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Anotace 

SCHNEIDER M., Podmínkypři výcviku hasičů v komoře č. 2 FOK ve Zbirohu, diplomová 

práce, Ostrava, VŠB-TUO, 2014, 72 s. 

     Diplomová práce v úvodu představuje základní ucelený náhled na požáry v uzavřených 

prostorech doplněné o jev Backdraft a Flashover. Dále stručné pojednává o historickém 

vývoji metodiky určené ke zdolání tohoto typu požáru. Následně přichází popis výcvikové 

zařízení FOK ve Zbirohu s detailním představením komory číslo dvě výcvikového trenažéru. 

V další kapitola se věnuje experimentálnímu měření. Dále přicházejí na řadu poznatky o 

matematickém modelování, s popisem vstupních parametrů modelu komory číslo 2 v FDS a 

se zmínkou o validaci těchto modelů. Hlavní část celé diplomové práce zaujímá hlavní cíl tj. 

porovnání dat z experimentálního měření s hodnotami modelu, provedení validaci, srovnání 

dat podmínek panujících v komorách číslo 1 a 2 a stanovení vlivu dodávky hasební vody na 

podmínky ve FOK. 

Klíčová slova: Flashover, hoření, Flashover kontejner, Zbiroh, trenažér, model, teplota, 

tepelný tok, voda, mlha, výcvik. 

 

Annotation 

SCHNEIDER M., Conditions during Firefighter Training in Chamber No. 2 of Flashover 

Container at Zbiroh, Diploma thesis, Ostrava, VŠB-TUO, 2014, 72 s. 

     This thesis introduce basic view on fires in closed area supplemented by phenomenon 

as Backdraft and Fashover. In next it discusse about historic development of methodics 

determined for to extinguishing of this type fire. As next the training centre FOK in Zbiroh 

will described with detail decription of Chamber number two of simulator. The next 

Chapter will focused on experimental measurement. In next part of work will introduced 

gained knowledge about math modeling, with description of enter model's parameters of 

Chamber Number 2 in FDS and about validation of these models. The main part of the 

work is compare of data from experimental measurement with data from math model, 

making of validation, compare of conditions data in Chambers 1 and 2 and determine 

impact of water supply in conditions FOK. 

Key words: Flashover, burning, Flashover container, Zbiroh, simulator, model, 

temperature, heat flow, water, fog, training. 
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1. Úvod 

     Požáry v uzavřených prostorech se z hlediska požární ochrany a samotného hasebního 

zásahu řadí mezi velice komplikované typy požárů. Každoročně při nich zahyne mnoho 

desítek lidí a další stovky se zraní. Nezanedbatelnou roli zde má i výše způsobené škody. 

     Charakteristickými prvky těchto druhů požárů jsou vysoká intenzita hoření materiálů, 

následná přítomnost velkého množství hustých spalin, rychlost a způsoby šíření požáru. 

Neopomenutelné místo u těchto požárů má i přívod vzduchu a odvod plynných produktů 

hoření. Na zainteresované lidi, ať již uživatele nebo hasiče, číhají při těchto mimořádných 

situacích určité typy nebezpečí v podobě: inhalace toxických zplodin hoření, nebezpečí ztráty 

orientace, tepelné radiace, možného zřícení narušených konstrukcí objektů, jevů Backdraft a 

Flashover, opaření při provádění hasebního zásahu. Na základě popisu, zpracování a 

vyhodnocení dostupných informací o možných nebezpečích a rizicích při požárním zásahu 

v uzavřených prostorech, mimo jiné podložených daty z průběhu konkrétních tragických 

událostí, kdy kromě obyvatel umírali i samotní hasiči, se vyvinula metodika na zásahy při 

požárech v těchto prostorech. Tato koncepce v sobě zahrnuje jak metodu hašení, tak i výcvik 

jednotek v této metodě. Metoda hašení v sobě již ukrývá samu podstatu metody 3D hašení 

vodní mlhou. Odborná zahraniční literatura uvádí, že se jedná o takzvané plynné hašení. 

Hasební zásah se neprovádí do plamenného či žhnoucího hoření kompaktním proudem, ale 

raději se soustředíme na vysoko zahřáté zplodiny hoření. Na které za pomoci speciální 

kombinované proudnice pod úhel 45° roztříštěným proudem aplikujeme kapičky hasební 

vody. Ty se v tomto horkém prostředí rychle vypařují a vzniklá vodní pára ochlazuje vrchní 

vrstvy zplodin hoření. Aplikace hasební vody se provádí krátkými impulsy tak, aby nedošlo 

k nárůstu objemu zplodin hoření jejich smísením s vodní párou, a tím i k opaření zasahujících 

hasičů. Aby tuto účinnou metodu mohly hasičské sbory v požární praxi bezpečně používat, 

musí se s ní hasiči nejdříve seznámit, naučit se její základy a plně se s ní sžit.  Zde přichází na 

scénu velice užitečný a účinný pomocník v naučném a výcvikovém programu speciální 

trenažér na tuhá a plynná paliva, postavený z lodních kontejnerů, pro který se v odborných 

kruzích vžil název Flashover kontejner. Ze zahraničí se toto cvičné zařízení včetně koncepce 

výcviku hasičských jednotek dostalo do České republiky v roce 2008.  Zatím poslední 

vybudované výcvikové zařízení u nás se nachází v areálu 3. roty Záchranného útvaru Hlučín 

ve Zbirohu, které bylo uvedeno do provozu v roce 2011. V následujícím roce 2012 zde 

proběhlo experimentální měření ke zjištění podmínek při výcviku hasičů v komoře číslo 1 

tohoto trenažéru. Jež mělo na základě získaných dat určit vzájemnou interakci souběžně 



 

2 

 

působících faktorů na zasahující hasiče. Tato studie byla zpracována do podoby diplomové 

práce. Na základě doporučení zpracovatele této práce, uvedeném v jejím závěru, a dále na 

potřebě ověření, rozvinutí a doplnění dat vycházejících z teoretických předpokladů a 

požadavků proběhlo v říjnu roku 2013 další experimentální měření.  Cílem tohoto 

experimentu bylo změřit podmínky při výcviku hasičů panujících tentokrát uvnitř komory 

číslo 2 a jejich souběžné působení na hasiče. 

      Na tomto základě vzniklo téma této diplomové práce, kdy se její řešitel s tímto záměrem 

účastnil průběhu experimentálního měření. Cílem této diplomové práce je porovnat 

experimenty získaná data, o podmínkách panujících při výcviku hasičů v reálné komoře číslo 

2 Flashover kontejneru ve Zbirohu, s hodnotami zjištěnými výpočtem za použití 

matematického modelu, simulujícího skutečné podmínky v komoře číslo 2 Flashover 

kontejneru ve Zbirohu, a stanovit vliv dodávky vody na podmínky ve FOK.  První kapitola 

této práce se zaobírá popisem požárů v uzavřených prostorech, jejich charakteristickými rysy 

a jevy, které tyto požáry doprovází. Následuje seznámení se stručnou historií vzniku a vývinu 

speciální metody pro výcvik hasičů v extrémních podmínkách průběhu požáru v uzavřených 

prostorech, včetně vývoje trenažéru. Na historický exkurs volně navazuje popis reálného 

výcvikového zařízení ve Zbirohu, s detailním rozborem komory číslo 2. Další kapitola je 

věnována experimentálnímu měření. Následně přijdou na řadu poznatky o matematickém 

modelování, s popisem vstupních parametrů modelu komory číslo 2 v FDS a se zmínkou o 

validaci těchto modelů. Stěžejní, nosnou částí této diplomové práce je vypořádání se, se 

stanovenými cíli této práce tzn. porovnání dat z experimentálního měření s hodnotami 

modelu, provedení validaci, případné srovnání dat podmínek panujících v komorách číslo 1 a 

2 a stanovení vlivu dodávky hasební vody na podmínkách ve FOK. 
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2. Metody a postupy při zpracování diplomové práce 

     Při vypracovávání diplomové práce se bude postupovat následovně: 

  Nejdříve přijde na řadu měření ve výcvikovém trenažéru Flashover kontejner ve Zbirohu, 

probíhající při výcviku hasičů Hasičského záchranného sboru Plzeňského a Středočeského 

kraje. Získaná data budou následně sloužit k samotnému posouzení. Pro získání většího 

podvědomí v dané problematice upneme svou pozornost k analýze dostupné odborné 

literatury, její závěr se objeví v kapitole rešerše. Své místo zde nalezne i popis jednotlivých 

částí výcvikového zařízení, nacházejícího se areálu 3. roty Hasičského záchranného útvaru 

Hlučín, dislokovaného ve Zbirohu. Samostatné kapitoly si zaslouží popisy experimentálního 

měření, matematické modelování a postupu při modelování komory číslo 2 FOK ve Fire 

Dynamics Simulátoru 5. Kapitola měření bude ve svém bloku obsahovat vytyčení hlavních 

cílů, kterých se mělo dosáhnout, popis celého průběhu po jednotlivých dnech a především 

výstup, respektive kde budou získaná data publikována a k čemu budou sloužit. Stěžejní, 

nosnou částí této diplomové práce je vypořádání se, se stanovenými cíli této práce tzn. 

porovnání dat z experimentálního měření s hodnotami modelu, provedení validaci, případné 

srovnání dat podmínek panujících v komorách číslo 1 a 2 a stanovení vlivu dodávky hasební 

vody na podmínkách ve FOK. 
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3. Rešerše 

Při studiu dané problematiky své diplomové práce jsem pročetl následující literaturu: 

 

1. ŽIŽKA, J. Soubor experimentálních zkoušek při simulovaném požáru v podmínkách 

uzavřeného prostoru provedených ve výcvikovém zařízení Zbiroh. Ostrava, 2010, 136 s., 

VŠB-TUO 

     Diplomová práce popisuje detailně výcvikové zařízení ve Zbirohu, jeho využití pro výcvik 

hasičů HZS ČR.  Toto dílo se zaobírá zpracováním a vyhodnocením naměřených teplot a 

hustoty tepelného toku v komoře číslo 1 flashover kontejneru. Dále jsou zde porovnávány a 

vyhodnocovány výsledky měření teplot v jednotlivých vrstvách zásahových oděvů. Na 

základě získaných údajů autor navrhuje vhodnost velkorozměrových zkoušek při testování 

zásahových oděvů. Výstupem jeho poznatků je i návrh úpravy metodiky výcviku hasičů. 

Autor zastává stanovisko, že koncepce navrhovaná Generálním ředitelstvím HZS ČR je 

nedostatečná, neboť jimi nastavená pětiletá doba pro opakování výcviku, který by měl 

upevňovat návyky chování v extrémních situacích a prezentovat postupy při zásazích, je příliš 

dlouhá. V závěru diplomové práce nalézáme doporučení zpracovatele řešené problematiky 

pro získání hodnot z experimentálních měření veličin, provedených v ostatních komorách 

FOK, a k vypracování studií, které by na základě vyhodnocení těchto měření podpořili hlavní 

myšlenku této práce.  

 

2. JUŘENČÁK, L. Validace výsledků experimentálních zkoušek ve výcvikovém zařízení ve 

Zbirohu. Ostrava, 2012, 63 s., VŠB-TUO 

     Diplomová práce se v úvodu zabývá nastíněním problematiky požárů v uzavřených 

prostorách. Následná kapitola je věnována možnostem výcviku hasičů na zásahy, spojené 

s tímto typem požárů. Dále je zde popsáno výcvikové zařízení ve Zbirohu.  Zvláštní pozornost 

je věnována matematickému modelování, jeho validaci a nejistotám, vznikajících při 

samotném měření, které plynou ze zadaných vstupních dat. Nejdůležitější částí diplomové 

práce je ta část, kde řešitel zadaného úkolu porovnává výsledky naměřených hodnot, 

zjištěných při experimentálních měřeních, s výstupními daty, vypočtenými za použití 

matematického modelu typu pole, tzv. validace. 
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3. OŠLEJŠEK, P. Experimentální měření změny teplotního pole při nasazení 3D vodní mlhy 

v kontejneru pro speciální výcvik hasičů u HZS Olomouckého kraje. Ostrava, 2010, 55 s., 

VŠB-TUO 

     I v této diplomové práci, v její nosné části, se autor zabývá problematikou požárů 

v uzavřených prostorách. V úvodu popisuje výcvikový kontejner v Hamrech u Prostějova, 

který má ve správě HZS Olomouckého kraje. Dále je čtenář detailně seznámen s konstrukcí a 

umístěním zkušebního pracoviště i s postupy výcviku hasičů. Nemalá pozornost je věnována 

poznatkům o možnostech použití 3D vodní mlhy.  Své místo v diplomové práci má i metodika 

matematického modelování.  V poslední, hlavní části díla se autor zabývá detaily přípravy a 

provedení experimentálního měření. Při praktickém měření byly provedeny tři zkoušky. Jedna 

byla zaměřena na volný rozvoj požáru. Další dvě mapovali změny teplot po aplikaci 3D vodní 

mlhy. Výsledkem měření byly písemné záznamy jejich průběhů a grafická vyhodnocení. 

 

4. BLAHOŽ, V., KADLEC, Z. Základy sdílení tepla. 2. vydání, Ostrava, SPBI, 110 s., ISBN: 

80-902001-1-7 

     Publikace „Základy sdílení tepla“ obsahuje vysvětlení postupů a metod pro výpočet 

stacionárního a nestacionárního vedení a prostupu tepla. Jedná se o užitečnou literaturu 

doplňující a rozšiřující ucelenost dynamiky požárů. Čtenáři se zde dozví o šíření tepla 

kondukcí, konvekcí a radiací, a následnému vzniku požáru. Odborný text nabízí postupy a 

vzorce pro výpočet požadovaných hodnot. Tyto informace, často využívají požární specialisté 

při projektování např. požárně bezpečnostních řešení staveb a jejich konstrukcí, kde jsou 

kladeny zvýšené nároky na ochranu lidí, nebo při zjišťování vzniku a průběhu rozsáhlých 

požárů. 

 

5. ŠENOVSKÝ, M., PROKOP, P., BEBČÁK, P. Větrání objektů. 2. vydání, Ostrava, SPBI, 

203 s., ISBN: 978-80-7385-008-1 

     Hlavním tématem této odborné publikace, která je svým zaměřením určena pro specialisty 

v oblasti požární bezpečnosti staveb, je větrání budov s ohledem na jejich požární bezpečnost. 

S ohledem na rozsah informaci k dané problematice, které nám autoři textů v knize 

předkládají, je tato publikace obsahově rozdělena na tři části.  V prvém bloku, je čtenář 

seznámen se základními vlastnostmi plynů, složením ovzduší a fyzikálněchemickými 

vlastnostmi zplodin hoření. Nedílnou součástí tohoto bloku jsou pojednání o aerodynamice 

ovzduší, meteorologických podmínkách a o principu větrání. Druhá část publikace je 

zaměřena na požární bezpečnost staveb, kdy největší důraz je kladen především na prevenci. 
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V této části textu, v jeho úvodu, jsou popsány charakteristické fáze požáru, šíření tepla a 

pohyb zplodin hoření jak v uzavřeném, tak i otevřeném prostoru např. ve výškových 

budovách. Na popisnou část, která se zabývá hlavními aspekty požáru, navazuje autorské 

pojednání o zařízení na odvod tepla a spalin, a jeho vlivu na požární bezpečnost budov. Třetí 

blok se zaobírá principy větrání při zásahu požárních jednotek tzv. požární represí. V této 

části publikace je na názorných příkladech popsána řízená výměna plynu při zásahu požárních 

jednotek. Mimoto je zde čtenář blíže seznámen s obecnými principy jak postupovat při 

odvětrání požárem zasažených objektů. 

  

6. DRYSDALE, D. An Introduction to Fire Dynamics. 2. vydání, Chichester, Wiley, 551 s., 

ISBN: 978-0-470-31903-1 

     Autor je velmi respektovaný a uznávaný odborník na poli požární ochrany. Publikace 

přináší ucelený náhled do požární dynamiky, včetně nových poznatků tohoto oboru. 

V předloženém textu nalezneme vědecký pohled na požár, palivo a spalovací procesy. 

Zastoupeny jsou zde jak poznatky z fyzikální chemie hoření, tak i informace o spalování paliv 

(kapalných, pevných a plynných), o rychlosti odhořívání i o oxidačních prostředcích. Svůj 

prostor zde mají i další témata např. přenos tepla, druhy přenosů a jejich rovnice, šíření 

plamene po pevných a kapalinách látkách i palivu. Část textu je věnována jevu nazvaný 

flashover. Nalezneme zde podmínky pro vznik tohoto jevu a jeho popis. Opomenuty nejsou 

ani nezbytné palivo a podmínky ventilace. Následně se publikace zabývá režimy a chováním 

plně rozvinutého požáru a jeho teplotami, při dosažení výše popsaného jevu. V závěru tohoto 

díla autor neopomenul seznámit s modelováním situace při šíření plamene, s metodami 

výpočtu požární odolnosti, včetně jejich aplikace, i s principy vzniku a pohybu kouře a měření 

jeho atributů. 

 

7. KARLSSON, B., QUINTIERE, J. G.  Enclosure Fire Dynamics. 1. vydání, USA, 1999, 

336 s., ISBN: 0-8493-1300-7 

     Publikace se zabývá uceleným náhledem na požární dynamiku. Jedná se o velmi kvalitní 

výukový materiál pro učitele a studenty zabývající se požární ochranou. Obsahuje popisy 

faktorů, vlastností a procesů spojených s hořením, s plamenem, s přenosy tepla, se zplodinami 

hoření a s ventilací. Dále obsahuje návrhy modelování požárů prostřednictvím výpočetní 

techniky, internetové zdroje požárního inženýrství, náměty na experimenty, návrhy na 

technické vybavení počítačových učeben pro výuku budoucích požárních odborníků a 

jednoduchou uživatelskou příručku k CEdit. 
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8. GRIMWOOD, P. Flashover & Nozzle Techniques. 1. vydání, Destelbergen, Crisis & 

Emergency Management Centre, 2002, 41 s., ISBN: CEMAC-DC/TGG-004 

     Autor publikace má  35 let praxe u požárních sborů v Londýně a New Yorku, kde pracoval 

jako hasič. Mimoto je členem mezinárodní Komory školitelů požárních specialistů. V tomto 

díle nám jeho autor předává poznatky o Flashoveru, Backdraftu a iniciaci hořících plynů, o 

situacích před a po Flashoveru, o pozorování ohně jako takového, o přechodných efektech i o 

hoření plynů a potlačení jejich exploze. V jednotlivých kapitolách jsme postupně 

seznamováni s možnostmi volby taktiky při specifických druzích zásahu. Zde nalezneme 

postupy při otevírání otvorů a vstupů do uzavřených prostor, získáme rady pro použití 

hasícího prostředku v plynné fázi i pro použití 3D vodní mlhy, kde jsme obeznámeni se 

strategií její aplikace. Dále je zde uvedeno, co znamená pojem plynové chlazení, co je 

trojrozměrné hašení vodní mlhou, chladící schopnost vody, použití plynného chlazení a 3D 

vodní mlhy při požárním zásahu ve výškových budovách, atd.  Závěr publikace přináší 

kapitolu o výcviku ve flashover kontejnerech ve Švédsku. 

     

Všechny uvedené studijní materiály v této kapitole se více či méně věnují požární 

dynamice, specifickému jevu flashover a s ním spojeným dějům. Jde o fenomén, kterého se v 

současné době hojně využívá při výcvikových i zkušebních metodách požární ochrany. 

V uvedených odborných publikacích nalezneme informace o hoření, o taktice hašení, o 

použití tzv. 3D hašení, o experimentálních měřeních, o zpracování a vyhodnocení jejich 

výsledků, o matematickém modelování, o jednotlivých typech modelů, o validaci modelů 

s experimentálními zkouškami, o sdílení tepla a o větrání. Nosnou částí jednotlivých textů je 

popis zařízení, nazývaného Flashover kontejner, zejména pak zařízení postaveném ve 

Zbirohu, a výcvikových metod, které lze na tomto požárním trenažéru provádět. Poznatky, 

získané z výše uvedených materiálů, velkou měrou přispěly k nastínění postupu řešení 

jednotlivých úkolů a otázek dané tématiky, které jsou základem této diplomové práce, a 

k jejich bližšímu pochopení a obohacení. O této skutečnosti se můžete přesvědčit v dalších 

kapitolách této studentské práce. 
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4. Požáry v uzavřených prostorech 

     Požáry v uzavřených prostorech se řadí z hlediska požární ochrany a samotného zvládnutí 

hasebního zásahu mezi velice komplikované mimořádné události. Tento typ požárů je 

charakteristický vysokou intenzitou hoření materiálů (nábytek, plasty, textilie, stavební 

prvky), za přítomnosti velkého množství hustého plynného produktu hoření, který se při 

vysokých teplotách koncentruje v uzavřených, obtížně větratelných prostorech.[1,5,10,13] 

Přední příčky ve statistikách, které sledují počty událostí spojených s požáry uzavřených 

prostor a evidují počty zraněných a usmrcených osob, drží požáry domácností a rodinných 

domů. V této souvislosti bylo pro účely diplomové práce přikročeno ke zpracování informací, 

uveřejněných ve statistice a Statistickým ročenkám za období 1999 – 2013, vydávaných 

Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky.[5,10,25] 

 

 

Graf číslo 1: Počet požárů v domácnostech a obytných domech k celk. počtu požárů. [25] 

 

Tabulka č. 1: Počet požárů v domácnostech a obytných domech k celk. počtu požárů. [25] 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Požáry domácn. a obyt. domů 2614 2631 2652 2518 2471 3935 3410 3434 3256 

Počet požárů 20183 20262 22394 20946 20177 17937 21125 20492 17105 

Procentuální zastoupení % 12,95 12,98 11,84 12,02 12,25 21,94 16,14 16,76 19,04 
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Dle počtu událostí, ve vztahu k místu vzniku požáru, obsadily za sledované období požáry 

v domácnostech a obytných domech první příčku ve statistice celkového počtu požárů. 

Přepočtený průměr jejich procentuálního zastoupení dosáhl hodnoty 14,18 %.  Hned za nimi, 

na pomyslné druhé příčce skončily požáry demolic, skládek odpadů, volných skladovacích 

ploch a dopravních prostředků.[25]  

 

Graf č. 2: Počet usrmcených osob při požárech v domácnostech a obytných domech. [25] 

 

 

Tabulka č. 2: Procentuální zastoupení usmrcených osob při požárech v domácnostech a 

obytných domech. [25] 

 

Za sledované období 2005 – 2013 drží požáry domácností a obytných budov první příčku 

statistik i v počtu usmrcených a zraněných osob. Přepočtený průměr procentuálního 

zastoupení činí u osob usmrcených 48,96 % a u osob zraněných 44,79 %. Graf a tabulka počtu 

zraněných osob při těchto požárech jsou k nahlédnutí na následující straně.[25] 

 

 

Počet usmrcených osob 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Požáry domácn. a obyt. domů 74 79 58 67 62 53 50 54 51 

Požáry celkově 139 144 130 142 117 131 129 125 111 

Procentuální zastoupení % 53,24 54,86 44,62 47,18 52,99 40,46 38,76 43,20 45,95 
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Graf č. 3: Počet zraněných osob při požárech v domácnostech a obytných domech. [25] 

 

Počet zraněných osob 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Požáry domácn. a obyt. domů 424 398 473 505 442 560 518 618 558 

Požáry celkově 914 919 1023 1109 980 1060 1152 1286 1189 

Procentuální zastoupení % 46,39 43,31 46,24 45,54 45,10 52,83 44,97 48,06 46,93 

 

Tabulka č. 3: Procentuální zastoupení zraněných osob při požárech v domácnostech a 

obytných domech. [25] 

 

Ze statistických údajů plyne, že požáry v uzavřených prostorech, a především 

v domácnostech a obytných domech, jsou co do počtu usmrcených a zraněných osob jedny 

z nejhorších požárů. Jedním z důvodů, proč tyto události mají tak tragické následky je doba 

kdy k nim dochází. Kritickým časovým pásmem jsou odpolední a především noční hodiny, 

kdy uživatelé bytových prostor odpočívají. Hlavními faktory vzniku požárů v uzavřených 

prostorech jsou častá opomenutí a pochybení člověka (nehlídaná hořící svíčka na stole či 

komodě, bez dozoru ohřívané jídlo na plotně atd.) nebo technické závady (zkrat 

v elektroinstalaci, přehřátí elektrospotřebiče). Jakmile dojde k iniciaci a následnému 

nekontrolovatelnému rozvoji požáru dokoná vše náhlý šok uživatelů z nenadálé situace, hrubá 

chyba z neznalosti, při pokusu o hasební zásah (chrstnutí vody do hořícího oleje) a panika při 

spěšné evakuaci. Valná většina obětí těchto požárů neuhořela, ale zemřela po otravě 

jedovatými zplodinami hoření po jejich vdechnutí. Život ohrožující zplodiny, jak již bylo 
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řečeno v úvodu této kapitolky, ve velkém množství vznikají při postupném odhořívání 

hořlavého materiálu, kterého je v domácnostech i obytných budovách dostatek. Jedná se 

zejména o textilie, koberce, nábytek, plasty a stavební materiály. Typickým toxickým 

hořlavým materiálem, kterého se hojně užívalo ve starých panelových zástavbách k 

obestavění prostor sociálního zařízení, byl umakart. Hořlavý materiál je jeden z řady faktorů, 

které v těchto objektech ovlivňují průběh požáru. Dalšími faktory jsou požární zatížitelnost 

 jednotlivých prostor, schopnost sdílení tepla potřebného k degradaci aktivního povrchu 

hořlaviny, nemožnost odvětrání atd.[1,5,8,10,13,14] 

Při procesu hoření se teplo uvolňuje třemi způsoby: konvekcí, kondukcí a radiací.  Rychlé 

sdílení tepla a tím i šíření požáru v uzavřené místnosti je ovlivněno konvekci.  Za její 

působnosti stoupají z pásma hoření ke stropu zplodiny hoření, které si s sebou nesou i 

tepelnou energii. Tato energie se postupně kumuluje v podstropní části uzavřené místnosti, 

kde následně, za jejího působení na povrchy těles, odkud se začnou vypařovat hořlavé páry, 

dojde k přenosu hoření. Při delším hoření a přenosu tepla konvekcí na hořlavé předměty 

v místnosti může dojít k celkovému vzplanutí. Mezi konvekci ovlivňující faktory řadíme: 

součinitel přestupu tepla, plochu povrchu hořlavého tělesa, která je vystavena jeho 

působnosti, teplotu zplodin hoření a teplotu povrchu hořlavého tělesa.[5,9,10,13] 

 

 

Obrázek č. 1: Sdílení tepla konvekcí. [23] 
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Další formou přenosu tepla a následného šíření požáru je záření. Jedná se o přenos tepla 

elektromagnetickými vlnami různých délek. Platí zde Planckův, Stefan-Boltzmannův a 

Wienův zákon. Základní veličinou záření je hustota zářivého toku E [W.m
-2

]. Dle definice jde 

o energii vyzářenou jednotkou plochy za jednotku času. Jakmile dopadne tepelné záření na 

povrch tělesa, část této energie je tělesem pohlcena, část se jí odrazí. Vlivem tohoto působení 

opět dochází k odparu hořlavých par z povrchů těles a dalšímu šíření požáru. Mezi faktory, 

jež ovlivňují záření, patří: emisivita, teplota plynů a teplota povrchu v prostoru, zasaženém 

požárem, i teplota povrchu samotné hořlavé hmoty, která je tepelnému záření vystavena. 

Požárem způsobená radiace má zničující vliv nejen na jím zasaženou část objektu, ale navíc 

negativně působí i na osoby, které se pohybují v jejím dosahu např. při evakuaci, nebo na 

okolní stavby. Snahou zodpovědných zástupců požární ochrany je všemožnými prostředky a 

postupy těmto vlivům zabránit, eliminovat je nebo je alespoň na nejnižší míru omezit. 

Významným prvkem jsou preventivní opatření v podobě požárních norem a požárně 

bezpečnostních řešení staveb. Tabulky představují vliv tepelné radiace na člověka.[5,9,10,13] 

 

Hustota tepelného toku W.m
-2 

Doba působení s 

9 600 5 

5 900 10 

3 800 20 

2 900 30 

2 500 40 

 

Tabulka č. 4: Hodnoty hustoty tepelného toku v závislost na čase při ohrožení evakuujících 

se osob. [10] 

 

Hustota tepelného toku W.m
-2

 Doba působení s 

280 – 550 Neomezená 

625 – 1 050 180 – 300 

1 100 – 1 600 40 – 60 

1 680 – 2 200 20 – 30 

2 200 – 2 800 12 – 14 

2 800 – 3 100 7 – 10 

Nad 3 500 2 – 5 

 

Tabulka č. 5: Hodnoty hustoty tepelného toku v závislost na době působení a pocitu 

bolesti. [10] 
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Hustota tepelného toku W.m
-2

 Pozorovaný účinek 

6 400 Bolest po 8 s 

10 400  Bolest po 3 s 

16 000 Puchýře na kůži po 5 s 

 

Tabulka č. 6: Hodnoty hustoty tepelného toku v závislost na pocitu. [10] 

 

Hustota tepelného toku W.m
-2

 Pocit člověka 

60 – 100 Vnímá teplo 

200 – 600 Pociťuje teplo 

1 000 – 2 300 Pociťuje horko 

3 000 – 5 000 Pociťuje bolest 

 

Tabulka č. 7: Hodnoty hustoty tepelného toku v závislost na pocitu. [10] 

 

 

 

Obrázek č. 2: Sdílení tepla radiací [23] 

 

Požáry, které se šíří prostupem tepla stěnou, jsou vyvolány přenosem tepla zvaným 

kondukce. Při tomto procesu tepelný tok dosahuje takového výkonu, že vlivem toho dojde k 

následnému zahoření i za stěnou. Požár se mezi dvěma místnostmi šíří skrz příčku, za přispění 

velmi dobře vodivého materiálu, ze kterého je stěna příčky vyrobena. Mezi faktory, jež 
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ovlivňují sdílení tepla kondukcí, patří součinitel tepelné vodivosti, součinitel přestupu tepla, 

teplota v místě hoření, teplota na odvrácené straně a tloušťka jednotlivých vrstev.[5,9,10,13] 

 

 

 

Obrázek č. 3: Sdílení tepla kondukcí. [9] 

 

Dalšími specifickými faktory vlivu na šíření požárů v uzavřených prostorech jsou přívod 

vzduchu a odvod spalin - odvětrávání. Při hoření, jak již bylo zmíněno výše, se tvoří horké 

zplodiny hoření. Ty samovolně stoupají ke stropu, kde se kumulují, zvětšuje se jejich objem, 

narůstá tlak, dochází k turbulencím a k míšení se studeným vzduchem. Zplodiny hoření 

postupně zamořují napadený prostor a hromadí se ve svislé ose směrem k podlaze. Vlivem 

netěsností dochází ve většině případů k následnému úniku naakumulovaných zplodin hoření 

z prostoru pod stropem, kde se do té doby hromadily, do dalších částí objektu. Samovolný 

přesun horkých plynných částic, odcházejících ze zamořeného prostoru do okolí, sebou nese i 

žhnoucí částečky hořícího materiálu, které jsou příčinou nekontrolovatelného šíření požáru. 

Proti tomu, vlivem nízkého tlaku, který v prostoru s požárem vzniká u podlahy, dochází 

k nasávání čerstvého vzduchu. Přísun velkého množství kyslíku podporuje dokonalé hoření, 

jehož produkty jsou oxid uhličitý a vodní pára. To je doprovázeno nárůstem teploty, vznikem 

velkých plamenů a optimální výměny plynů s okolím. Pokud vzrůstající teplota přesáhne 
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hranici v rozmezí 500 – 600 °C může v zasaženém prostoru dojít k celkovému vznícení. 

Tento jev je v terminologii požární ochrany označován pojmem Flashover. Pokud je však 

množství přisávaného vzduchu nízké nebo jeho přísun je zcela zastaven, prostor je úplně 

uzavřen, probíhá nedokonalé hoření. Obsah oxidačního prostředku začne rapidně klesat a 

vytváří se oxid uhelnatý. Zplodiny hoření klesají k podlaze a snižuje se intenzita hoření. 

Probíhá bezplamenné hoření a může dojít až k úplnému přerušení hoření.  Jakmile v této fázi, 

kdy teplota ještě neklesne pod hranici vznícení hořlavých materiálů, dojde k otevření otvorů 

či vytvoření prostupu skrz dělící konstrukce, které obnoví přívod vzduchu, nastane explozivní 

hoření tzv. jev Backdraft.[1,5,8,9,10,11,13,14] 

4.1. Flashover 

Jev Flashover lze jednoduše definovat jako celkové vzplanutí všech hořlavých látek 

v místnosti. Aby tento jev vznik je nutno dosáhnout těchto mezní hodnot: teplotu v rozmezí 

500 – 600 °C, hustotu tepelného toku 20 kW.m
-2

.  Proces vzniku Falshoveru lze popsat takto: 

z plamenného hoření stoupají vysoce zahřáté zplodiny hoření ke stropu, vlivem jejich 

kumulace, turbulenci, přisáváním okolního vzduchu do této vrstvy, dochází k nárůstu objemu 

plynů v zasažené oblasti.  Neutrální rovina, rozmezí mezi přiváděným vzduchem pro 

spalování a zplodinami hoření, je tlačena směrem k podlaze. Rozvojem požáru se zvyšuje 

teplota v prostoru. Vlivem konvekce ze spalin, radiace a kondukce se z povrchů hořlavých 

materiálů, které zatím nejsou v dosahu požáru, začínají vypařovat hořlavé plyny a páry.  Tyto 

se následně smíchají se vzduchem. Působením okolního tepla dojde k vzplanutí vytvořené 

směsi a dalšímu šíření požáru.  Ocitnou-li se v takovémto prostoru s požárem zachraňované 

osoby i hasiči, kteří zde provádějí záchranné a likvidační práce, spojený s hasebním zásahem, 

může být tento jev pro ně vysoce rizikový, až životy ohrožující. Při zákroku v tomto 

exponovaném prostředí padá pravidlo pro pohyb v zakouřeném prostoru. Hasiči se v tu chvíli 

spolu se zachraňovanými osobami ocitají v záplavě plamenů. Dokladem toho je tragický 

zásah hasičů při požáru kasina v Nádražní ulici v Brně. [1,5,8,9,10,11,13,14,24] 
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5. Historický vývoj Flashover kontejneru 

V minulosti proběhlo mnoho událostí, obdobných té v roce 2002 v Brně, kdy došlo ke 

zranění i úmrtí zasahujících hasičů při požárech v uzavřených prostorech. Při zásahu 

hasičských jednotek u těchto typů požárů se ve většině případů volil klasický taktický postup 

přímé aplikace kompaktního proudu do plamenné části, nad hořícím materiálem, nebo na 

žhnoucí pevný prvek a horkým zplodinám hoření se nevěnovala pozornost. Jak se následně 

v řadě událostí ukázalo, byla to obrovská chyba, která bohužel v několika případech končila 

tragicky. Základní pilíř moderní taktice v boji s požáry v uzavřených prostorech položil 

náčelník hasičského sboru v Parkersburgu v USA Lloyd Layman, který jako první na tento 

druh požáru navrhl, prověřil a popsal účinnou metodu nepřímého útoku.[5,8,14,27]  

Na jeho postup, po mnoha zraněních a úmrtích hasičů při zásahu proti tomuto typu požáru, 

po třiceti letech navázali ve Švédsku. Zde tuto metodu přepracovali a poprvé uvedli pod 

názvem 3D hašení vodní mlhou. Úspěšná metoda se následně rozšířila do celého světa, kde 

byla podrobena řadě testování, ověřování a užití při zásazích. Získané poznatky o ní vedly 

k jejímu dalšímu postupnému zdokonalování. Aby zkušenosti s touto metodou hašení požáru 

v uzavřených prostorech mohly být dále předávány při výcviku hasičů, bylo zapotřebí pro tyto 

účely vyvinout výcvikové zařízení, které simulovalo reálné podmínky u zásahu. K jeho vývoji 

došlo v 80. letech ve Švédsku a zařízení, které sloužilo zasahujícím hasičům i instruktorům 

k praktickému osvojení si metodiky 3D hašení vodní mlhou, bylo nazváno ohňovým 

simulátorem. V prostředí požární ochrany se však pro toto zařízení vžilo pojmenování 

Flashover kontejnery, neboť základem zařízení je sestava lodních ISO kontejnerů, různých 

délek, jež bývají v některých místech tepelně izolovány. V tomto zařízení se dají simulovat 

jevy Flashover, odtud pojmenování, a Backdraft. Nejznámější a jedno z nejkvalitnějších 

výcvikových zařízení pro nácvik zásahu hasičů při požárech v uzavřených prostorech se v 

zemi tří korunek nalézá ve Skövde.  Na tuto hasičskou výcvikovou základnu zamířili pro 

získání a osvojení návyků a zkušeností i první čeští instruktoři. Ze Švédska se tyto výcvikové 

trenažéry na tuhá, kapalná a plynná paliva rozšířili do celého světa, mimo jiné i do České 

republiky. V některých zemích postoupili v názorném osvojení pravidel chování i praktickém 

výcviku metody 3D hašení vodní mlhou tak daleko, že pro výcvik letištních hasičů zbudovali 

tyto ohňové trenažéry ve tvaru dopravních letadel. Nejbližší od nás se nachází v Lipsku ve 

Spolkové republice Německu.[5,8,15,27]  

V České republice se průkopníkem ve výcviku hasičů ve 3D hašení vodní mlhou stal 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje. Pro tyto účely bylo ve výcvikovém zařízení 

v Hamrech, které spravuje ÚO Prostějov, vybudováno první zařízení Flashover kontejnerem 
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na tuhá paliva. Uvedeno do provozu bylo v roce 2007. Následovala výstavba dalších zařízení, 

která byla spuštěna do provozu: v roce 2008 pozorovací kontejner (tuhé palivo) Havlíčkův 

Brod HZS Vysočina a výcvikový trenažér (LPG) OUPO Brno MV – GŘ HZS ČR, v roce 

2010 pozorovací kontejner (tuhé palivo) Vysoké Mýto HZS Pardubického kraje a v roce 2011 

pozorovací kontejner (tuhé palivo) a výcvikový trenažér (LPG) Zbiroh HZS Plzeňského kraje. 

Poslední jmenované zařízení bude dále v této práci blíže popsáno.[2,5,8] 

 

 

 

Obrázek č. 4: Flashover kontejner Hamry [5] 
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6. Flashover kontejner (FOK) Zbiroh 

Víceúčelové zařízení, pro výcvik jednotek Hasičského záchranného sboru (HZS) České 

republiky,   Flashover kontejner Zbiroh, se nalézá v Plzeňském kraji, v okrajové části obce 

Zbiroh. Výcvikové zařízení, které slouží pro názornou simulaci průběhů požárů v uzavřeném 

nebo otevřeném prostoru, je situováno v areálu 3. záchranná rota Záchranného útvaru Hlučín 

ve Zbirohu. Pro jeho výstavbu byla zvolena pozemková parcela č. 1805/4 ,o rozloze 4 076 m
2
, 

evidovaná katastrálním úřadem Zbiroh.[1,2,6,19,26] 

Výcvikovou základnu, která byla zkolaudována v květnu roku 2011, tvoří tato zařízení:  

 dva kontejnery pro zázemí a sklad, 

 pozorovací flashover kontejner na tuhá paliva, 

 výcvikový trenažér na kapalný propan,  

 podzemní garáž pro simulaci požáru v uzavřeném prostoru, 

 zásobník na kapalný plyn, o objemu 17 m
3,
 

 cvičný zásobník na LPG, 

 produktovod DN 500 s potrubním mostem, 

 silo, 

 železniční cisterna,  

 vodíkové hospodářství. 

 

 

Obrázek č. 5: Schéma výcvikového zařízení Zbiroh. [26] 
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6.1. Pozorovací flashover kontejner na tuhá paliva 

    Jde o upravený ISO 1A kontejner pro námořní přepravu, o rozměrech12 m x 2,5 m x 2,5 m. 

Tento je pro výcvikové účely rozdělen na dvě části. Menší část, o délce 3,5 m, je přebudována 

na topeniště. Delší část, o délce 8,5 m, slouží jako pozorovací stanoviště. Topeniště, které je 

primárně určeno pro spalování dřeva, je mechanicky upraveno tak, aby jeho boční a stropní 

části obvodové stěny odolaly žáru, vyvolaného ohněm. Na vnější obal topeniště, který u 

kontejneru tvoří jeho obvodové nosné stěny, vyrobené z ocelového plechu, je postupně, 

směrem dovnitř, sendvičovou metodou, navrstvena tepelná a mechanická izolace. Tato izolace 

se skládá z 30 mm Sibralu, 150 mm šamotových cihel a 3 mm krycího žáruvzdorného plechu. 

V přední topné části kontejneru, která navazuje na část, určenou k pozorování, jsou 

namontována ocelová dvoukřídlá vrata, která oddělují topeniště od pozorovacího stanoviště. 

V zadní topné části kontejneru jsou nainstalovány dveře. Ve stropě topné části je osazen 

komín s klapkou pro odvětrání spalin, ovládanou ocelovým lankem, upevněným na ocelové 

páce. Podlaha topné části kontejneru je zhotovena ze šamotových cihel.  

Podlahu pozorovacího stanoviště tvoří betonová dlažba, která je uložena v suchém 

pískovém loži. Výškový rozdíl obou podlah, kde topeniště je výše, je 800 mm. Pro zajištění 

stabilní kouřové vrstvy byla nainstalována kouřová zástěna. Do pozorovacího stanoviště 

můžeme zvenčí vstoupit třemi ocelovými dveřmi o rozměrech 1970 mm x 1000 mm. 

K celkovému odvětrání této části kontejneru slouží jedno okno, o rozměrech 800 mm x 800 

mm, osazené v jeho boční stěně, a komín, zabudovaný ve střeše. [1,2,6,19,26] 

 

 

 

Obrázek č. 6: Pozorovací kontejner. [26] 
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6.2. Výcvikovým trenažérem 

Výcvikovým trenažérem na palivo propan je dvoupodlažní objekt, zhotovený ze sedmi 

typizovaných ISO 1A kontejnerů, o rozměrech 12 m x 2,5 m x 2,5 m, určených pro námořní 

přepravu. Trenažér je dispozičně rozdělen na objekty prvního podlaží a objekt druhého 

podlaží. Prvé podlaží je složeno z velké místnosti komory č. 1 (podélně sestavené kontejnery 

A1 a A2 , bez společné dělící stěny), z dlouhého lineárního prostoru komory č. 3 (kontejner 

A4, osazený příčně ke kontejnerům A1 a A2) a z pravoúhle lomené chodby komory č. 2 

(sestava kontejnerů 3A a 3B, spojující boky kontejnerů A 2 a A4). Druhé podlaží zahrnuje 

místnost (kontejner A5, posazený na stropní části kontejnerů 3A, 3B a A4) a ochoz. 

Jednotlivá podlaží objektu jsou mezi sebou propojena vnitřním ocelovým schodištěm, 

ukotveným v betonovém základu. Z vnější strany je objekt doplněn dvěma vnějšími schodišti, 

vedoucími na ochoz, který je součástí druhého podlaží. Statiku celého objektu zajišťují 

dodatečné ocelové nosníky.  

Uvnitř objektu jsou vybudována tři topeniště. Jejich konstrukce je navržena tak, aby ani 

v kritických situacích nedocházelo, v místech styku s vnitřním pláštěm kontejneru, k 

nežádoucí degradaci použitého materiálu. Ochranný tepelný štít představuje vrstva izolace 

Sibral krytá žárovým plechem. V prostoru topeniště je nainstalován hlavní hořák na kapalný 

propan o jmenovitých výkonech (komora č. 1 – 6 MW, komora č. 2 – 1,5 MW, komora č. 3 – 

3 MW). Ovládací prvky hořáků, prostřednictvím kterých je možné nastavit a kontrolovat 

parametry hoření, jsou projekčně navrženy tak, aby bylo možné na principu postupného 

decentralizovaného řízení dané zařízení rychle, jednoduše a účelně ovládat. Pro výcvikové 

pracoviště, kde se za použití paliva propanu navozují konkrétní situace při požárním zásahu, 

bylo zvoleno schéma, které je postavené na jedné hlavní (centrální) ovládací jednotce a třech 

vedlejších (podružných) ovládacích jednotkách. Na centrální ovládací jednotce lze nastavit tři 

procentuální obtížnosti jmenovitého výkonu hořáku (30 %, 60% a 90 %) i zvolit režim 

ovládání. Na výběr jsou dva krajní stavy ovládání, místní „0“ a dálkový „1“.  Konstrukce 

hořáku na plynný propan, který s ohledem na iniciaci a stabilizaci hoření generuje kinetický 

plamen, je navržena tak, aby při aplikaci hasební vody nemohlo dojít k zhasnutí plamene a 

k následnému vytvoření výbušné koncentrace propanu.[1,2,6,19,26] 

 

6.2.1. Komora číslo 2 

Jedná se o druhou komoru výcvikového trenažéru o půdorysné ploše 29,77 m
2
, která je 

sestavená do tvaru T ze dvou lodních kontejnerů ISO 1A označených jako 3A a 3B 
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upravených na rozměry 7 m x 2,5 m x 2,5 m a 5,2 m x 2,5 m x 2,5 m. Konstrukce kontejnerů 

je samonosná, vyřezání propojovací části, podlahy a všech otvorů (okna a dveře) se provedlo 

až po usazení a ukotvení kontejnerů na místo. Na její strop byl následně osazen profilový 

podstavec pro umístění posledního horního kontejneru, jež není součástí této komory. 

V oblasti hořáků musí být stěny a stropy kontejnerů tepelně izolovány. Na nosnou konstrukci 

byly navařeny rámy z jeklů, opatřené čepy s otvorem. Do nich je vložena tepelná izolace 

Sibral, standartní tloušťky 50 mm, která je překryta ohraným plechem tloušťky 1 mm. Plech 

je ke konstrukci vyrobené z jeklu, připevněn závlačkami s podložkou. Otvory v krycím plechu 

musí být větší o 5 mm, než je rozměr otvor plechu, neboť při výcviku dochází k tepelné 

roztažnosti plechů. Aby ve vodorovné části konstrukce nedocházelo k sesunutí ochranné 

izolace, byly k nosné konstrukci vždy po 500 mm navařeny ocelové pásky 40 x 3 mm. 

Podlahu komory tvoří betonová dlažba rozměrů 300 mm x 300 mm x 33 mm uložená do 

pískového lože hloubky 20 mm. Vnější povrch zařízení je v jedné vrstvě natřen barvou o 

odstínu RAL 6010. Vyřezání otvorů do pláště komory bylo provedeno tak, aby nedošlo 

k narušení samonosnosti konstrukce. Okraje vzniklých otvorů se po obvodu zpevnily profily 

z jeklu. Konstrukci oken a dveří tvoří rám z ocelových profilů, jejich výplň je vyrobena 

z plechu tloušťky 1,8 mm. Konstrukce je dále doplněna o pákový uzavírací mechanismus. 

Jako tzv. větrací otvory, vytvořené pro přívod vzduchu k hořákům, jsou použity plechy 

s rektifikovatelnou polohou, které v sobě mají vyfrézovány podélné otvory.  Jejich tělo je 

k nosné konstrukci připevněno prostřednictvím závitových tyčí. Pro ovládání propanového 

hořáků slouží jedna hlavní a jedna vedlejší ovládací jednotka. Z centrální ovládací jednotky 

můžeme na zařízení nastavit výkon 30 %, 60% a 90 % jmenovitého výkonu hořáku. Dále 

máme k dispozici přepínač, kterým můžeme přepínat mezi režimy „0“ – „1“ dálkového 

ovládání. K iniciaci a stabilizaci hoření slouží iniciační hořák o výkonu 4 kW a stabilizační 

hořák o výkonu 63 kW, oba na plynný propan. Druhý zmiňovaný generuje kinetický plamen, 

tak aby nedošlo k jeho uhasnutí při aplikaci hasební vody a k následnému nahromadění a 

vytvoření výbušné koncentrace propanu. Hlavní hořák na kapalný propan o jmenovitém 

výkonu 1,5 MW slouží pro nácvik hašení v trenažéru.[1,6,19,26] 

 

6.3. Cvičná podzemní garáž 

Cvičnou podzemní garáž tvoří ucelená monolitická stavba železobetonové konstrukce. Její 

vnitřní stěny jsou tepelně a mechanicky chráněny osazením 100 mm silné vrstvy tepelné 

izolace z minerální vlny a 3 mm krycího plechu. Stropní konstrukcí garáže prochází ventilační 
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otvory, které umožňují rychle a účinně odvětrat zakouřený prostor. Řízené odvětrání spalin je 

zajištěno dvěma komíny s klapkou. Do objektu lze umístit doplňky k navození pocitu reálné 

garáže. K simulaci požáru slouží čtyři hořáky na kapalný propan shodného jmenovitého 

výkonu, ovládané z centrální jednotky. Tato jednotka je upravena tak, aby při nastaveném 

výkonu (30 %, 60%, 90 %) bylo možné spustit do provozu pouze dva hořáky. Celkový užitný 

výkon hořáků, uvedených v době cvičení do provozu, je možné snížit přivřením nebo 

uzavřením přívodního potrubí, které vede palivo k jednotlivým hořákům. K této manipulaci 

jsou přívodní potrubí opatřena kulovými ventily. Vnitřní prostory garáže jsou přístupné 

dvěma samostatnými vstupy. Jeden vstup, ke kterému vede cesta po šikmé, strmé rampě, je 

zajištěn posuvnými vraty. Druhý vstup, ke kterému vede cesta po schodišti, je opatřen 

ocelovými dveřmi, o rozměrech 1970 mm x 1000 mm.[1,2,6,19,26] 

 

6.4. Zásobník propanu 

Zásobník na plyn o deklarovaném objemu 17 m
3
 je konstrukčně navržen v podobě ležaté 

tlakové nádoby. Tato nádoba slouží k uskladnění zkapalněného propanu. Z provozních 

důvodů je zásobník na plyn plněn kapalným propanem maximálně do 85 % svého objemu. 

Pro potřeby výcviku je ze zásobníku odebírám propan v obou skupenstvích. Plynná fáze je 

jímána z horní části tlakové nádoby, kapalná fáze ze spodní části nádoby. Ve vysokotlaké 

části zásobníku po redukční ventil dosahuje plyn tlaku 1,56 MPa. Z bezpečnostních a 

technologických důvodů je na výstupu tento vysoký tlak následně zredukován na středotlak, 

který dosahuje hodnoty 200 kPa. Výstupní středotlaké potrubí o světlosti DN 25, uložené 

v zemi, vede až k výcvikovému trenažéru. Kontinuální dodávka kapalného propanu do 

cílového zařízení, při dostatečném pracovním tlaku, je zajištěna čerpadlem připojeným 

k ležatému zásobníku.[1,2,6,19,26] 

 

6.5. Ostatní trenažéry 

Cvičný trenažér, na kterém jsou simulovány požární situace při poškození nádoby na LPG 

představují vyřazená tlaková nádoba o objemu 4,6 m
3
 a tři hořáky: trubkové, jež simulují 

trhlinu v boku zásobníku, dále v místě pojistného ventilu a na úrovni hladiny plynu v zařízení. 

Ovládání je centrálně řízeno ze společného panelu pro garáž, zásobník a produktovod. Aby 

nedošlo k deformaci vyřazeného zásobníku při zahřátí, je jeho část vybavena otvory. 

Cvičný produktovod tvoří potrubí DN 500, potrubní most DN 150 s armaturami a šest 

hořáků, které simulují poškození potrubí či armatur. Ovládání je umístěno na společném 
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ovládacím panelu, viz cvičný zásobník. Opět jsou zde „dýchací otvory, aby nedošlo 

k nevratné deformaci potrubí vlivem zvýšených teplot. 

Trenažér silo se skládá ze zásobníku průměru 4,6 m a výšky 7,4 m, ocelovým roletovým 

roštem a šesti injektorovými hořáky na plynný propan. Pro výcvik dojde k zapálení 

injektorových hořáku, které následně iniciují 500 mm vrstvu dřevěných pilin nasypaných na 

ocelový rošt. Část s hořáky je konstrukčně provedena tak, že si plamen bere oxidační činidlo 

z vnějšku a vnitřek plní zplodinami hoření. Tím se výrazně sníží riziko výbuchu, doplněné 

protivýbuchovým zařízením – střižná membrána, samotížná klapka a naskladňování do vodní 

mlhy. 

Cvičná železniční cisterna slouží pro výcvik s přítomnosti nebezpečných látek. Skládá se 

z kotlové železniční cisterny objemu 63 m
3
, havarijní jímkou s železobetonovým soklem. 

Dále jsou instalovány uzavíratelné výpustě ve stěnách jímky. 

Vodíkové hospodářství k simulaci požáru s přítomností nesvítivého plamene tvoří objekt 

rozměrů 5 m x 5 m x 3,6 m s následným konstrukčním řešením. Nosná konstrukce z 

monolitického železobetonu, uzávěry stěn ze tří stran a střechu tvoří trapézový plech, 

doplněná o ventilační otvory. Uvnitř objektu nalezneme 14 hořáků, ovládanými kulovými 

uzávěry na vnějšku zařízení. Zdroj vodíku tvoří sada tlakových lahví. [1,2,6,19,26] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7: Panoramatický pohled na výcvikové zařízení. [28] 
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7. Matematické modelování průběhu požáru 

Matematické modelování je modelování fyzikálních dějů numerickými metodami. Účelem 

matematického modelování je prostřednictvím matematických formulí a jejich vzájemných 

vazeb, které tvoří program, co nejlépe vystihnout, popsat, nasimulovat a zdokumentovat celý 

jejich časový průběh. V oblasti požární ochrany se metoda matematického modelování užívá 

pří výpočtech a simulacích průběhu požáru. Touto metodou máme možnost získat důležité 

výstupní hodnoty, na jejichž základech po té můžeme určit nejpravděpodobnější vývoj 

požární události.  Relevantní informace o průběhu fyzikálních jevů při požáru lze získat 

dvěma základními metodami. Jednou z nich je metoda fyzikálního (experimentálního) 

modelování, druhou je metoda matematického modelování. Podstatou fyzikálního modelování 

je při praktické zkoušce co nejvěrněji napodobit skutečný průběh požáru za spolupůsobení 

nám známých fyzikálních jevů a faktorů. Experimentální modelování zájmových dějů se 

provádí v laboratořích, za použití zmenšenin reálných objektů, nebo při velkorozměrových 

zkouškách (měřítko 1:1) v simulátorech. Jejich velkou nevýhodou je časová i personální 

náročnost a především finance. Z těchto důvodů se k nim v dnešní době málokdy přistupuje. 

Do této kategorie můžeme zařadit i měření ve FOK Zbiroh, které je pospáno v předchozích 

kapitolách. U matematických modelů, jak již sám název napovídá, vychází řešení zadané 

úlohy, v našem případě průběhu požáru, z výpočtu soustavy matematických rovnic, které ve 

svých formulích popisují fyzikální jevy provázející požáry.[2,4,8,22,23] 

 

 

 

Obrázek č. 8: Základní schéma modelová požáru. [23] 
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Matematické modely lze dělit na statistické a deterministické. U prvně zmiňovaných se 

průběh požáru stanovuje statisticky, s využitím řady náhodných stavů a událostí. U těchto 

modelů nikdy nezískáme dva zcela totožné výsledky. Dva požáry nikdy nebudou mít úplně 

stejný průběh. Naproti tomu řešení deterministických modelů vychází z teplotních, 

fyzikálních, chemických a fyzikálně-chemických vlastností a závislostí. K včasnému zisku 

přesných výsledků a závěrů matematického modelování průběhu zkoumaných fyzikálních 

jevů je nutno využít velkých kapacit počítačů, neboť použité matematické rovnice a jejich 

vzájemné vazby jsou velmi složité. Pro výpočty zájmových hodnot se v požární ochraně pro 

potřeby deterministických modelů nejvíce využívá dvou modelových větví. Jednu zastupují 

zónové modely, druhou modely typu pole.[2,4,22,23] 

 

7.1. Zónové modely 

Zónové modely jsou postaveny na dělení dané místnosti, prostoru na jednotlivé vrstvy, 

objemy nebo zóny, volba názvu je ponechána na uživateli. Nejčastěji se pro výpočty používá 

tzv. dvouzónový model, při kterém je zkoumaný prostor rozdělen na dvě zóny, vrchní horkou, 

v níž dochází k požáru i akumulaci horkých plynů a par, a spodní studenou. U každé vrstvy se 

předpokládá, že její objem má stejnou teplotu, hustotu a koncentraci plynů. Ojedinělým 

případem u zónových modelů nazýváme tzv. jednozónový model, který je postaven na 

domněnce o prostorové celistvosti, u níž k žádnému rozvrstvení nedochází, a proto jej lze 

považovat za pec s rovnoměrně rozloženými vlastnostmi. Některé modely dokonce umožňují 

přechod mezi dvouzónovým a jednozónovým modelem za předpokladu dosažení potřebných 

výsledků např. celkové vzplanutí. Mezi základní vstupní hodnoty řadíme: geometrii prostoru 

(všechny obvodové stěny, stropy a podlahy), jejich konstrukční vlastnosti, počet a velikost 

otvorů a prostupů a v neposlední řadě i rychlost odhořívání, dispoziční rozmístění a 

charakteristika vybavení. Při řešení modelem stanovených úloh se pracuje převážně 

s parciálními a diferenciálními rovnicemi pro zachování energie a hmoty mezi vrstvami. 

Výsledkem modelového řešení jsou data, která nám přinášejí relevantní informace o době do 

celkového vzplanutí, teplotě horní a dolní vrstvy, výšce vrstvy kouře, času do aktivace čidel a 

požadavcích na sprinklery.  Jednoduché řešení zónových modelů snižuje požadavky na 

hardware počítačů i na čas potřebný pro získání výsledku. U složitějších úloh, kde vyvstává 

požadavek na kvalitativně náročnější, zpřesněné výstupy, nelze tento model pro jeho 

zjednodušená řešení použít. Mezi softwarové programy využívající zónové modely řadíme 

produkty (ARGOS, Branzfire, FAST/CFAST, MRFC, NAT a další).[2,4,22,23] 
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Obrázek č. 9: Hrubá ukázka zónového modelu. [29] 

7.2. Modely typu pole 

Jde o velice rozšířený a často používaný matematický model, jehož výsledky mají nejvyšší 

vypovídací hodnotu. Pomocí matematického modelu typu pole můžeme modelovat složité 

úlohy, při kterých zjišťujeme např. algoritmy dynamické analýzy proudění tekutin, přenosu 

hmoty a tepla CFD. Tento typ modelu využívá k matematickému modelování objemu 3D 

rozhraní.  Modelovaný prostor je rozdělen na velké množství malých prostorově 

uspořádaných objemů, kterých bývá v řádech tisíců až milionů a spolu tvoří tzv. síť. CFD 

modely pracují při svém řešení výše popsaných objemů s Navier-Stokes diferenciálními 

rovnicemi.  Mezi základní vstupní hodnoty řadíme: geometrii prostoru (všechny obvodové 

stěny, stropy a podlahy), jejich konstrukční vlastnosti, počet a velikost otvorů, charakteristiku 

hořlavin (paliva), charakteristické hodnoty zařízení, parametry radiace a turbulencí. Při řešení 

úloh pracují modely s okrajovými podmínkami. Jejich časová náročnost i hardwarové zatížení 

se odvíjí od struktury výpočtové sítě. Čím jemnější strukturu malých objemů síť má, tím déle 

výpočet úlohy trvá. Použité rovnice platí pro laminární i turbulentní proudění tekutin. 

Výsledkem modelového řešení jsou data, která nám přinášejí relevantní informace o době do 

celkového vzplanutí, teplotě oblastí, změnách teploty a rychlosti plynu, rychlosti a výšce 

vrstvy kouře, chování čidel a sprinklerů, a další. Metody typu pole požární inženýři využívají 

k výpočtu velmi složitých úloh, kdy je zapotřebí získání co nejpřesnějších výsledků. Mezi 

softwarové programy využívající matematické modely typu pole řadíme produkty (CFX, 

FDS, FLUENT, PHOENICS, SMARTFIRE, STAR-CD a další).[2,4,8,22,23] 
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7.2.1. Fire Dynamics Simulator 

Pro vypracování dílčí části této diplomové práce byl vybrán softwarový program Fire 

Dynamics Simulator 5. Jedná se nejpoužívanější program v matematickém modelování typu 

pole, neboť obsahuje komplexní simulaci rozvoje požáru. Mimoto je tato verze programu pro 

běžného zpracovatele matematických úloh, který tento program nepoužívá k výdělečné 

činnosti, uživatelsky dostupná, neboť jeho použití nebrání podmínka zakoupení licence. Tento 

produkt je dovoleno pro nekomerční účely volně stáhnout na internetových stránkách výrobce 

organizace NIST a nainstalovat jej na svém počítači. Pro tuto práci nebyl z technických 

důvodů vybrán novější program FDS 6, i přes to že již byla vydána druhá aktualizovaná 

verze, neboť v současné době se tento software stále validuje. Z odborných kruhů bylo 

autorovi doporučeno pro tuto práci využít raději zavedený a odzkoušený program FDS 5 

s mnoha aktualizacemi. Další jeho výhodou je přehledná a podrobná uživatelská příručka. 

V programovém prostředí FDS lze nasimulovat celkový průběh požáru, jednotlivé fáze 

požáru, sdílení tepla radiací, konvekcí a kondukcí, jevy flashover, rollover a backdraft, šíření 

kouře, hustotu tepelného toku, indikace požáru pomocí čidel, zaktivování a hašení sprinklery. 

Nastavení základní hodnot je velmi složité, neexistuje uživatelské rozhraní, uživatel musí 

ovládat alespoň základy programování a mít prostorovou představivost, neboť rámec modelu i 

další vstupní parametry se zadávají pomocí souboru příkazů v poznámkovém bloku. V tomto 

textovém editoru se dodržuje pořadí následných kroků při zadávání vstupních parametrů: 

název simulovaného scénáře a základní parametry (celkový čas), stanovení výpočtové oblasti, 

nastavení materiálů a jejich vlastností, nastavení složení jednotlivých konstrukcí a předmětů, 

navržení umístění konstrukcí, otvorů a jejich výplní, navržení umístění vybavení v daném 

prostoru, vytvoření zdrojů požárů, nastavení a umístění požárně bezpečnostních zařízení, 

nastavení a umístění čidel pro měření veličin. Tento textový blok je následně spuštěn přes 

samotný program FDS 5. Bohužel jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, výpočet může 

trvat v řádech hodin i dní a své nároky klade na hardware počítače. Výsledky jsou 

vizualizovány v dílčím programu Smokewiev a data se zapisují do tabulkového editoru Excel. 

Zjištěná data lze dále použít např. pro vyobrazení pomoci grafů a porovnat je s jinými 

získanými hodnotami.[2,4,8,20,22,23] 

 

7.2.2. PyroSim 2010 

Jedná se o uživatelské rozhraní silně připomínající AutoCAD, ve kterém se dobře pracuje i 

méně zdatnému uživateli při vytváření studovaného prostoru a definici vstupních dat. Ačkoliv 
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se jedná o komerční program a pro uživatelské použití je potřeba placené licence, má tento 

program také svůj podíl na dílčích výsledcích této diplomové práce, neboť firma na trhu 

nabízí bezplatnou akademickou licenci i zkušební trial verzi na dobu 30 dnů, která byla pro 

tuto práci využita. Své rozhraní zobrazuje jak ve 2D tak i ve 3D zobrazení. V neposlední řadě 

umožňuje import a export dat z FDS a AutoCADu.[2,4,22,23,24] 

 

7.2.3. Smokeview 

Jedná se o jednoduchý program, sloužící pro zobrazení a vizualizaci získaných výsledných 

hodnot z programů FDS i PyroSim.  Pomocí tohoto programu lze zobrazit průběh požáru, 

rozvoj a šíření kouře, na řezech proudění hmoty, dokonce i vektorově, atd. Dále umožňuje 

vytvoření sekvence snímků při vizualizaci průběhu požáru, které se dají následně zpracovat 

do podoby krátkého videa. [2,4,8,20,22,23] 

 

 

 

Obrázek č. 10: 3D vizualizace v programu PyroSim 2010. [vlastní] 

 

7.3. Verifikace a validace 

Každý nově vyvinutý softwarový program musí být před uvedením na trh řádně otestován 

BETA testery a dalšími nezávislými odborníky. Tento krok se nazývá verifikace. V praxi se 

poté užívá validace, neboli ověření shody předpovědi modelu a reálnými podmínkami. Proto 

je zde v této souvislosti zařazena tato podkapitola. 
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7.3.1. Verifikace 

Verifikací se rozumí ověření, zda daný program, software, simulátor odpovídá specifikaci 

ve všech možných bodech a je technologicky správně vytvořen ve výpočetní technice. Tuto 

úlohu provádí analytik, tester, kdy zjišťuje, jestli použitý algoritmus neobsahuje chybu. Zda 

odpovídá požadavkům zadavatele a výsledkům analýzy.[2,4,17,18,21] 

 

7.3.2. Validace 

Validace prokazuje celkovou správnost použitého modelu, neboli zda přesně simuluje 

reálné podmínky, experiment. Nejlépe se srovnání provádí s velkorozměrovými zkouškami, u 

kterých máme několikanásobně potvrzené výstupy reálného průběhu. Pakliže se zjistí 

neshoda, nastupuje proces zjišťování příčiny nesouhlasu. Tato operace je velmi obtížná a 

vyžaduje čas a podrobnou analýzu jednotlivých kroků, provedených při užívání softwaru. Po 

opravě problému se provede nová validace. Může nastat případ, kdy se zjistí, že chybu 

obsahuje výpočetní algoritmus a byla provedena nekorektní verifikace. O této skutečnost je 

potřeba informovat vývojáře, který chybu opraví a vydá opravný balíček tzv. path. Vzhledem 

k okolnosti, že každý program i přes precizní odladění obsahuje minimálně jednu chybu, není 

možné exaktně zaručit stoprocentní shodu modelu s reálnými podmínkami. Vždy existuje 

nejistota a rozptyl výstupních hodnot.[2] 

Při hledání nejvhodnější validační metody, kterou by bylo možno použít při porovnávání 

výsledků modelu vytvořeném v FDS s hodnotami získanými při experimentálním měření bylo 

zjištěno, že existují normy, které řeší posuzování a ověřování modelů požáru. Touto normou 

je technická zpráva ISO/TR 13887-3 vydaná Technickou komisí ISO/TC92/SC4 v roce 1999, 

ve které nalezneme posouzení a ověření deterministických matematických modelů spojených 

s požáry, jež předpovídají průběh. V tomto odborném dokumentu však nenalezneme ověření a 

hodnocení pravděpodobnostních modelů. Dalším dokumentem je norma ASTM E1355, která 

řeší hodnocení pravděpodobnosti deterministických matematických modelů.  Její součástí je 

návod jak identifikovat a vybrat měření potažmo experimenty, avšak neudává kvantifikaci 

výsledků. Zapomínat nesmíme ani na normy řady ISO 9000, zabývající se managementem 

kvality všech výrobků, které řeší i tvorbu a ověření softwaru.[2]  

Národní institut pro standardy a technologie pro validaci svého softwarového produktu 

Fire Dynamics Simulator využívají normy ASTM E1355. Na jejím základě byly vytvořeny 

příručky Verifikace a validace vybraných požárních modelů pro aplikace jaderných 

elektráren, které byly v několika svazcích vydané organizací United States Nuclears 
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Regulatory Commission, ve zkratce NUREC. Jejich svazek číslo 2 pojednává o 

experimentálních nejistotách a svazek číslo 7 o Fire Dynamics Simulator. Všechny tyto 

příručky nalezneme na stránkách již výše uvedeného národního institutu. Validační metody 

zmíněné v těchto dokumentech bylo použito jak při řešení této diplomové práce, tak DP [2], 

neboť se jedná o metodu navrženou a určenou přímo pro simulační programy požární 

ochrany.  Navržena byla dle normy ASTM E1355 tak, aby se zkoumané fyzikální veličiny 

posuzovaly v okamžiku maximálních hodnot získaných z experimentálního měření a ze 

simulačního modelu. Tato metoda konečných diferencí mezi maximem hodnoty předpovědi 

modelu (Mp) a maximální hodnoty experimentálního měření (Ep) se posuzuje na základě 

nejistot, vzniklých při experimentálním měření a při citlivosti modelu na zadané vstupní 

parametry. Aby se tento postup validace stal platným, musel projít řadou stovek testů 

porovnávajících předpovědi simulačních modelů s experimentálními měřeními viz. svazky 3 

až 7 příruček.[2,17,18,21] 

 

7.3.2.1. Validační metoda 

Základ této validační metody spočívá v posouzení, kdy relativní diference v absolutní 

hodnotě musí být menší než kombinovaná nejistota dle rovnice: 

                                                                                                                             (7.1) 

V případě získání pozitivního výsledku této nerovnice, můžeme model v oblasti 

posuzované veličiny prohlásit za validní. Pakliže nám vyjde negativní výsledek, kdy relativní 

diference je větší než kombinovaná nejistota, přichází na řadu posouzení, zda použitý 

matematický model je vhodný pro simulaci daného scénáře. 

Relativní diferenci definujeme následovně: 

                                                                     (7.2) 

Kde ΔM nám udává rozdíl mezí maximální hodnotou Mp a výchozím bodem M0 předpovědi 

matematického modelu. Totéž platí pro rozdíl ΔE, jež nám zastupuje experimentální měření. 

Pokud by se relativní diference rovnala nule, pak lze stanovit, že je matematický model 

v úplné shodě s experimentálním měřením. Ve většině případů získáváme diferenci od nuly 

do jedné. 
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Graf číslo 4: Maximální a počáteční hodnoty sloužící k určení relativní diference [vlastní] 

 

Kombinovaná nejistota Uε představuje součet nejistoty měření a nejistoty vstupních 

parametrů matematického modelu dle rovnic: 

                                                     (7.3) 

Po změně uspořádání podmínek: 

                                                                                              (7.4.) 

Po úpravě  a  získáme: 

                                                                                       (7.5) 

Další úprava ,  a : 

                                                                                             (7.6) 

Pokud je , pak se výraz  považuje za 1 a tím získáme konečný konečnou 

rovnici: 

                                                                                                            (7.7)  

Kdy nejistota měření uE potažmo Ue představuje všechny odchylky od přesného 

stoprocentního změření zkoumané fyzikální veličiny, které vznikají působením vnějších 
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podmínek, užitým postupem, použitými měřícími zařízeními, které pracují s jistou nejistotou. 

Proto z opakovaných experimentálních měření nezískáme úplně stejné výsledky, vždy se o 

něco liší. Nejistota vstupních parametrů matematického modelu uM nebo UM v sobě obsahuje 

chemické složení paliva, nastavení výkonu hořáku, množství vzduchu přiváděného k hořáku, 

rychlost uvolňování tepla, tepelné vlastnosti látek atd, které byly změřené při experimentální 

zkoušce a následně zadané do matematického modelu. Příručka Verifikace a validace 

vybraných požárů pro jaderné elektrárny obsahuje ve svazku číslo 2 v kapitole 6.2 

representativní nejistoty tabulku s váženými kombinovanými rozšířenými nejistotami Ucw pro 

jednotlivé zkoumané veličiny, jež byly získány řadou testů zde popsané validační metody. 

[2,17,18,21] 

 

Zkoumané veličiny Vážená komb. rozšířená nejistota Ucw [%] 

Teplota horké vrstvy 14 

Výška horké vrstvy 13 

Teplota podstropní vrstvy 16 

Teplota zplodin hoření 14 

Koncentrace plynů 9 

Koncentrace kouře 33 

Tlak (bez nucené ventilace) 40 

Tlak (s nucenou ventilací) 80 

Hustota tepelného toku 20 

Teplota povrchu 14 

 

Tabulka č. 8: Vážená kombinovaná rozšířená nejistota Ucw. [2,17,18,21] 
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8. Experimentální měření ve FOK Zbiroh 

Ve dnech 21. 10. – 24. 10. 2013 proběhlo ve flashover kontejneru ve výcvikovém zařízení 

ve Zbirohu měření spojené s výcvikem hasičů HZS ČR. Na tomto projektu se podílely 

následující organizace: HZS PK, HZS StK, ZÚ HZS ČR, FBI VŠB-TU Ostrava, FBMI 

ČVUT Praha. Vedoucím celého cvičení byl ustaven velitel stanice Rokycany HZS PK pan 

mjr. Ing. Jan Hora.  

 

8.1. Cíle experimentu 

    Hlavní cíle spočívali:  

 Ve stanovení podmínek (teplotní pole, hustota tepelného toku, vlhkost, koncentrace 

spalin) panujících v oblasti hořáku č. 2. 

 V porovnání naměřených dat s výsledky z předchozího experimentálního měření 

v komoře č. 1.  

 Ve zjištění tepelně izolačních vlastností zásahového oděvu v podmínkách výcviku 

komory č. 2 ve FOK.  

 V získání hodnot spojených s mikroklimatem pod zásahovým oděvem.  

 Ve změně vlhkosti oděvu a prádla během výcviku, ve fyziologické odezvě těla 

zasahujících osob v průběhu výcviku.  

 Ve stanovení reálného výkonu hořáků č. 1 a č. 2 v podmínkách praktického výcviku 

s ohledem na nastavený požadovaný výkon hořáků na 30 %, 60 % a 90 % a v hledání 

závislosti mezi podmínkami ve flashover kontejneru a spotřebou vody pro hašení.  

 

8.2. Definice experimentu 

       Jedná se o měření zájmových hodnot při výcviků hasičů HZS ČR, probíhajícího v komoře 

číslo 1 a 2 výcvikového trenažéru víceúčelového střediska ve Zbirohu. Při tomto měření cvičí 

dvě družstva po 5 hasičích (instruktor, č. 1, č. 2, č. 3  a pomocný instruktor). Číslo 2 z obou 

družstev tvoří hasiči, kteří doposud neprošli výcvikem ve flashover kontejneru. Čísla 1 a 2 

byly pro potřeby měření oděny do třívrstvých zásahových oděvů doplněných o termočlánky, 

které byly osazeny v předem stanovených vrstvách (skupina A – DEVA, skupina B – 

VOCHOC). U hasičů označených těmito čísly dochází ke sledování teploty zásahového 

oděvu, teploty povrchu jejich těla, srdeční frekvence, ztráty tekutin (ta se zaznamenává u 

všech hasičů), případně i vlhkosti pod zásahovým oděvem. V komoře číslo 1 a 2 se dále 
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zjišťují a stanovují podmínky prostředí panující při výcviku, tedy teplota nad hořákem, teplota 

prostředí ve stanovených výškách v pěti místech komory, hustota tepelného toku a vlhkost 

vzduchu uvnitř komory měřených ve výšce 1 metru. Dále se zjišťují hodnoty venkovních 

podmínek. Jde o hodnoty tlaku vzduchu a teploty i vlhkosti vzduchu. V neposlední řadě se 

zaznamenají údaje o průtoku propanu, jeho koncentraci v komoře, době hoření hlavního 

hořáku a průtoku hasební vody. 

 

8.3. Provedení experimentu   

     Realizace experimentálních měření byla naplánována na dny 22 - 23. 10.2013. Dne 21. 10. 

2013 započaly přípravy. Zástupci FBI VŠB-TU Ostrava pod vedením pana prof. Dr. Ing. 

Aleše Dudáčka, v této skupině byl i autor této diplomové práce, se rozdělili na dvě stejné 

skupiny.  Po té jedna polovina týmů započala svoji činnost přípravou komory č. 2 FOK pro 

náročná měření, instalovala termočlánky typu K, 7 radiometrů SBG01 HEAT FLUX, vodní 

chlazení pro radiometry a sondu na měření vlhkosti. Druhá část týmu se na učebně věnovala 

instalaci termočlánků na jednotlivé vrstvy třívrstvých zásahových oděvů od firem DEVA F-

M. s.r.o. a VOCHOC, s.r.o., které ukotvila na předem stanovená místa.   

Druhý den od časných ranních hodin probíhalo dokončení příprav na pokusná měření. Na 

měřící stanoviště, které bylo zřízeno na ochozu nad komorou číslo 2, vedle kontejneru číslo 

6., byly umístěny velká měřící ústředna ALMEMO 5690-2M a přístroj na analýzu spalin 

TESTO 350/454. Výstupní svorky a konektory nainstalovaných termočlánků, radiometru i 

sondy na měření vlhkosti byly vodiči a sběrnými datovými kabeli propojeny se vstupními 

svorkami a konektory měřící ústředny ALMEMO. Do komory číslo dvě byla instalována 

sonda na měření spalin. Její sběrné vodiče byly napojeny na přístroj TESTO 350/454. 

V neposlední řadě byla ustavena cisternová automobilová stříkačka na podvozku TATRA 815 

6x6. Dále bylo pro potřeby experimentu v pozorovacím kontejneru zřízeno zázemí pro měření 

a záznam teploty jádra lidského těla, tělesné hmotnosti cvičících hasičů a sledování hmotnosti 

jimi užívaného zásahového vybavení před a po provedení cvičného úkonu. Své výzkumné 

pracoviště si zde zřídili i odborníci z FBMI ČVUT z Prahy. Jejich cílem bylo získat 

věrohodná data o teplotách kůže a srdeční frekvenci. Pro účely měření se nechalo externí 

firmou nainstalovat průtokoměry na vedení propanu a vody. V závěrečné fázi přípravných 

prací byla zkontrolována stanoviště všech měřících komponentů, s důrazem na jejich 

bezchybné umístění a prověření jejich funkčnosti. Po nezbytném zapojení vodního chlazení 

pro radiometry bylo v čase 12:27 započato s testem. Pro potřeby testu, jehož záměrem bylo 
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stanovení reálného výkonu hlavního hořáku v komoře číslo 2, bez vlivu hašení, byla 

nastavena jeho hodnota výkonu na 30 %. Při měření se zjišťovali a zapisovali údaje o teplotě 

v komoře, hustotě tepelného toku, vlhkosti vně kontejneru, průtoku propanu, teplotě u 

radiometrů a koncentraci spalin v ovzduší. Obdobný test proběhl v čase 15:23. Při druhém 

testu, který proběhl bez zásahu hasební vodou, byl nastaven výkon hlavního hořáku na 60 %. 

Mezi oběma testy probíhal výcvik, u kterého hasiči prováděli požární zásah hasební vodou 

formou tzv. 3D hašení. Průběh testu byl následující: hasiči byli rozděleni do dvou družstev, 

družstva A a družstva B. U družstva A byli hasiči číslo 1 a číslo 2 pro potřeby testu oblečeni 

do nových testovaných zásahových oděvů od firmy DEVA F-M s.r.o., vybavených 

termočlánky. Obdobně jako u družstva A, byly i u družstva B vybraní dva zástupci, se 

stejnými čísly, kteří byli tentokrát oděni do testovaných oděvů od firmy VOCHOC, s.r.o., 

taktéž vybavených termočlánky.  Měření hodnot parametrů oděvů proběhla při nastavených 

výkonech na 30 % a 60 % maximálního výkonu hlavního hořáku, osazeného v komoře číslo 

2., vždy dvakrát.  Jednou s družstvem A, po druhé s družstvem B. Pro měření hodnot, u 

kterého byl výkon hořáku nastaven na 90 % maximální výkonu, byla obě družstva A + B 

sloučena. Jeden takový cyklus obsahoval na každé pozici pět cca. 5 sekundových aktivací 

hlavního hořáku, následované cca. 12 sekundovou prodlevou na hašení. Po té došlo ke změně 

pozice, na kterou byl vyhrazen čas 10 sekund. Každý hasič mění svou pozici kruhově. Začíná 

na pozici čísla 3, následuje pozice čísla 2, po té čísla 1, následně přejde na pozici instruktora a 

zpět na čísla 3. Při poslední výměně pozice vyšel hasič z komory a na venkovním prostranství 

mu bylo za pomocí termokamery změřeno teplotní rozhraní na povrchu zásahového oděvu. Po 

návratu zaujal pozici číslo 3.  

Následující den, 23. 10. 2013, proběhlo měření v komoře číslo 1. Po odzkoušení funkčnosti 

všech měřících zařízení bylo v čase 10:42 započato s měřením požadovaných dat, která jsou 

získávána za součinnosti hasičů při nácviku požárního zásahu za použití hasební vody. Pro 

tyto účely byl výkon hlavního hořáku, instalovaného v komoře 1, nastaven na hodnotu 30 % 

výkonu tohoto hořáku. V čase 11:18 následovaly další dva cykly měření, při kterých byl 

výkon hořáku nastaven na 90 % jmenovitého výkonu. Průběh byl totožný jako při výcviku 

v komoře číslo 2. Po ukončení výcviku proběhlo odinstalování a uložení všech měřících 

komponentů do přepravních boxů. 
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8.4. Vyhodnocení experimentu 

     Hlavní cíle experimentálního měření se podařilo dosáhnout. Z víceúčelového zařízení ve 

Zbirohu jsme si odvezli velké množství naměřených dat. Převážná část vyhodnocení 

experimentu proběhla následně na půdě Fakulty bezpečnostního inženýrství. Kdy dochází k 

dalšímu analyzování dat. Mimo jiné dílčí část analýzy a zpracování naměřených dat je 

tématem i této práce. Soubor získaných dat i s dílčími výsledky se zpracují v rámci řešení 

několika disertačních prací. Výsledky a závěry měření budou následně publikovány. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 11: Umístění radiometrů na pozici R1 a termočlánků na pozicích S1  

a S2 (blíže k nám) [27] 
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Obrázek č. 12: Umístění radiometrů na pozici R2 a termočlánků na pozici S5 [28] 

 

 

 

Obrázek č. 13: Měřící stanoviště s velkou ústřednou ALMEMO 569-2M [28] 
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9. Komora číslo 2 v FDS 

Pro převedení reálné Komory číslo 2 výcvikového FOK ve Zbirohu do programu FDS je 

potřeba technické dokumentace, prostorové představivosti a času. Jak již bylo v této práci 

uvedeno, v FDS se zadání všech vstupních parametrů provádí pomocí příkazů 

v poznámkovém bloku. Pro požární specialisty, kteří jsou méně zdatní v programování, však 

existuje softwarová nástavba PyroSim. Této nástavby využil i diplomant při zpracování své 

diplomové práce. Vstupní data se zadávají do několika následujících bloků: geometrie 

prostoru (všechny stěny, stropy a podlahy), počet a velikost otvorů; jejich konstrukční 

vlastnosti;  charakteristika hořáku a paliva; obecné podmínky modelu; požadavky na výstupní 

data- parametry radiace a turbulencí, počet, umístění a orientace termočlánků, radiometrů a 

analyzátorů plynů.[2,8,21] 

Zatím co jsou reálné prostory výcvikové komory č. 2 tvořeny původním konstrukčním 

systémem ISO 1A lodního kontejneru, modelovaný prostor půdorysného tvaru písmena T je 

ve FDS v oblasti geometrie prostoru, zadaném v poznámkovém bloku, tvořen ocelovými 

konstrukcemi stěn a stropů. Jednotlivé položky typu: ocelové stěny a stropy s izolací Sibral a 

krycím plechem, okna a uzavřené dveře z ocelového plechu, podlaha z betonové dlažby, 

ocelové držáky palet, nacházející se v oblasti hořáku, a ocelová konstrukce stojanu samotného 

hlavního hořáku nalezneme v příkazech pod označením SURF.  V programu PyroSim se 

jednotlivé dílce celku (OBST) sestavují z pravoúhlých bloků, u kterých se na osách x, y, z 

zadá minimum a maximum, a přiřadí se k nim druh materiál, ze kterého jsou v reálu 

vyrobené, i s jejich vlastnostmi. Pro názornost slouží následující obrázek.[2,8,21] 

 

 

 

Obrázek č. 14: Jednotlivé segmenty v programu PyroSim. [vlastní] 
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Důležitým aspektem modelování je i nadefinování materiálů, ze kterých jsou vyrobeny 

jednotlivé použité komponenty v komoře číslo 2. Vstupní data v této oblasti zohledňují 

termodynamické a další fyzikální vlastnosti spojené s působením tepla na materiály. Jakými 

jsou tepelná vodivost, měrná tepelná kapacita (měrné teplo), emisivita a hustota. Tyto hodnoty 

lze najít v knihovně modelovacího programu FDS a ostatních publikacích, např. ve skriptech 

[12] nebo technických listech a na internetu.[2,12,21] 

Dalším nepostradatelným blokem je charakteristika hoření a paliva, kde důležitý aspekt 

zaujímají rychlosti uvolňování tepla v prostoru, tzv. HRR.  Jelikož se dle vlastního zjištění 

v knihovně programu nenachází kapalný propan, neboť program FDS v oblasti spalování 

kapalných hořlavin pokulhává, byly velkou pomocí vlastní poznatky pánů Ing. Jana Ondrucha 

a Ing. Lukáše Juřenčáka, druhý jmenovaný problematiku definování propanu v FDS řešil při 

zpracování své diplomové práce [2]. Při výběru definice hořáku se pro jeho větší reálnost 

vybrala možnost užití trysek neboli NOZZLES, neboť u tohoto druhu hořáku můžeme 

nastavit výkon trysek, kterých je na stojanu hlavního hořáku osazeno 6 ks. Ty se následně 

nastavily na typ FULL SPRAY. Množství propanových kapiček vytrysknutých do prostoru 

pro následné spálení je definováno jako jmenovitý výkon, který se v programu nastavil 

pomocí průtoku propanu. To je možné stanovit buď výpočtem: 

                                                                                                                 (9.1) 

kde: Ov ………….průtok v FDS [l/min], 

        Q …………..jmenovitý výkon [kW], 

         k …………..počet trysek [-], 

         ρ …………..hustota [kg*m
-3

],   

         H ………….výhřevnost [kJ*kg
-1

], 

nebo za pomoci naměřených hodnot přímo z experimentálního měření ve Zbirohu. Základní 

důležité vlastnosti kapalného propanu: hustota ρ = 497,8 kg/m
3
 při 20°C, molekulová 

hmotnost M = 44,1 g/mol, výhřevnost H = 46,34 MJ/kg, teplota vzplanutí t = -104 °C, teplota 

vznícení t = 465 °C, minimální iniciační energie E = 0,25 mJ. V neposlední řadě se muselo 

nastavit tzv. přerušování hoření hlavního hořáku, aby vše odpovídalo výše popsanému 

výcviku, neboli 5 cyklů aktivací hlavního hořáku v délce 3 sekund s následnou 12 

sekundovou pauzou. Což nám v programu umožňuje příkaz Ramp-Up Time.[2,8,21,30,31] 

Nedílnou součástí každého modelu je nastavení obecných údajů a podmínek pro samotný 

výpočet. Mezi tyto základní parametry patří vnější podmínky (teplota vzduchu, tlak a vlhkost 

vzduchu), čas (délka samotného výpočtu), časový krok. Dále je třeba se rozhodnout o typu 
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výpočtu, zda použít metodu DNS nebo LES. K metodě DNS (přímá numerická simulace) se 

lze uchýlit v případech jednoduchých výpočtů a velmi jemných výpočetních sítí, v řádech 

milimetrů v každé ose, která zaručuje velkou přesnost.  U modelů velkých rozměrů si však 

tato metoda nárokuje obrovské časové rozpětí až několika dní. Pro tyto účely se více hodí 

metoda velkých vírů LES. Tyto víry mají dostatečnou velikost, aby došlo za pomoci rovnic 

dynamiky tekutin k přijatelnému výpočtu. Poslední krok tohoto bloku je nastavení výpočtové 

sítě, tzv. MESH. Model této práce obsahuje 720 000 malých objemů. Jeden takový má rozměr 

0,08 m x 0,08 m x 0,08 m. Pro věrnější napodobení reality je MESH otevřený, proto mohou 

zplodiny hoření volně odcházet do volného prostoru mimo výpočtovou část. [2,8,21] 

Na řadu přichází poslední blok sloužící k nadefinování požadavků na výstupní data.  

Hodnoty radiace lze získat z DEVICES nastavených jako radiometry, které jsou umístěné ve 

dvou souřadnicových bodech R1 a R2. Bod R1 tvoří 5 radiometrů HEAT FLUX s úhly 0°, 

45°, 90°, 180° kolem osy x a 90° kolem osy z mířící na levou boční stěnu kontejneru 3B při 

pohledu směrem k topeništi. Bod R2 obsahuje pouze dva radiometry HEAT FLUX s úhly 0° a 

45° kolem osy y opět namířené k topeništi. Další velký soubor dat přináší nadefinované 

DEVICES, představující termočlánky typu K, umístěné v 6 souřadnicových bodech S0 (tři 

v jedné výškové hladině nad hlavním hořákem), S1, S2, S3, S4 a S5. Výškové polohy 

v jednotlivých bodech vizualizuje tabulka číslo. Všechny umístěné DEVICES, sloužící 

k záznamu dat, korespondují s polohou měřících zařízení, použitých při experimentálním 

měření na zařízení FOK ve Zbirohu. Pro doplnění získaných hodnot byl do modelu vložen řez 

rovinou, tzv. SLICE, díky kterému lze sledovat ve Smokewiev pohyb hmoty rozpohybované 

v čase vlivem výměny tepla mezi plamenným hořením a okolím. Tento řez je veden ve 

vzdálenosti 1,219 m od počátku osy y rovnoběžně s osou x a ve vzdálenosti 4,605 m od 

počátku osy x rovnoběžně s osou y. [2,8,21]  
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Pozice/výška 

[m] 
S1 S2 S3 S4 S5 

0,28 - S2:0,28 - - - 

0,48 - S2:0,48 - - - 

0,68 - S2:0,68 - - - 

0,78 S1:0,78 S2:0,78 S3:0,78 S4:0,78 S5:0,78 

0,88 - S2:0,88 - - - 

1,08 S1:1,08 S2:1,08 S3:1,08 S4:1,08 S5:1,08 

1,28 S1:1,28 S2:1,28 S3:1,28 S4:1,28 S5:1,28 

1,48 S1:1,48 S2:1,48 S3:1,48 S4:1,48 S5:1,48 

1,68 S1:1,68 S2:1,68 S3:1,68 S4:1,68 S5:1,68 

1,88 S1:1,88 S2:1,88 S3:1,88 S4:1,88 S5:1,88 

2,08 S1:2,08 S2:2,08 S3:2,08 S4:2,08 S5:2,08 

2,23 S1:2,23 S2:2,23 S3:2,23 S4:2,23 S5:2,23 

 

Tabulka č. 9: Výpis jednotlivých termočlánků. [vlastní] 
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10. Celkové vyhodnocení 

10.1. Srovnání hodnot experimentálního měření s FDS 

Na základě technické dokumentace, která byla při řešení diplomové práce k dispozici, se 

v počátku matematického modelování pracovalo při zadávání vstupních hodnot pro komoru 

číslo 2 s výkonem hořáku 1,5 MW. Po provedení výpočtu modelu se zjistilo, že uvedený 

jmenovitý výkon je plně nedostačující. Toto zjištění dokládají níže uvedené grafy, které 

předkládají hodnoty teplot kontrolního termočlánku S3:2,08, který je po pozici S0 umístěn 

nejblíže k hlavnímu hořáku a nachází se ve výšce 2,08 m. 

 

 

 

 

Obrázek číslo 15: Schéma půdorysu komory číslo 2 s pozicemi termočlánků a radiometrů.[26]  
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Graf číslo 5: Srovnání teplot zaznamenaných termočlánkem S3:2,08 při experimentálním 

měření a v FDS. [vlastní] 

 

 

 

Graf číslo 6: Srovnání teplot zaznamenaných termočlánkem S3:2,08 při experimentálním 

měření a v FDS. [vlastní] 
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Na základě těchto zjištění se pozornost řešitele obrátila na hodnoty z průtokoměru. Ze 

zaznamenaných dat po provedení matematického výpočtu za použití fyzikálních veličin 

hustoty a výhřevnosti kapalného propanu dostaneme výkon hlavního hořáku pro jednu 

aktivaci. Po zprůměrování těchto výkonů počtem aktivací získáme pro experimentální měření 

bez zásahu hasičů pro označení 30 % výkon hlavního hořáku 11,92 MW a 60 % hodnotu 

14.466 MW. Jak se následně zjistilo, tak i procentuální zastoupení výkonu nesedí a lze jej 

považovat za označení. Neboť dávkování množství kapalného propanu do hořáku řídí ventil 

se servopohonem, který ovládá obsluha. Po úpravě vstupních parametrů matematického 

modelu se získali hodnoty blížící se datům z experimentálního měření. Toto zjištění dokládají 

níže uvedené grafy, které předkládají hodnoty teplot kontrolního termočlánku S3:2,08, který 

je po pozici S0 umístěn nejblíže k hlavnímu hořáku a nachází se ve výšce 2,08 m. 

 

 

 

 

Graf číslo 7: Srovnání teplot zaznamenaných termočlánkem S3:2,08 při experimentálním 

měření a v FDS. [vlastní] 
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Graf číslo 8: Srovnání teplot zaznamenaných termočlánkem S3:2,08 při experimentálním 

měření a v FDS. [vlastní] 

 

 

Na základě těchto výsledků se dospělo k závěru, že model s tímto výkonem již vcelku 

přesvědčivě representuje experimentální měření, a proto se přikročilo k validaci modelu 

komory číslo 2, kdy se vyjádřily maxima a minima jednotlivých dat. Na základě vzorce, 

uvedeného v kapitole Verifikace a validace, se vypočetla relativní diference ε. Výsledky se 

následně porovnaly s kombinovanou nejistotou. Pro hustotu tepelného toku představuje 

nejistota UCW hodnotu 0,20, pro teplotu horké vrstvy UCW rovná 0,14. Výsledky jednotlivých 

validací nalezneme v příloze. Pro účely této kapitoly se vybraly validace hodnot radiometrů, 

termočlánků na pozici S3 a S5 pro dva výše uvedené výkony označené jako 30 % a 60 %. 

Hodnoty, které se nalézají pod červenou dělící čárou, splňují podmínku validace. 
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Graf číslo 9: Validace radiometrů při výkonu hořáku 11,92 MW. [vlastní] 

 

 

 

Graf číslo 10: Validace termočlánků v pozici S3 při výkonu hořáku 11,92 MW. [vlastní] 
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Graf číslo 11: Validace termočlánků v pozici S5 při výkonu hořáku 11,92 MW. [vlastní] 

 

Grafy čísel 7 – 9 obsahují validaci dat získaných matematickým modelem při výkonu 

hořáku 11,92 MW. 

 

 

 

Graf číslo 12: Validace radiometrů při výkonu hořáku 14,466 MW. [vlastní] 
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Graf číslo 13: Validace termočlánků v pozici S3 při výkonu hořáku 14,466 MW. [vlastní] 

 

 

 

Graf číslo 13: Validace termočlánků v pozici S5 při výkonu hořáku 14,466 MW. [vlastní] 
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Grafy čísel 10 – 12 obsahují validaci dat získaných matematickým modelem při výkonu 

hořáku 14,466 MW. Model komory číslo 2 simulačního programu FDS validací dle zvolené 

metody neprošel. Jisté vysvětlení nezdaru by mohlo skýtat chybné nastavení. Kdy při 

experimentu probíhalo spalování propanu při deficitu oxidačního prostředku, kdežto v modelu 

se nacházel kyslík v procentuálním zastoupení 21 %. Další příčinu řešitel shledává 

v počáteční teplotě, kdy teplota v modelu začínala od 20° C, oproti reálu, kde proběhlo 

několik zkušebních aktivací bez záznamu měřících zařízení. Posledním možným vysvětlením 

by mohlo být nejedno zapínání a vypínání hořáku v rámci jednoho výpočetního bloku 

v modelu. Neboť dle informací na toto časování aktivací hořáku software FDS velmi špatně 

reaguje. V grafech představující validaci modelu s ohledem na hustoty tepelného toku se 

neobjevuje radiometr R1:45, neboť dosahoval hodnot v řádech stovek kW/m
2
. Jedná se o 

evidentní chybu v nastavení. Pro dokreslení srovnání modelu s experimentálním měřením je 

zde uvedeno rozložení medián teplot při 30 % (11,92 MW) a při 60 % (14,466 MW) výkonu 

hlavního hořáku. Z prvního srovnání vyplynulo, že matematický model vykazoval vyšší 

teploty. Přesně opačný výsledek vykazuje druhé srovnání. 

 

 

 

 

Graf číslo 15: Rozložení medián teplot experimentálního měření při výkonu 30 %. [vlastní] 
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Graf číslo 16: Rozložení medián teplot modelu při výkonu 11,92 MW. [vlastní] 

 

 

 

Graf číslo 17: Rozložení medián teplot experimentálního měření při výkonu 60 %. [vlastní] 
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Graf číslo 18: Rozložení medián teplot modelu při výkonu 14,466 MW. [vlastní] 

 

 

 

Obrázek č. 16: Vyobrazení komory číslo 2 ve Smokeview při 11.92 MW výkonu hlavního 

hořáku. [vlastní] 
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10.2. Srovnání podmínek komor čísel 1 a 2 

Na řadu v této části přišlo porovnání podmínek v komorách číslo 1 a 2, které spolu sousedí. 

Komory jsou postavené ze stejných materiálů. Mají rozdílný půdorys a výkon hlavního 

hořáku. Pro porovnání se vytyčily následující tři série dat hodnot medián: pro hustotu 

tepelného toku, teplot na pozici S0 a rozložení teplot v místech jednotlivých pozic 

termočlánků. Z důvodu předpokladu velké kumulace nespáleného propanu v prostoru komory 

číslo dvě a toho, že by se mohla tato koncentrace dostat nad dolní mez výbušnosti, nebyla 

provedena zkouška na 90 % výkonu hlavního hořáku. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 17: Půdorys komory číslo 1 s pozicemi termočlánků a radiometrů. [1,2] 
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Graf číslo 19: Medián hustoty tepelného toku pro jednotlivé radiometry komory číslo 1. [16] 

 

 

 

 

Graf číslo 20: Medián hustoty tepelného toku pro jednotlivé radiometry komory  

číslo 2. [vlastní] 
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Graf číslo 21: Medián teplot naměřených termočlánky na pozici S0 komory číslo 1. [16] 

 

 

 

 

Graf číslo 22: Medián teplot naměřených termočlánky na pozici S0 komory číslo 2. [vlastní] 
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Graf číslo 23: Rozložení medián teplot naměřených termočlánky v místech jednotlivých pozic 

komory číslo 1. [16] 

 

 

 

Graf číslo 24: Rozložení medián teplot naměřených termočlánky v místech jednotlivých pozic 

komory číslo 2. [vlastní] 

 

 

Výše uvedené porovnání dokazuje, že hustoty tepelných toků, které byly naměřeny u 

komory číslo 2, dosahovaly vyšších hodnot, a i jednotlivá teplotní pole, tak jak jsou 
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zachycená na grafu číslo 22, zaujímaly větší obsah komory, neboli teploty v rozmezích 400° – 

600°C  

a 600°-800°C byly i dále od hořáku změřeny blíže k podlaze, nežli tomu dokládají teplotní 

pole změřená v komoře číslo 1 a vyobrazená na grafu číslo 21. Tím se dá usoudit, že 

v komoře číslo 2 panovaly daleko horší podmínky, ačkoliv u teplotního rozmezí 800°-1000°C 

nebyla zjištěna taková četnost jako v komoře číslo 1. Chladný vzduch přisávaný skrz vstupní 

dveře do komory číslo 2, jež ochlazuje termočlánky umístěné blíže k podlaze, je těmito 

termočlánky zaznamenám daleko níže, nežli při měření v komoře číslo 1. Na základě toho 

můžeme vyslovit hypotézu, že se neutrální rovina nacházela blíže k podlaze.[16] 

 

10.3. Vliv dodávky hasební vody na podmínky ve FOK 

První myšlenkou při řešení této části bylo pokusit se namodelovat vodní trysku o 

stanoveném průtoku vody, který byl naměřen při pokusném měření ve Zbirohu, o patřičném 

tlaku a K faktoru pro daný typ požární kombinované proudnice. Na základě proběhnutého 

výpočtu takto nastaveného modelu se dospělo k závěru, že simulační program FDS, který má 

ve svém portfoliu sprinklery, nedokáže vodní trysku nasimulovat tak, abychom získali 

uspokojivá data. Proto se přikročilo ke srovnání dat naměřených v komoře číslo 2 při 

zkouškách bez hasebního zásahu a při zkoušce s hasebním zásahem. Referenčními body se 

staly termočlánky S2:1,08, sousedícího se stanovištěm, ze kterého probíhal hasební zásah 

hasiči, S4:1,48 a S4:2,08, jejichž pozice umístění se nacházely v oblasti, kde hasební voda 

aplikována nebyla, a přesto její chladící účinek byl zaznamenán. Situaci při výcviku 

dokresluje přiložený obrázek. 
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Obrázek číslo 18: Půdorys komory číslo 2 s rozmístěnými termočlánky a s pozicí hasičů.[26]  

 

 

 

 

Graf číslo 25: Vliv hasební vody na teplotu v pozici termočlánku S2:1,08 komory  

číslo 2. [vlastní] 

 

 

 

 

Graf číslo 26: Vliv hasební vody na teplotu v pozici termočlánku S4:1,48 komory  

číslo 2. [vlastní] 



 

58 

 

 

 

Graf číslo 27: Vliv hasební vody na teplotu v pozici termočlánku S4:2,08 komory  

číslo 2. [vlastní] 

 

Grafy 23 – 25 představují vliv aplikace hasební vody hasiči do prostoru komory číslo 2 při 

tzv. 30 % výkonu hlavního hořáku. 

 

 

 

 

Graf číslo 28: Vliv hasební vody na teplotu v pozici termočlánku S2:1,08 komory  

číslo 2. [vlastní] 
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Graf číslo 29: Vliv hasební vody na teplotu v pozici termočlánku S4:1,48 komory  

číslo 2. [vlastní] 

 

 

 

Graf číslo 30: Vliv hasební vody na teplotu v pozici termočlánku S4:2,08 komory  

číslo 2. [vlastní] 

 

Grafy čísel 26 – 28 představují vliv aplikace hasební vody hasiči do prostoru komory číslo 

2 při tzv. 60 % výkonu hlavního hořáku.  Přiložené grafy reprezentují časové období pěti 

aktivací hlavního hořáku s následnými pěti aplikacemi hasební vody. Ta se aplikovala 

metodou tzv. 3D hašení vodní mlhou, kdy hasič svůj úkon začíná vytvořením vodní clony na 
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svou ochranu, jak dokládají dva níže uvedené grafy zaznamenaných hustot tepelných toků. 

Z uvedených poznatků lze dokázat pozitivní změnu podmínek v komoře číslo 2 s ohledem na 

pohyb hasičů v tomto prostoru. Rozdíl teplot se pohybuje v řádech stovek °C. 

 

 

 

Graf číslo 31: Vliv hasební vody na hustotu tepelného toku v komoře číslo 2 při 30% výkonu 

hlavního hořáku. [vlastní] 

 

 

 

Graf číslo 32: Vliv hasební vody na hustotu tepelného toku v komoře číslo 2 při 60% výkonu 

hlavního hořáku. [vlastní] 
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11. Závěr 

Při zpracování diplomové práce byly shromážděny a analyzovány materiály, zabývající se 

dynamikou požárů, řešící požáry v uzavřených prostorech, spojené s větráním objektů a 

sdílením tepla, popisující jevy Backdraft a Flashover, předkládající metodiku postupu výcviku 

a zásahu při požárech v uzavřených prostorech, přibližující matematické modelování a 

bakalářské i diplomové práce, řešící obdobnou problematiku. Na základě jedné této práce 

vyvstaly požadavky na provedení experimentálního měření v komoře číslo 2 výcvikového 

trenažéru ve Zbirohu.  Z části výsledků tohoto experimentálního měření vychází i tato 

diplomová práce. Pro lepší názornost a doplnění relevantních informací o daném tématu byl 

její obsah dále obohacen o statistickou analýzu o počtu zásahů, obětí a zranění vzniklých při 

požárech v uzavřeném prostředí. Použité údaje byly vyhledány ve statistických ročenkách 

vydávaných GŘ HZS ČR. Po úvodní teoretické části práce, kde se blíže popsalo výcvikové 

zařízení ve Zbirohu, materiální i technické provedení samotné komory číslo 2, postup a 

průběh experimentálního měření a v neposlední řadě i metody matematického modelování, se 

započalo s vytvořením modelu komory číslo 2. K  jeho virtuální konstrukci byla 

použita bezplatná volně stažitelná verze programu Fire Dynamics Simulator 5. Některé dílčí 

postupy k tomuto programu byly vytvořeny za pomoci trial verze programu PyroSim 2010 

s licencí na zkušební dobu 30 dní.  

Celý průběh tvoření věrného matematického modelu komory číslo 2 se již od samého 

začátku, kdy prvotním počinem bylo zadání vstupních parametrů, do získání konečných 

výstupů v podobě výsledných dat, potýkal s řadou nedostatků a problémů. Prvním velkým 

oříškem bylo nastavení trysek NOZZLES v programu FDS5, kdy bylo zapotřebí nastavit 

palivo, zadat průtok a časování aktivací hořáku. Původní jmenovitý výkon 1,5 MW nalezený 

v projektové dokumentaci vůbec nekorespondoval s reálnými podmínkami. Řešení tohoto 

problému bylo nakonec nalezeno za přispění souboru dat, která byla zaznamenána 

průtokoměrem kapalného propanu, kdy se pomocí nich podařilo vypočítat reálné výkony 

trysek použitých při zkouškách označených jako 30% a 60 % výkonu hlavního hořáku. 

Dalším záludným krokem, který se následně vyjevil jako problematický, bylo nastavení 

časování aktivací. Aby nedošlo k numerické nestabilitě a k celkovému předčasnému zastavení 

výpočtu modelu, bylo potřeba nastavit mnohem hrubší výpočetní síť MESH, neboť program 

FDS se s rychlou změnou zapínání a vypínání hlavního hořáku a značným dynamickým 

průběhem dosti špatně vypořádává. Dalším poznatkem při práci s programem FDS5 je 

zjištění, že pokud při měření před zapnutím záznamových zařízení proběhlo několik 

zkušebních aktivací, nesmíme zapomenout na kontrolu počáteční teploty v jednotlivých 
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výškových vrstvách modelu. Tento poznatek měl vliv na vnější podmínky v komoře číslo 2, 

kdy se v jednotlivých výškách nacházela rozdílná teplotní pole. U FDS lze nastavit počáteční 

teplotu pouze pro celý prostor a ne pro jednotlivé výškové vrstvy modelu. V experimentu 

panovaly specifické podmínky (spalování s deficitem kyslíku), na které model nedokázal 

přesvědčivě odpovědět. Mimo jiné FDS postrádá pro simulaci výcviku v těchto zařízeních 

vodní trysku, která by přesvědčivě napodobila hasební zásah hasičů. I přes dosažené nadějně 

vyhlížející výsledky, použitou validací, kterou doporučuje organizace NIST, a která byla již 

použita při validaci modelu komory číslo 1, modelová simulace komory číslo 2 neprošla.    

Dosažený výsledek však nelze zatracovat, neboť v celku korespondovat s naměřenými 

hodnotami. Na základě shrnutí získaných poznatků o programu FDS lze říci, že představuje 

alternativu, která přináší velmi hrubou předpověď. Při řešení obdobné problematiky, kde je 

potřeba řešit úlohy s rychlým dynamickým průběhem, při spalování kapalného paliva za 

deficitu kyslíku a pro simulaci hasebního zásahu proudnicí by se však měl řešitel poohlédnout 

po jiném matematickém modelu typu pole např. SMARTFIRE.  

Dalším dílčím tématem, kterým se zpracovatel této diplomové práce zabýval, byly 

podmínky panující v komoře číslo 1, kde k měření došlo v roce 2012, a komoře číslo 2, kde 

měření proběhlo v roce 2013, a jejich vzájemným srovnáním. Oba sledované prostory se 

kromě materiálů, ze kterých jsou jejich konstrukce zbudovány, průběhu výcviku hasičů a 

použitého druhu paliva pro hořáky v dalších okolnostech zcela liší. Komora číslo 1 má větší 

rozměry, její půdorys tvoří obdélník a její hlavní hořák, který je tvořen dvěma segmenty, je 

konstruován na vyšší výkon. Chladný vzduch je do prostoru komory přisáván otvory pod 

hořáky a velkými vstupními vraty. Naproti tomu komoru číslo 2 charakterizují menší 

rozměry, půdorys tvaru písmena T a dle technické dokumentace nižší výkon hlavního hořáku. 

U této komory však probíhající podmínky vykazovaly vyšší dynamický průběh. Hustoty 

tepelných toků dosahovaly vyšších hodnot a i jednotlivá teplotní pole zaujímala větší obsah 

komory, neboli teploty pohybující se v rozmezích 400° – 600°C a 600°-800°C byly i ve větší 

vzdálenosti od hořáku změřeny blíže k podlaze, nežli tomu dokládají teplotní pole změřená 

v komoře číslo 1. Jen u teplotního rozmezí 800°-1000°C nebyla taková četnost jako v komoře 

číslo jedna. Chladný vzduch přisávaný skrz vstupní dveře do komory číslo 2, jež ochlazuje 

termočlánky umístěné blíže k podlaze, je těmito termočlánky zaznamenám daleko níže, nežli 

při měření v komoře číslo 1. Na základě toho můžeme vyslovit hypotézu, že se neutrální 

rovina nacházela blíže k podlaze.  

Další druh srovnání představuje vliv aplikace hasební vody hasiči do prostoru komory číslo 

2 při dvou zásazích, u kterých byl výkon hlavního hořáku nastaven nejdříve na 30% a později 
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na 60% maximálního výkonu. Pro tento účel byl vybrán časový úsek pěti aktivací hlavního 

hořáku s pěti následnými aplikacemi hasební vody. Ta se aplikovala metodou tzv. 3D hašení 

vodní mlhou. Z uvedených poznatků lze dokázat pozitivní změnu podmínek v komoře číslo 2 

s ohledem na pohyb hasičů v tomto prostoru. Rozdíl teplot se pohybuje v řádech stovek °C a 

rozdíl hustot tepelných toků v jednotkách kW/m
2
. V rámci řešení této diplomové práce se v 

hodnocení neobjevuje měření při 90 % výkonu hlavního hořáku. Neboť z důvodu hromadění 

velkého množství nespáleného propanu při předchozích testech, kdy panovala obava, že tato 

koncentrace překročí dolní mez výbušnosti, již k závěrečné testovací zkoušce nedošlo a tato 

byla odvolána.  

Snahou autora této diplomové práce bylo plně a věrohodně se vypořádat a jednotlivými 

úlohami řešenými v této práci a problémy, které zpracovávaná témata přinášela tak, aby byly 

naplněny stanovené cíle a dílčí charakteristiky. Na závěr této diplomové práce připomínám, 

že k simulacím složitých zařízení např. komora č. 2 je lépe využit jiného matematického 

modelu typu pole než FDS 5.  V žádném případě však tento program nezatracuji, jen 

doporučuji uživatelům následných verzí tohoto programu např. FDS 6, až budou řádně 

validovány, prověřit si zdali u nich byly zjištěné nedostatky odstraněny. Tato diplomová práce 

představuje dílčí analýzu experimentálního měření, jež spolu s dalšími dokumenty tvoří 

základní podklady pro vypracování uceleného náhledu, v rámci disertačních prací, na 

podmínky panující při provozu výcvikového trenažéru, které spolu vzájemně působí na hasiče 

při výcviku. Na tomto základě by mělo dojít k úpravě metodiky výcviku k zajištění větší 

ochrany zdraví a nižší materiální újmě u věcných prostředků požární ochrany. 
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