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1 Úvod 

V dnešní době zastupují požáry cca pětinu z mimořádných událostí, které musí být 

hasiči řešeny. Stále je s nimi spojeno velké riziko ohrožení osob, zvířat a majetku. 

Pro účely předpokládaného směru šíření požáru a tvorby zplodin hoření při lze 

využívat matematického modelování požáru. Jedná se o výpočetní metodu, která 

je schopna reálně nasimulovat podmínky požáru. Tato metoda pomáhá při projektování 

staveb eliminovat chyby v oblasti požární ochrany. A to chyby, které mohou mít až fatální 

následky, například při evakuaci osob z prostoru ohroženého požárem. 

Výpočetní metodu pro matematické modelování požáru lze však využít i zpětně, 

například při zjišťování příčin vzniku požáru. Vyšetřovatel požáru může zadat vstupní 

hodnoty (dle informací získaných při vyšetřování požáru). Následně pak lze ověřit, 

zda mohl požár vzniknout a probíhat opravdu tak, jak proběhl ve skutečnosti. 

Požár může zasáhnout obydlí kdykoliv. Člověk je však nejvíce ohrožen v nočních 

hodinách, kdy spí a není schopen zareagovat na přítomnost požáru tak rychle, jako přes 

den. Začínající požár již po svém vzniku produkuje nebezpečné toxické látky, které mohou 

vést při nadýchání až k usmrcení osob či zvířat. 

Dalším faktorem ohrožující osoby je zřícení stavebních konstrukcí. Každý stavební 

materiál se při požáru chová odlišně. Betonu se například při vysokých teplotách zmenšuje 

pevnost a při teplotě okolo 800 °C dochází k jeho odlupování a slinutí (spečení). Ocelové 

konstrukce mají při požáru snižující odolnost a při vysokých teplotách dochází 

k deformaci, ztrátě únosnosti, stability a také ke zhoršení mechanických vlastností. Už při 

teplotě 470 °C může docházet k přetvoření oceli a zřícení konstrukcí. Dalším materiálem, 

který se zpravidla používá pro stavby, je dřevo. Jeho výhodou je nízká hmotnost, případná 

snadná demontáž a vysoká pevnost. Při požáru se ovšem s rostoucí teplotou pevnost 

i pružnost snižuje. Jeho největší výhodou je při požáru zuhelnatělá vrstva, která působí 

jako izolant (snížení tepelné vodivosti až na 1/6 původní tepelné vodivosti rostlého dřeva). 

Tato diplomová práce se zabývá chováním dřevěné stavby (dřevostavby) 

při podmínkách požáru a zároveň validaci neboli posouzení míry shody údajů získaných 
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experimentálním požárem dřevostavby s daty vypočtených matematickým modelem 

požáru (Fire Dynamics Simulator). 

Velkorozměrová zkouška, která poskytla data nejen pro tuto diplomovou práci, 

se uskutečnila 24. dubna 2014 v rámci projektu OPVK (operační program pro vzdělávání 

a konkurenceschopnost) „Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce 

v oblasti navrhování požární bezpečnosti staveb“. Partnerem této zkoušky byla Fakulta 

bezpečnostního inženýrství společně s Fakultou stavební Vysoké školy Báňské – 

Technické univerzity Ostrava. Dále společnosti RD Rýmařov, s. r. o. a společnost Steico. 

Pro samotnou tvorbu matematického modelu požáru dřevostavby byl použit 

software PyroSim, pro interpretaci výsledků simulace pak software Smokeview. Pro tvorbu 

grafů byl použit software Microsoft Excel z balíčku Microsoft Office. 
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2 Rešerše literatury 

Matematické modelování požárů se neustále vyvíjí. Většina literatury, která 

se věnuje této problematice, pochází ze zahraničních zdrojů. Za dobu, kdy se obor 

matematického modelování požárů dostal do České republiky, bylo již napsáno určité 

množství bakalářských, diplomových a dalších různých prací, které poskytují minimálně 

základní náhled na toto odvětví. Tudíž i laici, kteří nejsou zdatnými angličtináři, se mohou 

této problematice věnovat a získávat přinejmenším základní znalosti. 

Obecné informace o matematickém modelování požárů v českém jazyce lze získat 

z publikací Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství (SPBI SPEKTRUM), 

zejména pak v publikaci s číslem 73 – Základy matematického modelování požáru [10]. 

Pro vytvoření matematického modelu dřevostavby byl nezbytnou součástí 

uživatelský manuál – Fire Dynamics Simulator - User’s Guide [12] a technická příručka – 

Fire Dynamics Simulator, Technical Reference Guide [11]. V těchto dokumentech 

je k dispozici návod jak pracovat s nástrojem FDS, včetně popisu specifických případů, 

které mohou při modelování nastat. Tyto dokumenty jsou také doplněny různými příklady. 

Z hlediska posuzování a hodnocení matematických modelů požáru byly pro tuto 

diplomovou práci důležité práce – Způsoby ověřování matematických modelů [13] 

a Modely požáru a jejich uplatnění při zjišťování příčin bytových požárů [5]. 

Dostatek informací ohledně validace a verifikace matematických modelů požáru 

bylo zjištěno ze zahraničních zdrojů. Byly to práce – Verification and validation in 

modeling fire by CFD[19], Verification and Validation of Selected Fire Models for 

Nuclear Power Plant Applications [14], Fire Research and Safety: 13th Joint Panel 

Meeting of the UJNR [17] či Operations Research [6]. 

Informace o požárech v uzavřených prostorech, jevech, které se mohou při těchto 

požárech vyskytnou či taktice provedení hasebního zásahu je možno zjistit v dokumentech 

– Požáry v uzavřených prostorech a taktika hašení [18], Dynamika požáru [4] a Požární 

inženýrství – dynamika požáru [9]. 

Stavební konstrukce budov určených k bydlení, především dřevostaveb, jsou 

popsány například v diplomové práci Environmentální a energetické hodnocení 
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dřevostaveb v pasivním standardu [16]. Tato práce pojednává o environmentálních 

(a v užším pojetí energetických) souvislostech výstavby budov. Ústřední téma práce 

je soustředěno na tzv. dřevostavby v pasivním standardu. Z hlediska požární bezpečnosti 

staveb a navrhování požárního bezpečnostního zařízení je důležitým a podstatným 

dokumentem Česká státní norma (ČSN 730802) – Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní 

objekty [3].  

Nedílnou součástí pro tvorbu této diplomové práce byl dokument „Analýza šíření 

požáru dřevostavby“ [8]. Tento dokument popisuje konstrukční řešení objektu 

dřevostavby, systém měření v rámci velkorozměrové zkoušky požáru a prezentaci 

naměřených výsledků. Práce slouží především pro potřeby výuky v oblasti konstrukčních 

řešení dřevostaveb, dimenzování a požární odolnosti stavebních konstrukcí a také 

dynamiky požáru. 
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3 Dřevostavby – základní informace 

V této kapitole je obecně popsáno dřevo jako stavební materiál, stručně 

charakterizovány domy s nízkou energetickou náročností, v poslední podkapitole jsou 

popsány druhy dřevostaveb. 

3.1 Dřevo jako stavební materiál 

Dřevo je hořlavý, energeticky úsporný a obnovitelný materiál, který je vyjma 

doprovodných složek složen především z celulózy, ligninu a hemicelulózy. Tyto látky 

se skládají z uhlíku, vodíku, dusíku, kyslíku, minerálních látek, popela a dalších 

organických a anorganických látek, které jsou však zastoupeny pouze ve stopovém 

množství. 

Firmy, které se specializují na výrobu dřevostaveb a dřevěných konstrukcí 

využívají především konstrukční rostlé dřevo (tzv. řezivo), lepené nosníky, vrstvené dřevo 

či velkoplošné materiály např. OSB desky, překližky, sádrokartonové desky a další. 

Hořlavost dřeva a jeho chování při požáru ovlivňuje spousta faktorů. U hořlavosti 

je to především hustota, vlhkost a chemické složení. Ta závisí také na poměru povrchu 

dřeva k jeho objemu. Plamen se šíří tím rychleji, čím je tento poměr větší. Chování dřeva 

při požáru je ovlivněno povrchem, obvodem, tvarem a rozměrem průřezu. 

Dřevo může být použito i pro výstavbu nosných konstrukcí, neboť se na povrchu 

při požáru vytváří zuhelnatělá vrstva, která působí jako tepelný izolant. Dokud se požár šíří 

pouze po povrchu dřevěné konstrukce, je schopna zachovat stabilitu až do doby, 

než je konstrukce výrazně oslabena. 

3.2 Domy s nízkou spotřebou energie 

Energetická náročnost staveb [16] je v současné době jedním z nejvýznamnějších 

kritérií, které hodnotí stavbu. Z praktického hlediska jsou proto zajímavé domy, které mají 

nízkou spotřebu elektrické energie a jsou pro uživatelé přínosné minimálně ze dvou 

důvodu. Kromě snižování negativního dopadu stavby na životní prostředí při provozu 

budov navíc šetří finanční prostředky. Všichni, kdo se tedy rozhodnou pro stavbu 

rodinného domu by od takové budovy měli očekávat zejména nízkou spotřebu energií. 
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3.3 Dřevostavby 

Dřevostavbami jsou nazývány stavby, pro jejichž realizaci byl užit dřevěný materiál 

pro nosné i nenosné konstrukce. Společně se dřevem mohou být použity i další materiály 

na bázi dřeva. Je důležité si uvědomit, že nelze za dřevostavbu považovat každou stavbu, 

ve které byly použity dřevěné konstrukce pouze pro nezbytně nutnou součást stavby. 

Ty součásti totiž nemusí být po dokončení stavby viditelné. 

3.3.1 Využití dřeva ve stavebnictví v České republice 

Místo dřeva jsou stále preferovány ekologicky méně vhodné materiály jako plasty, 

železo a beton. Jejich výroba  bohužel zatěžuje životní prostředí daleko více než je tomu 

u dřeva. [16] 

3.3.2 Druhy dřevostaveb 

Obecně se dá říci, že existují čtyři druhy dřevostaveb. Jedná se o: 

 masivní dřevostavby (sruby a „roubenky“) – zdi se skládají ze silných trámů 

či kulatin – vodorovně kladených; 

 masivní dřevostavby (panelové dřevostavby) – moderní varianta srubů 

využívající panely z masivního dřeva; 

 sendvičové konstrukce – (stěny, stropy a střešní desky jsou vyrobeny 

ve výrobních linkách, ty se poté jen smontují na místě stavby; jedná 

se o dvě dřevěné desky, mezi kterými je vložena izolační vrstva z minerální 

vlny); 

 dřevostavby trámové – skelet z trámů, fošen či hranolů (podobným stylem 

jako jsou postaveny krovy z masivních trámů, je postaven celý dům). 
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4 Dynamika požáru v uzavřených prostorech 

Dostatečnou mírou se tomuto tématu věnuje bakalářská práce Modely požáru 

a jejich uplatnění při zjišťování příčin bytových požárů [5]. Většina následujících 

informací je užita právě z této práce. 

U požárů v uzavřených prostorech dochází ke složité výměně plynů v místě 

hoření i v jejím okolí. Výměna plynů je závislá na několika kritériích, mezi které patří 

například: 

• světlá výška místnosti, 

• požární zatížení, 

• směr a rychlost větru, 

• tlak vzduchu, 

• velikost přívodních (vstupních) a odváděcích (výstupních) otvorů. 

Pokud do objektu není nějakým způsobem umožněn přístup vzduchu, pak místnost 

či místnosti, ve kterých požár probíhá, jsou postupně zaplňovány zplodinami hoření. 

To způsobuje mírné zvýšení tlaku uvnitř daného prostoru, dojde ke snížení obsahu kyslíku 

v místnosti a následnému zpomalení rychlosti hoření. 

Pomocí pokusů a různých měření bylo zjištěno, že největší část uvolněného tepla 

z požáru v uzavřených prostorech se do okolí sdílí konvekcí (prouděním). Pokud však 

teplota v prostoru dosáhne vyšších hodnot, řádově cca 800 °C [18], je již teplo sdíleno 

největší mírou radiací (sáláním, zářením). Sdílení tepla kondukcí (vedením) má u těchto 

požárů velmi nepatrný vliv, neboť požár je ohraničen pevnými materiály (zdivo apod.), 

které mají relativně dobré izolační vlastnosti a tepelná ztráta kondukcí při probíhajícím 

požáru je minimální. 

Při požáru jsou produkty tzv. pyrolýzy (tepelného rozkladu materiálů) následně 

smíchány se vzduchem. Takto je vytvořen kouř (zplodiny hoření). Ten obsahuje látky 

běžně se vyskytující v ovzduší (dusík (N2), oxid uhličitý (CO2) a vodní pára (H2O)). 

Obsahuje však také látky toxické: oxid uhelnatý (CO), oxid siřičitý (SO2) a oxid fosforečný 
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(P4O10). Dále pak oxidy dusíku (NxOx), fosgen (CCl2O), fluorovodík (HF), sirovodík 

(H2S), chlorovodík (HCl) a další látky. 

Další negativní vlastnost kouře je určena podílem pevných složek (částic) v kouři, 

tzv. saze. Čím vyšší je podíl sazí, tím vyšší je optická hustota kouře a tím horší jsou 

podmínky pro protipožární zásah, popřípadě evakuaci osob. 

Mezi tři podstatné nebezpečí, které jsou spojeny s vývinem zplodin hoření patří 

[18]: 

• toxicita, 

• vysoká teplota, 

• hořlavost produktů hoření. 

Tyto vlastnosti způsobují ztráty na životech, přenos požáru po objektu či výskyt 

speciálních jevů, které se při požárech v uzavřených prostorech mohou objevit. Jedná 

se o jevy: rollover (odvalování plamenů po spodní části horké vrstvy zplodin hoření), 

flashover (náhlé prostorové zapálení všech hořlavých hmot v prostoru) či backdraft (náhlé 

okysličení požáru, který probíhá v uzavřeném prostoru, při kterém může dojít 

až k výbuchu). 
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5 Velkorozměrová požární zkouška dřevostavby 

Hodnoty, rozměry a další potřebné informace byly čerpány z dokumentu Analýza 

šíření modelu dřevostavby – Hodnocení výsledků velkorozměrové zkoušky modelu 

dřevostavby [8].  

Pro velkorozměrovou požární zkoušku požáru dřevostavby byl vystaven 

jednopodlažní objekt. Ten byl rozdělen příčkou na dvě místnosti – obytná místnost 

(prostor) a místnost kuchyně. 

5.1 Základní rozměry dřevostavby 

Půdorysné rozměry této stavby byly 4,00 x 5,50 m. Světlá výška objektu byla 

2,50 m. Na následujícím obrázku (Obr. č. 1) je zobrazen půdorys objektu dřevostavby, 

rozměry jsou uvedeny v mm. 

 

Obr. č. 1 – Půdorys dřevostavby [8] 
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5.1.1 Místnost kuchyně 

První z místností představující místnost kuchyně měla půdorysnou plochu 5,50 m
2
. 

V této místnosti se nacházelo okno, jehož výška byla 1,44 m, šířka 0,98 m. Výška parapetu 

tohoto otvoru byla 0,35  m. Do této místnosti byly umístěny vchodové dveře o výšce 

2,13 m a šířce 1,10 m. V těchto dveřích se nacházel otvor, jehož šířka byla 0,60 m a výška 

0,55 m. Spodní hrana tohoto otvoru se nacházela ve výšce 0,48 m. Dveře byly orientovány 

na západní světovou stranu. Celkový objem místnosti činil 13,75 m
3
. Dispozice místnosti 

je přehledněji zobrazena na obrázku (Obr. č. 6). 

5.1.2 Obytný prostor 

Druhá z místností představující obytný prostor měla půdorysnou plochu 12,00 m
2
, 

celkový objem místnosti činil 30 m
3
. Do této místnosti vedl pouze průchod z místnosti 

kuchyně a okno. Na toto okno byl  z vnější strany napojen tubus o délce 3,00 m a průřezu 

0,70 x 0,70 m. Jeho spodní hrana byla ve výšce 0,80 m. Tubus byl vytvořen z desek typu 

Fermacell a sloužil k odvodu zplodin hoření z dřevostavby. Do tohoto tubusu bylo vloženo 

zařízení, které měřilo rychlost proudění zplodin hoření. Ve stejném místě byla umístěna 

sonda, která byla napojena na analyzátor plynů zplodin hoření. Dispozice místnosti 

je přehledněji zobrazena na obrázku (Obr. č. 6). 

5.2 Skladba obvodových stěn, stropu, podlahy a příček 

Na výstavbě dřevostavby se podílely dvě firmy, kdy každá firma dodala jiný 

stavební systém. Z tohoto důvodu byly obvodové stěny rozděleny. Severní a východní 

stěna byla vystavena dle systému Steico (Obr. č. 2), západní a jižní stěna byla vystavena 

dle systému RD Rýmařov (Obr. č. 3). Na tomto obrázku je vidět i tubus, který byl napojen 

z vnější strany na okno z obývacího prostoru. 
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Obr. č. 2 – Stěny dle systémů RD Rýmařov – západní a jižní stěna objektu [8] 

 

 

Obr. č. 3 – Stěny dle systému Steico – severní a východní stěna objektu [8] 

Na následujících obrázcích (Obr. č 4 a č. 5) je schematicky znázorněna skladba 

obvodových stěn [8]. Pod každým obrázkem je seznam jednotlivých vrstev. Přesná skladba 

a podrobnější informace o skladbě obvodových stěn se nachází v tabulce v příloze 

(Příloha A, této diplomové práce). V těchto tabulkách je uvedena i tloušťka jednotlivých 

vrstev v milimetrech. 
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Obr. č. 4 – Obvodová stěna RD Rýmařov – schéma [8] 

Skladba obvodové stěny RD Rýmařov (Obr č. 4) je následovní: 

1. Sádrovláknitá deska; 

2. Předstěna, rám z hranolů + minerální tepelná izolace; 

3. Parní zábrana; 

4. Dřevěný rám smrkový + minerální tepelná izolace; 

5. Sádrovláknitá deska; 

6. Fasádní polystyren. 

 

Obr. č. 5 – Obvodová stěna STEICO – schéma [8] 

Skladba obvodové stěny STEICO (Obr č. 5) je následovní: 

1. Vnitřní malba; 

2. Sádrovláknitá deska; 

3. Tepelná dřevovláknitá izolace; 

4. Rám pro tepelnou izolaci – smrkový; 

5. Tepelná dřevovláknitá izolace; 

6. Dřevěná fasáda. 
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5.3 Nahodilé požární zatížení a dispozice dřevostavby 

V ČSN 730802 [3] a vyhlášce č. 246/2001 Sb. [1] je uvedena normovaná hodnota 

nahodilého požárního zatížení bytového prostoru, která činí 40 kg/m
2
. Při této zkoušce 

bylo žádoucí nahodilé požární zatížení dodržet na této hodnotě. 

Na následujícím obrázku (Obr. č. 6) je možno vidět schematicky rozmístění 

nábytku, hraniček se dřevem a dalším materiálem. Legenda k obrázku je uvedena v tabulce 

(Tab. č 1). 

 

Obr. č. 6 - Schéma dispozice objektu [8] 
 

Tab. č. 1 – Legenda – rozmístění objektu [8] 

1) – hranice ze dřeva   8) – hranice ze dřeva 

2) – hranice ze dřeva   9) – hranice ze dřeva 

3) – motorový olej v láhvi 10) – skříň (dveře jednoramenné) 

4) – plynová náplň do zapalovačů v láhvi 11) – skříň (dveře dvouramenné)  

5) – jedlý olej v láhvi 12) – pohovka 

6) – lak na vlasy v láhvi 13) – stůl 

7) – nitro ředidlo v láhvi 14) – židle 
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V místnosti kuchyně byly z  důvodu dodržení nahodilého požárního zatížení 

naskládány hranice ze smrkových hranolů o rozměrech 40 x 60 mm. Dle výpočtů dosáhlo 

skutečné nahodilé požární zatížení hodnoty 43 kg/m
2
. Tato mírná odchylka je ve výpočtech 

bezpředmětná.  V této místnosti byla také na vnitřní příčku nad hranicí ze smrkového dřeva 

umístěna polička, na které bylo položeno několik prostředků denní potřeby (viz obr. č. 7). 

Jednalo se o láhev ředidla, laku na vlasy, jedlého oleje, plynové náplně do zapalovačů 

a motorového oleje. Záměrem bylo zjistit, jak tyto prostředky přispějí k rozvoji požáru 

a jak se budou v jeho přítomnosti chovat. 

 

Obr. č. 7 – Prostředky denní potřeby [8] 

V obývacím prostoru bylo nahodilé požární zatížení tvořeno především nábytkem.    

V prostoru byla umístěna čalouněná sedačka s dřevěnou konstrukcí, konferenční stůl, židle 

z masivního dřeva a šatní skříň z dřevotřísky. Bylo však opět potřeba umístit hranici 

z dřevěných hranolků stejného rozměru jako v místnosti kuchyně, aby hodnota nahodilého 

požárního zatížení dosáhla hodnoty 40 kg/m
2
. Dle výpočtů dosáhlo skutečné nahodilé 

požární zatížení hodnoty 41 kg/m
2
. Tato mírná odchylka je, stejně jako v místnosti 

kuchyně ve výpočtech zanedbatelná. 

Do prostoru dřevostavby byl vložen koberec, jehož celková hmotnost byla 24 kg 

a nábytek, který se běžně vyskytuje v domácnostech. Hmotnosti jednotlivých kusů nábytku 

jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. č. 2). 
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Tab. č. 2 – Hmotnost nábytku [8] 

Nábytek Hmotnost [kg] 

Pohovka 72 

Šatní skříň 88 

Skříň 48 

2 x židle 2 x 4 

Konferenční stůl 14 

Dřevěné hranoly 418 

 

Na následujících obrázcích (Obr č. 8 a č. 9) je možno vidět rozmístění nábytku 

a dřevěných hranolů v obývacím prostoru objektu dřevostavby. 

 

 

Obr. č. 8 – Obývací prostor – dřevěné hranoly [8] 

 

Obr. č. 9 – Obývací prostor – nábytek [8] 
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Na následujících obrázcích (Obr. č. 10 a č. 11) je možno vidět umístění dřevěných 

hranolů v místnosti kuchyně a u dveří mezí obývacím prostorem a kuchyní. 

  

Obr. č. 10 – Místnost kuchyně [8]   Obr. č. 11 – Dveře mezi obývacím prostorem a kuchyní [8] 

5.4 Materiály pro výpočet požárního zatížení 

Pro výpočet požárního zatížení byly použity tyto materiály [8]: 

 smrkové dřevo o objemové hustotě 455 kg/m
3
 a výhřevnosti 17 MJ/kg, 

 dřevotříska o objemové hustotě 600 kg/m
3 

a výhřevnosti 17 MJ/kg, 

 dubové dřevo o objemové hustotě 660 kg/m
3 

a výhřevnosti 20 MJ/kg, 

 polyuretan o objemové hustotě 40 kg/m
3 

a výhřevnosti 27 MJ/kg, 

 polyester o objemové hustotě 1370 kg/m
3 

a výhřevnosti 27 MJ/kg, 

 technický líh o objemové hustotě 789 kg/m
3 

a výhřevnosti 25 MJ/kg. 

5.5 Průběh zkoušky 

Objekt dřevostavby byl zapálen ve čtvrtek 22. dubna v 11 hodin 19 minut. Tento 

čas byl pro velkorozměrovou požární zkoušku čas 0. Níže jsou vypsány důležité 

skutečnosti, které nastaly při požáru dřevostavby. 

 Čas 0 – počátek požární zkoušky: Pro snazší zapálení objektu byl použit 

jako pomocný prostředek technický líh o objemu 1 litr. Ten byl nalit 

do plechové vaničky pod dřevěnými hranoly v místnosti kuchyně a zapálen 
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pomocí plynového zapalovače. Místo zapálení ukazuje následující obrázek 

(Obr. č. 12). Pro přehlednost je vložen i obrázek z modelu, kde červený 

čtverec označuje místo zapálení (Obr. č. 13). 

 

Obr. č. 12 – Místo zapálení [8] 

 

 

Obr. č. 13 – Místo zapálení – model 

 

 8. minuta (470 s): Dochází k intenzivnímu vývinu zplodin hoření. 

 12. minuta (670 s): V tento okamžik došlo k prasknutí okenní tabule 

v místnosti kuchyně. Aby se zachoval směr toku zplodin hoření, byla 

připravena dřevěná zástěna, kterou hasiči přistavili ke zdi, aby opět uzavřela 

okenní otvor. Tato operace trvala cca 30 s. 
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 20. minuta (1190 s): Dochází k pozvolnému prohoření krycí zástěny. 

 23. minuta (1360 s): Objekt dřevostavby přechází do třetí fáze požáru.  

 34. minuta (2020): Začíná hořet vnější plášť budovy. 

 50. minuta (3000 s): Doba, ve které končí hodnocení požáru dřevostavby 

pro účely této diplomové práce. 

 57. minuta (3380 s): Dochází k prohoření tubusu napojeného z vnější strany 

na okno z obývacího prostoru dřevostavby. 

 64. minuta (3800 s): Hašení objektu, konec velkorozměrové zkoušky požáru 

dřevostavby. 

5.6 Doplňující informace o velkorozměrové zkoušce 

Při přípravě na realizaci velkorozměrové zkoušky požáru dřevostavby byl záměr 

umístit před otvor ve vstupních dveřích přetlakový ventilátor, který bude vhánět 

do vnitřního prostoru čerstvý vzduch, ale hlavně bude usměrňovat tok zplodin hoření 

požadovaným směrem. Od použití přetlakového ventilátoru se nakonec upustilo, jelikož 

neměl zásadní vliv na usměrnění toku plynů v objektu dřevostavby. Ovšem otvor, kterým 

měl vhánět přetlakový ventilátor čerstvý vzduch do objektu ve vstupních dveřích, byl 

ponechán. Tento otvor měl rozměry (šířka x výška) 0,60 x 0,55 m, jeho spodní hrana 

se nacházela ve výšce 0,48 m od podlahy objektu. 
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6 Měření hodnot pomocí termočlánků a dalších zařízení 

Data pro tuto kapitolu byly čerpány z dokumentu Analýza šíření modelu 

dřevostavby – Hodnocení výsledků velkorozměrové zkoušky modelu dřevostavby [8].  

Jedním ze záměrů velkorozměrové zkoušky požáru dřevostavby bylo zjištění 

požární odolnosti jednotlivých konstrukcí. Dále zaznamenat teplotu a další veličiny 

(např. tlak v prostoru či rychlost zplodin hoření) v různých částech dřevostavby při požáru. 

Ke každému měřícímu zařízení (včetně termočlánků) vedl kabel zapojený do počítače, 

do kterého se ukládaly veškerá měřená data. 

Pro lepší přehlednost, snazší orientaci a možnost náhledů na dřevostavbu 

z půdorysu již jsou v následujícím textu použity obrázky ze softwaru pro matematické 

modelování požáru – Pyrosim.  

6.1 Termoelektrické články (THCP) 

Pro záznam teplot požáru dřevostavby bylo použito celkem 60 termočlánků. 

Zaznamenávána byla teplota prostoru požáru, teploty na povrchu konstrukcí a také 

ve vybraných průřezech konstrukce dřevostavby. Teploty byly měřeny prostřednictvím 

drátových termočlánků typu K, který je schopen zaznamenávat teplotu – 200 až + 1250 °C. 

Průměr drátu pro tyto termočlánky byl 0,5 mm. 

Na následujících obrázcích jsou pozice termočlánků znázorněny vyplněným 

kruhem žluté barvy. U každého kruhu je název termočlánku (popř. skupiny termočlánků). 

Umístění termoelektrických článků v obývacím prostoru, které měřily teploty 

vertikálními profily a teploty u stropní konstrukce jsou uvedeny v příloze (Příloha B, 

této diplomové práce). 

Kromě níže zmíněných termoelektrických článků (kapitoly 6.1.1 až 6.1.3 této 

diplomové práce) bylo v objektu umístěno pět termoelektrických článků na poličce 

u každého prostředku denní potřeby. Záznamem hodnot mělo být snadno zjistitelné, kdy 

která láhev začala hořet a přispěla k rozvoji požáru. Těchto pět termočlánků mělo označení 

P1 (nitro ředidlo), P2 (lak na vlasy), P3 (slunečnicový olej), P4 (plyn do zapalovačů) 

a P5 (motorový olej). 
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6.1.1 Měření vertikálními profily 

Pro záznam teplot v různých výškových úrovních byly použity 4 řetězy zavěšené 

ze stropní konstrukce. Umístěny byly do čtyř míst obývacího prostoru. Na každém z nich 

bylo uchyceno 5 termočlánků v předem stanovených výškách. Řetězy byly označeny R1Tx 

až R4Tx, kde za x se dosadilo číslo, dle výškové pozice jednotlivých termočlánků 

(viz obr. č. 14).  

 

Obr. č. 14 – Umístění stropních THCP a řetězů 

 

6.1.2 Měření teplot nosných konstrukcí 

V nosných konstrukcích probíhalo měření pomocí termočlánků umístěných 

do průřezu stavebních konstrukcí a na jejich povrchu (viz obr. č. 15). Záměrem bylo 

zjištění teplotního profilu na povrchu obvodové konstrukce a v jejich jednotlivých 

vrstvách. Toto měření se provedlo celkem na čtyřech místech. Dvě z nich byly v plných 

obvodových stěnách (označeny O1.01 až O1.05 a O2.01 až O2.04). Třetí na místě styku 

dvou obvodových stěn (označeny O2.05 až O2.09). Veškeré tyto termočlánky se nacházely 

ve výšce dvou metrů nad úrovní podlahy.  
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Obr. č. 15 – Umístění THCP – nosné konstrukce 

Na následujících obrázcích (Obr. č. 16 a č. 17) lze vidět umístění termočlánků 

uvnitř stěny systému Steico (severní stěna obývací místnosti). 

 

Obr. č. 16 – Umístění THCP uvnitř severní stěny v modelu 

 

Obr. č. 17 – Umístění THCP uvnitř stěny systému Steico – výkres [8] 

Na následujících obrázcích (Obr. č. 18 a č. 19) lze vidět umístění termočlánků 

uvnitř stěny systému RD Rýmařov (jižní stěna obývací místnosti). 

 

Obr. č. 18 –Umístění THCP uvnitř jižní stěny v modelu 
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Obr. č. 19 – Umístění THCP uvnitř stěny systému RD Rýmařov – výkres [8] 

 

Dále se toto měření provedlo v nadpraží okna v místnosti kuchyně, a to šesti 

termočlánky (označeny O1.06 až O1.11). Jejich půdorysná pozice byla ve středu okna 

(viz obr. č. 20). Nejníže položený termočlánek byl umístěn ve výšce 1,45 m. Pozice dalších 

jsou okótovány v obrázku. Hodnoty jsou udávány v milimetrech.  

 

Obr. č. 20 – Umístění THCP v nadpraží okna 

6.1.3 Teplotní profily uvnitř a u stropní konstrukce 

Další částí měření bylo zaznamenání změny teplot u stropní konstrukce a v jejich 

vnitřních částech. Z tohoto důvodu bylo u stropní konstrukce v obývacím prostoru 

umístěno 5 termočlánků (viz obr. č. 14), které snímaly změnu teploty (označeny byly 

dle umístění S1 až S5). Standardně se hodnoty těchto pěti termočlánků zprůměrňují 

a výstupem je jeden graf. 
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Termočlánky zavedené do průřezu stropní konstrukce nesly označení PS2.1 

až PS2.5, jejich záznam však nebyl pro tuto diplomovou práci použit.  

6.2 Další měřící a záznamové zařízení 

Vyjma záznamu změny teplot v závislosti na čase byly u velkorozměrové zkoušky 

požáru dřevostavby zaznamenávány další hodnoty. Jednalo se o měření hustoty tepelného 

toku, tlakových rozdílů v prostoru a záznam infračervenou termokamerou. 

Dále byl v objektu umístěn určitý počet videokamer, který snímal průběh požáru 

uvnitř dřevostavby. Celý požár byl také zaznamenán třemi kamerami z vnějšku. 

6.2.1 Hustota tepelného toku 

Hustota tepelného toku byla měřena radiometry. V každé z místností byly umístěny 

čtyři. V místnosti kuchyně byly tři umístěny ve výšce 1,3 m, 1,4 m a 1,8 m, nad hranicí 

z dřevěných hranolů. Čtvrtý byl umístěn naproti poličky s prostředky denní potřeby 

ve výšce 0,6 m. V obývacím prostoru byly tři radiometry umístěny ve výšce 1,1 m, 1,2 m 

a 1,8 m a čtvrtý byl umístěn uprostřed severní stěny ve výšce 1,8 m. Hustota tepelného 

toku byla vždy měřena v úrovni povrchu stěny. 

Šest kusů radiometrů snímalo tzv. radiační teplotu (označeny BR 1 až BR 6) a dva 

byly typu Boelter Schmidt (označeny RAD 53 a RAD 54).  Schématické označení umístění 

radiometrů se nachází na následujícím obrázku (obr. č. 21). 

 

Obr. č. 21 – Umístění radiometrů 
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6.2.2 Tlakové rozdíly v prostoru 

Pomocí diferenčního tlakoměru byly měřeny tlakové gradienty na začátku zkoušky 

v místnosti kuchyně, poté se tato sonda přesunula do druhé místnosti – obytného prostoru. 

Tyto sondy byly umístěny ve výšce 0,2 m a 2,3 m. 

6.2.3 Rychlost proudění zplodin hoření 

V tubusu umístěném z vnější strany na okně z obývacího prostoru byla prandtlovou 

trubicí, ve vzdálenosti dvou metrů od objektu, měřena rychlost proudění zplodin hoření. 

Ve stejném místě byla umístěna sonda, která byla silikonovou hadičkou zapojena 

na analyzátor plynů zplodin hoření Testo 450.  

6.2.4 Kamerové záznamy 

V objektu dřevostavby byly umístěny celkem čtyři kamery. Dvě z nich byly 

„outdoorové“ a v průběhu zkoušky byly chlazeny proudící vodou. První byla umístěna 

v místnosti kuchyně (naproti poličky, na které byly umístěny prostředky denní potřeby). 

A to ve výšce 0,5 m od podlahy. Druhá byla umístěna v obytné místnosti 0,5 m od tubusu, 

taktéž ve výšce 0,5 m od podlahy. 

V místnosti kuchyně byla též umístěna kamera v rohu na podlaze. Ta umožňovala 

okamžitým přenosem záznamu sledování průběhu požáru v místnosti. Kamera stejného 

druhu byla i v obývacím prostoru ve výšce cca 1 m nad pohovkou. 

Z vnějšku byl průběh velkorozměrové zkoušky požáru dřevostavby snímán 

termokamerou. Ta snímala okno ze severní strany a dveře ze západní strany objektu. 
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7 Matematické modelování požáru 

Matematické modelování požáru je komplikované odvětví využívající pro svou 

realizaci především výpočetní techniku. Základem tohoto druhu modelování je výpočetní 

metoda tzv. CFD – computational fluid dynamics (viz kapitola 7.1 této diplomové práce). 

Matematický model [13] je abstraktní model, který je užíván k popisu systému. 

Reprezentuje základní charakteristické rysy existujícího systému či systému, který bude 

v budoucnu konstruován. Matematické modely mají mnoho forem. Ať už se jedná 

o dynamické či statistické modely, diferenciální rovnice nebo teoretické modely. 

Tyto a další typy modelů se mohou překrývat a zahrnovat různé abstraktní struktury. 

Matematický model [13] obvykle popisuje systém pomocí proměnných a souboru 

rovnic. Ty stanovují vztahy mezi jednotlivými proměnnými. Proměnné mohou nabývat 

různých druhů hodnot. Například: 

 reálná čísla, 

 celá čísla, 

 booleovské hodnoty nebo 

 řetězce. 

Tyto proměnné reprezentují vlastnosti systému, mají podobu naměřených 

systémových výstupů, signálů, časových údajů, počtů apod. Matematické modely 

zprostředkují uživateli výsledky, které jsou většinou numerické. Obvykle bývají 

srovnávány s pozorovatelnými výstupy fyzikálních systémů. 

7.1 Computational fluid dynamics – CFD 

Pro matematické modelování požárů je užívána metoda CFD. Jedná se o výpočetní 

metodu [19], která je založena na dynamickém proudění tekutin (látky nacházející 

se v kapalném či plynném skupenství). Využívá tzv. Navierovy-Stokesovy rovnice. Pomocí 

této metody výpočtu lze počítat i s přestupem tepla, deformací materiálu, fázovými 

změnami a podobně. 
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Původně byla tato metoda užívána v medicíně, kdy znázorňovala např. proudění 

krve v žilách. Dalším vývojem začala být používána i pro jiné než medicínské účely. 

V našem případě pro matematické modelování požáru. 

Matematické modelování požáru CFD se dělí na dva základní druhy. Jedná 

se o modelování deterministické (řešení matematických rovnic, popisující základní 

a chemické děje) a pravděpodobnostní (použité proměnné jsou vždy náhodné). 

Tyto dva základní druhy se opět dále dělí na další druhy modelů, viz následující 

obrázek (Obr. č. 22). 

 

Obr. č. 22 – Druhy matematického modelování požáru CFD [10] 

V současné době existuje velké množství různého softwaru pro matematické 

modelování požáru. Například software CFast, Argos či Pyrosim. Model dřevostavby 

a simulace požáru tohoto objektu byla vytvořena v softwaru Pyrosim. 

Pro potřeby této diplomové práce je důležité zmínit, že modelování dřevostavby 

bylo dle druhu deterministické a byl jím model typu pole. Matematické modelování požáru 

typu pole je časově velice náročné. Důvodem časové náročnosti je složitá tvorba modelu 

a samotná doba zpracování výpočtu. 

V moderních softwarech pro matematické modelování požárů probíhá tvorba 

modelu, výpočet i zobrazení výsledku. Přesněji řečeno, součástí softwaru pro matematické 

modelování je software pro výpočet a software pro zobrazení výsledků. 

Výstupem vytvořeného modelu je soubor s příponou „.fds“ (fire dynamics 

simulator – viz kapitola 7.2 této diplomové práce). V tomto souboru jsou uloženy veškeré 

informace o vytvořeném modelu, vlastnostech použitých materiálů, umístění hořáku, 



27 

použité zařízení pro spuštění různých funkcí apod. Pokud máme tento soubor kompletní, 

potřebujeme vypočítat samotný průběh kýžené simulace. 

Je standardem, že software pro tvorbu modelu požáru obsahuje i software 

pro výpočet simulace požáru – FDS. Doba tohoto výpočtu se odvíjí od několika faktorů, 

kterými může být: 

 velikost modelovaného objektu, 

 počet použitých materiálů a jejich vlastnosti, 

 požadovaná délka simulace apod. 

U matematických modelů typu pole se doba výpočtu odvíjí především od počtu 

uživatelem zvolených kontrolních objemů. Kontrolními objemy není myšleno nic jiného, 

než rozdělení prostoru na určité množství krychlí či kvádrů, ve kterých modelování 

probíhá. Čím méně je kontrolních objemů, tím kratší dobu bude výpočet trvat, avšak tím 

méně kvalitní simulace bude (podobně jako množství megapixelů u digitální fotografie). 

Nejvhodnější je představit si námi zvolený prostor, který si pomyslně rozdělíme jako 

Rubikovu kostku. Ta se skládá z 27 krychlí. Výpočet by tedy probíhal pro 27 kontrolních 

objemů. Pokud bychom zdvojnásobili počet kontrolních objemů, doba výpočtu simulace 

by se nejen zdvojnásobila, ale exponenciálně by vzrostla.  

Po dokončení výpočtu má uživatel k dispozici několik souborů s velkým počtem 

číselných výsledků. Ty jsou tabelovány a zkušený uživatel, který se již vyzná v těchto 

hodnotách, může pracovat přímo s nimi. Pokud však je jeho záměrem zobrazit výsledky 

v grafické či „animované“ simulaci, je zapotřebí ještě dalšího softwaru. Tím je například 

software Smokeview (viz kapitola 7.3 této diplomové práce). 

7.2 Fire dynamics simulator – FDS 

Jedná se o nekomerční software [15], který je postaven na výpočetní technice CFD. 

Tento software je od roku 2000 volně přístupný veřejnosti. Je vhodný pro simulaci různých 

scénářů požáru. Uplatňuje se například při simulaci šíření plamene po povrchu těles 

či přenosu tepla a zplodin hoření. 
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7.3 Smokeview 

Jak již bylo částečně zmíněno výše (závěr kapitoly 7 této diplomové práce), 

software Smokeview slouží pro zobrazení výsledků simulace. Po spuštění automaticky 

zobrazí vytvořený model. Uživatel si poté zvolí, který ze zadaných parametrů chce zobrazit 

a sledovat. Příklad volených parametrů: 

 vývin teploty v čase, 

 směr proudění zplodin hoření, 

 úbytek hmoty, 

 podtlak a přetlak v prostoru, 

 zobrazení plamenů atd. 

Možných sledovaných parametrů je nepřeberné množství a pokud by software 

automaticky provedl výpočet pro všechny, časová náročnost by byla neúnosná. Z tohoto 

důvodu si každý uživatel, před započetím samotného výpočtu simulace, zvolí jen 

ty parametry, které chce sledovat, popř. ty, které mají být výsledkem jeho práce. 
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8 Způsob ověřování matematických modelů požáru 

Od vzniku matematických modelů požárů vyvstala na mysl organizacím, 

které se věnují této problematice, otázka: „Jak přesné jsou výsledky (předpovědi) těchto 

modelů?“ [14]. Postupem času, kdy systematické ověřování platnosti existujícího softwaru 

pro modelování požárů bylo nedostatečné (navíc v několika zemích již byly vydány 

normy, které kladly důraz na numerické simulace průběhu požáru), vznikl požadavek na 

směrnici. Tato směrnice měla projektantům poskytnout informaci, který software je možno 

použít a jaké jsou limity modelů [17]. 

V roce 1995 [13] byly navrženy a přijaty první pravidla pro hodnocení programů. 

Bylo založeno několik před-normalizačních skupin, které vytvořily ověřovací program. 

Tento program byl určen pro poskytování objektivních hodnocení deterministických 

požárních modelů. Zároveň určoval jejich použitelnosti. Šlo však pouze o hodnocení 

softwaru na bázi zónových modelů (viz obr. č. 22). Tyto skupiny měly za úkol především 

zvýšit důvěryhodnost softwaru pro matematické modelování požáru pro požárně 

bezpečnostní inženýrství. 

Pro ověřování a posuzování matematických modelů požárů byly vytvořeny 

následující dokumenty [13]: 

 ISO/TR 13887-3 – zpráva vydaná roku 1999; řeší posuzování a ověřování 

deterministických matematických modelů požáru; neposkytuje podrobný 

návod, popisuje postup zjištění chyb a limity modelu; 

 ASTM E1355 – řeší hodnocení schopnosti předpovědi deterministických 

matematických modelů požáru pomocí čtyř bodů: 

 zvolení modelu a požárního scénáře, 

 stanovení, zda je vhodně použit předpoklad modelu, 

 stanovení numerické přesnosti, 

 určení množství nejistot a přesnosti výsledků modelu 

u podobných požárních scénářů při předpovídaném průběhu 

událostí. 
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 ISO 9000 – normy řady 9000 se sice zabývají především hromadnou 

výrobou, ovšem řeší též tvorbu softwaru pro matematické modelování 

požáru; 

8.1 Verifikace 

Cílem verifikace [13] je ověření, zda software vyhovuje určitým požadovaným 

specifikacím. Zkontrolováno musí být kompletní modelovací prostředí – zdroje, teorie, 

předpoklady, algoritmy, kód z hlediska fyzikální reprezentace a matematické přesnosti [6]. 

Verifikace je do většiny softwaru pro matematické modelování požáru vnořená, například 

[13]: 

 Statické ověřování – prováděno v každé fázi vytváření modelu (nevyžaduje 

spuštění počítání); 

 Dynamické ověřování – kontroluje vlastnosti vytvářeného modelu 

při spuštění výpočtu; 

8.2 Validace 

Cílem validace [13] je ověření, zda je software správně specifikován a pro užitý 

soubor vstupních dat udává správnou předpověď. Je jí testována shoda mezi chováním 

modelu a řešeným skutečným problémem, který je modelován. Žádný software nemůže být 

100 % validní, tudíž snahou každého řešitele matematického modelování požáru je přiblížit 

se co nejblíže reálné situaci, která je modelována. 

Znalost hranic použitelnosti předpovědních schopností modelu poskytuje náležitou 

důvěru v získané výsledky [6]. 

Podrobnější přehled ověřování a posuzování matematických modelů (validace 

a verifikace) požárů dle jednotlivých organizací se nachází v příloze (Příloha C, této 

diplomové práce). 
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8.3 Výklad verifikace a validace pro tuto diplomovou práci 

Pro tuto diplomovou práci byl zvolen následující výklad verifikace a validace [5]: 

 Verifikace: Stanovuje správnost řídících rovnic, včetně předpokladů jak 

bude model probíhat. Tento proces je poté aplikován na celou řadu 

specifických problémů, jimiž se model zabývá. 

 Validace: Představuje kontrolu matematického modelu požáru. Jeho 

správnou fyzickou reprezentaci a matematickou přesnost pro konkrétní 

rozsah aplikací. Dále představuje systém kontroly teoretického základu 

a vhodnost odhadů užitých v modelu. Zaručuje, že model neobsahuje žádné 

nepřijatelné matematické chyby a byl srovnán s experimentálními daty. 

Předpokládaný průběh událostí je tedy relativně shodný s reálnou situací. 
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9 Matematický model požáru dřevostavby 

V softwaru Pyrosim byl vytvořen model požáru dřevostavby. Záměrem bylo ověřit 

(validovat), zda je tento software schopen přiblížit se zkoumanými parametry skutečnému 

požáru dřevostavby. Z tohoto důvodu bylo velice důležité vytvořit model dřevostavby 

do sebemenšího možného detailu. Ať už šlo o rozměry objektu, dřevěných hranolů, 

nábytku nebo též skladby sendvičových konstrukcí obvodových a vnitřních stěn, umístění 

nábytku, použité materiály, použité detektory apod. 

Tvorba byla časově velice náročná, především pak samotný výpočet průběhu 

požáru. Neboť i zkušební výpočty v menší kvalitě, kdy byl model již skoro hotov, trvaly 

až 24 hodin v běžném osobním počítači. Z tohoto důvodu se zpočátku, při prvotních 

výpočtech, zkoušela hořlavost jednotlivých materiálů pouze v malém měřítku. 

Doba simulace, která byla v této diplomové práci hodnocena je 50 minut (3000 s), 

poté již nebyly data zcela použitelné. 

9.1 Materiály užité v modelu 

Nejdůležitějším faktorem při tvorbě modelu bylo zachovat veškeré detaily 

skutečného objektu dřevostavby. Z tohoto důvodu vlastnosti materiálů v modelu musely 

svými vlastnostmi co nejpřesněji reprezentovat materiály použité pro tvorbu skutečné 

dřevostavby. Mezi tyto vlastnosti patří například měrná hmotnost [kg/m
3
], emisivita [-], 

spalné teplo [kJ/kg], specifické teplo [kJ/(kg
.
K)], tepelná vodivost [W/(m

.
K)], absorpční 

koeficient [1/m] atd. Většina z těchto hodnot byla známá z projektu dřevostavby, ostatní 

neznámé byly automaticky určeny softwarem Pyrosim, dle vlastností materiálů na jejichž 

bázi byl nový materiál vytvořen. 

9.2 Doplňující informace o modelu 

Oproti skutečné velkorozměrové zkoušce byly při modelování dřevostavby 

do modelu přidány termoelektrické články a další detekční zařízení a funkce, které plní 

určité specifické činnosti. 

Jedna z těchto funkcí vytvoří v modelu utěsňovací desku, která uzavřela i při reálné 

zkoušce v čase 11 minut 48 sekund (708 s) z vnější strany okno vedoucí do místnosti 
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kuchyně, aby byl zachován požadovaný směr toku plynů. Zejména pak zplodin hoření. 

Tato utěsňovací deska byla předem připravena, jelikož se počítalo s tím, že se okenní 

tabule při probíhajícím požáru rozbije. V modelu se odstraní konstrukce znázorňující 

okenní tabuli v čase 11 minut 10 vteřin (670 s ). Doba, při které došlo k nežádoucímu toku 

zplodin hoření tedy trvala pouze 38 s. Tyto časy byly získány z videozáznamu 

velkorozměrové požární zkoušky. 

Největším nedostatkem matematického modelování požárů je vliv okolních 

klimatických podmínek, které jsou relativní a mění se nahodile. Především pak vítr, jehož 

směr proudění zásadně ovlivňuje průběh požáru. U velkorozměrové zkoušky požáru 

dřevostavby se měnil směr toku proudění zplodin hoření a dalších plynů. Tím také došlo 

k neustálým změnám okysličování požáru. Do matematického modelu požáru se dá vložit 

ventilace v požadovaném směru, ale pouze s konstantní rychlostí větrání, což je z tohoto 

hlediska nedostatečné. 
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10 Výsledky 

Velkorozměrová zkouška požáru dřevostavby poskytla množství různých 

naměřených hodnot. Bohužel některé výsledky modelace nebyly správně vypočteny nebo 

nebylo možné je do modelu umístit, tudíž nebyly v této diplomové práci hodnoceny. 

V příloze (Příloha D, této diplomové práce) je uveden seznam všech detekčních 

a měřících zařízení, u kterých je uvedeno, zda jsou data k dispozici a zda byly v této 

diplomové práci hodnoceny či nikoliv. 

Subjektivním hlediskem lze říci, že více než dvě třetiny (23 ze 33) hodnocených 

meřících zařízeních umístěných v modelu, má hodnoty shodné s naměřenými hodnotami 

reálné zkoušky. Z tohoto důvodu lze hodnotit software pro matematické modelování 

požáru pozitivně. 

10.1 Nehodnocené měřící zařízení 

Měřící zařízení, které nebyly hodnoceny v této diplomové práci jsou téměř všechny 

termočlánky, které byly v modelu umístěny do stavebních konstrukcí (horizontálních 

i vertikálních). Při zpracování výsledků simulace bylo zjištěno, že kromě termočlánků 

O1.01, O2.01 a O2.02, zůstaly u ostatních čidla na výchozí hodnotě 20 °C. Tato chyba 

je způsobena právě umístěním do konstrukce, neboť i když při simulaci požáru dochází 

k odhořívání materiálu, termočlánky se chovají stále, jako by byly vloženy do inertního 

materiálu. 

Dále se nepodařilo získat hodnoty zaznamenávající tepelný tok v objektu. Software 

pro matematické modelování požáru na čidlech tento parametr nezaznamenal. 

Anemometr (přístroj pro měření rychlosti proudění plynů) byl hodnocen pouze 

do času cca 37 minut (2200 s). Po této době již došlo v objektu k prohoření stěn 

a k výměně plynů v takovém rozsahu, že anemometr zaznamenával nereálné hodnoty.  

10.2 Porovnání výsledků 

V příloze (Příloha E, této diplomové práce) je zobrazen určitý počet dvojic 

fotografií, na kterých je možno vidět porovnání animované simulace a reálného požáru. 
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Následující podkapitoly se zabývají pouze některými z výsledných grafů, ostatní 

jsou umístěny v příloze (Příloha F, této diplomové práce). V každém grafu jsou dvě křivky. 

Modrá křivka znázorňuje výsledky skutečné velkorozměrové zkoušky a růžová křivka 

výsledky simulace matematického modelu. 

10.2.1 Výsledky – Stropní konstrukce  

Následující graf (Graf č. 1) zobrazuje průměr pěti termočlánků (označených S1 

až S5), které byly umístěny u stropní konstrukce. Tyto dva grafy mají velice podobný 

průběh, v poslední třetině dokonce téměř totožný. 
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Graf č. 1 – Termočlánky u stropní konstrukce 

 

10.2.2 Výsledky – Prostředky denní potřeby 

U každé z lahví prostředků denní potřeby byl umístěn termočlánek. V následujícím 

grafu (Graf č. 2) je zobrazena teplota termočlánku, který byl umístěn u láhve s lakem 

na vlasy. V prvních 300 s jsou teploty simulace oproti reálné výrazně vyšší, poté se však 

křivky přiblíží. Kolem 1500 s se křivky opět rozdělí, však od 1800 s jsou do konce 

hodnoceného času téměř totožné.  
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Graf č. 2 – Termočlánek u láhve s lakem na vlasy 

 

10.2.3 Výsledky – Teplota povrchu stěn 

Na následujícím grafu (Graf č. 3) je křivka teploty čidla O1.01 od 500 s téměř po 

celou dobu prakticky totožná s křivkou výsledků simulace. Je vidět pouze drobné 

výchylky. 
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Graf č. 3 – Teplota vnitřního povrchu stěny obývacího prostoru (O1.01) 
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10.2.4 Výsledky – teplota vertikálních profilů 

Následující graf (Graf č. 4) zobrazuje výsledky termočlánku R2–T0, který byl 

umístěn na řetězu u skříňky s dřevěnými hranoly v obývacím prostoru. Opět je vidět, že 

křivky mají hodně podobný průběh, ovšem křivka simulace je téměř po celou dobu cca o 

50 – 70 °C nižší. 
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Graf č. 4 – Teplota vertikálního profilu  
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11 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo primárně posouzení míry shody údajů získaných 

experimentálním požárem dřevostavby s daty, které byly vypočteny matematickým 

modelem požáru typu pole (Fire Dynamics Simulator). 

Dle výkladu validace, který byl zvolen pro tuto diplomovou práci, je možno říci, 

že v mnoha ohledech byla simulace požáru dřevostavby validní. Hodnoty simulace 

se u většiny měřených parametrů skutečně přibližovaly hodnotám skutečné 

velkorozměrové zkoušky požáru dřevostavby. 

Negativně se dá hodnotit nezaznamenání tepelného toku na čidlech v simulaci. Tato 

chyba byla opravována, ovšem vyladit se nepodařila. Hodnocení tedy proběhlo výhradně 

na termoelektrických článcích.  

Při řešení diplomové práce byl také zjištěn základní nedostatek softwaru 

pro matematické modelování požárů. Tím je vliv klimatických podmínek. Tyto podmínky 

jsou relativní a mění se nahodile. V největší míře je to vítr, jehož směr proudění zásadně 

ovlivňuje průběh požáru. Pro požáry v uzavřených prostorech to platí také, neboť v době, 

kdy dojde k rozbití oken či prohoření dveří síla a směr větru začíná zásadně ovlivňovat 

průběh požáru. Stejně tak tomu bylo u velkorozměrové zkoušky požáru dřevostavby. 

V softwaru pro matematické modelování požáru není nijak řešen vliv větru v okolí. 

Do modelu se dá vložit pouze ventilace v požadovaném směru s konstantní rychlostí 

větrání, které slouží například jako vliv přetlakové ventilace. 

Matematické modelování požáru je časově velice náročné, má vysoké nároky 

na výpočetní techniku a výsledky nejsou úplně stoprocentní. Do budoucna má však 

potenciál a je možné, že bude vyvinuto na takovou úroveň, aby bylo jedním z hlavních 

hodnotících parametrů požární bezpečnosti staveb. Tato doba ovšem ještě nenastala.  
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