modelovat spalování. Požár se uvažuje jako zdroj tepla a kouře. Je možné 

popsat vývoj koncentrace spalin nebo šíření požáru. Proces hoření je velmi složitý, protože 
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zahrnuje mnoho reakcí, vznik velkého množství produktů a meziproduktů. Spalování je 

zpravidla velmi zjednodušené.  

Modely typu pole neomezují základní předpoklady jako zónové modely. Není nutné 

rozdělit místnost do zón. Nepředpokládají dvě dobře rozvrstvené oblasti o stejné teplotě 

a s ostrým rozhraním mezi nimi. Nepředpokládají vznik horké vrstvy a vzestupný proud 

spalin není jediný způsob, kterým je vyměňována hmota a energie mezi horkou a studenou 

vrstvou, neignorují vliv tvaru pokoje a překážek. Tlak se může měnit uvnitř místnosti. 

Místnost může být větrána jakýmkoliv způsobem. Tepelná kapacita není konstantní, ale 

většinou je to předpokládáno. Nezanedbává se objem vzestupného proudu spalin. Pokud je 

zanedbáno hoření, jsou výsledky v okolí zdroje požáru nevěrohodné. Vzduch vstupující 

do vzestupného toku spalin má jeho aktuální teplotu. Není nutné předpokládat malý časový 

krok, ale z důvodu stability řešení je to vhodnější.  

Model typu pole může být použit pro většinu scénářů požáru, dokonce těch se 

složitou geometrií budovy a složitého profilu proudění vzduchu. Umožňuje i 3D 

vizualizaci získaných výsledků. Programy využívající při modelování požáru model typu 

pole jsou například FDS (Fire Dynamics Simulator), SOFIE, FLUENT, Smartfire.  

1.2 Vyšetřování požáru pomocí počítačových požárních modelů 

 V zahraničí byly publikovány články, kde jsou popsány praktické aplikace využití 

matematického modelování požárů. Obecně je možné použití počítačových požárních 

modelů rozdělit tak, že nejprve nadefinuji problém, počáteční a okrajové podmínky 

a z nich počítám výstupy, nebo obráceně mám nadefinované výstupy, ke kterým se počítají 

vstupní informace.  

 Praktickou aplikaci využití matematického modelování požárů popisuje např. článek 

[32], kde skupina „Fire Safety Engineering Group“ (FSEG) z Greenwichské univerzity 

modeluje požár v nočním klubu. V článku se též zaměřili na evakuaci osob a zjišťování, 

proč při požáru zemřelo tolik osob.  

  Další článek popisuje vyšetřování požáru hotelu, který patří k nejzávažnějším 

nehodám v historii Taiwanu [42]. Pro výpočty se používal program FDS a byla počítána 

doba potřebná k evakuaci personálu, teplota a výška horké vrstvy plynů a koncentrace 

oxidu uhelnatého. Tyto data se používaly k analýze s cílem zjistit důvod vysokého počtu 

obětí. 

  Shen a kol. [73] užili program FDS pro určení množství hořlavé kapaliny 

(benzín) při úmyslně založeném požáru hotelu ve městě Taoyuan na Taiwanu v roce 

2003. Při požáru bylo usmrceno zplodinami pět osob.  

2. Cíl disertační práce 

 Hlavním cílem disertační práce je validovat vhodný program pro potřebu 

počítačového modelování vybraných scénářů požárů k objektivizaci závěrů požárně 

technických expertiz. 

Dílčí cíle disertační práce: 

1. Analýza současného stavu matematických požárních modelů, 
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2. Návrh požárních zkoušek simulující vybrané scénáře požáru se systémem měření 

pro potřebu matematického modelování, 

3. Aplikace matematického požárního modelu na zkušební požár: porovnání výpočtů 

pomocí modelu počítačového programu s naměřenými hodnotami vybraných fyzikálních 

veličin, 

4. Posouzení možnosti využití požárního modelu pro oblast požárně technických expertiz 

a vypracování metodiky pro toto použití. 

Všechny cíle disertační práce jsou směřovány do oblasti zjišťování příčin požáru za účelem 

přispět ke zkvalitnění provádění požárně technických expertiz. 

3. Zvolený postup zpracování 

- literární rešerše: vyhledání dostupných knižních i internetových zdrojů a shrnutí 

získaných informací, 

- testování programu Smartfire na publikované výsledky požární zkoušky, 

- praktické ověření programu Smartfire na modelování požáru hořlavého plynu, hořlavé 

kapaliny a dřeva a na modelování šířícího se požáru (požár kuchyně) s porovnáním 

vypočtených a experimentálních dat, 

- vypracování metodiky pro praktickou aplikaci programu Smartfire pro potřebu 

požárně technických expertiz. 

4. Výběr požárního modelu podle stanovených kritérií 
 Existuje široké spektrum modelů jak komerčního, tak nekomerčního charakteru 

pro odhad nebezpečných účinků požárů. V této kapitole je popsán postup, podle kterého 

byl proveden výběr vhodného požárního modelu. Pozornost byla zaměřena na zónové 

modely a modely typu pole.  

 Pomocí zónových modelů dostaneme rychlou předpověď rozvoje požárů 

v uzavřených prostorech. Základní a velkou nevýhodou jsou omezené informace, neboť 

předpokládáme homogenní výstupní parametry (teplota, hustota kouře, koncentrace plynů) 

v každé zóně. Tuto nevýhodu odstraňují metody typu pole založené na počítačové 

dynamice tekutin (Computational Fluid Dynamics, CFD). Prostřednictvím počítačové 

dynamiky tekutin získáme daleko přesnější výsledky.  

 V současné době mezi modely typu pole patří programy určené na pokročilé 

simulace proudění, které navíc umí řešit procesy spojené s chemickými reakcemi 

a sdílením tepla, např. program CFX, FLUENT nebo STAR-CD . Tyto programy jsou však 

velmi složité při tvorbě geometrie, síťování a vyžadují velké množství požárně technických 

charakteristik použitých materiálů. Vedle těchto produktů lze použít specializované 

programy pro simulace požárů a mezi specializovanými programy typu pole byl vybírán 

model použitý v disertační práci pro potřebu posouzení možnosti jeho využití při tvorbě 

požárně technických expertiz. 

 Dále je potřeba, aby program splňoval následující kritéria: 

- dokáže popsat šíření požáru a kouře v budovách, 
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- obsahuje databázi požárně technických charakteristik materiálů, 

- nabízí grafický post-processing dat (tvorba animací, vizualizace proměnných 

v určitém časovém okamžiku), 

- umí paralelní počítání a počítání na clusterech, 

- umožňuje intuitivní ovládání, 

- výrobce programu poskytuje uživatelskou podporu, 

- jsou pořádána školení na používání programu. 

Na základě těchto kritérií se ukázalo, že nejvhodnější programy jsou program FDS 

a program Smartfire. Program Smartfire má navíc zabudovaný automatický generátor sítě 

a to znamená, že program sám navrhne vhodnou síť pro daný typ objektu. Jako 

nejvhodnější program pro potřebu počítačového modelování požárů tedy vychází program 

Smartfire, který je dále podrobně popsán, je použit pro simulaci požárních zkoušek a je 

vytvořena metodika na jeho použití pro potřebu požárně technické expertizy. 

5. Popis programu Smartfire 
 Smartfire je program umožňující modelování požárů v uzavřeném prostoru [84]. 

Umožňuje specifikovat geometrii požáru a popsat scénář požáru, vytvořit vhodnou CFD 

síť a popsat průběh požáru v závislosti na čase nebo při stacionárním stavu. Je schopen 

simulovat horký, turbulentní vzplývavý proud v libovolně velké oblasti, která může 

obsahovat místnosti oddělené stěnami nebo přepážkami.  

5.1 Popis programového balíku Smartfire [28] 

Program Smartfire obsahuje čtyři logické složky a to: návrh scénáře, specifikace 

prostředí, automatický generátor sítě a CFD výpočetní prostředek [28]. Jeden CFD 

simulační cyklus se skládá z vytvoření a specifikace geometrie, vytvoření vhodné sítě 

a následnou simulací. 

Program Smartfire se skládá, ze čtyř modulů: Smartfire Scenario Designer, Smartfire 

Case Specification Environment, Smartfire CFD Engine, Smartfire DataView. Instalaci lze 

provést na libovolný počet počítačů, ale Smartfire je možné spustit pouze na počítači se 

zasunutým USB donglem, na němž je časově limitovaná licence. 

5.2 Matematický popis programu Smartfire 

Program Smartfire patří mezi modely typu pole, které využívají pro modelování 

základní rovnice zachování hmoty, hybnosti a energie. Jsou založeny na metodě rozdělení 

prostoru do velkého počtu kontrolních objemů. Obsahuje několik dílčích modelů, jako je 

model turbulence, model radiace a model hoření [27], které jsou v disertační práci 

podrobně popsány. 
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5.3 Možnosti modelování požáru v programu Smartfire 

Požár v programu Smartfire je možné popsat jako zdroj tepla, nebo lze popsat 

chemickými reakcemi.  

5.3.1 Model objemového zdroje tepla 

Pokud se uvažuje požár pouze jako zdroj tepla, používá se model objemového zdroje 

tepla [28]. V tomto modelu se musí definovat vývin kouře nebo rychlost uvolňování tepla, 

a proto tyto veličiny nemohou být předpovězeny. Jak již bylo řečeno požár je popsán 

pouze jako zdroj tepla a kouře a jejich vývoj může být vyjádřen nějakou funkční závislostí. 

 V programu Smartfire je jako výchozí nastaven požár s konstantním výkonem [27] 

a předpokládá se, že maximální rychlost uvolňování tepla je dosažena ihned na začátku 

simulace.  

 Další možností je tzv. kvadratický typ požáru. V tabulce 1 jsou uvedeny rychlosti 

rozvoje požáru, pro které byly stanoveny závislosti rychlosti uvolňování tepla na základě 

pozorování a zkušeností pro typické zdroje požáru. 

Tabulka 1: Parametry rychlosti uvolňování tepla pro různé typy požárů [27] 

Rychlost rozvoje 

požáru 

Rychlost uvolňování 

tepla [kW] 
Zdroj požáru 

Pomalá 0,0030t
2 

Horizontální dřevěné hranoly 

Střední 0,0117t
2 

Bavlněné/polyesterové matrace 

Rychlá 0,0469t
2 Světlý dřevěný nábytek např. překližkové 

skříně 

Utra-rychlá 0,1880t
2 

Čalouněný nábytek 

 Pokročilé zadání požáru je možné pomocí obecného tvaru rovnice popisující výkon 

(rychlost uvolňování tepla) v závislosti na čase [27]: 

 

tE

VVvVV
VtDtCtBAP  2  (1) 

 

Neomezené nebo špatně zadané časové intervaly způsobí nereálně velké nebo naopak 

nevýznamně malé uvolněné teplo při požáru.  

 Koncept vícestupňového požáru [27] ("multistage fire") rozlišuje tři fáze a to periodu 

rozvoje požáru, střední ustálený stav a uhasínání požáru, což je považováno za 

nejrealističtější popis chování požáru. 

5.3.2 Model hoření 

V programu Smarfire jsou dva modely spalování a to "diffusion controlled" (model 

hoření řízený difúzí) a "kinetically (mixing) controlled" (model hoření řízený kinetikou 

chemické reakce). Pro popis spalování je použita konvekčně-difúzní rovnice, kde transport 

může být zastoupen hmotnostním zlomkem paliva, oxidovadla nebo produktu.  
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5.4 Modelování šíření požáru  

 Program Smartfire umožňuje popsat i šíření požáru na další objekty. Všem hořlavým 

povrchům je přiřazena identita jako hořlavý materiál s definovanými materiálovými 

vlastnostmi. V každém časovém kroku jsou vyhodnoceny podmínky pro vznícení 

v povrchových buňkách hořlavé plochy a tím je určeno, zda daný objekt začne hořet či 

nikoliv. Vznícení vnitřní části materiálu je určeno na základě kritické teploty na povrchu, 

která dosáhne teploty vznícení daného materiálu, nebo na základě hodnoty kritického 

tepelného toku, kterému je povrch vystaven po kritickou dobu. 

5.5 Tvorba sítě pro matematický model 

 Metoda konečných objemů či CFD spočívá v dělení oblasti na konečné malé objemy, 

v jejichž středech jsou řešeny numericky diferenciální, algebraické či empirické rovnice 

specifické pro daný turbulentní model. Toto dělení oblasti na konečné elementy se nazývá 

síťování.  

 V numerických modelech se vyskytují dva základní typy sítí, a to strukturovaná 

a nestrukturovaná síť. U strukturované sítě platí pravidlo, že hranice prvků musí sousedit 

s jedinou hranicí sousedního elementu, nelze tedy libovolně zhušťovat síť. 

U nestrukturované sítě platí pravidlo, že jedna hranice elementu může sousedit s více 

hranicemi jiných elementů. Použití nestrukturované sítě je poměrně nový přístup, který 

umožňuje vytvořit hustou síť pouze v určitých místech. Tím je celkově snížen nárok 

na výpočetní zdroje, a detailně je možné řešit pouze oblasti, které jsou objektem zájmu. 

 V současné době program Smartfire obsahuje generátor sítě, který vytváří 

strukturovanou kartézskou pravoúhlou síť [28]. Avšak výpočetní CFD engine je schopný 

počítat i s mnohem více komplikovanou sítí, která je označována jako nestrukturovaná síť, 

viz obrázek 3. 

 

Obrázek 3: Ukázky strukturované a nestrukturované sítě 

5.6 Metody řešení parciálních diferenciálních rovnic 

5.6.1 Obecný tvar transportní rovnice 

 Obecná podoba transportních rovnic pro popis proudění tekutin je označován jako 

konvektivně-difúzní tvar [28]: 
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kde  je koeficient difůze pro proměnnou  a zdrojový člen S proměnné  v kterémkoliv 

bodu.  

Skládá se ze čtyř členů, které jsou nestacionární, konvektivní, difúzní a zdrojový člen. 

5.6.2 Aproximace členů  

 Všechny členy v konvektivně-difúzní rovnici je třeba aproximovat, aby bylo možné 

rovnici řešit. Aproximace je rozdělena do pěti následujících kroků [28]: 

- diskretizace oblasti proudění na kontrolní objemy, 

- integrace jednotlivých členů přes plochu nebo objem v každém kontrolním objemu, 

- aproximace pomocí prvních derivací, 

- aproximace nominálních hodnot závislých veličin, 

- sestavení systému algebraických rovnic vhodných pro numerické řešení. 

5.6.3 Metody řešení diskrétních členů transportní rovnice 

 Algebraické rovnice vytvořené diskretizací parciálních diferenciální rovnice je 

potřeba řešit pomocí vhodné metody řešení. Výběrem vhodné metody řešení je možné 

ovlivnit přesnost a dobu výpočtu. Program Smartfire používá dva hlavní přístupy k řešení 

těchto rovnic a to řešení algebraických rovnic například pomocí metody JOR/SOR a řešení 

pomocí metody SIMPLE [28].  

Řešení metodou JOR/SOR 

 Na začátku každého řešení je soustava sestavených algebraických rovnic, která je 

možná vyjádřit pomocí rovnice: 

 

bxA   (3) 

 

kde A je matice n x m prvků a x a b jsou vektory n prvků. Nejčastěji používaná metoda 

řešení těchto rovnic je metoda JOR (Jacobi Over Relaxation)/SOR (Succesive Over 

Relaxation). Tato metoda definuje řešení pro běžný kvádrový tvar buňky a nová hodnota 

buňky se získá lineární relaxací [28]. 

Řešení metodou SIMPLE 

 Požární model se skládá ze vzájemně propojených nelineárních rovnic, kdy při řešení 

takovéto soustavy rovnic je velmi důležité v jakém pořadí a jakým způsobem se postupuje. 

V tomto případě se používá metoda SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked 

Equation) a rozděluje řešení do devíti základních kroků [28]: 
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krok 1 - odhad počátečního tlaku pole p
*
, 

krok 2 - řešení rovnic hybnosti s odhadnutým tlakem pole a získáním rychlosti u
*
, v

*
, w

*
, 

krok 3 - řešení korekce tlaku p
´
, 

krok 4 - výpočet nového tlaku pole pomocí p
*
 a p

´
, 

krok 5 - výpočet nových složek rychlosti u, v a w pomocí u
*
, v

*
, w

*
 a p

´
, 

krok 6 - řešení ostatních proměnných (např. entalpie, teplota, turbulence, koncentrace, 

radiace, hustota, viskozita)  

krok 7 - úprava tlaku p pomocí p
*
 a návrat ke kroku 2, 

krok 8 - opakování kroků 2 až 7, dokud řešení nezkonverguje, 

krok 9 - opakování kroků 2 až 8 pro další časový krok. 

5.7 Okrajové podmínky 

 K dokončení matematického popisu požáru je nutné specifikovat okrajové 

a počáteční podmínky. Tato kapitola se zabývá okrajovými podmínky, které jsou dostupné 

v programu Smartfire. Je velmi důležité stanovit okrajové podmínky správně, protože mají 

vliv na výsledky numerického řešení. 

6. Verifikace a validace  

 Modely typu pole jsou používány stále častěji ve výzkumu a praxi. S rozšiřujícím se 

využitím programů je potřeba ověřovat jejich matematickou a uživatelskou správnost (tzv. 

verifikace) a míru shody mezi počítačovou predikcí a experimentálně získanými výsledky 

(tzv. validace). 

 Verifikace [64] dokazuje nebo stanovuje, že počítačový kód správně řeší 

matematický model. Matematický model je obvykle definován souborem parciálních 

diferenciálních rovnic spolu s požadovanými počátečními a okrajovými podmínkami. 

Základní strategií při ověřování je identifikovat, kvantifikovat a omezit chyby způsobené 

převodem matematického modelu do počítačového kódu. Ověření neřeší otázku, zda 

matematický model odpovídá reálnému chování. 

 Validace [64] poskytuje na druhé straně důkaz o tom, jak přesně model simuluje 

reálnou situaci. Přesnost výpočtu se porovnává s reálnými experimenty nebo s výsledky 

z jiných počítačových simulací.  

 Verifikace a validace programu Smartfire je shrnuta ve zprávě [29] a proběhla 

pod vedením tvůrců programu, skupinou „Fire Safety Engineering Group“ (FSEG) 

z Greenwichské univerzity ve spolupráci s Ministerstvem vnitra Velké Británie. Při 

verifikaci byl testován konvekční člen, okrajové podmínky symetrie, dvourozměrné 

proudění, proudění v dlouhém potrubí a radiace ve 2D dutině bez proudění. Je zde 

zdůrazněno, že validace nestačí provést na jednom případu a ukončit ji, ale že by měla být 

rozšiřována o další případy a do této činnosti by měli být zapojeni tvůrci programu 

společně s uživateli. Ukázalo se, že program Smartfire předpovídá přesné simulace 

pro různé typy proudění bez přestupu tepla a poskytuje rovněž přijatelné výsledky 

pro simulace konvekce (nucené a přirozené konvekce s tepelnou radiací). Správných 
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výsledků program dosahuje pečlivou a přesnou specifikací a vysokou kvalitou výpočetní 

sítě spolu s dodržováním dovolených výpočetních parametrů. 

6.1 Validace programu Smartfire (požární zkouška podle Stecklera) 

V literatuře byly publikované experimentální hodnoty získané při požárních testech 

prováděných Stecklerem a kol. (1982) [79], [78]. Tato data byla použita pro první 

porovnání experimentálně získaných hodnot (teplota horké vrstvy, výška neutrální roviny 

a toky z a do místnosti) s hodnotami vypočtenými programem Smartfire. V místnosti 

o rozměrech (2,8 x 2,8 x 2,18) m byl centrálně umístěn hořák ve výšce 0,3 m a průměru 

0,3 m. Místnost měla dveřní otvor o rozměrech (0,74 x 1,83) m. Ve střední rovině dveří 

byly umístěny teplotní senzory a dvousměrné snímače rychlosti. Stěny a strop místnosti 

byly pokryty izolačními keramickými vlákny za účelem získání ustálených podmínek 

během 30 minut hoření. Palivem byl metan s konstantním průtokem, tepelný výkon hořáku 

byl 62,9 kW. Okolní teplota vzduchu byla 13 °C. 

Ve výpočtu pomocí programu Smatfire byl požár popsán jako zdroj tepla. Rozměry 

místnosti byly zadány podle experimentu a to (2,8 x 2,8 x 2,18) m. Oblast byla vysíťována 

14533 buňkami. Úloha byla počítána jako časově závislá (nestacionární) s časovým 

krokem 1 s, se 100 iteracemi mezi každým časovým krokem a s celkovým počtem 

časových kroků 1800. Pro výpočet byl vybrán „flow model“, „heat transfer“ a „radiation 

model“. Radiace byla počítána pomocí „six flux“ modelu. Požár byl reprezentován 

kvádrem o velikosti (0,3 x 0,3 x 0,3) m s konstantním výkonem 62,9 kW. Teplota okolního 

vzduchu byla nastavena na 288 K. 

 

Obrázek 4: Teplotní pole ve střední rovině v 15 minutě [10] 
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Obrázek 5: Rychlostní pole ve střední rovině v 15 minutě [10] 

 

Tabulka 2: Naměřené hodnoty a vypočtené z programu Smartfire [10] 

 
Výška neutrální 

roviny [m] 

Toky [kg∙s
-1

] Teplota horké 

vrstvy [°C] Do Z 

Model 0,99 0,7283 0,7595 119,2 

experiment 1,027 0,554 0,571 129 

 

V tabulce 2 jsou uvedeny teploty horké vrstvy, výšky neutrální roviny a toky z a do 

místnosti, které byly získány experimentem a vypočtené pomocí programu Smartfire 

Výška neutrální roviny se získá z rychlostního profilu složky proudění ve směru kolmo 

na dveře. Výška neutrální roviny je výška, kde je tato složka rychlosti proudění rovna nule. 

Tok je množství vzduchu, které dveřmi proteče z/do místnostmi. Teplota horké vrstvy je 

průměrná teplota v horní části místnosti, která je mezi neutrální rovinou a stropem. 

Z výše uvedených obrázků 4 a 5 a tabulky 2, lze konstatovat, že experiment 

a výsledky použitého modelu se zhruba shodují v základních parametrech. Na obrázku 4 

jsou uvedeny teplotní pole ve střední rovině v 15 minutě. Je vidět vzestupný proud zplodin 

hoření, a že dojde k rozvrstvení na horkou (horní) a studenou (dolní) vrstvu – tzn. vznik 

neutrální roviny, která se mírně liší od experimentální hodnoty.  

Na obrázku 5 jsou uvedeny rychlostní pole ve střední rovině v 15 minutě. Je patrné, 

že velikost rychlostí jsou téměř shodné ve všech případech. Z tabulky 2 vyplývá, že 

množství plynů, které proudí z a do místnosti jsou řádově shodné s experimentem.  

Na základě provedeného porovnání experimentálních hodnot s hodnotami 

vypočtenými pomocí programu Smartfire lze konstatovat, že pomocí tohoto programu je 

možné popsat jednoduchý požár v dobré shodě s realitou. Správně vypočtený výkon 

požáru má velký vliv na kvalitu získaných výsledků. 
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7. Experimentální část 

V další části práce jsou popsány provedené požární zkoušky, které byly realizovány 

v rámci řešení výzkumného projektu Technického ústavu požární ochrany [26] v místnosti 

bývalého modřanského cukrovaru (požár unikajícího plynu, rozlité hořlavé kapaliny 

a požár dřeva) a požár kuchyně. Experimentální data z provedených zkoušek jsou 

porovnána s vypočtenými programem Smartfire. Tento program byl vybrán na základě 

provedené literární rešerše, kde se ukázalo, že je vhodný jako model typu pole pro popis 

rozvoje a šíření požáru a používá se v této problematice.  

7.1 Návrh realizace požárních zkoušek 

Jedním z cílů disertační práce bylo realizovat zkušební požár, na který bude 

aplikován požární model a budou porovnány výsledky získané z experimentálního měření 

a vypočtené modelem. Metodika, postup a instrumentace požárních zkoušek musí 

co nejvíce vycházet z normových metodik nebo ze zkušebních metod, uvedených 

ve vědecké požární literatuře. Doporučuje se provádět požární zkoušky simulující vybrané 

scénáře požárů v uzavřených místnostech a zaznamenávat časovou závislost veličin (např. 

teplota, hustota toku tepla, rychlost proudění plynů a koncentrace hlavních toxikantů 

v kouři) potřebných pro jejich modelování vhodným systémem měření.  

7.1.1 Požární zkoušky v místnosti modřanského cukrovaru 

Požární zkoušky ve skutečné velikosti byly realizovány v rámci řešení výzkumného 

projektu Technického ústavu požární ochrany [26]. Byla provedena série zkoušek 

v místnosti modřanského cukrovaru dne 14. 10. 2008. Zkušební místnost měla rozměry 

(3,0 x 3,3 x 2,6) m, viz obrázek 11. Stěny místnosti jsou provedeny z cihel a omítnuté 

maltou, na podlaze bylo linoleum a strop byl ze dřeva a omítnutý. Na jedné stěně jsou 

umístěny dveře výšky 2000 mm a šířky 800 mm a na vedlejší stěně okno, které bylo 

zakryto ocelovým plechem. Přívod vzduchu a odvod spalin byl zajištěn otevřenými 

dveřmi.  

Byly zde simulovány tři scénáře požáru – požár plynu, požár kapaliny a požár dřeva 

a byla měřena teplota, hustotu toku tepla, rychlost proudění a koncentrace CO, CO2, SO2, 

NO, NO2 a úbytek O2 v čase. 

 Při požárních zkouškách byla měřena teplota pomocí termočlánků typu K. 

Termočlánky byly umístěny ve zkušební místnosti podle požadavků normy ISO 9705 [46] 

(3 ks na stropě – T5 – T7, 7 ks v rohu místnosti – T2 – T4 a T9 – T12, čtyři nad zdrojem 

požáru – T20 – T23, a dva ve středu dveří – K24 a K33, viz obrázek 12 a 13). Hustota 

tepelného toku byla snímána dvěma radiometry (rad1 a rad3 – umístěné ve dveřích, viz 

obrázek 13) nasměrovanými ve výšce 1500 mm nad zemí na ohnisko požáru. Termočlánky 

a radiometry byly propojeny s měřící ústřednou umístěné vně zkušební komory pomocí 

kompenzačního vedení procházejícího obvodovou stěnou. 

 Rychlost proudění byla měřena třemi Pittotovými trubice (PT1, PT2 a PT3) 

umístěnými ve středu dveří, které zároveň měří diferenční tlak a teplotu, z nichž se počítá 

rychlost proudění. Koncentrace hlavních toxikantů ve spalinách byla měřena přenosným 

analyzátorem TESTO 350XL. Vzorkovací sonda k odběru spalin k chemické analýze 

na obsah hlavních toxikantů byla umístěna ve dveřích (AS). Vzorkovací sonda byla 
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propojena s analyzátorem, který byl vně zkušební místnosti, pomocí teflonové hadičky 

vedené stěnou. Při požárních zkouškách byly měřeny koncentrace CO, CO2, SO2, NO, NO2 

a úbytek O2 v čase. 

Požár byl popsán v programu Smartfire jako objemový zdroj tepla a výška zdroje 

hoření by měla odpovídat výšce plamene, která byla odhadnuta z Heskestadovy korelace 

[33] s použitím hodnoty předpokládaného výkonu: 

 

DQL
c

02,123,0
5/2




 (4) 

 

Geometrie byla vysíťována 31248 buňkami. Úloha byla počítána jako časově závislá 

(nestacionární) s časovým krokem 5 s, s 50 iteracemi mezi každým časovým krokem. Pro 

výpočet byl vybrán „flow model“, „heat transfer“ a „radiation model (six flux)“. Teplota 

okolního vzduchu byla nastavena 288,15 K. Všechny stěny a strop jsou uvažovány jako 

vodivé objekty. Stěny jsou modelovány jako cihly a podlaha jako beton. Za stěnou s 

dveřmi je definován přídavný prostor pro zajištění správné simulace proudění vzduchu 

dveřmi. 

 Bylo provedeno srovnání časových závislostí vypočtených a naměřených teplot 

v místech odpovídajících umístění termočlánků pro hoření propan-butanu (požár 

unikajícího plynu), pro hoření heptanu (požár rozlité hořlavé kapaliny) a pro požár hranice 

dřeva jako objemového zdroje tepla. Shoda experimentálních a vypočtených teplot v 

průběhu celé doby experimentů a simulací je velmi dobrá (hodnoty i tvar křivky). Při 

hodnocení shody a odlišnosti od experimentálních dat je třeba brát v úvahu, že při zadávání 

scénáře požárů jsou vždy přijata nějaká zjednodušení, která mají vliv na výsledky výpočtů 

jako například nepřesné zadání geometrie (nelze zadávat zakřivené profily) nebo větrání. 

Rozdíly maximálních hodnot teplot vypočtených a naměřených byly maximálně 20 %. 

 Pro případ hoření propan-butanu byla testována velikost sítě. Program Smartfire 

obsahuje zabudovaný automatický generátor sítě, což znamená, že dokáže navrhnout 

vhodnou síť pro konkrétní geometrii. Tuto síť je možné dále zjemňovat nebo naopak 

zvětšovat velikost buněk. Další zjemňování sítě, která byla vytvořena automatickým 

generátorem sítě, nemá vliv na výsledky výpočtů hodnot teplot.  

 V programu Smartfire je hranice konvergence pro všechny proměnné stanovena 

na hodnotu10
-4

. V průběhu každého časového kroku výpočtu klesly hodnoty residualů 

pod tuto hranici. Což znamená, že výpočet v každém kroku konvergoval. Nejistota měření 

teploty použitými termočlánky typu K je pro nejvyšší teploty maximálně 2 °C 

pro koeficient rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti 

pokrytí 95 %. 

7.1.2 Požární zkouška ve skutečné velikosti v objektu modřanského cukrovaru 

Ve dnech 20. - 21. 8. 2007 byla Technickým ústavem požární ochrany (TÚPO) 

provedena požární zkouška ve skutečné velikosti v objektu bývalého modřanského 

cukrovaru. Požární zkouška spočívala v měření fyzikálně-chemických dat a ve vizuálním 

pozorování požárů místnosti – kuchyně. Tato místnost byla vybavena tak, aby 

odpovídala běžné domácnosti: velikost místnosti, vybavení nábytkem a jeho rozmístění 
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[26]. Ohniska požáru a jejich iniciátory byly zvoleny tak, aby do určité míry simulovaly 

reálnou situaci rozšiřujícího se požáru. 

V kuchyni byla jako ohnisko vybrána kuchyňská linka. Iniciátorem byl elektrický 

sporák, který vznítil potravinářský olej, jenž se dostal do kontaktu s horkým povrchem 

plotny sporáku. K zajištění dostatečného hoření byla přidána matrace nasáknutá jedním 

litrem nafty. Fotografie kuchyně před a po požární zkoušce jsou na obrázku 34.  

K měření teplot během požárních zkoušek bylo použito 12 ks termočlánků typu K, 

které byly umístěny ve zkušební místnosti dle požadavků normy ISO 9705 [45] 

(na stropě 5 ks T12 – T16, na tyči rohu místnosti 7 ks T17 – T23) viz obrázek 32 a 33. 

Naměřené teploty byly zaznamenávány každých 5 s. Hustota tepelného toku byla snímána 

jedním radiometrem umístěným ve dveřích místnosti ve výšce 1500 mm nad zemí. 

Termočlánky a radiometry byly propojeny s měřící ústřednou umístěné vně zkušební komory 

pomocí kompenzačního vedení. 

Rychlost proudění byla měřena pomocí Pittotovy trubice umístěné ve středu dveří 

a spočítá se z diferenčního tlaku a teploty, který je měřen sondou. Koncentrace hlavních 

toxikantů ve spalinách byla měřena přenosným analyzátorem MAIHAK MULTOR 610 

a MAIHAK S710. Vzorkovací sonda k odběru spalin k chemické analýze na obsah 

hlavních toxikantů byla umístěna ve dveřích ve výšce 180 cm. Při požárních zkouškách 

byly měřeny koncentrace CO, CO2, SO2, NOx a úbytek O2 v čase.  

Požár kuchyně byl v programu Smartfire zadán jako místnost o rozměrech (5 x 4) m 

a výšce stropu 2,6 m s vybavením odpovídajícím běžné kuchyni, tj. sporákem, kuchyňskou 

linkou atd. Na stěně naproti sporáku a kuchyňské lince jsou umístěny dveře o výšce 2 m 

a šířce 0,8 m viz obrázek 35. Na stěně mezi dveřmi a sporákem je okno o šířce 1 m a výšce 

1,7 m. Požární zkouška je popsána v publikaci „Závěrečná zpráva výzkumného projektu 

č. VD20062007A01“ [26]. 

Pro simulaci šířícího se požáru byl proveden výpočet požáru kuchyně v programu 

Smartfire. Zdroj hoření, který se nacházel na kuchyňské lince, byl uvažován jako heptan. 

Hoření heptanu bylo popsáno pomocí objemového zdroje tepla. V průběhu požární 

simulace se od tohoto zdroje vznítily další objekty – kuchyňská linka a skříň nad 

kuchyňskou linkou. Materiálové vlastnosti těchto objektů byly zadány jako borovicové 

dřevo. Hoření těchto objektů bylo definováno jako objemový zdroj tepla. Výpočetní oblast 

byla vysíťována 64 680 buňkami. Úloha byla počítána jako časově závislá (nestacionární) s 

časovým krokem 1 s, s 50 iteracemi mezi každým časovým krokem a s celkovým počtem 

časových kroků 1800. Pro výpočet byl vybrán „flow model“, „heat transfer“ a „radiation 

model (six flux)“. Teplota okolního vzduchu byla nastavena 297,15 K. Všechny stěny a 

strop jsou uvažovány jako vodivé objekty. Za stěnou s dveřmi je definován přídavný 

prostor pro zajištění správné simulace proudění vzduchu dveřmi. 

Byly srovnány naměřené a vypočtené hodnoty teplot v místech umístění 

termočlánků. Byly vypočteny podobné maximální teploty i časový teplotní vývoj požáru 

jako při experimentu. Vypočtené hodnoty se zásadně liší od naměřených hodnot nejvíce na 

počátku simulace. Počáteční chyba bude nejspíše způsobena iniciováním požáru, kdy došlo 

k příliš rychlému a mohutnému vzplanutí papíru na kuchyňské lince. Tímto experimentem 

a simulací se potvrdilo, že program Smartfire je možné použít pro popis šířícího se požáru.  
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8. Metodika ověření hypotézy vzniku požáru matematickým 

modelováním pomocí programu Smartfire 

Činnost vyšetřovatele požáru při tvorbě požárně technické expertizy se skládá 

z několika fází, viz obrázek 6. Začíná oznámením o požáru, shromažďováním informací 

o jeho průběhu od příslušníků HZS a shromažďováním informací o postiženém objektu 

od vlastníka objektu a svědků [68]. Další fází je ohledání místa požáru a stanovení 

požárního scénáře (průběhu požáru) a předběžné stanovení verzí o jeho možném místě 

vzniku. Poté následuje třídění požárních zbytků a jejich analýza (laboratorní zkoumání). 

Na základě analýzy údajů vypracuje pak vyšetřovatel hypotézu nebo skupinu hypotéz, 

vysvětlujících vznik a příčinu požáru, které by měly být ověřeny. K tomuto účelu lze 

použít metodiku ověření hypotézy vzniku požáru matematickým modelováním pomocí 

programu Smartfire, která je uvedena v příloze A disertační práce, a tak objektivizovat 

požární scénář (průběh požáru). Vypracovaná požárně technická expertiza slouží pro 

potřeby policejních orgánů, které určí další postup, případné stíhání či zastavení případu, 

pro pojišťovny jako informace k pojistnému plnění a pro prevenci jako příklad 

k předcházení požárů v určitých typech provozů nebo objektů. 

 

Obrázek 6: Schematické znázornění vypracování požárně technické expertizy 

 

Oznámení o požáru a potřeba 

provedení požárně technické expertizy 

Shromažďování informací 

Analýza údajů, laboratorní analýzy 

a experimentální metody 

Vypracování hypotézy  

Ověření hypotézy  

Volba konečné hypotézy  
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Metodika je rozdělena do několika kapitol. Na začátku jsou definovány používané 

termíny. V další kapitole je krátce popsán program Smartfire, který se skládá ze čtyř 

modulů: Smartfire Scenario Designer, Smartfire Case Specification Environment, 

Smartfire CFD Engine, Smartfire DataView. První modul Smartfire Scenario Designer 

slouží k úpravě geometrie, která byla vytvořena v programu CAD. Nová geometrie 

s nastavením všech okrajových a počátečních podmínek se zadává v modulu Smartfire 

Case Specification Environment. Modul Smartfire CFD Engine je samotný řešič programu 

a modul Smartfire DataView slouží k vyhodnocování a vizualizaci vypočtených dat. Dále 

jsou v této kapitole uvedeny minimální požadavky na výpočetní techniku. 

Následuje popis zadávání vstupních dat, které jsou potřebné pro spuštění simulace 

daného scénáře. Počítačové modelování požárů vyžaduje, aby vyšetřovatelé zjistili 

rozměry objektu, materiály stěn, stropu a podlahy, hořlavé předměty, umístění a rozměry 

větracích otvorů (okna, dveře), přesnou polohu a funkci stabilního hasicího zařízení, 

elektrické požární signalizace a detektorů plynů, zda jsou známé změny v průběhu požáru 

z výpovědi svědků nebo hasičů, meteorologická data a pořídili fotodokumentaci požářiště. 

V další části je uveden postup zadávání simulace. Nejprve se zadává geometrie 

objektu. Dalším krokem je definice hořlavých látek nacházejících se ve zkoumaném 

objektu a dále definice předpokládaného místa vzniku požáru. Je třeba dodat nejen typy 

hořlavých látek (např. dřevěná skříňka, polystyren, benzín), ale také jejich množství 

a rozmístění ve zkoumaném objektu. Pokud z požářiště nebo z výpovědi svědků nelze tyto 

informace určit, přistupuje se ve spolupráci s vyšetřovatelem požáru k odhadům s tím, že je 

možné modelovat více variant. Důležitou informací je také místo předpokládané iniciace 

požáru. I v tomto případě lze testovat více variant. U hořlavých materiálů se dohledávají 

požárně technické charakteristiky, např. výhřevnost, rychlost odhořívání, teplota vznícení 

atd. Tyto charakteristiky lze nalézt např. v normách ČSN 730804 [20] a ČSN 730824 [21], 

v databázi NIST nebo informace vyhledat na internetu. Po zadání geometrie a nastavení 

scénáře, modelů, počátečních a okrajových podmínek se nyní vytvoří výpočetní síť. Doba 

výpočtu jedné simulace se pohybuje v řádu dnů až týdnů. 

Další kapitola metodiky je zaměřena na způsob vyhodnocování vypočtených dat. 

Vizualizací výsledků modelování lze získat videa zobrazující šíření požáru nebo např. 

změnu rozložení teploty v prostoru. Přestože videa mohou být ilustrativní a komplexně 

ukázat průběh simulace, pro porovnání výsledků s popožárními znaky a výpověďmi 

svědků je vhodnější použít časový průběh teploty ve zvolených monitorovacích bodech. 

Užitečným výstupem z modelování je hodnota maximální teploty v konkrétních bodech, 

která může napomoci k rozhodnutí, zda došlo k rozšíření požáru na další hořlavé objekty. 

Tato hodnota slouží i k porovnání s popožárními znaky, např. pokud se na požářišti najde 

natavený kovový předmět, lze porovnat vypočtenou maximální teplotu s teplotou tání 

kovu. Výsledkem modelování mohou být také řezy vektoru rychlosti proudění horkých 

spalin hoření a chladnějšího vzduchu, které pomohou vyšetřovateli potvrdit dynamiku 

proudění, nebo rovinné řezy teploty. 

9. Shrnutí 
 Matematické modelování požárů nabízí systematický přístup při provádění požárně 

technické expertizy. Počítačové modely požárů se nejčastěji používají při prokazování, že 

určitá hypotéza je či není pravděpodobná. Počítačové požární modely dokážou 

předpovědět hodnoty maximálních teplot ve zkoumaném prostoru pro konkrétně zadaný 
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scénář, a tak napomoci při rozhodování, jak mohlo dojít k dalšímu rozvoji požáru. Umí 

vypočítat hodnoty rychlosti proudění horkých spalin hoření a chladnějšího vzduchu 

a nasimulovat jejich rozmístění v objektu.  

 Matematické modelování požáru může pomoci vyšetřovateli při rozhodování, jak 

požár vznikl. Simulace lze provést s různými podmínkami ventilace tzn. že, jedna simulace 

se spustí se zavřenými okny, druhá s otevřenými a sleduje se vliv přístupu vzduchu 

na maximální teploty a jejich rozložení v prostoru. Nebo se testuje scénář, že došlo 

k otevření oken až v průběhu požáru při jejich rozbití. 

 Modelování může pomoci porozumět, jak časové údaje některých jevů při požárů 

získaných z výpovědi svědků či z doby aktivace elektrické požární signalizace či stabilního 

hasicího zařízení odpovídají předpokládané hypotéze rozvoji požáru. Na základě výsledků 

získaných z počítačového modelování je možné hodnotit možnost přežití osob při požáru, 

nebo zda měli dostatek času použít únikové východy. 

 Modelováním lze porovnat popožární znaky v místě požáru s vypočtenými výsledky. 

Simulace poskytují přehled o přenosu tepla a jeho následné dopady na materiály a to 

dovoluje rozhodovat o tom, zda došlo k zapálení dalších hořlavých objektů. Vypočtená 

data se převádí pomocí vizualizačního programu do trojrozměrné počítačové grafiky. 

Vytvoří se animace požáru využitelná k vizualizaci popožárních jevů a rozvoje požáru. 

 Uživatelé, kteří pracují s programem pro počítačové modelování požárů, by měli mít 

potřebné znalosti dotčené problematiky tj. chemie a fyziky hoření, proudění, přenosu tepla 

a dostatečné znalosti o tom, jak počítačový program pracuje. Je dobré mít představu, když 

se při tvorbě scénáře něco nastaví, co to všechno ovlivní a jaké to může mít následky. 

Z praxe se ukázalo, že je vhodné, aby začínající uživatel absolvoval školení pořádané 

výrobci programu a mohl využívat technickou podporu, která nabízí pomoc s odbornými 

dotazy. Organizace, která modeluje požáry, by měla mít zázemí v laboratorních zkušebních 

technikách ke stanovení požárně technických charakteristik materiálů, které v některých 

případech nejsou publikované, ale jejich hodnoty jsou mezi vstupními parametry modelu. 

Jedná se například o stanovení teploty vzplanutí či vznícení pevných látek, nebo 

o stanovení rychlosti vývinu tepla kónickou kalorimetrií. Simulace scénářů se složitou 

a velkou geometrií jsou časově náročné na výpočty, a proto musí být realizovány 

na počítači s potřebnými parametry nejlépe na klastrech k zajištění relativně rychlé 

simulace. 

 Využití matematického modelování požárů pro požárně technické expertizy spočívá 

tedy v testování hypotéz vzniku požárů. Výstupem z matematického modelování není 

předpověď místa nebo způsobu vzniku požáru. Při zadávání úlohy je naopak třeba 

předpokládat konkrétní umístění iniciátoru požáru, přítomnost a rozmístění konkrétních 

hořlavých materiálů. Výsledky modelování, např. vývoj teplotního pole v čase, se potom 

porovnávají s popožárními znaky a průběhem požáru, který byl popsán na základě přímých 

pozorování na požářišti. 
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10. Závěr 

 Disertační práce se zabývá problematikou matematického popisu požáru 

v uzavřeném prostoru a jeho dalšího rozvoje. Hlavním cílem disertační práce je 

vypracování metodiky pro praktickou aplikaci programu Smartfire k objektivizaci závěrů 

požárně technických expertiz.  

 V úvodu disertační práce byl proveden přehled matematických modelů požáru 

a charakterizovány zónové modely a modely typu pole. Jsou zde popsány v současné době 

používané programy umožňující matematické modelování požárů s příklady praktické 

aplikace jejich použití. Na základě stanovených kritérií byl vytipován program Smartfire 

jako jeden z vhodných programů pro popis rozvoje požáru. 

 Další část je zaměřena na rozbor programového balíku Smartfire. Následuje 

matematický popis modelu turbulence a přenosu tepla s metodami řešení parciálních 

diferenciálních rovnic. Jsou zde uvedeny možnosti modelování požáru pomocí modelu 

objemového zdroje tepla nebo jako modelu hoření tj. jednoduchou chemickou reakcí. Tato 

část obsahuje i podkapitolu zaměřenou na tepelný výkon požáru (heat release rate), kde 

jsou nastíněny možnosti měření této veličiny a jejího odhadu výpočtem. Rozvoj požáru 

na další hořlavé objekty je popsán na základě kritické teploty na povrchu materiálu, která 

dosáhne jeho teploty vznícení, anebo na základě hodnoty kritického tepelného toku, 

kterému je povrch vystaven po kritickou dobu. 

 K matematickým výpočtům byl použit CFD (Computational Fluid Dynamics) kód 

program Smartfire. Řadí se mezi modely typu pole a je založen na numerickém řešení 

parciálních diferenciálních rovnic metodou konečných objemů. Nejprve byla testována 

publikovaná data Stecklerem porovnáním experimentálních hodnot (teplota horké vrstvy, 

výška neutrální roviny a toky z a do místnosti) s vypočtenými hodnotami. Z tohoto 

srovnání vyplynulo, že program Smartfire je možné použít pro popis jednoduchého požáru 

v dobré shodě s realitou.  

 Matematický program byl validován na následujících scénářích požáru – požár 

unikajícího plynu, požár rozlité hořlavé kapaliny, požár dřeva a požár kuchyně simulující 

šířící se požár, s velmi dobrými výsledky. Požární zkoušky byly realizovány v rámci řešení 

výzkumného projektu Technického ústavu požární ochrany. Pozornost byla věnována také 

testování kvality velikosti sítě a ukázalo se, že výpočet se sítí, kterou navrhne automatický 

generátor sítě, poskytuje kvalitní výsledky a není zapotřebí síť dále zjemňovat. Testování 

jednoduchých scénářů požárů se ukázalo jako výborný základ pro schopnost modelovat 

složitější úlohy. 

 V závěrečné části disertační práce je vypracována metodika ověření hypotézy vzniku 

požáru matematickým modelováním pomocí programu Smartfire. Předmětem metodiky je 

potvrzení hypotézy požárního scénáře a tak objektivizovat místo vzniku požáru, dynamiku 

a směr šíření požáru. Praktické použití počítačového modelování požárů však vyžaduje 

dostatečné vstupní informace a data. Jedná se o rozměry stavby, materiály povrchových 

úprav, hořlavé soubory nebo paliva, ventilace, údaje ze stabilních hasicích zařízení 

a detektorů plynů, změny v průběhu požáru, fotografie a meteorologická data. Výsledky 

modelování, např. vývoj teplotního pole v čase, se potom porovnávají s popožárními znaky 

a průběhem požáru, který byl popsán na základě přímých pozorování na požářišti. 
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 Celá disertační práce slouží k představení moderního nástroje matematického 

modelování požárů pro potřeby potvrzení požárního scénáře. Vhodně tak doplňuje 

dosavadní přístupy vyšetřovatelů požárů a kriminalistů v expertizách stop požárů 

spojených s odběry vzorků na požářišti a jejich následným laboratorním zkoumáním.  

 Přínosem disertační práce pro vědu je validace programu Smartfire k modelování 

požáru uvnitř prostoru pro potřebu zjišťování příčiny požárů a požárně technických 

expertiz a využití vlastností požárního modelu programu Smartfire pro popis rozvoje 

požáru na další hořlavé objekty na základě teploty vznícení nebo kritického tepelného 

toku. Přínos pro praxi spočívá ve vytvoření metodiky k ověření hypotézy vzniku požáru 

matematickým modelováním pomocí programu Smartfire. 

 Požární modely se neustále vyvíjejí, a tak se zvyšuje rozsah aplikací, které mohou 

být modelovány. Nyní je výzkum zaměřen na matematické modelování hašení požárů 

pomocí popisu interakce plamenů s kapkami vodního sprchového proudu. Další práce by 

se měla zaměřit na validaci požárních zkoušek hašení a metodika ověření hypotézy vzniku 

požáru matematickým modelováním pomocí programu Smartfire by měla být rozšířena 

o aplikaci hašení požáru vodním sprchovým proudem. 

 



 

 26 

Literatura 
 Při zpracování autoreferátu disertační práce byla použita literatura, jejíž seznam je 

uveden v disertační práci. 

Seznam vlastních publikovaných prací 
Publikace vztahující se k tématu 

BURSÍKOVÁ, P., BUŘIČOVÁ, H., DVOŘÁK, O. Požární zkoušky a jejich modelování 

v tunelu Radejčín, Požární ochrany 2013. Ostrava: VŠB – TUO a SPBI, v tisku. 

BURSÍKOVÁ, P., BUŘIČOVÁ, H., Využití počítačového modelování požárů 

pro požárně technické expertizy, časopis 112, XII(6), 2013, s. 12-13. 

BURSÍKOVÁ, P., Matheislová, H., DVOŘÁK, O., KUNDRATA, T., Matematické 

modelování scénáře hašení požáru dřeva, Požární ochrany 2012. Ostrava: VŠB – TUO 

a SPBI, s. 30-31. 

ANGELIS, J., KUNDRATA, T., DVOŘÁK, O., MATHEISLOVÁ, H., BURSÍKOVÁ, P., 

JAHODA, M., Počítačové modelování požární zkoušky v Mokrsku, Požární ochrana 

2010. Ostrava: VŠB-TUO a SPBI, 2010. s. 4 – 6. 

ANGELIS, J., DVOŘÁK, O., MATHEISLOVÁ, H., JAHODA, M., BURSÍKOVÁ, P., 

Predikce teplotního pole pro velkorozměrovou požární zkoušku simulující požár 

automobilu o tepelném výkonu 10 MW v silničním tunelu Komořany, Požární ochrana 

2009. Ostrava: VŠB-TUO a SPBI,s. 1-7. 

MATHEISLOVÁ H., JAHODA M., ANGELIS J., BURSÍKOVÁ P., DVOŘÁK O., 

Matematické modelování nešířícího se požáru unikajícího plynu v místnosti, Požární 

ochrana 2009. Ostrava: VŠB-TUO a SPBI, s. 349-356. 

BURSÍKOVÁ P., DVOŘÁK O., Předpovědi parametrů požárů rozlitých hořlavých 

kapalin, SPEKTRUM, 2 (9), 2009, s. 11-13. 

BURSÍKOVÁ P., DVOŘÁK O., Výpočetní odhady charakteristik hoření rozlitých 

hořlavých kapalin při požáru, Požární ochrana 2009. Ostrava: VŠB-TUO a SPBI, s. 47-

54. 

BURSÍKOVÁ, P., ANGELIS, J., DVOŘÁK, O., Simulace požáru osobního automobilu 

v tunelu pomocí SW Smatfire, SPEKTRUM, 2 (8), 2008, s. 8-10. 

BURSÍKOVÁ, P., ANGELIS, J., DVOŘÁK, O., Odhad teplotního pole při simulaci 

požáru osobního automobilu v tunelu, Požární ochrana 2008. Ostrava: VŠB-TUO 

a SPBI, s. 70-75. 

ANGELIS, J., BURSÍKOVÁ, P., DVOŘÁK, O., Praktické využití matematických modelů 

Smartfire a Fluent k rekonstrukci scénářů požárů pro potřebu PTE, SPEKTRUM, 2 (7), 

2007, s. 22-24. 

ANGELIS, J., BURSÍKOVÁ, P., DVOŘÁK, O., Praktické využití matematických modelů 

Smartfire a Fluent k rekonstrukci scénářů požárů pro potřebu PTE, Požární ochrana 

2007. Ostrava: VŠB-TUO a SPBI, s. 54-59. 

 



 

 27 

Ostatní publikace 

MATHEISLOVÁ, H., BURSÍKOVÁ, P., DVOŘÁK, O., Výpočetní odhady maximálního 

výbuchového tlaku směsí plynů nebo par se vzduchem za technologických podmínek 

v uzavřeném objemu, Požární ochrany 2012. Ostrava: VŠB – TUO a SPBI, s. 166-168. 

RŮŽIČKA, M., BURSÍKOVÁ, P., DVOŘÁK, O., Využití STA/MS techniky 

při zjišťování produktů tepelné degradace polymerních materiálů, Požární ochrany 

2008. Ostrava: VŠB – TUO a SPBI, s. 476-487. 

BURSÍKOVÁ, P., ANGELIS, J., DVOŘÁK, O., Výzkum zkratových nátavů pro potřebu 

PTE, Požární ochrany 2007. Ostrava: VŠB – TUO a SPBI, s. 58-68. 

BURSÍKOVÁ, P., DVOŘÁK, O., Využití kyslíkového čísla za normální a zvýšené teploty 

pro hodnocení účinnosti retardačních systémů ke snížení hořlavosti materiálů, Požární 

ochrany 2006. Ostrava: VŠB – TUO a SPBI, s. 58-68. 

Bursíková P., Dvořák O., Vliv laboratorních podmínek na stanovení vznětlivosti tuhých 

materiálů v Setchkinově pícce, Požární ochrany 2005. Ostrava: VŠB – TUO a SPBI, s. 

62-68. 

CELBA K., DVOŘÁK O., BURSÍKOVÁ P., Využití kónické kalorimetrie ke stanovení 

základních tepelně technických charakteristik hořlavých materiálů pro potřebu 

matematického modelování požáru, Požární ochrany 2005. Ostrava: VŠB – TUO a 

SPBI, s. 69-78. 

POLEDNA J., BURSÍKOVÁ P., DVOŘÁK O., Využitelnost Ramanovy spektroskopie, 

elektronové mikroskopie a FTIR mikroskopie k podrobnějšímu zkoumání příčinných 

a obětních kuliček elektrických zkratů na Cu vodičích pro potřeby PTE, Požární ochrany 

2005. Ostrava: VŠB – TUO a SPBI, s. 456-464. 

 

Řešené výzkumné projekty vztahující se k tématu 

DVOŘÁK, O., BURSÍKOVÁ, P., BUŘIČOVÁ, H., Počítačové modelování vybraných 

scénářů hašení požárů. Dílčí výzkumná práce s výsledky řešení v r. 2012 výzkumného 

projektu VF20112015021. Praha: MV-GŘ HZS ČR-TÚPO, 2012, 48 s. 

DVOŘÁK, O., BURSÍKOVÁ, P., ANGELIS, J., Závěrečná zpráva výzkumného projektu 

č. VD20062010A07 „Výzkum moderních metod pro zjišťování příčin vzniku požárů 

a hodnocení nebezpečných účinků požárů na osoby, majetek a životní prostředí“. Praha: 

MV-GŘ HZS ČR, Technický ústav PO, 2011, 192 s. 

DVOŘÁK, O., BURSÍKOVÁ, P., ANGELIS, J., Vývoj a validace požárních modelů 

pro stanovení vývinu/šíření tepla a kouře, toxických plynů, tlakových vln 

pro simulaci/interpretaci scénářů požárů/výbuchů a jejich ničivých účinků. Závěrečná 

výzkumná zpráva výzkumného projektu č. VD20062007A01. Praha: MV-GŘ HZS ČR-

TÚPO, 2008, 144 s. 

 


