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Anotace 

ŠELIGA, J. Aplikace pravděpodobnostně-deterministického modelování požáru v požárním 

inženýrství. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2015. 49 s. 

Bakalářská práce se zabývá aplikací pravděpodobnostně deterministického modelu 

do požárního inženýrství. Práce se dělí na 11 kapitol. Počáteční kapitoly definují pojmy  

a vybrané parametry. Poté je nastíněno matematické modelování požáru. Rozdělení 

matematických modelů a jejich užití v dnešní době. Následné kapitoly se věnují 

pravděpodobnostně-deterministickým modelu. Konkrétně porovnání modelu BRANZFIRE 

čistě deterministického modelu a modelu B-RISK, který je pravděpodobnostně-

deterministický. Na závěr je předvedena práce s modely a shrnuty jejich výsledky pro zadané 

stavy a užití modelu v praxi. 
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ŠELIGA, J. Application of Probabilistic and Deterministic Modelling of Fire in Fire 

Engineering. Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2015. 49 p. 

Bachelor thesis deals with the application of probability deterministic model into 

fire engineering. The thesis is divided into 11 chapters. The first chapters define notions and 

other selected parameters. Then there is outlined something about mathematical modeling 

of fire, mathematical models division and their use nowadays. The following chapters are 

devoted to probabilistic-deterministic models, specifically comparing the model 

BRANZFIRE clear deterministic model and the model of B-RISK, which is probabilistic-

deterministic. At the end there is shown work with models and the summary of their results 

for specified conditions and using model in practice. 
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Úvod 

Modelování neboli simulace, jedná se o metodu, která je velmi často užívána 

v odborné a vědecké praxi pro přiblížení a pochopení, jak mnohé pozorované jevy fungují. 

Cílem modelování je napodobit chování systému, který je v zájmu pozorování. V dnešní 

době jsou modely hojně využívány. Jedná se o tzv. multioborovou aktivitu. V oboru 

požárního inženýrství se jedná o celkem rozšířenou praxi. Ovšem připravit experimentální 

zkoušku, která bude později zapálena, je ve většině případů velmi nákladné, proto se využívá 

matematického modelování požáru. Dva modely, které jsou určeny k modelování požáru, 

budou popsány v této bakalářské práci a bude provedena ukázka jejich aplikace na vzorovém 

příkladu a jeho vyhodnocení. 

Cílem této práce je popsat pravděpodobnostně-deterministické modelování požáru 

a posoudit jeho využití v technické praxi. Tato práce je rozdělena na jedenáct kapitol. První 

kapitola přiblíží čtenáři, co je to modelování, jaké jsou druhy, jak je možné modelování 

rozdělit a podle jakých kritérií se dělí. Druhá kapitola už je zaměřena na modelování 

v uzavřeném prostoru a na to jaké modely jsou využívány a jejich popis. Další dvě kapitoly 

se zabývají popisem modelů typu pole a zónových modelů a jejich využitím. Také je zde 

popsáno, jaké modely se využívají, které modely jsou aktuální a které jsou vloženy  

do archivu tedy, že se nevyvíjejí. 

Kapitola šestá popisuje deterministické modely a jejich rozdělení i samotný popis 

deterministického modelu BRANZFIRE. Následující kapitola se zabývá 

pravděpodobnostně-deterministickým modelováním a rozborem deterministického přístupu 

k problematice a pravděpodobnostním přístupem k problematice. V kapitole sedmé je také 

popsán model B-RISK s implementovaným modulem Monte Carlo, který dává programu 

prvky pravděpodobnosti. Kapitola osmá představuje instalaci a uživatelské rozhraní 

programu BRANZFIRE a B-RISK a výstupní data z těchto programů. 

V kapitole deváté je popsán model, na kterém je provedena simulace a aplikace 

modelu BRANZFIRE a B-RISK, a postup zadávání dat a popis výstupních souboru 

z programu. Další kapitola popisuje vyhodnocení výstupů pomocí grafů a jejich popisu  

a srovnání programu BRANZFIRE a B-RISK. Třetí graf v sérii ukazuje výstup 
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pravděpodobnosti výskytu dané veličiny. Závěrem práce je provedeno porovnání obou 

softwarů a jejich využití v technické praxi. 

Hlavním cílem práce je popsat pravděpodobnostně-deterministické modelování  

včetně jeho využití v technické praxi a provést simulaci a porovnat ji s čistě 

deterministickým modelem.  
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Rešerše 

KUČERA, Petr a Zdeňka PEZDOVÁ. Základy matematického modelování požáru. 

1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010, 111 s. ISBN 978-

80-7385-095-1. 

Tato publikace popisuje rozvoj výpočetní techniky a modelů zaměřených  

na simulaci požáru uvnitř objektu. Zároveň se snaží seznámit čtenáře se základy modelování 

požáru v uzavřeném prostoru. A poskytuje návod, jak na základě analýzy problémů vybrat 

správný model. 

JANSSENS, Marc L a David M BIRK. An introduction to mathematical fire 

modeling. 2nd ed. Lancaster, Pa.: Technomic Pub. Co., c2000, 259 p. ISBN 15-667-6920-5. 

V této knize je kompletně popsán úvod do modelování v požárním inženýrství, 

a s jakými typy modelů je možné se setkat. Autor popisuje různé modely používané  

pro simulaci požáru. Jedná se o první knihu, která je zaměřena na deterministické počítačové 

modelování. 

  WADE, C. BRANZFIRE. A User´s Guide to Branzfire. Study Report SR No. 92, BRANZ. 

2004. 

Tato publikace slouží jako uživatelská příručka pro program BRANZFIRE,  

ve kterém se uživatel dozví, jak správně nastavovat model, a jaké prvky jsou užity  

pro výpočet v modelu. Pomáhá uživateli projít modelováním v programu BRANZFIRE  

od vytvoření modelu, provázání místností až po nastavení výstupních hodnot. 

WADE, C. et al. B-RISK User and Guide Technical Manual. Study Report SR No. 282, 

BRANZ. 2013. 

Tato publikace slouží jako uživatelský a technický manuál, ve kterém jsou popsány 

pokyny pro práci s programem B-RISK, stejně jako jsou zde popsány základní prvky fyziky, 

se kterými program pracuje. Zde je popsáno jak uživatelské prostředí, tak samotný výpočet, 

na kterém je založeno jádro programu. V manuálu jsou také popsány základní rovnice,  

se kterými se je možné setkat při práci s programem.  
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1 Modelování 

Pod pojmem model je snaha si představit nějaký vzor, ideál, vyjádřenou skutečnost 

nebo matematický popis, který přiblíží danou věc, aby bylo možné pozorovat, jaké jsou 

vztahy mezi jednotlivými prvky. Model neboli struktura, jedná se o pojem převzatý z oboru 

matematické sémantiky, kde jsou popsány definované vztahy, relace nebo přidělení funkcí 

objektů, kterými vytváří realizaci určité teoretické domněnky [1].  

Modelování neboli simulace jedná se o metodu, která je velmi často užívána  

ve všech odvětví vědy a technického výzkumu. Důvod, proč je přistupováno k modelování 

je prostý, jedná se o snahu pochopit daný jev či techniku [1], [2]. Daný jev je snaha přenést 

do prostředí laboratoře, nebo pomocí vzorců a číslic zadat do počítačového modelu. V praxi 

je potom snaha zadat co nejvíce informací, které model ovlivní, jedná se o vnitřní vztahy 

nebo naměřená skutečná data. Model je jen přibližný a nemusí vůbec odpovídat reálnému 

systému a pro zpřesnění se provádí ověřovací experimenty, které model doplňují a zpřesňují 

nebo doplňují parametry modelu. [3]  

Modelování je řazeno mezi multioborovou aktivitu, protože je ovlivňováno velkou 

řadou oborů a jejich odvětví. Podílí se na něm podněty z fyziky, matematiky, chemie, 

informatiky, kybernetiky či pravděpodobnosti systému. V modelu se potom všechny tyto 

podněty spojí v jeden celek a vytvoří nám danou představu o problému, jak funguje. Pomocí 

modelování je řešen nejen výzkum, ale také problémy z praxe. Model má nespornou výhodu, 

protože při simulaci není ohroženo lidské zdraví ani žádný majetek [4]. 
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Obrázek 1 - Rozdělení modelů [6] 

1.1 Rozdělení modelů 

 

 

Modely je možné rozdělit podle několika kritérií či hledisek, jedním kritériem  

je posouzení podle charakteru procesu na modelu, a to mohou být modely deterministického 

nebo stochastického druhu. Deterministické modely jsou modely, které se vyznačují 

jednoznačně přiřazenými příčinami a jejich následky. Vedle toho modely stochastické jsou 

modely, kde je známa jen pravděpodobnost výskytu, s jakými nastává zkoumaný problém, 

nebo metoda řešení samotného problému, která má náhodný charakter [5].  

Další je rozdělení z hlediska podobnosti. Jedná se o podobnost, která nastane mezi 

modelem a originálem, a tak se dělí modely na fyzikální, fyzikálně matematické  

nebo matematické. Další z možností jak rozdělit modely je podle druhu zpracování dané 

informace. Také se mohou dělit na modely analogové, číslicové, anebo kombinací těchto 

dvou způsobů, a to modely hybridní. Modely je možné rozdělit podle účelovosti 

anebo hlediska působení. Z hlediska působení modelu je možnost roztřídit na modely 

poznávací a řídící. Další kritérium je z hlediska vnějšího působení na modely řízené  

a neřízené, jestli je model neaktivní, nebo naopak aktivní a jestli je měněn podle podmínek 

řízení [6].  

Také je možné dělit modely z hlediska vyjádření prostoru a času, či zachování 

podobnosti modelu. Další možností je dělení podle velikosti modelované oblasti, což může 

být buď podle měřítka, v těchto případech mohou být rozděleny na makroměřítka, 

mezoměřítka, mikroměřítka nebo rozdělení na lokální, regionální či globální velikost [6]. 
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1.2 Rozdělení modelů podle stupně abstrakce 

Obrázek 2 - Rozdělení modelů podle stupně abstrakce [6] 

Modely lze odlišit dle stupně abstrakce, to znamená dle odlišnosti od reálného 

světa. Takto lze kvalifikovat modely do několika stupňů. Model nultého stupně vyjadřuje 

stoprocentní informovanost neboli originál. Následuje model prvního stupně, kde fyzikální 

proces je zachován jako přirozený fyzikální model, a zůstává zachována nosná látka  

a měřítka modelu jsou skoro jednotková, což znamená, že zjištění hodnoty určité veličiny  

je možno provést měřením [6]. 

Druhým stupněm abstrakce je model fyzikální, u tohoto modelu se proces 

zachovává zcela nebo pouze z části. Ve struktuře sytému se zachovávají zákony fyzikální 

podobnosti, ale jen některá měřítka zůstávají jednotková a matematický popis je totožný 

s originálem. Zachování fyzikální podobnosti znamená, že je zachována podobnost 

vlastností, geometrická podobnost a zároveň podobnost okrajových a počátečních stavů [6] 

U modelu třetího stupně abstrakce neboli fyzikálně analogickém, jak již z názvu 

vyplývá, je původní proces nahrazen analogickým procesem. Zde je jen zachována 

analogická struktura mezi originálem a modelem. U tohoto modelu již fyzikální vlastnosti 

nemusí zcela platit, ale jen z části. V tomto stupni abstrakce vychází z matematického 

modelu nebo modelu analogických procesů [6] 

Fyzikální analog síťový je názvem čtvrtého stupně abstrakce, není zde zachována 

podobnost mezi strukturou originálu a modelu. Systém v tomto stupni abstrakce je založen 

na systému s rozloženými parametry, což znamená, že jednotlivé buňky vytvářejí buňky 
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konečné. Zachovává se podobnost fyzikálních vlastností pouze do určité míry,  

ale zachovávají se fyzikální parametry modelu totožné s parametry originálu [6]. 

Model pátého stupně abstrakce neboli matematický analog je původní proces 

studován s rozloženými parametry. Studován je na matematicko-simulačním modelu  

a základem je matematická podobnost, ve které se setkávají vstupy a výstupy elementů 

matematického modelu. Model funkcionálně jednosystémový je model procesu skoro stejný 

jako na originále, ale je pouze s vnějším chováním tzv. podobnost funkcionální.  

Ve vnitřní struktuře není uvažováno s podobností jak fyzikální tak matematickou.  

Tomuto modelu se také říká model černé skříňky [6]. 

Model sedmý neboli model funkcionální jedná se o model dvou černých skříněk.  

V tomto modelu je důležitá pouze vnější matematická podobnost např. působení teploty 

jednoho tělesa na druhé. Model mnoha černých skříněk a vzájemného působení mezi nimi 

je model osmého stupně abstrakce. Model devátého stupně abstrakce, v tomto modelu 

dochází k vnitřním vzájemným vazbám v každé z obou množin a výsledkem je působení 

množin černých skřínek vzájemně na sebe. Model desátého stupě abstrakce je model 

funkcionální model hierarchicky organizovaný, který se používá pro důležité biologické 

systémy [6] 
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2 Modelování požáru v uzavřeném prostoru 

V posledních několika desítkách let bylo vyvíjeno velké množství výpočetních 

programů. Programy byly vyvíjeny za účelem přiblížení průběhu požáru a k jeho 

modelování. Takto navržené programy je možno použít pro výpočet pro obor požární 

bezpečnosti staveb. Především se používají pro určení průběhu samotného požáru  

a pro simulaci odvodu kouře a tepla, simulaci funkčnosti zařízení pro odvod kouře  

a účinnosti stabilního hasicího zařízení [2], [7]. 

Nejprve se jednalo pouze o velmi jednoduché výpočetní programy, využívající 

zónových modelů a zjednodušených výpočetních postupů. S vývojem výpočetní techniky 

docházelo také k rozvoji metod určování dynamického proudění kapalin a doplnily modely 

typu pole. V dnešní době se v souběhu s výpočetními modely používají také modely 

fyzikální pro zpřesnění výpočtu. Základní rozdělení modelů požáru v uzavřeném prostoru je 

na modely fyzikální a matematické, další dělení viz obrázek číslo 3 Přehled modelů [7]. 

 

Obrázek 3 - Přehled modelů 

2.1 Fyzikální model 

Fyzikálním modelem je nazván objekt, který je vytvořen, aby mohl být dokázán  

a objasněn některý z jeho jevů. Fyzikální modely, které jsou zaměřeny na průběh požáru, 

popisují jevy, které jsou součástí požáru a popsány pomocí fyzikálních vztahů.  
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Fyzikální modely mohou nabývat rozměru od velikosti, která je uskutečnitelná 

v laboratorních podmínkách až po velkorozměrové zkoušky, které připomínají požáry  

ve skutečnosti. Příprava a uskutečnění velkorozměrové zkoušky pro svoji velikost  

a nákladnost je její nevýhodou. V některých případech není ani možné takovou zkoušku 

uskutečnit pro její složitost. Z těchto důvodů se výzkum zaměřuje na získávání jen určité 

informace ze zmenšeného fyzikálního modelu v daném měřítku. Náplní těchto modelů  

je fyzikální a chemické chování modelu v průběhu požáru [7].  

Fyzikální modely mají snahu vytvořit zjednodušené fyzikální podmínky a tedy 

vytvořit lineární zmenšení geometrických rozměrů. Bohužel zmenšení geometrických 

rozměrů nejsou postačující, zároveň musí být zachována také mechanická, chemická  

a tepelná podobnost modelu v daném měřítku. Pravidla, která by měla být dodržena, mohou 

být odvozena z rovnic popisujících základní fyzikální a chemické jevy nebo odvozena 

z dimenzionální analýzy.[6] 

Froudeho modelování je jedním z nejznámějších a nejvíce rozšířených zákonitostí 

změn měřítek při požáru. Jeho použití je určeno především pro proudění při požáru.  

Pro vyjádření Froudeho čísla je nutné zachovat poměr vztlakových sil k silám setrvačným. 

Význam Froudeho čísla je následující viz vzorec (1): 

𝐹𝑟 =
𝜐2

𝐷.𝑔
       (1) 

υ – charakteristická rychlost (m.s-1) 

D – fyzikální rozměr 

g – gravitační zrychlení (m.s-2)  

Je-li provedena zkouška v polovičním měřítku, potom se rychlost snižuje  

o 18% oproti reálným podmínkám, tak aby byla zachována hodnota Froudeho čísla. 

Nejčastějším využitím Froudeho modelování je pro řešení vzestupných proudů požáru, 

podstropního proudění a výšky plamene. [6]. 

U Froudeho modelování není možné, aby se pozorovala situace požáru komplexně. 

Důvodem je, že při zmenšeném měřítku není možné zároveň pozorovat situaci zmenšení 

radiace a vzestupného proudění. Na Froudeho modelování byla vytvořena  

dvě měření v malém měřítku. Jedno z měření bylo uskutečněno pomocí plynů. Měření  
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se ukázalo užitečné při měření rozdílných proudění. Užitečné použití této studie bylo  

při požáru v atriích. Druhou skupinou je modelování pomocí slané vody. Voda s vysokou 

salinitou je vlévána do čisté vody, což nám představuje simulaci vzestupného proudění [4], 

[7]. 

Fyzikální modelování je použito u všech požárních zkoušek. Zároveň však 

adekvátnost fyzikálních modelů má rozsah ve velmi široké škále. Vývoj u požárních zkoušek 

dospěl až do takové míry, že je přijímán fyzikální model jako průběh požáru.  

2.2 Zjednodušené výpočtové modely 

Zjednodušeným modelem je možné nazvat takový model, který analyticky 

vyjadřuje nějaký ze základních procesů požáru. Většinou se jedná o základní empirické 

výpočty, jako je výpočet výšky plamene, rychlost proudění a zplodin hoření.  

K těmto výpočtu jsou hojně využívány tabulkové procesory nebo triviální programy 

popřípadě meta modely (model modelu). 

Meta model je specifickou skupinou zjednodušených modelů, a to z důvodu,  

že zjednodušují výsledky číselných výpočtů, tak aby byla úloha optimalizována. Jedny 

z nejčastějších modelů jsou modely, které využívají principu přenosu tepla a potom hoření 

při rozvoji požáru [7]. 

U modelu využívajícího přenosu tepla jsou teorie založeny na energetické 

rovnováze. Jsou v těchto modelech využity analytické výrazy pro výpočet radiace, konvekce 

a kondukce. Radiační tepelný tok je založen na klasické teorii přenosu tepla,  

a to podobné platí i pro konvekční přenos [7] 

Pro model, který je založen na rozvoji, je nesmírně důležitá znalost paliva  

a množství, které hoří. Rychlost hoření je získána malorozměrovými zkouškami  

nebo pomocí interpolace zkoušek velkorozměrových nebo získáním informací z programu 

jako je ASET-B. Další podklady pro zjednodušené výpočetní postupy je možné získat 

v Eurokódu [7]. 

Dále do této kategorie spadají výpočtové postupy, které vyhodnocují vznik požáru, 

jeho rozvoj a šíření kouře v prostoru. Všechny tyto modely je možné řešit pomocí 

tabulkového procesoru Excel. 
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2.3 Matematické modely požáru 

Matematické modely je možno rozdělit na modely pravděpodobnostní a modely 

deterministické. U modelů pravděpodobnostních je využíváno již známých výsledků  

ze statistického souboru, či statistických pravděpodobností, které popisují požár a jeho 

vývoj. Pravděpodobnostní model znamená, že je použito náhodné proměnné. Každý model 

pracuje s neurčitostí, z toho důvodu požár nebude mít nikdy stejný průběh. Modely založené 

na pravděpodobnosti nejsou v oblasti požárního modelování příliš rozšířené.  

Pravděpodobnostní modely rozdělit na modely síťové, statistické  

a simulační[7]. 

Síťové modely jsou založeny na principu vytvořené sítě s uzly, kde uzly znamenají 

vazby jednotlivými stavy požáru (účinnost hasících systému, pasivní protipožární systémy 

apod.). Přechod mezi uzly je založen na statistických informacích. Další jsou modely 

statistické, které vyjadřují pravděpodobnost výskytu požáru na základě statistických 

informací. Výskyt dané události je definován na základě rozdělení pravděpodobnosti 

(Poissonova rozdělení, Gaussova a Exponenciálního). Simulační modely vytvářejí rozhraní 

mezi modely pravděpodobnostními a deterministickými modely. Modely pohlížejí na požár 

tak, že průběh je znám a vstupní data jsou dostupná z pravděpodobnostního modelu, což 

znamená, že vstupní hodnoty jsou zpracovány jako náhodné proměnné. Tyto proměnné 

mohou potom představovat, co právě bylo zapáleno, jestli bylo okno otevřeno apod. Tyto 

hodnoty z hlediska opakovaného provedení modelu jsou vyhodnoceny na základě četnosti 

různých hodnot [7]. 

Metoda Monte Carlo je metoda, která je užívána jak pro pravděpodobností tak  

pro deterministické modely. Užívá se především v technické praxi a jedná se o metodu, která 

pracuje s posloupností náhodných čísel. Díky této metodě je možné určit celé řady řešení jak 

deterministický tak pravděpodobnostních problémů. Podstatnou věcí, kterou je potřeba znát, 

jsou vstupní hodnoty. Výsledné zpracování této metody je potom jako statistické zpracování 

simulací. Jedinou menší nevýhodu této metody je to, že se nedá řešit bez využití techniky  

a je potřeba ji zpracovat pomocí počítače a získat tak co největšího množství dat ze simulací 

[7]. 
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Další skupinou matematických modelů jsou modely deterministické. Tyto modely 

jsou založeny na principu zpracování matematických rovnic, které popisují fyzikální  

a chemické děje při daném požáru. V těchto modelech není přímou součástí 

pravděpodobnost, s jakou dojde ke vzniku požáru. Tyto modely nenazývají podmínky,  

které určují rozvoj a výsledky požáru fyzikálními podmínkami, ale požárními scénáři.  

Pod pojem požární scénář se schová velké množství informací např.: rozložení látek, 

dispozice a charakter objektu, místo vzniku požáru atd. Každá skupina informací je odlišná 

dle konkrétního modelu, kde k požáru došlo. Rozsah může být velmi rozmanitý od velmi 

prostých modelů, které jsou závislé jen na několika fyzikálních veličinách, kde je řešeno jen 

několik matematických rovnic. Nebo na druhou stranu modely, ve kterých se řeší scénáře 

několika místností. Řešení takto složitých scénářů je potom také závislé na výkonosti 

počítačového hardwaru, kde se výpočetní čas může pohybovat i v řádu několika hodin [4], 

[7]. 

Největší výhodou a nejdůležitější vlastností výpočtových modelů je schopnost 

předpovídat s velkou přesností a s realistickým průběhem požáru v rozsahu zadaných 

parametrů. U těchto úloh se nepředpokládá přesně určit sledovaný jev. Bere se zde jako 

velmi dobrý výsledek určení jevu dle zadaných podmínek. Deterministické modely se dále 

dělí na modely zónové, modely typu pole a modely simulační [4],[7]. 

Nevýhodou deterministických modelů je to, že nedokáží určit, s jakou 

pravděpodobností se vyskytnou dané požární situace. Z tohoto důvodu se jeví jako 

perspektivní simulační modely, u kterých se vyskytuje kombinace obou dvou přístupů jak 

deterministického tak pravděpodobnostního, který je potřeba v případě, je-li brán vliv 

požárně bezpečnostních zařízení na průběh požáru. V praxi se nejvíce vyskytují modely 

zónové a modely typu pole. Porovnání je na obrázku číslo 4 [2][2]. 
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Obrázek 4 - Porovnání modelu typu pole a zónového modelu [2] 

3 Modely typu pole 

Mluvíme-li o modelech typu pole, jedná se především o sofistikované programy, 

které stojí na technologii CFD (Computational Fluid Dynamics). Tato technologie má 

především schopnost simulovat proudění tekutin, přenos tepla a hmoty a vzájemné působení 

mezi látkami. Tato technologie byla vyvinuta pro jiné než pro požární účely, původně byla 

vyvinuta pro odvětví medicíny na simulaci oběhu krve, anebo také pro letectví. Ovšem vědci 

ji dokázali výborně zakomponovat do modelování požáru typu pole. Základem technologie 

je rozdělení oblastí na malé trojrozměrné sektory (objemy). Následně v těchto malých 

sektorech jsou v každém zvlášť řešeny základní rovnice zachování hmoty, energie, 

částicového složení a hybnosti. Tyto rovnice nám poskytují prostorové (dočasné) výsledky. 

Samostatné výsledky jednotlivých sektorů o ničem nevypovídají. S výsledky se dá pracovat 

pouze jako s celkem. [2], [7]. 

Tento model má za cíl předpovědět celkový průběh a charakter požáru a změny 

daných parametrů požáru a historii vývoje požáru. Nevýhodou u těchto modelů bývá proces 

zadávání vstupních dat, který je většinou dosti složitý. Zároveň tyto modely mají vysoké 

požadavky na výpočetní techniku a zároveň je možné výstupy ovlivnit vstupními hodnotami  

a proměnnými.  
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3.1 Přehled modelů typu pole 

Tato kapitola vytvoří velmi stručný náhled na různé modely typu pole,  

které existují. Modelů, které jsou založeny na principu CFD, je mnoho, a většina z nich  

se nachází na webových stránkách http://www.firemodelsurvey.com, další shrnutí modelů 

typu pole je možné najít v publikaci popisující matematické modelování. Pro přehlednost 

bylo vybráno několik modelů, který jsou vloženy do tabulky s verzí modelu, zemí  

ve které byl model vytvořen a jsou seřazeny podle aktuálnosti verze daného modelu[8]. 

Tabulka 1 - Přehled modelů typu pole 

Název Verze (Datum) Země původu Cena 

KAMELEON FireEX KFX (únor 2014) Norsko Placený dle licence 

SOLVENT 1.0. (únor 2014) USA 820 $ 

FDS 6.0.0 (záři 2013) Finsko zdarma 

PHOENICS FLAIR (červenec 2013) UK 4 800 £ 

FIRE3D 4.9 (březen 2013) Rusko Neznámá 

SMARTFIRE 4.1 (srpen 2007) UK 3 000 £ 

KOBRA-3D 6.0 (2007) Německo 16 800 € 

3.2 Shrnutí 

Většina modelů typu pole je založena na principu CFD a do svého výpočtu zahrnují 

větší množství počátečních parametrů jako je venkovní tlak vzduchu, nárůst tlaku, rychlost 

proudění, vliv teplotních gradientů apod. Dokáží popsat velké množství veličin v závislosti 

na čase a jen v určité části prostoru např. (nárůst tlaku, rychlost proudění). Z toho důvodu  

je tato metoda velmi vhodná pro simulaci chování kouře v místnosti. Nevýhoda pro modely 

pole je složitost zadávání vstupních údajů a vyšší požadavky na výpočetní techniku. 
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4 Zónové modely  

Zónové modely jsou založeny na myšlence, vyjadřující ideální průběh požáru 

v uzavřeném prostoru. V dnešní době se jedná o stanovení zjednodušeného šíření zplodin 

požáru. Vlastní princip je založen na pozorovaných fyzikálních jevech při skutečném požáru. 

Zónové modely většinou dělíme na jednozónové nebo dvouzónové modely. Zónové modely 

jsou ve velké většině případů založeny na principu počítání teploty horké vrstvy, výměně 

plynů s okolím a výpočtu rozhraní mezi vrstvou s vyšší teplotou a vrstvou studenější [2],[7]. 

Zda použijeme jedno či dvouzónový model je závislé na druhu zadané úlohy.  

Kde základní dělení znamená, zda je popisován průběh před flashoverem  

nebo po flashoveru. Dvouzónový model rozděluje prostor na dvě části, a to na jednu 

chladnější a na vrstvu horní teplejší. Spodní vrstva je ochlazována přívodem studeného 

vzduchu, naproti tomu je horní vrstva ohřívána zplodinami. Jednozónový model popisuje 

průběh po dosažení flashoveru, a to místnost jako jednu celou homogenní zónu [4],[7]. 

4.1 Přehled zónových modelů 

V tabulce 2 je vytvořen přehled vybraných zónových modelů. Modely jsou 

seřazeny podle data zveřejnění a zároveň aktuální verze softwaru. Tato práce se dále bude 

zabývat zónovými modely BRANZFIRE a B-RISK. Větší výčet modelů je možné nalézt  

na webu http://www.firemodelsurvey.com jako modely typu pole anebo na internetových 

stránkách http://www.nist.gov/el/fire_protection/buildings/fire-modeling-programs.cfm [8]. 

Tabulka 2 - Přehled zónových modelů 

Aktivní 

Název Verze (Datum) Země původu Cena 

B-RISK 2015.01 (leden 2015) Nový Zéland zdarma 

CFAST 6.2 (listopad 2014) USA zdarma 

ARGOS 
5.8.91.412. (duben 

2014) 
Dánsko 585 € 

Archivovaný (Dále se již nevyvíjí) 
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Tabulka 2 - Přehled zónových modelů 

BRANZFIRE 2012.1 (srpen 2013) Nový Zéland zdarma 

ASET-B 1.0 (2007) USA zdarma 

ASET není známa USA zdarma 

4.2 Shrnutí 

Největší předností zónových modelů je jejich nenáročnost na výpočetní techniku  

a jednoduchost. Jsou především určené pro modelování požáru v uzavřených místnostech. 

Nevýhodu mají při simulaci malého požáru ve velkých místnostech a naopak, zároveň nejsou 

vhodné na místnosti s jedním určujícím rozměrem. 

5 Porovnání modelů zónových a modelů typu pole 

Zónové modely se stávají méně a méně využitelné z důvodů řešení stále složitějších 

problémů. Zónové modely poskytují nedostatečné detaily s velmi průměrnými hodnotami 

pro uzavřený prostor. Vycházejí z konstant získaných při fyzikálních experimentech  

a empirická vyjádření získaná k popisu požáru selhávají při zvětšení geometrie prostoru. 

Modely typu pole nepoužívají zjednodušení. Při výpočtových operacích jsou 

rozděleny až na miliony kontrolních výpočtových objemů, jako jsou hodnoty pro výpočet 

teploty, hmotnosti, rychlosti proudění a entalpie. Rozměr a tvar kontrolního objemu  

je důležitý tam, kde je potřeba znalost teploty a proudění, a dále pro určení aktivace hlásičů  

a sprinklerů. 

Tato práce dále bude především věnována zónovým modelům, a to konkrétně čistě 

deterministickým modelům a pravděpodobnostně – deterministickým modelům,  

na které bude vytvořen ukázkový model jejich funkcí a vlastností.     
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6 Deterministické modely požáru 

Deterministické modely požáru je možné rozdělit na dvě samostatné skupiny,  

a to na modely zónové a na modely typu pole. Obě tyto skupiny jsou popsány výše. Zónové 

modely je možné dále rozdělit na modely, které jsou čistě deterministické jako  

je model BRANZFIRE a na modely pravděpodobnostně – deterministické jako  

je například model B-RISK. Zde je názorné schéma rozdělení deterministických modelů  

na obrázku 5 [7]. 

  

 

  

  

 

Obrázek 5 - Schéma rozdělení deterministických modelů  

6.1 Deterministický model BRANZFIRE 

Pod pojmem BRANZFIRE si představíme modelovací software, určený  

pro modelování zónového požáru, který dokáže namodelovat rozvoj požáru a například 

působení tepelného zatížení na stěny a stropy. Program byl vyvinut společností BRANZ. 

Jedná se o společnost, která působí ve stavebnictví a zaměřuje se především na služby 

ohledně stavebnictví. Společnost BRANZ má sídlo na Novém Zélandu. Na rozvoji  

a dalším vývoji softwaru se úzce podílí Canterburská Univerzita. V roce 2009 byla vytvořena 

webová stránka www.branzfire.com, na které je možnost tento software stáhnout zdarma 

[10],[11]. 

BRANZFIRE se používá k výpočtu závislosti rozložení kouře, požárních plynů  

a tepla. Pro výpočet je použit systém diferenciálních rovnic. Tyto diferenciální rovnice jsou 

odvozeny ze zákona zachování hmotnosti a zákona zachování energie, zákon o ideálním 

plynu. Dále řeší časové závislosti na tlak, výšku teplé vrstvy, teplotu vrstvy a entalpii obou 

dvou vrstev. Model dále může zjistit vliv požáru na životní prostředí a pomocí rovnic 

vypočítat produkci oxidu uhličitého [11].   

Deterministické modely Modely typu pole 

Zónové modely 

Pravděpodobnostně – deterministické 

modely Deterministické modely 
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6.2 Základní informace 

Software je navržen pro dvouzónové modely, a to o maximálním počtu dvanácti 

spojených místností. Pro výpočet je využito algoritmu CCFM (Consolidated Compartment 

Fire Model) pro svislé otvory a lze nasimulovat neomezený počet svislých otvorů.  

Pro výpočet vodorovných otvorů je využit algoritmus VENTCF2A (Vent Compartment Fire 

Model), a také zde není stanovena horní hranice počtu otvorů. Je možné v něm nasimulovat 

automatická detekce a otevírání průduchů, je zde možnost nastavit přítomnost sprinklerů,  

a kouřových detektorů, které mají aktivaci optickým čidlem či tepelným. Simulace také 

uvažuje s rozbitím a vypadnutím skla [11]. 

Jsou zde přítomny výpočtové algoritmy na spotřebu kyslíku a tvorbu CO. 

Canterburská univerzita dává také k dispozici databázi objektů a materiálů. Samozřejmostí 

tohoto softwaru je export výsledku do Excelu. Mezi výstupní proměnné patří teplota horní a 

dolní vrstvy, výška vrstvy, tlak, rychlost uvolňování tepla, koncentrace CO2, CO, O2, 

optická hustota kouře, viditelnost, tok záření na cílové povrchy, rychlost šíření plamene  

a rychlost produkce kouře. Zároveň je zde možnost nadefinovat požárně bezpečnostní 

zařízení [11]. 

Program BRANZFIRE - jedná se o software, který je již v dnešní době řazen mezi 

programy tzv. archivované, tedy software, který není dále vyvíjen. Je nadále distribuován 

z webových stránek společnosti BRANZ zcela zdarma. Za jeho současného nástupce  

je považován software B-RISK, který má v sobě zakomponované prvky pravděpodobnosti, 

jedná se tedy o pravděpodobnostně-deterministický model.  
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7 Pravděpodobnostně-deterministické modely požáru  

Model B-RISK – jedná se o software od společnosti BRANZ. Slouží k analýze  

a simulaci požáru a k jeho rozšíření z předmětu na jiný předmět. Tento princip je velmi 

důležitý pro požární scénáře z důvodu šíření požáru. Velkou roli hrají parametry požáru  

při jeho šíření. Parametry jsou hustota požárního zatížení, geometrie místnosti, velikost 

prostoru a rozmístění předmětů. Každá z těchto proměnných má přiřazen interval hranic, 

statistické rozdělení a daný počet interakcí [12]. 

7.1 Přístup k šíření požáru 

Potencionál šíření požáru může být vyjádřen dvěma způsoby, 

a to pravděpodobnostně, kde je vyjádřena pravděpodobnost rozšíření požáru z jednoho 

předmětu na druhý, nebo v druhém případě může být vyjádřen deterministicky jako hodnota 

kritického tepelného toku [12].  

7.2 Pravděpodobnostní přístup 

V případě kdy je znám počet všech požárů, který se vyskytl v dané skupině budov 

v průběhu daného období, je možné zjistit, jak vzrostla hodnota vzniku požáru.  

Není-li očekávána změna šíření ohně od první iniciační položky, pak je možné 

pravděpodobnost šíření požáru matematicky vyjádřit jako: 

𝑝𝑠 =
𝑛𝑓,𝑡

𝑛𝑓,2𝑛𝑑
     (2) 

 Kde: ps je pravděpodobnost šíření požáru mimo první bod, nf,t znamená počet 

požárů ve vybrané skupině budov za dané období a nf2 je doba, za kterou se rozšířil požár 

mimo první položku. Literatura nabízí omezený počet získaných experimentálních údajů  

o pravděpodobnostním rozšíření požáru, a pokud jsou informace dostupné, tak nabízejí velké 

možnosti variabilit výkladu. Například je obecně popsán přístup od Mowrera,  

ze kterého vyplývá, že pouze 10 % z požáru se rozšířilo mimo první předmět,  

a tak se rozšířil požár na další předmět [12]. Na straně druhé je zde přístup Hasofera,  

který uvádí vyšší procenta rozšíření požáru mimo první předmět, a to mezi 36 % až 41%  

pro obytné a komerční budovy. PD 7974-7 uvádí procentní podíl ve výši 51 %, kde se požár 
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rozšířil z prvního předmětu na druhý předmět. Pro každý prostor se však jedná o jiné 

procentuální zastoupení. Pokud jsou podmínky dostatečně podobné, je možno vyjádřená 

procenta uvést do pravděpodobnosti budoucí předpovědi požáru [12].  

7.3 Deterministický přístup 

V případech, kdy je prostor zájmu dobře popsán a jsou dobře formulovány požární 

scénáře, je možné využít přímé deterministické požární výpočty nebo modelování. Je možné 

považovat tři tyto mechanismy šíření požáru za obecné: řízené zapalování, přímé působení 

plamene a spontánní zapalování s dostatečným přísunem tepelného toku. Každý 

z mechanismů má specifický soubor zásad a podmínek. Tyto proměnné jsou především 

důležité při použití přímého šíření požáru pomocí matematického popisu. Jedná se o tyto 

proměnné: intenzita zdroje požáru, materiálové vlastnosti ostatních látek, zvláště jejich 

teplotní setrvačnost a vzdálenost mezi zdrojem požáru a dalším palivem [7][12]. 

7.4 Pravděpodobnostně-deterministický přístup 

Základní logika tohoto přístupu je postavena na kombinaci deterministického  

a pravděpodobnostního přístupu a tím získat teoretické a pravděpodobnostní rozšíření 

požáru mimo první zapálené těleso. 

Nejprve se jedná o počet podmínek, které jsou specifikovány pro daný prostor  

a jejich okrajových podmínek pro upřesnění užívání daného prostoru. Je zde snaha 

minimalizovat vstupní údaje na nezbytné minimum pro daný prostor. Každý prostor má svou 

vlastní charakteristickou hodnotu požárního zatížení. To znamená hmotnost spalovaných 

materiálů, které se nacházejí v prostoru, se rovná celkovému spalnému teplu. Požární 

zatížení je omezeno množstvím hořlavin v prostoru [12]. 

Další důležitou věcí je rozmístění paliva pro model (nastavení paliva),  

jako například v kancelářských prostorech nebo v zasedacích místnostech. Tyto prostory 

jsou většinou obsazeny stoly s židlemi, počítači, kartotékami a skříněmi. Obvykle se takto 

obsazená místnost zjednodušuje do objektů, tak že jednotlivé vybavení místnosti představuje 

pravoúhlé objekty s danou výškou, šířkou a hloubkou. Takto rozmístěné objekty vytváří 
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určitý tepelný tok. Dále je jejich váha známa, a to z důvodu, že ji lze odhadnout s dostatečnou 

přesností dle počtu položek jednotlivého paliva a je možné ji matematicky určit jako [12]: 

𝑄 = ∑𝑚𝑖. ℎ𝑐𝑖 . 𝑘𝑖      (3) 

Ve vzorci Q znamená celkové teplo vyzářené všemi materiály v MJ, mi  

je hmotnost  i-té položky paliva v kilogramech, hci znamená spalné teplo i-té položky paliva 

a ki je poměr spalování k reálnému palivu vztaženo ke dřevu [12]. 

Návrhové standardy a příručky však většinou používají hustotu požárního zatížení. 

Hustota požárního zatížení se vypočítá jako: 

𝑄" = 𝑄/𝑆       (4) 

Kde: Q“ je hustota požárního zatížení v MJ/m2 a S je podlahová plocha,  

na níž je požární zatížení rozděleno [12]. 

Dalším krokem je potřeba určit první položku, která bude zapálena. Není v zájmu 

simulovat nebo předpovídat zapálení první položky jako samotné. Pro většinu případů  

je dostatečné, aby byl znám povrch tělesa. Například jedná-li se o odpadkový koš, tak koš 

vyjadřuje pravoúhlé těleso o stranách 0,3 x 0,3 m vysoké 0,5 m nad úrovní podlahy  

a tepelném výkonu 50 kW [12]. 

Jako konečný krok je potřeba určit geometrii prostoru. Šíření požáru je omezeno  

na položky paliva, které se nacházejí v těsné blízkosti bodu zapálení. Prvotní šíření ohně  

je také velice relativní, není zde žádná významná tepelná zpětná vazba z horké vrstvy,  

nebo vliv ohraničující konstrukce. Z toho důvodu může být prostor vyjádřen velmi 

jednoduchým způsobem, jen výška stropu a blízkost stěny má vliv na šíření požáru 

v počátku. 

Odstavce výše popisují deterministickou část modelu. Jak již bylo zmíněno dříve, 

žádné dva prostory nejsou totožné. Z toho důvodu musí být zaveden stupeň náhodnosti,  

aby bylo možné odvodit hodnotu pravděpodobnosti šíření požáru mimo položku prvního 

zapálení. Nejdůležitější roli hraje rozmístění položek požárního zatížení v modelovaném 

prostoru, zejména se jedná o vzájemnou vzdálenost mezi zdrojem zapálení a dalšími 

hořlavými částmi, proto na funkční (architektonickou) konfiguraci zařízení není brán takový 
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zřetel. Pro relevanci výsledků v každé z konfigurací, by měl být prostor uspořádán 

jednoznačně a mělo by být dodrženo množství hořlavých látek [12]. 

Nakonec se každá z náhodných konfigurací hořlavých látek se vypočítá ze 

sledované úrovně tepelného toku nebo z přímého působení hořlavých částí na další položky. 

Pokud je splněno jedno z těchto pravidel a je dostatečná doba trvání požáru, dochází 

k rozšíření požáru.  

Pro ilustraci tohoto přístupu byla vytvořena celá řada počítačových simulací 

například počítačový model B-RISK.  B-RISK je program zahrnující simulační model  

pro generování rozdělení pravděpodobností relativních výstupů modelu na základě 

statistického rozdělení klíčových vstupních parametrů. 

7.5 Pravděpodobnostně deterministický model B-risk.  

Jádro programu B-RISK tvoří požární, zónový, deterministický model 

BRANZFIRE, který byl zmíněn dříve. Model B-Risk lze použít pro jednoduché 

deterministické scénáře a stejně tak pro účely analýzy popsané pomocí pravděpodobnosti 

požárního rizika na základě stanovených podmínek. 

Software B-RISK obsahuje dva uživatelské režimy práce. NZBC – C/VM2 režim, 

který je určen k podpoře a ověření metod pro požárně bezpečnostní řešení, která jsou 

v souladu se stavebním zákonem Nového Zélandu. C/VM 2 stanoví vstupní hodnoty  

pro navrhované ohně, stejně jako řadu modelovacích pravidel, která jsou užita  

pro modelování při použití počítače. V případě volby režimu C/VM2 lze aktivovat některé 

vybrané funkce viz Tabulka 3 a je možné změnit některé výchozí vstupní hodnoty. Další 

režim je režim Risk simulátor, který poskytuje přístup ke všem dostupným funkcím 

v programu včetně generátoru návrhového požáru, jak se požár rozšíří po místnosti.  

V tomto režimu je uživatel zcela odkázaný na svou kontrolu a přezkoumání všech správných 

dat [13].  
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Tabulka 3 - Funkce programu B-RISK v režimech [13] 

Vlastnost C/VM2 mód Risk simulátor 

Výpočet dusivých plynů 
Výpočet CO založen na 

ISO 13571 

Výpočet 1 CO/CO2/HCN 

Výpočet 2 dle C/VM2 

módu 

Tepelný výpočet Dle ISO 13571 Dle ISO 13571 

Návrh rychlosti uvolňování 

tepla 
Dle výchozího nastavení Uživatelská specifikace 

Reakce sprinklerů 

Pravděpodobnost potlačení 

Koeficient chlazení 

Potlačit reakci 

Všechny dostupné možnosti 

Reakce kouřových 

detektorů 

Odezva detektoru založena 

na bázi optické hustoty 

mimo kryt hlásiče 

Odezva detektoru založena 

na optické hustotě buď 

uvnitř, nebo mimo detektor 

Hodnoty zplodin – 

typ paliva 

Nastaveno dle výchozích 

parametrů 
Možnost volby hodnot 

Kritéria Flashoveru 
Hodnoty horní vrstvy = 

500°C 
Nastavení hodnoty 

Návrh generátoru požáru, 

místnosti a lidí 
X   

Rozšířené nastavení požáru X   

Rozšíření požáru na další 

předměty 
X   

Model šíření plamene X   

B-RISK umožňuje uživateli provést samostatnou analýzu pro konkrétní budovu,  

u které jsou známy pevně vstupní hodnoty. Tato možnost také umožní změnu více pokusů, 

kde jsou vstupní hodnoty popsány pomocí statistické distribuce, kde jsou náhodně vybrány 
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vzorky pro získání vstupních interakcí. K takovýmto výpočtům je do programu B-RISK 

implementován modul Monte Carlo simulátor, který dokáže pracovat s těmito proměnnými 

[13]. 

7.5.1 Modul Monte Carlo v programu B-RISK 

Monte Carlo se nazývá třída algoritmů, které jsou určené pro simulaci systémů. 

Jedná o stochastickou metodu využívající pseudonáhodných čísel. Tato metoda má velké 

využití při simulacích experimentů. Základní myšlenka této veličiny je jednoduchá, chceme 

určit střední hodnotu, která je určená pomocí náhodného děje. [13] Pro použití této metody 

je potřeba vytvořit počítačový model. Ve vytvořeném modelu proběhne dostatečné množství 

simulací, aby bylo možné výsledek zpracovat klasickými statistickými metodami a určit 

například: medián, směrodatnou odchylku atd. 

Techniku metody Monte Carlo lze shrnout takto: Funkce kumulativní hustoty F (x), 

která odpovídá rozdělení pravděpodobnosti f (x) pro vstupní parametr, je rozdělen na n 

intervalů se stejnou pravděpodobností, kde n znamená počet iterací, které mají být 

provedeny. Po první iteraci, je v jednom z intervalů náhodně vybrána hodnota f (x)  

je náhodně odebrán vzorek. Hodnota x = G (f(x)) se vypočte pro uvedenou hodnotu F (x). 

Tento proces je pak opakován pro další iterace s novými intervaly vzorku, kromě toho,  

že každý interval je vzorkován pouze jednou a jen jednou odebrán vzorky. Obrázek 6 

znázorňuje, jako příklad, interval použití pro normální náhodné veličiny, pomocí pěti 

opakování na obrázku 7 je schéma postupu režimu Monte Carlo[13]. 

 

Obrázek 6 - Popis metody Monte Carlo pro normální náhodné veličiny [13] 
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Obrázek 7 - Schéma postupu modulu Monte Carlo [14] 
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8 Uživatelské prostředí programu BRANZFIRE a B-RISK 

Nejprve je potřeba z webových stránek společnosti BRANZ stáhnout samotné 

programy, kde jsou volně přístupné pro stažení. Zároveň je na těchto stránkách k dispozici 

nejnovější verze programu, a také je možné oba programy vyhledat pomocí vyhledávače 

google. 

Programy od společnosti BRANZ mají vytvořenu jednoduchou instalaci,  

která je během několika minut nainstalována do počítače. Instalace a spouštění programu 

jsou si navzájem dosti podobné a při prvotním spuštění program BRANZFIRE je nutné  

se zaregistrovat, aby bylo možné dále tisknout výsledky z programu a pracovat s nimi. Není 

zde potřeba jakkoliv nastavovat a měnit rozložení klávesnice nebo měnit nastavení počítače. 

Programy se na operačním systému Windows 7, 64 bitové verzi spouští bez jakýchkoliv 

problémů [11],[13]. 

8.1 Uživatelské prostředí BRANZFIRE 

Po spuštění programu můžeme vidět prostředí stejné jako je na obrázku 7. Nejprve 

je potřeba vytvořit nový projekt a vybrat rozčlenění projektu na počet místností  

a určit jejich rozměry. V dalším kroku je nutno nadefinovat otvory ve zdech a ve stropech  

a z jakých materiálů jsou vytvořeny příčky a stropy. Dále nastavit zda je v projektu popřípadě 

nějaká další ventilace prostoru, popřípadě mechanická ventilace pomocí ventilátoru. Je zde 

možnost nastavit i reakci sprinklerových hlavic v jednotlivých místnostech. 

V záložce SIMULATION OPTIONS je možno nastavit další podmínky například 

zda se jedná o jednozónový model či dvouzónový model, nebo jestli je použit model  

po flashoveru, další možnost je nastavit dobu simulace.  

Záložka SPECIFY FIRE nastavuje objekty, které jsou v modelu i s jejich 

vlastnostmi a umístěním, jedná se o objekty, po kterých by se mohl požár dále šířit. 

Ikona SHOW SUMMARY OF INPUT DATA ukazuje, jaká data jsou vložena,  

co vše je aktivováno, jestli je zapnutá přídavná ventilace, jaké limity jsou nastaveny. 

Výběr SHOW SUMMARY OF INPUT DATA AND RESULTS  

po rozbalení se ukáže zadané hodnoty s výsledky simulace, jestliže již simulace proběhla. 
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Záložka SHOW GRAPHS ukazuje výsledné grafy na jednotlivě zvolené veličiny, 

jak probíhala například ventilace, nebo jak se vyvíjela teplota v místnosti. 

Volba HELP nabízí rozbalení nápovědy k programu, tato nápověda je online. 

V případě problému s nastavením modelu nebo s hlášením chybové hlášky po jejím 

vyhledání je snadné identifikovat problém a vyřešit ho. 

Nabídka SAVE RESULTS TO EXCEL je volba, která umožňuje exportovat data 

do tabulkového editoru Excel a dále zpracovávat výsledky.  

 

 

Obrázek 8 - Detail ovládacích prvků programu BRANZFIRE verze 2012.1 

 

Obrázek 9 - Zobrazení rozhraní programu BRANZFIRE verze 2012.1  
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8.2 Uživatelské prostředí programu B-RISK 2015.01 

Uživatelské prostředí programu B-RISK je graficky lépe propracované  

než u programu BRANZFIRE. Ikony a grafika jsou propracovanější a lépe vyjadřují svůj 

význam. Program se spouští klasicky ve Windows prostředí a pro spuštění není potřeba 

žádná emulace a bez problémů jde spustit na operačním systému Windows 7. Základní 

ovládání je velmi podobné programu BRANZFIRE. Při spuštění zobrazí pracovní prostředí 

a ovládací konzole B-RISK, přes kterou se provádí další ovládání a nastavení simulace viz 

obrázek 11. Přes tuto konzoli je možné zobrazit výsledky v grafech a exportovat výsledky 

do programu Microsoft Excel. 

Ovládací panel je rozdělen do několika ovládacích prvků. Prvním prvkem  

je záložka FILE, která je určena pro ukládání a vytvoření prvotního nastavení modelu  

a nastavení modelu v režimu RISK simulátor anebo nastavení v režimu NBZC/VM2 [13]. 

Dalším ovládacím prvkem je ROOM DESIGN, v této položce se nastaví rozmístění 

a velikost místností. Z jakých materiálů je podlaha, strop a obvodové zdi. V tomto kroku je 

možno získat více materiálů připojením se na databázi Canterburské univerzity.  

Tlačítko VENTILATION slouží k nastavení větrání, určené v modelu. Jsou zde 

základní tři podskupiny, a to větrací otvory ve zdech, ve stropech a mechanická ventilace 

pomocí ventilátoru. Zde se nastaví doba vypadnutí skla v otvorech a případně,  

kdy se ventilace spustí, nebo za jakou dobu prohoří dveře. 

Ovládací tlačítko SENSOR je určeno k nadefinování detektorů kouře a sprinklerů. 

Slouží k nastavení rychlosti reakce a hustoty kouře, při které bude detektor aktivován,  

a také k nastavení teploty, při které reagují sprinklerové hlavice. 

Tlačítko FIRE SPECIFICATION je určené k nastavení hořlavých položek modelu, 

z jakých je tvořeno vybavení pokoje, jaké vlastnosti má a zároveň procentuální složení 

materiálu a vlhkost, jaká je obsažená v předmětech. 

TENABILITY v této kategorii je možné nastavit hodnoty nebezpečných látek,  

které vznikajících při požáru. 

Položka FLAME SPREAD v této kategorii je možné nastavit hodnoty šíření 

plamene v modelu. 
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MISC SETTINGS neboli různé nastavení, které je určeno k dodatečnému nastavení 

modelu. Ikona VIEW je určena pro kontrolu nastavení vstupních hodnot, které byly zadány 

pro modelovaný objekt. Ikona SINGLE RUN GRAPHS je určena pro zobrazení jednotlivých 

grafů pozorovaných hodnot, jako je nejvyšší teplota a nejvyšší koncentrace toxických látek. 

SMOKEVIEW je implementovaný model do tohoto programu, který zobrazí 

zakouření modelu. Poslední ikona je HELP, sloužící pro vyhledání opravy v případě,  

že nastane chyba programu nebo byla by zadána chybná hodnota. Na obrázku 10 je možno 

vidět, jak jsou veškeré ikony rozmístěny po pracovní ploše a jak je zobrazena konzole 

ovládání simulace. Obrázek 11 je pouze detail ovládacích prvků programu.   

 

Obrázek 10 - Obrazovka po spuštění programu B-RISK 

 

 

Obrázek 11 - Detail ovládacích prvků  



  

38 

 

8.3 Výstupní data 

Jak již bylo zmíněno, pro šíření požáru jsou důležitou hodnotou parametry požáru. 

Pro modelování šíření požáru je potřeba tyto parametry znát. Mezi ně patří hustota požárního 

zatížení, geometrie místnosti, velikost prostoru a rozmístění předmětů. Každá z těchto 

proměnných má přiřazen interval hranic, statistické rozdělení a daný počet iterací a to vše je 

v závislosti na čase [13].  

Data jsou převedena do programu Microsoft Excel, který je podporován díky 

příponě *.xlsx (* označuje název souboru). Příklad tohoto souboru je možné vidět  

na obrázku 15 v následující kapitole, která je věnována modelování v programech 

BRANZFIRE a B-RISK [11],[13].  
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9 Příklad modelování v programu BRANZFIRE a B-RISK 

Aby bylo možné porovnat výstupy z obou modelovacích programů, je potřeba 

nadefinovat požár a objekt, na kterém budou porovnávány výsledky z programu.  

Pro porovnání je nezbytné, aby byly vstupní hodnoty totožné.  

Jako modelovací objekt jsem zvolil dva pokoje, které jsou spojeny přes předsíně 

skrze koupelnu. Nákres modelu je znázorněn na obrázku 12. Pro simulaci je nutné zadat 

vstupní hodnoty jako rozměry místností, výška ventilačních otvorů, počáteční teplota atd. 

Tyto vstupní hodnoty si může uživatel vymyslet. 

Při práci se softwarem BRANZFIRE a B-RISK byla ponechána většina 

doporučených hodnot. Pro potřeby práce bylo změněno jen minimum hodnot a velká část 

hodnot byla ponechaná dle doporučeného nastavení. 

Model se skládá celkem ze dvou místností, které mezi sebou sousedí přes příčku, 

z obou místností jsou vyvedeny dveře do chodby a z chodby vedou dveře ven  

do volného prostoru. Z každé chodby vedou dveře do koupelny, která je společná pro obě 

bytové jednotky. Pro bližší představu je nakreslen obrázek modelu, viz obrázek 12.  

Pro lepší práci s oběma programy a orientaci při zadávání souřadnic je vytvořen 

okótovaný půdorys modelu viz obrázek 13. 

 

Obrázek 12 - Trojrozměrný nákres modelu 



  

40 

 

 

Obrázek 13 - Půdorys modelu 

9.1.1 Popis modelu 

Původně měl mít model poněkud odlišné rozměry a měl nasimulovat požár vzniklý 

v jedné buňce na koleji v Ostravě Porubě na budově E, kde měly být místnosti  

za sebou, ale jelikož program BRANZFIRE neumožňuje namodelovat místnosti za sebe, 

musel být model pozměněn. 

 Stávající model má rozměry 18 000 x 4 000 mm. Obvodové zdivo má tloušťku  

250 mm a je tvořeno cementovláknitými deskami na ocelové nosné konstrukci. Vnitřní 

příčky jsou tloušťky 250 mm z cementovláknitých desek na ocelové nosné konstrukci. 

Stropní podhledy jsou taktéž z cementovláknitých desek na ocelové nosné konstrukci. 

Podlaha  

je betonová pokrytá PVC linolem. Okna jsou plastová osazena běžným sklem. Všechny 

dveře jsou dřevěné jak spojovací tak ven z modelu (do volného prostoru).  

Místnost 1 a 2 je vybavena stejným zařízením, a to dvěma postelemi, dvěma 

psacími stoly a velkou šatní skříní, v každé chodbě je jedna skříň a v koupelně jsou dvě 

umyvadlové skříně. Všechen nábytek je vyroben z  dřevotřísky. Pro bližší představu je na 

obrázku 14 nakresleno rozmístění nábytku.  

Přesné parametry modelu s délkovými rozměry, výškou stropu jednotlivých 

místností, podlahovou a stropní plochou jsou uvedeny v příloze A rozměry modelu  

a základní data simulace.   
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Obrázek 14 - Rozmístění nábytku 

9.2 Simulace pomocí programu BRANZFIRE 

V následující kapitole proběhne simulace modelu popsaného výše na programu 

BRANZFIRE pro prezentování funkcí tohoto softwaru. Mezi základní data simulace patří 

začátek simulace (start simulace), délka simulace, počet opakování, druh modelu, vnitřní  

a vnější teplota a relativní vlhkost. Přesné hodnoty pro simulaci jsou uvedeny v příloze A 

v položce základní data simulace. Náhled hodnot vstupních dat je zaznamenán v příloze B.    

9.2.1 Postup zadávání hodnot do programu BRANZFIRE 

Po spuštění programu BRANZFIRE se zobrazí prázdné okno se spuštěnou simulací. 

Nejprve je nutné zastavit simulaci tlačítkem STOP. Po ukončení simulace  

se postupuje podle tlačítek v horní liště a postupně se nastavují parametry modelu. Nejprve 

je potřeba nastavit počet místností a jejich rozměry z jakého materiálu jsou stropy, stěny  

a podlahy. Určit ventilační otvory, jak jsou vedeny a směřovány, jestli propojují více 

místností, anebo jestli jsou vyvedeny ven z modelu. 

Další krok je na nadefinování předmětů v modelu a jejich rozmístění v místnostech 

s hodnotami jako je hustota, hmotnost a rozměry. Všechny předměty byly zvoleny z databáze 

společnosti BRANZ pro zachování autentičnosti pro obě simulace, jak pro program 

BRANZFIRE tak B-RISK [11],[13]. 

Po zvolení předmětů následuje nastavení samotného modelu, jestli se jedná  

o dvouzónový model, nebo jednozónový. V tomto případě o dvouzónový model a je nutno 

nastavit dobu simulace a jednotlivé kroky záznamu simulace a typ paliva, který zde  
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je zde převažující v tomto případě dřevo, teplotu v interiéru a v exteriéru, relativní vlhkost, 

teplotu horní vrstvy, viditelnost, záznam hodnot koncentrace plynů. Popřípadě nastavit 

rozmístění sprinklerů, detektorů kouře a ventilátorů. Tento model neobsahuje žádné z výše 

jmenovaných zařízení. 

9.2.2 Průběh simulace 

Pokud jsou všechna data nastavena správně, program zahájí simulaci kliknutím  

na položku start simulation. Podle rozsahu model vypočítává zadané hodnoty,  

dle zadaných kritérií. Doba výpočtu je závislá na rozsahu modelu, a jak jsou místnosti 

v modelu vybaveny. Pro potřeby srovnání jsem nechal základní výchozí nastavení softwaru, 

které je stejné jako v programu B-RISK. 

9.2.3 Výstupní data  

Jak již bylo zmíněno Program BRANZFIRE slouží k záznamu teploty vrstev  

u dvouzónového modelu, záznam koncentrace plynů vzniklých při požáru (CO2, CO, HCN, 

O2), teplotu všech stěn, stropu a podlahy, průtok ventilačními otvory atd. Záznam všech 

těchto parametrů probíhá v každé místnosti zvlášť a záznam je automaticky zpracován  

do grafu, ve kterém jsou zobrazeny všechny místnosti. Náhled výstupních hodnot 

z programu BRANZFIRE je možno vidět na obrázku 15. Zkrácené výstupní hodnoty budou 

přílohou D této práce. Výstupy z modelu je také možné uložit do souboru*.xlsx (* označuje 

název souboru). Pro práci s tímto druhem souboru je vhodný editor Microsoft Excel. 
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Obrázek 15 - Výstupy z programu BRANZFIRE v Microsoft Excel 

9.3 Simulace pomocí programu B-RISK 

V následující kapitole proběhne simulace ve zvoleném programu B-RISK  

pro prezentování funkcí tohoto softwaru. Vstupní data jsou stejná jako pro program 

BRANZFIRE. Zkrácená vstupní data budou přílohou C této práce. 

9.3.1 Postup zadávání hodnot do programu B-RISK 

Po spuštění softwaru se zobrazí konzole, přes kterou se ovládá simulace, zobrazují 

se výsledky, v kterých je zakomponován režim Monte Carlo. Zadávání vstupních hodnot do 

programu B-RISK je velmi podobné jako do programu BRANZFIRE. Zadávací ikony jsou 

jen rozloženy do více položek a je potřeba zvolit co je třeba nastavit. Taktéž  

je nastavení postaveno na posloupnosti.  

První ikona je na spuštění konzole, aby bylo možné tuto konzoli spustit znovu  

a nemusel se spouštět opětovně celý program. Postup vytvoření modelu je podobný jako  

u programu BRANZFIRE. Nejprve nadefinovat počet místností a jejich rozměry, zároveň 

určit konstrukce z jakých materiálů jsou vytvořeny a nastavit ventilační otvory. V případě, 
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že jsou senzory a detektory instalovány, je potřeba provést jejich nastavení. Další část  

je nutné nadefinovat vnitřní rozložení nábytku (materiálu). Dále následuje nastavení,  

jaké parametry mají být vypočítány a body zájmu. Následuje nastavit parametry požáru,  

aby bylo porovnání objektivní je potřeba vytvořit stejné nastavení jako je v programu 

BRANZFIRE.  

Nyní nastává kontrola hodnot, které byly zadány. Kontrola v tomto programu není 

jen z hlediska výpisu čísel a hodnot, ale je možné do toho to softwaru doinstalovat malou 

utilitu SMOKEVIEW, která zobrazí 3D obraz modelu a je možné tak lépe provést kontrolu. 

V konzoly je dále potřeba nastavit, jak dlouho bude simulace probíhat,  

jestli do flashoveru nebo do vyhoření paliva anebo jako v tomto případě po dobu 600 s.  

Čas, jak dlouho bude dlouho simulace trvat, je možné změnit, také se v konzole nastavuje 

počet opakování. V tomto případě je počet opakování 100. Samotná simulace se spouští přes 

konzoly, ve které je vidět, jak program pracuje a jak dlouho bude výpočet časově náročný. 

9.3.2 Výstupní data 

Výstupní data jsou automaticky exportována do programu Microsoft Excel  

a automaticky software B-RISK generuje grafy z požadovaných hodnot, které je možné 

vyvolat přes ikonu single run graphs. Zpracování výstupního souboru Excel je stejné jako  

u programu BRANZFIRE, výsledky jsou rozděleny na jednotlivé místnosti, a dále  

na sloupce hodnot dle časové změny. Zkrácená výstupní data z programu B-Risk budou 

přílohou E této práce.  

Pří ukládání výsledků je nutno extra uložit výsledky z modulu Monte Carlo, 

z kterého nejsou data automaticky ukládána. Vytvoří se další soubory typu Excel, ve kterém 

jsou samotná data z modulu Monte Carlo.[13] 
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10 Zhodnocení výsledků  

Je patrné, že oba modely mají stejné vzorce pro výpočty, ovšem výstupní hodnoty 

v grafech jsou odlišné. Jeden z důvodů je ten, že v programu BRANZFIRE není možné 

nadefinovat přesné rozmístění nábytku, který je v místnosti. Je možné pouze vložit nábytek 

do místnosti o příslušných rozměrech a s příslušnými hodnotami. 

V každém softwaru bylo provedeno 100 simulací z důvodů, aby bylo možné mít co 

nejpřesnější výsledky pro zjištění pravděpodobnosti hodnot. Výsledky ze softwaru 

BRANZFIRE byly pokaždé totožné. Výsledky ze softwaru B-RISK byly ve většině případů 

rozdílné, a to z důvodu, že model pracuje s náhodností začátkem požáru a s náhodností 

rozšíření požáru mezi objekty požáru. Níže jsou přiloženy grafy  

pro porovnání výsledků z obou programů. Pro stejné hodnoty jako je teploto horní vrstvy 

modelu, teplota spodní vrstvy porovnání viditelnosti jak se změní ve dvou metrech,  

a rozmezí mezi horní a spodní vrstvou. 

V následujících třech grafech je vidět rozdíl ve výstupech z programů. Rozdíl  

ve výpočtu teplot v horní vrstvě. 

 

Obrázek 16 - Graf nárůstu teploty v horní části modelu (BRANZFIRE) 
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Obrázek 17 - Graf nárůstu teploty v horní části modelu (B-RISK) 

 

Obrázek 18 - Graf rozložení výskytu teplot v horní vrstvě (B-RISK) 

 

Další skupina grafů zobrazuje výpočet teploty ve spodní vrstvě modelu. 

V porovnání s výstupy z modelu BRANZFIRE a z modelu B-RISK a určení rozložení 

pravděpodobnosti v modelu B-RISK. Grafy budou přílohou F této práce spolu s dalšími 

grafy, které popisují změnu hranice mezi horní a spodní vrstvou modelu a další skupinou 

grafů vyjadřující změnu viditelnosti v modelu. 
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11 Porovnání programů BRANZFIRE a B-RISK 

Uživatelská úroveň práce je dosti podobná. Při práci s modelem BRANZFIRE  

je členěno nastavení do pěti základních modulů, přes které se musí uživatel dostávat  

do dalšího nastavení což je v jisté míře zdlouhavé a je možné, že nastane ztráta orientace 

v otevřených oknech. B-RISK je členěn do více kategorií, která fungují na principu větvení. 

Zpětná kontrola u modelu BRANZFIRE je možná pouze přes číselné hodnoty není 

možná vizualizace na obrázku ani v prostorovém rozložení. V modelu B-RISK díky utilitě 

smokeview, je možná kontrola dat i v trojrozměrnou vizualizaci.  

Při práci v modelem BRANZFIRE nebylo možné uložit kompletní nastavení 

modelu a při zavření programu a následném otevření se nenačetl celý model a model musel 

být následně dokončen. Zkouška zda model uloží kompletní nastavení, byla provedena  

na několika počítačích a ani na jednom nebylo možné uložit model kompletní. 

Přesnější zadávání hodnot do modelu B-RISK s přesným rozmístěním předmětu  

a vlastnostmi předmětu se výsledky blíží více realitě. Oproti modelu BRANZFIRE,  

kde je možné pouze nastavit předměty a určit, ve které jsou místnosti, a nikoli jejich následné 

rozmístění v prostoru, což má vliv na simulaci požáru a na jeho rozvoj i šíření požáru. 

Model BRANZFIRE díky své jednoduchosti a jednoznačným výsledkům může 

využít projektant k ověření svých tvrzení, jak budou zakouřeny jednotlivé místnosti modelu 

nebo jak se změní teplota v čase v místnosti. Nemusí být použit velký počet simulací, ale 

stačí pouze jediná simulace, která je provedena během několika desítek vteřin  

a projektant nemusí čekat na provedení několika desítek opakování.   

Model B-RISK je díky pravděpodobnostně-deterministickému přístupu velmi 

zajímavý pro využití v praxi, jako jsou vyšetřovatelé požáru, kde jim model může přiblížit 

pravděpodobné šíření požáru v místnosti. Také díky velkorozměrovým zkouškám, které byly 

provedeny. Výstupy z modelu B-RISK se dosti podobají výsledků velkorozměrových 

zkoušek, což pro praxi znamená ušetření dosti velkých nákladů, kde místo velkorozměrové 

zkoušky je provedena jen jednoduchá simulace, na kterou stačí namodelovat model. Zároveň 

je zajímavý pro zpracovatele požárně bezpečnostního řešení, který si může díky tomuto 

modelu ověřit svá tvrzení [15].  
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V tabulce 5 jsou oba modely stručně shrnuty do tabulky a napsány výhody  

a nevýhody obou modelů, které byly zjištěny při práci s nimi a z načerpaných informací 

z publikací.  

Tabulka 4 - Porovnání programů 

 VÝHODY NEVÝHODY 

B
R

A
N

Z
F

IR
E

 

 Rychlé a snadné vkládání hodnot 

 V případě chybně zadané vstupní 

hodnoty – možnost opravy 

 Při vložení chybných dat (např.: 

data mimo daný rozsah) program 

na toto upozorní a umožní opravu 

 Databáze objektů požáru 

 Možnost vložení vlastního 

objektu 

 Modeluje změnu teploty, výšky 

vrstvy kouře v čase 

 

 Nestálost softwaru 

 Nemožnost uložení kompletně 

nastaveného modelu a zpětně 

otevřít 

 Nemožnost přesně nadefinovat 

rozmístění objektu 

 Nemožnost 3D zobrazení se 

souřadnicemi 

 Složitá zpětná kontrola 

zadaných dat 

 Nemožnost řadit místnosti 

pouze do řady 

B
-R

IS
K

 

 Modeluje změnu teploty, výšky 

vrstvy kouře v čase 

 Zohledňuje tepelné ztráty při 

styku kouře se stěnami 

 Umožňuje zobrazení 3D modelu 

 Zpětná kontrola dat 

 Při vložení chybných dat (např.: 

data mimo daný rozsah) program 

na toto upozorní a umožní opravu 

 Databáze objektů požáru 

 Možnost modelovat místnosti za 

sebe a nad sebe a možnost 

modelovat složitější objekty 

 Monte Carlo modul 

 Dlouhá doba výpočtu při 

větším počtu opakování 

 Nemožnost nastavit místnosti 

různé tloušťky stěn 

 Materiál stěn musí být v celé 

místnosti stejný 

 Při změně režimu výpočtu 

nutné zadat celé vnitřní 

rozmístění předmětů znovu 
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Závěr 

Úkolem této práce bylo na základě rešerše posoudit a popsat aplikaci 

pravděpodobnostně-deterministického modelování požáru a zároveň zhodnotit jeho využití  

v technické praxi. Úvodem této práce byly objasněny základní pojmy a rozdělení modelů 

požárů podle několika kritérií a ty pak byly dále popsány. Fungování těchto programů a 

podrobný popis jejich uživatelského prostředí bylo zpracováno na základě uživatelských 

příruček.  

Stěžejní částí této bakalářské práci je kapitola Pravděpodobnostně-deterministické 

modely, kde jsou popsány přístupy k modelu B-RISK. Byl zde proveden rozbor základních 

rovnic, s kterými program pracuje a došlo k objasnění některých zadávaných parametrů. 

Charakteristika modelu BRANZFIRE se základními prvky, zde byla provedena z toho 

důvodu, aby bylo možné komparovat práci s oběma modely. Kapitolou 9 začíná praktická 

část práce, kde je zpracována ukázka výpočtu v obou modelech. Nadefinování shodných 

vstupních dat mělo své opodstatnění v aplikaci pro možné porovnání modelů. V kapitole 10 

jsou popsány výsledky obou simulací a přidány grafy pro porovnání výsledků ve stejném 

pozorovaném hledisku. Z modelu B-RISK jsou zde pravděpodobnostní výstupy, které 

ukazují, v jakých rozmezích se daná hodnota vyskytovala nejčastěji, což je zde také graficky 

znázorněno. Závěrečnou částí této práce je porovnání obou řešených modelů. 

Při komparaci obou programů bylo zjištěno, že lepší práce je s programem  

B-RISK, a to především díky tomu, že je členěn do více částí, což ho činí přehlednějším. 

Dalším důvodem jsou korektnější výstupní hodnoty, to je zapříčiněno nejen souřadnicovým 

rozmístěním nábytku, ale také díky modulu Monte Carlo, kterým je možné předpovídat 

teplotu v modelu, viditelnost aj. a s větším počtem opakováními se výsledky stávají 

přesnější. Oproti deterministickému modelu, ve kterém jsou výsledky stále stejné a neměnné 

i při několika opakování. Model B-RISK je zajímavý pro svůj pravděpodobnostně-

deterministický přístupu, díky kterému je možné v praxi předpovídat rozvoj a šíření požáru 

s nejpravděpodobnějším výskytem. Model B-RISK je vhodný například pro vyšetřovatele 

požáru nebo projektanty požárně bezpečnostního řešení. Myslím si, že díky 

pravděpodobnostnímu režimu má model B-RISK budoucnost, protože dokáže předvídat 

následné šíření požáru a díky jednoduchému nastavení bude moci být hojně využit v odborné 

praxi.  
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Příloha A: Rozměry modelu a základní vstupní data 

Název bakalářské práce: Aplikace pravděpodobnostně-deterministického modelování 

požáru v požárním inženýrství 

Zpracoval: Jan Šeliga 

Přehledně zpracované rozměry modelu se základními daty pro simulaci  

jak v modelu BRANZFIRE tak v modelu B-RISK. 

Rozměry modelu a základní data simulace 

Místnost 1 a 2 

- Výška místnosti  h = 2,7 m 

- Obvod místnosti o = 16 m 

- Plocha podlahy  S = 15,75 m2 

- Plocha stropu   S = 15,75  

- Otvory Okna  

 Šířka   d = 2,9 m 

 Výška   h = 1,2 m 

 Plocha  S = 3,48 m2 

Dveře  

 Šířka   d = 0,8 m 

 Výška   h = 1,95 m 

 Plocha  S = 1,56 m2 

Chodba 1 a 2 

- Výška místnosti  h = 2,7 m 

- Obvod místnosti o = 14 m 

- Plocha podlahy  S = 12,25 m2 

- Plocha stropu   S = 12,25 m2 

- Otvory Dveře 1 

 Šířka   d = 0,8 m  

 Výška   h = 1,95 m 

 Plocha  S = 1,56 m2 
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Dveře 2 

 Šířka   d = 0,7 m  

 Výška   h = 1,95 m 

 Plocha  S = 1,365 m2 

Koupelna  

- Výška místnosti  h = 2,7 m 

- Obvod místnosti o = 10,9 m 

- Plocha podlahy  S = 6,9 m2 

- Plocha stropu   S = 6,9 m2 

- Otvory – Dveře:  

 Šířka:  d = 0,7 m  

 Výška:  h = 1,95 m 

 Plocha:  S = 1,365 m2 

Základní data simulace 

Start simulace (s):   1 

Délka simulace (s):   600 

Počet opakování:   100 

Dvou zónový model  

Vnitřní teplota (°C):   24 

Venkovní teplota (°C):  15 

Relativní vlhkost (%):  50 

Teplota horní vrstvy (°C):  > 500 

Spalné teplo (MJ/kg):  20 

Povrch cementovláknitá deska parametry: 

o Hustota desky (kg/m3): 1490 

o Vodivost desky (W/mK): 0,720 

o Měrné teplo (J/kg.K):  840 

o Emisivita stěny:  0,8
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Příloha B: Zkrácená vstupní data z modelu BRANZFIRE 

Název bakalářské práce: Aplikace pravděpodobnostně-deterministického modelování požáru  

v požárním inženýrství 

Zpracoval: Jan Šeliga 

Vstupní data z modelu BRANZFIRE pro jednu místnost. Je zde nastíněna ukázka 

vstupních dat z modelu BRANZFIRE.  

pondělí,duben 06,2015,11:09 PM 

Input Filename : new.mod 

BRANZFIRE Multi-Compartment Fire Model (Ver 2012.1) 

==================================================================== 

Description of Rooms 

==================================================================== 

Room 1 : Místnost 1 

Room Length (m) = 4,50 

Room Width (m) = 3,50 

Maximum Room Height (m) = 2,70 

Minimum Room Height (m) = 2,70 

Floor Elevation (m) = 0,000 

Room 1 has a flat ceiling. 

Wall Surface is fibre cement sheet 

Wall Density (kg/m3) = 1490,0 

Wall Conductivity (W/m.K) = 0,720 

Wall Emissivity = 0,50 

Wall Thickness (mm) = 250,0 

Ceiling Surface is fibre cement sheet 

Ceiling Density (kg/m3) = 1490,0 

Ceiling Conductivity (W/m.K) = 0,720 

Ceiling Emissivity = 0,50 

Ceiling Thickness (mm) = 100,0 

Floor Surface is pvc, foamed 

Floor Density (kg/m3) = 70,0 

Floor Conductivity (W/m.K) = 0,030 

Floor Emissivity = 0,50 

Floor Thickness = (mm) 10,0 

==================================================================== 

Wall Vents 

==================================================================== 

From room 1 to 2 , Vent No 1 

Vent Width (m) = 0,800 

Vent Height (m) = 1,950 

Vent Sill Height (m) = 0,000 

Vent Soffit Height (m) = 1,950 

Opening Time (sec) = 0 

Closing Time (sec) = 0 

From room 1 to outside, Vent No 1 

Vent Width (m) = 2,900 

Vent Height (m) = 1,200 

Vent Sill Height (m) = 1,000 

Vent Soffit Height (m) = 2,200 

Opening Time (sec) = 0 

Closing Time (sec) = 0 

==================================================================== 

Ceiling/Floor Vents 

==================================================================== 

==================================================================== 

Ambient Conditions 

====================================================================
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Interior Temp (C) = 24,0 

Exterior Temp (C) = 15,0 

Relative Humidity (%) = 50 

==================================================================== 

Tenability Parameters 

==================================================================== 

Monitoring Height for Visibility and FED (m) = 2,00 

Occupant Activity Level = Light 

Visibility calculations assume: reflective signs 

FED Start Time (sec) 0 

FED End Time (sec) 10000 

==================================================================== 

Sprinkler / Detector Parameters 

==================================================================== 

No thermal detector or sprinkler installed. 

==================================================================== 

Mechanical Ventilation (to/from outside) 

==================================================================== 

Mechanical Ventilation not installed in Room 1 
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Příloha C: Zkrácená vstupní data z modelu B-RISK 

Název bakalářské práce: Aplikace pravděpodobnostně-deterministického modelování 

požáru v požárním inženýrství 

Zpracoval: Jan Šeliga 

Vstupní data z modelu B-RISK pro jednu místnost. Je zde nastíněna ukázka 

vstupních dat z modelu B-RISK.  

pondělí,duben 06,2015,11:07 PM 

B-RISK Fire Simulator and Design Fire Tool (Ver 2015.01) 

Input Filename : input100.xml 

Base File : C:\Users\HONZA NTB\Documents\B-RISK\riskdata\basemodel_model_bakalarka_4.5 

\basemodel_model_bakalarka_4.5.xml 

User Mode : Risk Simulator 

Simulation Time = 600,00 seconds. 

Initial Time-Step = 1,00 seconds. 

Room 1 

==================================================================== 

Description of Rooms 

==================================================================== 

Room 1 : Místnost 1 

Room Length (m) = 4,50 

Room Width (m) = 3,50 

Maximum Room Height (m) = 2,70 

Minimum Room Height (m) = 2,70 

Floor Elevation (m) = 0,000 

Absolute X Position (m) = 0,000 

Absolute Y Position (m) = 0,000 

Room 1 has a flat ceiling. 

Shape Factor (Af/H^2) = 2,2 

Wall Surface is fibre cement sheet 

Wall Density (kg/m3) = 1490,0 

Wall Conductivity (W/m.K) = 0,720 

Wall Specific Heat (J/kg.K) = 840 

Wall Emissivity = 0,88 

Wall Thickness (mm) = 250,0 

SQROOT Thermal Inertia (J.m-2.s-1/2.K-1) = 949 

Ceiling Surface is fibre cement sheet 

Ceiling Density (kg/m3) = 1490,0 

Ceiling Conductivity (W/m.K) = 0,720 

Ceiling Specific Heat (J/kg.K) = 840 

Ceiling Emissivity = 0,88 

Ceiling Thickness (mm) = 100,0 

SQROOT Thermal Inertia (J.m-2.s-1/2.K-1) = 949 

Floor Surface is pvc, foamed 

Floor Density (kg/m3) = 70,0 

Floor Conductivity (W/m.K) = 0,030 

Floor Specific Heat (J/kg.K) = 1810 

Floor Emissivity = 0,90 

Floor Thickness = (mm) 10,0 

SQROOT Thermal Inertia (J.m-2.s-1/2.K-1) = 62 

==================================================================== 

Wall Vents 

==================================================================== 

Vent 1 : vent label 

From room 1 to 6 

Left face of room 1 

Offset (m) = 0,300 
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Vent Width (m) = 2,900 

Vent Height (m) = 1,200

Vent Sill Height (m) = 1,000 

Vent Soffit Height (m) = 2,200 

Opening Time (sec) = 0 

Closing Time (sec) = 0 

Flow Coefficient (-) = 0,680 

Vent 2 : vent label 

From room 1 to 2 

Right face of room 1 

Offset (m) = 0,000 

Vent Width (m) = 0,800 

Vent Height (m) = 1,950 

Vent Sill Height (m) = 0,000 

Vent Soffit Height (m) = 1,950 

Opening Time (sec) = 0 

Closing Time (sec) = 0 

Flow Coefficient (-) = 0,680 

==================================================================== 

Ceiling/Floor Vents 

==================================================================== 

==================================================================== 

Ambient Conditions 

==================================================================== 

Interior Temp (C) = 24,0 

Exterior Temp (C) = 15,0 

Relative Humidity (%) = 50 

==================================================================== 

Tenability Parameters 

==================================================================== 

Monitoring Height for Visibility and FED (m) = 2,00 

Asphyxiant gas model = FED(CO) C/VM2 

Visibility calculations assume: reflective signs 

Egress path segments for FED calculations 

1. Start Time (sec) 0 

1. End Time (sec) 600 

1. Room 1 

2. Start Time (sec) 0 

2. End Time (sec) 0 

2. Room 0 

3. Start Time (sec) 0 

3. End Time (sec) 0 

3. Room 0 

==================================================================== 

Sprinkler / Detector Parameters 

==================================================================== 

Ceiling Jet model used is NIST JET. 

Sprinkler System Reliability 0,000 

Sprinkler Probability of Suppression 0,000 

Sprinkler Cooling Coefficient 0,000 

==================================================================== 

Smoke Detector Parameters 0,000 

==================================================================== 
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Příloha D: Zkrácený výstupní soubor z modelu BRANZFIRE 

Název bakalářské práce: Aplikace pravděpodobnostně-deterministického modelování 

požáru  

v požárním inženýrství 

Zpracoval: Jan Šeliga 

Výstupní data byla nashromážděna v rozsahu 600 s pro každý objekt požáru 

z modelu BRANZFIRE, zde v příloze je náhled zkrácených výstupních dat. Slouží pro 

nastínění ukázky výstupních hodnot. 

Description of the Fire 

==================================================================== 

Radiant Loss Fraction = 0,30 

CO Yield pre-flashover(g/g) = 0,040 

Soot Alpha Coefficient = 2,50 

Smoke Epsilon Coefficient = 1,20 

Smoke Emission Coefficient (1/m) = 0,80 

Characteristic Mass Loss per Unit Area (kg/s.m2) = 0,011 

Air Entrainment in Plume uses McCaffrey (default) 

Burning Object No 1 

Bed and Night Table - wood (from f240.exp, FASTDATA). Refer Report NBSIR 85-2998. 

Located in Room 1 

Energy Yield (kJ/g) = 12,4 

CO2 Yield (kg/kg fuel) = 1,190 

Soot Yield (kg/kg fuel) = 0,015 

HCN Yield (kg/kg fuel) = 0,000 

Fire Height (m) = 0,500 

Fire Location = Wall 

Time (sec) Heat Release (kW) 

0 0 

10 0 

20 0 

30 0 

40 0 

50 0 

60 0 

70 17 

80 32 

90 26 

100 25 

110 37 

120 37 

130 36 

140 69 

150 87 

160 91 

170 106 

180 118 

190 119 

200 159 

210 227 

220 289 

230 400 

240 479 

250 546 

260 612 

270 365 

…   …



  

1 

 

Příloha E: Zkrácený výstupní soubor z modelu B-RISK 

Název bakalářské práce: Aplikace pravděpodobnostně-deterministického modelování 

požáru v požárním inženýrství 

Zpracoval: Jan Šeliga 

Výstupní data byla nashromážděna v rozsahu 600 s pro každý objekt požáru 

z modelu B-RISK, zde v příloze je náhled zkrácených výstupních dat. Slouží pro nastínění 

ukázky výstupních hodnot. 

==================================================================== 
Description of the Fire 
==================================================================== 
CO Yield pre-flashover(g/g) = 36617,000 
CO Yield post-flashover(g/g) = 36617,000 
Soot Yield pre-flashover(g/g) = 0,070 
Soot Yield post-flashover(g/g) = 0,140 
Flame Emission Coefficient (1/m) = 1,00 
Fuel - Carbon Moles 1,00 
Fuel - Hydrogen Moles 2,00 
Fuel - Oxygen Moles 0,50 
Fuel - Nitrogen Moles 0,00 
Burning objects are manually positioned in room. 
Enhanced burning submodel is OFF 
Burning Object No 9 
Stůl 3 
Located in Room 1 
Energy Yield (kJ/g) = 13,0 
CO2 Yield (kg/kg fuel) = 1,270 
HCN Yield (kg/kg fuel) = 0,000 
H2O Yield (kg/kg fuel) = 0,818 
Heat Release Rate Per Unit Area (kW/m2) = 250,0 
Radiant Loss Fraction = 0,30 
Fire Elevation (m) = 0,000 
Fire Object Length (m) = 1,500 
Fire Object Width (m) = 0,800 
Fire Object Height (m) = 0,800 
Location, X-coordinate (m) = 2,000 
Location, Y-coordinate (m) = 0,000 
Fire Location (for entrainment)= WALL 
Plume behaviour is UNDISTURBED 
Time (sec) Heat Release (kW) 
0 0 
9 4 
19 4 
29 10 
39 0 
49 5 
59 9 
69 6 
79 21 
89 4 
99 10 
109 9 
119 6 
129 27 
139 0 
149 13 
…    …
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Příloha F Srovnání grafů modelu BRANZFIRE a B-RISK a 

vyjádření pravděpodobnosti v grafu z modelu B-RISK 

Název bakalářské práce: Aplikace pravděpodobnostně-deterministického modelování 

požáru v požárním inženýrství 

Zpracoval: Jan Šeliga 

Do této přílohy byly vloženy grafy, aby bylo možné porovnat výstupní hodnoty 

z modelu BRANZFIRE a B-RISK. Grafy jsou rozděleny do skupin po třech, kde první graf 

je z modelu BRANZFIRE, druhy z modelu B-RISK a třetí vyjadřuje pravděpodobnost 

výskytu dané hodnoty z modelu B-RISK. 

Vyjádření změny výpočtu teploty ve spodní vrstvě modelu  

 

Obrázek 19 – Graf nárůstu teploty ve spodní části modelu (BRANZFIRE) 

 

Obrázek 20 - Graf nárůstu teploty v horní části modelu (B-RISK)
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Obrázek 21 - Graf rozložení výskytu teplot ve spodní vrstvě (B-RISK) 

Vyjádření změny hranice mezi horní a spodní vrstvou modelu  

 

Obrázek 22 – Graf výšky hranice mezi spodní a horní vrstvou modelu (BRANZFIRE) 

 

Obrázek 23 - Graf výšky hranice mezi spodní a horní vrstvou modelu (B-RISK) 
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Obrázek 24 - Graf zobrazuje počet výskytů hranice mezi spodní a horní vrstvou modelu (B-

RISK) 

Vyjádření změny viditelnosti v modelu  

 

Obrázek 25 - Graf vyjadřuje změnu viditelnosti v modelu pro jednotlivé místnosti 

(BRANZFIRE) 

 

Obrázek 26 - Graf vyjadřuje změnu viditelnosti v modelu pro jednotlivé místnosti (B-RISK)



  

4/4 

 

 

Obrázek 27 - Graf zobrazuje četnost viditelnost (B-RISK) 


