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Anotace 

 

JINDRA, Jan. Porovnání výpočtových metodik vývoje tepla a kouře pro účely požárního 

větrání . Ostrava, 2011. 42 s. Bakalářská práce. VŠB-TU Ostrava. 

 

 

Klíčová slova: metodiky výpočtu požárního větrání, zařízení pro odvod tepla a kouře, 

neutrální rovina, akumulační vrstva, kouř, požár 

 

 

Bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou metodik užívaných pro výpočet a návrh 

požárního větrání, které jsou platné na území České republiky. V práci je proveden rozbor 

jednotlivých vzorců u sledovaných veličin, a porovnání odlišností obou uvedených metodik. 

V závěru je proveden částečný výpočet požárního větrání na konkrétním objektu, a porovnání 

výsledků výpočtů obou metodik. 

 

Abstract 

 

JINDRA, Jan. The comparison of calculation methodologies of heat and smoke for the fire 

ventilation. Ostrava, 2011. 42 p. Bachelor thesis. VSB-TU Ostrava. 

 

 

Keywords: methodology of calculation of the fire ventilation, smoke and heat exhaust system,  

neutral plane, smoke reservoir, smoke, fire 

 

 

This thesis deals with a comparison of two methods for calculation and design fire 

ventilation, which are valid in the Czech Republic. It is an analysis of patterns in 

observed variables and compares differences in these two methodologies. In the end there is a 

partial calculation of fire ventilation particular object and comparing the results 

ofcalculations of both methods. 

 

 



Obsah: 

 

1. Úvod ................................................................................................................................... 1 

2. Rešerše ............................................................................................................................... 3 

3. Definice základních pojmů ................................................................................................. 4 

4. Výpočet parametrů požárupodle národní metodiky ........................................................... 5 

4.1 Vstupní parametry ....................................................................................................... 5 

4.2 Výpočet množství uvolněného tepla Q1 ...................................................................... 5 

4.2.1 Parametry a, p a skupiny výrob ............................................................................ 7 

4.2.2 Doba trvání návrhového požárutv ......................................................................... 7 

4.2.3 Použití samočinného stabilního hasicího zařízení ................................................ 9 

4.3 Výpočet množství uvolněného kouře Mf ..................................................................... 9 

4.3.1 Vstupní parametry výpočtu Mf ........................................................................... 10 

4.3.2 Koeficient Ce ...................................................................................................... 10 

4.3.3 Obvod ložiska požáru P ..................................................................................... 12 

4.3.4 Parametr Y .......................................................................................................... 12 

4.4 Výpočet teploty v akumulační vrstvě Tg.................................................................... 13 

4.5 Výpočet objemového množství odváděných plynůVv ............................................... 14 

5. Výpočet parametrů požárupodle evropské metodiky ....................................................... 15 

5.1 Vstupní parametry ..................................................................................................... 15 

5.2 Výpočet množství uvolněného tepla Ql ..................................................................... 16 

5.2.1 Vstupní parametry .............................................................................................. 16 

5.2.2 Parametrytα aRHRf .............................................................................................. 16 

5.2.3 Doba trvání návrhového požáru t ....................................................................... 17 

5.3 Výpočet množství uvolněného kouře Mf ................................................................... 17 

5.3.1 Vstupní parametry .............................................................................................. 18 

5.3.2 KoeficientCe ....................................................................................................... 18 

5.3.3 Obvod ložiska požár P ........................................................................................ 18 

5.3.4 Parametr Y .......................................................................................................... 20 

5.4 Výpočet teploty v akumulační vrstvě tl ..................................................................... 20 

5.5 Výpočet objemového množství odváděných plynůVl ................................................ 21 

6. Porovnání národní a evropské metodiky .......................................................................... 22 

6.1 Porovnání výpočtů Q1 ................................................................................................ 22 



6.2 Porovnání výpočtů množství uvolněného kouře Mf .................................................. 23 

6.3 Porovnání výpočtů teploty v akumulační vrstvě ....................................................... 23 

6.4 Porovnání výpočtů objemového množství odváděných plynů .................................. 24 

7. Výpočet vzorového požárního větrání ............................................................................. 25 

7.1 Popis objektu ............................................................................................................. 25 

7.2 Výpočet požárního větrání podle národní metodiky ................................................. 27 

7.2.1 Výpočet vstupních parametrů ............................................................................. 27 

7.2.2 Doba trvání návrhového požáru tv ...................................................................... 30 

7.2.3 Výpočet množství uvolněného tepla Q1 ............................................................. 30 

7.2.4 Výpočet množství kouře Mf ............................................................................... 31 

7.2.5 Výpočet teploty plynů v kouřové vrstvě Tg ........................................................ 32 

7.2.6 Výpočet objemového množství odváděných plynů Vv ....................................... 33 

7.2.7 Další postup návrhu požárního větrání ............................................................... 34 

7.3 Výpočet požárního větrání podle evropské metodiky ............................................... 34 

7.3.1 Výpočet vstupních parametrů ............................................................................. 34 

7.3.2 Doba trvání návrhového požáru t ....................................................................... 34 

7.3.3 Výpočet množství uvolněného tepla Ql .............................................................. 35 

7.3.4 Výpočet množství uvolněného kouře Mf ............................................................ 35 

7.3.5 Výpočet teploty plynů v kouřové vrstvě tl ......................................................... 37 

7.3.6 Výpočet objemového množství odváděných plynů Vl ....................................... 37 

7.3.7 Další postup návrhu požárního větrání ............................................................... 38 

7.4 Porovnání výsledků výpočtů obou metodik .............................................................. 38 

8. Závěr ................................................................................................................................. 40 

9. Literatura .......................................................................................................................... 43 

 

 



1 

 

1. Úvod 

V České republice existují v současné době dvě normové výpočtové metodiky pro výpočet 

a návrh zařízení pro odvod tepla a kouře z prostorů, u kterých je nutné takto provedenou 

ochranu zajistit. První normová výpočtová metodika, která je v této práci nazývána jako 

národní metodika, je uvedena v ČSN 73 0802 – Nevýrobní objekty.V její příloze H je 

popsán postup a různá doporučení ohledně výpočtů vývoje tepla a kouře. Dále je zde 

uveden i způsob návrhu přirozeného odvodu tepla a kouře s pomocí střešních požárních 

světlíků. Druhou normovou výpočtovou metodikou, nazývanou jako evropská metodika, je 

kombinace dvou evropských norem. První z nich je ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení 

konstrukcí – Část 1-2: Obecné zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru, 

druhá pak předběžná ČSN P CEN/TR 12101-5 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře 

a tepla – Část 5: Směrnice k funkčním doporučením a výpočetním metodám pro větrací 

systémy odvodu kouře a tepla. V normách evropské metodiky jsou odděleně popsány 

výpočty jednotlivých charakteristických vlastností požáru, které potřebujeme zjišťovat. 

V rámci této práce budou sledovány čtyři vybrané charakteristické parametry požáru, 

nezbytné pro návrh systému odvodu tepla a kouře. Prvním posuzovaným parametrem, 

bude množství tepla Q1uvolněného při požáru, respektive pouze jeho konvekční složka. 

Druhým parametrem bude hmotnostní množství uvolněného kouře Mf do akumulační 

vrstvy kouřových plynů. Třetím parametrem bude teplota plynů Tg, resp. t1 v akumulační 

vrstvě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 1 – Sledované charakteristické parametry požáru 
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Tato teplota má vliv na návrh teplotní odolnosti systému odvodu tepla a kouře.Posledním 

sledovaným parametrem, bude objemové množství odváděných plynů Vv resp. V1. Tento 

parametr má zásadní vliv na dimenzování systému odvodu tepla a kouře.  Všechny 

sledované hodnoty jsou znázorněny na Obr.1. 

Výše uvedené parametry budou v této práci vzájemně porovnávány z hlediska jak národní, 

tak i evropské metodiky. Budou rozebrány jednotlivé výpočtové vzorce sledovaných 

parametrů, včetně vstupních hodnot, které se v rámci obou metodik mohou lišit. V závěru 

práce bude, pro možnost kvantitativního porovnání obou uváděných metodik, proveden 

konkrétní výpočet zmíněných veličin a nastínění dalšího postupu při návrhu jednoduchého 

přirozeného požárního větrání na skutečném objektu menšího víceúčelového sportovního 

centra. 

Důvodem zpracování této práce je možnost porovnání obou používaných metodik, 

zviditelnění některých důležitých shodných i rozdílných postupů a výpočtů, analýza 

výsledných hodnot a případná doporučení, která mohou z porovnání vyplynout. V běžné 

projekční praxi, není na toto porovnání, bohužel, dostatek času ani finančních prostředků.  
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2. Rešerše 

Problematice odvodu tepla a kouře se věnuje několik publikací a prací studentů VŠB-TU 

Ostrava. Z hlediska aktuálnosti jsem prozkoumával dostupnou literaturu okolo roku 2005 

a mladší.  

 

KUČERA, P.; KAISER, R.; PAVLÍK, T.; KUČERA, J. Požární inženýrství.Dynamika 

požáru. 1. Ostrava : Edice SPBI Spektrum 65., 2009. 152 s. 

V publikaci jsou popsány základy posouzení průběhu požáru v uzavřených prostorech. 

Je zde věnována pozornost zejména stanovování rychlosti uvolňování tepla, vzniku 

a rozvoji sloupce zplodin, vrstvení kouře v prostoru apod. Publikace pomáhá pochopit 

základní výpočtové parametry požáru. 

 

BEBČÁK, Petr. Požárně bezpečnostní zařízení. 2. Ostrava : Edice SPBI Spektrum 17., 

2004. 130 s. 

Publikace seznamuje se způsobem vybavování objektů požárně bezpečnostními zařízeními 

a logickými závislostmi mezi nimi. V jedné z kapitol je věnována pozornost starším 

metodikám dimenzování zařízení pro odvod tepla a kouře.  

 

KOČÍ, Daniela. Výpočtové metody pro dimenzování zařízení pro odvod tepla a kouře. 

Ostrava, 2008. 71 s. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava. 

V diplomové práci je uveden výčet národních i světových metodik pro dimenzování 

zařízení pro odvod tepla a kouře. Je zde provedeno i několik vzorových výpočtů, které 

slouží k vzájemnému porovnání výsledků jednotlivých metodik. 
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3. Definice základních pojmů 

Na úvod bude uvedeno několik základních definičních pojmů, které přímo souvisí 

s posuzovanou problematikou a jsou v práci použity. 

Kouř 

Je definován jako směs plynných zplodin hoření a zplodin termického rozkladu s pevnými 

částicemi a vzduchem vzniklé při nedokonalém hoření. Fyzikální vlastnosti kouře jako je 

barva, hustota, zápach, toxicita a další jsou závislé na druhu materiálu, které při požáru 

slouží jako palivo [9]. 

 

Návrhový požár 

Jedná se o požár s definovanými parametry, který slouží k návrhovým účelům. Pro účely 

této práce bude návrhový požár vycházet z dvouzónového modelu lokálního požáru. 

V tomto modelu požáru jsou definovány dvě teplotní oblasti (vrstvy). První je horní vrstva 

kouře s časově proměnnou tloušťkou i teplotou, a druhá je vrstva okolí s časově 

proměnnou, avšak nižší teplotou. V obou vrstvách se předpokládá konstantní teplota [2]. 

 

Fáze požáru 

Rozvoj požár můžeme rozdělit do čtyř fází. První je počáteční fáze, kdy dojde k iniciaci 

hořlavého souboru. Druhá je fáze rozvoje, ve které se požár rozšiřuje, dochází 

k uvolňování tepla a k akumulaci zplodin hoření. Třetí je fáze plně rozvinutého požáru, ve 

které je intenzita hoření ovlivňována dostupností paliva a možností přívodu vzduchu. 

Čtvrtou fází je dohořívání, při které klesá intenzita požáru [6]. 

 

Akumulační vrstva 

Je prostor pod stropem, ve kterém se shromažďují horké zplodiny hoření uvolněné při 

požáru. Velikost akumulační vrstvy je závislá na dynamice rozvoje požáru, na množství 

generovaného kouře, na světlé výšce prostoru, na půdorysných rozměrech a stavebních 

konstrukcích, které ohraničují kouřovou sekci, kde se akumulační vrstva nachází.  

 

Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) 

Je systém, jehož hlavním úkolem je odvod tepla a plynných zplodin hoření z prostoru 

zasaženého požárem, za účelem ochrany evakuovaných osob a zlepšení zásahových 

podmínek pro jednotky HZS. Dalšími úkoly tohoto systému je ochrana majetku, ochrana 
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konstrukcí stavby před účinky tepla a snižování rizika přenosu požáru na sousední budovy. 

Zařízení pro odvod kouře a tepla může pracovat na dvou fyzikálních principech -

přirozeném nebo nuceném, případně na jejich kombinaci 

Obecně vzato, přirozené větrání je založeno na fyzikálním principu rozdílných teplot, tlaků 

a hustot vzduchu uvnitř a vně budovy a působení větru. V případě požárního odvodu kouře 

a tepla je efekt umocněn daleko větším teplotním rozdílem. Toto větrání většinou zajišťují 

požární světlíky umístěné ve stropní konstrukci, a proti nim přívodní otvory u podlahy 

nebo o obvodových stěnách.  

Nucené zařízení pro odvod kouře a tepla používá požární ventilátory ve střešním, 

potrubním nebo stěnovém provedení. 

Dvojčinné (sdružené) větrání funguje na stejném principu jako přirozené větrání, avšak 

s tím rozdílem, že v sobě sdružuje jak požární tak hygienické (denní) větrání. Požární 

světlíky tedy slouží nejen pro odvod kouře a tepla při požáru, ale i pro hygienickou 

výměnu vzduchu v prostoru a případný odvod teplého vzduchu pod stropem objektu 

zejména v letním období. Tato teplá vrstva má totiž negativní vliv na „nastartování“ 

procesu přirozeného proudění plynů. Sdružené větrání může, při denním režimu, zajistit 

vyvětrání prostoru například při výskytu vyšší teploty vnitřního vzduchu pod stropem a to 

otevřením střešních světlíků.  

 

4. Výpočet parametrů požárupodle národní metodiky 

V této stati budou podrobněji rozebrány jednotlivé sledované parametry požárů z hlediska 

národní metodiky. 

4.1 Vstupní parametry 

Před započetím výpočtů je potřebné mít k dispozici požárně bezpečnostní řešení 

posuzovaného objektu, ze kterého použijeme příslušné parametry. Dále je nutné mít 

architektonické řešení objektu včetně řezů, ze kterých budeme odečítat některé potřebné 

geometrické údaje například světlou a konstrukční výšku posuzovaného prostoru, 

půdorysnou plochu atd.. 

4.2 Výpočet množství uvolněného tepla Q1 

Prvním z hlavních údajů, které budu v této práci porovnávat a který je nutný k návrhu 

systému ZOKT, je množství uvolněného tepla Q1 při požáru sdíleného prouděním. Pro 
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dimenzování zařízení pro odvod tepla a kouře se nevyužívá hodnoty celkového tepla 

uvolněného při požáru, ale pouze množství tepla uvolněného prouděním plynů, neboli 

konvekční složka tepla produkovaného požárem. Pro jeho výpočet se užívá vzorec: 

 

10 ,        (1) 

 

 kde Q1 teplo uvolněné prouděním plynů [kW] 

tv doba trvání návrhového požáru [s] 

  kv parametr vyjadřující dynamiku rozvoje požáru 
MW-0,5

s  

  kc podíl tepla sdíleného prouděním plynů [-] 

 

Proměnná tvje v této práci definovaná v kapitole 4.2.2 Doba trvání návrhového požáru 

tv.Podíl tepla sdíleného prouděním se pohybuje podle [1] mezi 60-80% z celkového 

uvolněného tepla Qc to znamená, že koeficient kc = 0,6 ÷ 0,8. Parametr vyjadřující 

dynamiku rozvoje požáru lze pro nevýrobní objekty určit z normy [1] využitím níže 

definovaných proměnných a ap ze vzorce: 

 

 √  ,         (2)  

kde kv parametr vyjadřující dynamiku rozvoje požáru 
MW-0,5

s  

  p požární zatížení [kg·m2] 

a součinitel rychlosti odhořívání [-] 

 

Pro výrobní objekty jsou v normě [1] taxativně dány hodnoty kv podle jednotlivých skupin 

provozů.  

Výpočet Q1 podle vzorce (1) se používá při absenci SHZ a DHZ. Při součinnosti 

sprinklerových zařízení se doporučuje předpokládat konstantní množství uvolněného tepla 

v době tv = 550s, nebo lze použít normou [1] daných hodnot Q1 pro výrobní a nevýrobní 

objekty. 
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4.2.1 Parametry a, p a skupiny výrob 

Tyto vstupní parametry vycházejí zejména z kodexu požárních norem ČSN 73 0802 – 

Nevýrobní objekty [1] a ČSN 73 0804 – Výrobní objekty [4]. Pokud budeme posuzovat 

nevýrobní objekt, je nutné se dobrat dvou základních parametrů, požárního zatížení 

p [kg·m-2] a součinitele rychlosti odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek a [-]. 

Výpočet požárního zatížení je dán rovnicí: 

 

          (3) 

kde p požární zatížení [kg·m-2] 

pn nahodilé požární zatížení [kg·m-2] 

 ps stále požární zatížení [kg·m-2] 

 

Výpočet součinitele rychlosti odhořívání se provede podle rovnice: 

 

 
  

 ,        (4) 

kde a součinitel rychlosti odhořívání [-] 

pn nahodilé požární zatížení [kg·m-2] 

 ps stálé požární zatížení [kg·m-2] 

 an součinitel pro nahodilé požární zatížení [-] 

  as součinitel pro stálé požární zatížení [-] 

 

Pokud budeme posuzovat výrobní objekt, vycházíme ze skupin provozů, výrob či skladů 

[4] a [5]. Zařazení do jednotlivých skupin je dáno v tabulce přílohy E [4] a v kapitole 5 [5].  

4.2.2 Doba trvání návrhového požárutv 

Dalším významným parametrem, který musíme zhodnotit je dobatv [s, min], pro kterou je 

návrhový požár určován.V normě [1] příloha H je tento údaj charakterizován časovým 

intervalem od 5 do 15 minut v závislosti na velikosti požáru. Zde velkou měrou záleží na 

zkušenostech a znalostech projektanta ZOKT, aby nalezl ideální kompromis mezi 

bezpečnostními a ekonomickými aspekty návrhu celého systému. Špatné posouzení může 

vést k nadměrnému prodražení systému a na druhé straně k ohrožení bezpečnosti osob, 

které se v předmětném prostoru nacházejí.  
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Vodítkem pro méně zkušené nebo začínající projektanty by mohlo být posouzení tv 

z hlediska časového limitu zakouření prostoru te a předpokládaná doba evakuace tupodle 

[1] a [4]. Vzorec pro určení doby zakouření je dán jako: 

 

 
,  

 ,         (5) 

 kde te časový limit zakouření prostoru [min] 

  hs světlá výška posuzovaného prostoru [m] 

  a součinitel rychlosti odhořívání [-] 

 

Časový limit te se porovná s předpokládanou dobou evakuace prostoru tu, kterou určuje 

projektant požárně bezpečnostního řešení stavby. Pro tu platí vzorec: 

 

 
,

 ,        (6) 

 kde tu předpokládaná doba evakuace [min] 

  lu délka únikové cesty [m] 

  vu rychlost pohybu osob [m/min] 

  E počet evakuovaných osob [os] 

  s součinitel podmínek evakuace [-] 

  Ku jednotková kapacita únikového pruhu [os/min] 

  u započitatelný počet únikových pruhů [ÚP] 

 

Výsledkem porovnání těchto dvou veličin (te<tu nebo te>tu) je zjištění, zda se osoby 

z posuzovaného prostoru stihnou bezpečně evakuovat, než spodní hranice vrstvy kouře 

dosáhne úrovně 2,5 m nad podlahou prostoru, což je normou požadovaná hodnota. Zde 

však narazíme na jistý nedostatek vzorce pro výpočet te.Tento vzorec z mého pohledu 

nezohledňuje plochu posuzovaného prostoru. Například, mějme dva prostory se stejnou 

světlou výškouhs, stejným součinitelem rychlosti odhořívání a, a rozdílnou plochou 100m2 

a 1000m2. A nyní si položme otázku, ve kterém z prostorů dojde rychleji k zakouření na 

úroveň 2,5m nad podlahu? Z laického pohledu je zřejmé, že k zakouření prostoru o ploše 

100m2 dojde zaručeně dříve. Avšak uváděný vzorec toto vyvrací a říká, že k zakouření 

obou prostorů dojde po uplynutí stejného času. Řešením tohoto problému je použití 

výpočtů zmíněných na příklad v literatuře [6] kapitole 6.2 Plnění prostoru kouřem bez 

odvodu, kde by došlo k transformování vzorce (6.2) pro výpočet pozice rozhraní vrstev zv. 
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Z toho vzorce by bylo nutné vyjádření času t a za zv, by se provedlo dosazení hodnoty 

2,5m. Nevýhodou tohoto řešení je značná pracnost výpočtu a nutná znalost dalších 

fyzikálních veličin. 

Vraťme se však k otázce optimální doby návrhového požáru tv. Budeme vycházet 

z předpokladu, že důležitější než ekonomický aspekt návrhu je pro nás bezpečí osob. Proto 

se budeme pohybovat na straně bezpečnosti. Podle mého názoru by se optimální čas tv, měl 

nacházet v intervalu dvojnásobku až trojnásobku doby evakuace tu.V tomto čase by už 

měly být všechny osoby bezpečně evakuovány z posuzovaného prostoru. Pro ověření, zda 

je splněno doporučení normy [1] (tv= 5-15min) jsem provedl několik výpočtů, ve kterých 

jsem použil hodnoty tuvypočítané, jak v rámci této bakalářské práce, tak hodnoty 

z ročníkových prací z předmětů Požární bezpečnost staveb I. a II. I při použití tv = 3·tu 

jsem se do limitu 15 minut dostal. Pro verifikaci této teze by bylo nutné provést další sérii 

výpočtů, ekonomických rozvah a případně i simulací v reálných podmínkách, avšak pro 

účely této bakalářské práce je, zmíněná úvaha dostačující. 

4.2.3 Použití samočinného stabilního hasicího zařízení 

Dalším faktorem, který ovlivňuje návrh vývoje tepla a kouře je použití samočinného 

stabilního sprinklerového hasicího zařízení. Toto zařízení výrazně ovlivňuje chování 

požáru, hlavně množství uvolněného tepla a rozsah požáru. Pokud je v posuzovaném 

prostoru navrženo (projektem PBŘ) sprinklerové hasicí zařízení, musí se tato skutečnost 

zohlednit ve výpočtu uvolňovaného tepla. V níže posuzovaném objektu nejsou SHZ 

navrženy, proto nejsou zohledněny ve výpočtu Q1. Nezahrnutí do výpočtu ZOKT zkresluje 

údaje o uvolněném teple, a proto je nutné návrh provádět v součinnosti s návrhem SHZ. 

4.3 Výpočet množství uvolněného kouře Mf 

Pro výpočet množství vznikajícího kouře Mf  při požáru je v národní metodice použit 

následující vzorec: 

 

 ,  ,        (7) 

 kde Mf množství uvolněného kouře při požáru [kg·s-1] 

  Ce koeficient přisávání vzduchu   

  P obvod ložiska požáru [m] 

  Y vzdálenost mezi ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře [m] 
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Národní metodika [1] však připouští pro přirozený odvod kouře a tepla i další 

způsobvýpočtu množství uvolněného kouře Mfoznačovaného zde jako Mf´, a to za pomoci 

tepla sdíleného prouděním Q1 a níže uvedeného parametru Y. Zde je však nutné nejprve 

stanovit kritickou hodnotu tepla sdíleného prouděním  z hlediska jevu „flashover“ 

označovanou jako Q1 max a vyjádřenou v rovnici (8). 

 

  900 / ,        (8) 

 kde Q1 max kritickou hodnotu tepla sdíleného prouděním  [kW] 

  Y vzdálenost mezi ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře [m] 

 

Po zjištění této hodnoty je nutné provést rozhodnutí, podle kterého ze dvou dále uvedených 

vzorců bude výpočet Mf´ proveden. Pro rozhodování je dáno do poměru teplo Q1 a Q1 max. 

Pokud bude platit poměr 0,2    potom bude použit vzorec: 

 

 ´ 0,071 0,026  ,      (9) 

 kde Mf´ množství uvolněného kouře při požáru [kg·s-1] 

  Q1 teplo uvolněné prouděním plynů [kW] 

  Y vzdálenost mezi ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře [m] 

 

Pokud bude platit poměr 0,2    potom bude použit vzorec: 

 

 ´ 0,034         (10) 

 

Obě metody výpočtu ať už Mf  neboMf´ jsou rovnocenné, a mohou být pro výpočet 

množství uvolněného tepla použity.  

4.3.1 Vstupní parametry výpočtu Mf 

4.3.2 Koeficient Ce 

Při pátrání po definici, která by nějakým způsobem koeficient Ce definovala, jsem zjistil, 

že ani česká, ani evropská metodika srozumitelnou definici neobsahují. Na srozumitelnou 

definici jsem narazil až v publikaci Požární inženýrství.Dynamika požáru [6], kde je 
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definován jako koeficient přisávání vzduchu do požáru při volném šíření Fireplume 

v prostoru. Tento koeficient je závislý na možnosti přístupu vzduchu k požáru a geometrii 

prostoru, ve kterém hoření probíhá. V rámci této bakalářské práce tedy budu koeficient Ce 

nazývat jako koeficientem přisávání vzduchu. V definici je uveden také výraz Fireplume,  

který se dá volně přeložit jako oblak požáru. V literatuře [6] je definován jako třízónový 

sloupec kouřových plynů vznikajících nad plamen a je zobrazen na obrázku Obr. 2. 

 

 

Obr. 2 – Fireplume – Zónové rozdělení 

 

Vzorec pro výpočet Ce nacházíme v normě [1] jako: 

 

 
,

,  ,        (11) 

 kde Ce koeficient přisávání vzduchu  

  Av půdorysná plocha kouřové sekce [m2] 

  hs světlá výška kouřové sekce [m] 

 

Koeficient Ce by podle metodiky měl nabývat hodnot z intervalu 0,17 0,35 . 
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4.3.3 Obvod ložiska požáru P 

Druhým vstupním parametrem, který figuruje ve výpočtu množství uvolněného kouře je 

obvod ložiska požáru P. Ve výpočtu tohoto parametru hraje hlavní roli půdorysná plocha 

požáru Af, ze které pomocí elementární geometrie a matematiky dokážeme spočítat obvod 

požáru. Půdorysná plocha požáru je totiž zhruba definována jako kružnice, tím pádem při 

znalosti plochy kružnice dokážeme spočítat její obvod.  

Půdorysnou plocha požáru Af nám opět pomůže spočítat norma [1], a která výpočet opět 

rozděluje na dva druhy objektů, nevýrobní a výrobní. Vzorec pro výpočet Af pro nevýrobní 

objekty vypadá následovně: 

 

  ,         (12) 

 kde Af půdorysnou plocha požáru [m2] 

  Q1 teplo uvolněné prouděním plynů [W] 

  an součinitel apro nahodilé požární zatížení [-] 

 

a pro výrobní objekty takto: 

 

  ,         (13) 

 kde Af půdorysnou plocha požáru [m2] 

  Q1 teplo uvolněné prouděním plynů [W] 

  kv parametr vyjadřující dynamiku rozvoje požáru 
MW-0,5

s  

 

Při znalosti plochy požáru můžeme následně ze vzorce (14) vypočítat požadovaný obvod 

požáru: 

 

 2 ,
 ,        (14) 

 kde P obvod požáru [m] 

4.3.4 Parametr Y 

Třetím vstupním údajem výpočtu Mf  je parametr Y, který vyjadřuje vzdálenost mezi 

ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře. V tomto výpočtu se již zohledňují, polohy 

požárních klapek a velikost kouřových zábran. Vzorec pro výpočet Y vypadá takto: 
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  ,         (15) 

 kde Y vzdálenost mezi ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře [m] 

  hv průměrná výška horizontální výtokové osy klapek od podlahy [m] 

  hk výška akumulační vrstvy [m] 

 

Nejlépe je tento výpočet pochopitelný z obrázku Obr. 3. 

Výpočet se na první pohled jeví velice snadný, ale při hlubším zkoumání pro mě začalo být 

problematické určení hodnoty hk. V normě [1] se mluví o tom, že u systému přirozeného 

požárního větrání je neutrální rovina přibližně na spodní úrovni akumulační vrstvy, což ve 

své podstatě odpovídá parametru Y. Zároveň je řečeno, že výška kouřových zábran hk by 

měla být alespoň 0,1m pod úrovní neutrální roviny. Teď zde máme dvě zmínky o neutrální 

rovině, ale bohužel v metodice není uveden ani hrubý náznak toho jak výpočet provést. 

Z mého pohledu je proto určování výšky kouřových zábran, potažmo určení parametru Y, 

spíše prováděním kvalifikovaného odhadu než seriózního výpočtu, který vede k velkému 

zkreslení celého návrhu. 

Při dalším zkoumání metodiky jsem však narazil na pasáž, ve které je parametr Y 

popisován jiným způsobem. V této pasáži je totiž dán taxativně tak, že akumulační vrstva 

kouře je minimální ve výšce 2,5m nad podlahou místnosti, ve které probíhá evakuace osob. 

Tato hodnota je brána pro prostory se světlou výškou do4m.V případě větší světlé výšky se 

hodnota Y doporučuje ve výši 3 m, respektive nejméně však na hodnotu 0,5 hv. 

 

4.4 Výpočet teploty v akumulační vrstvě Tg 

Výpočet teploty Tg v akumulační vrstvě plynů vychází z předchozích výpočtů množství 

uvolněného tepla Q1 a množství uvolněného kouře Mf  a je možné ji vypočítat ze vzorce: 

 

   ,        (16) 

 kde Tg teplota plynů v akumulační vrstvě [°C]  

Q1 teplo uvolněné prouděním plynů [kW] 

  Mf množství uvolněného kouře při požáru [kg·s-1] 

  cp měrné tepelná kapacita plynů   

  T0 teplota okolního prostředí [°C] 
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Tato teplota je v následném návrhu systému ZOKT rozhodující pro volbu teplotní 

odolnosti celého systému. Dále je důležitá pro rozhodnutí, zda bude celý systém proveden 

jako přirozený nebo nucený. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Výpočet objemového množství odváděných plynůVv 

Pro návrh celého systému potřebuje projektant vzduchotechniky a požárního větrání znát 

objemový průtok odváděných plynů v m3/s. Vzhledem k tomu, že předchozí výpočet Mf 

vyšel jako hmotnostní průtok, je nutné provést převod těchto dvou průtoků. K tomu slouží 

v národní metodice vzorec, kde hlavní roli hraje hustota plynů, které se nacházejí 

v akumulační vrstvě nad požárem. Hustota těchto plynů je závislá na jejich teplotě. 

 

  ,         (17) 

 kde Vv objemový průtok odváděných plynů [m3·s-1] 

  Mf množství uvolněného kouře při požáru [kg·s-1] 

   hustota plynů v akumulační vrstvě [kg·m-3] 

 

Hustotu plynů v akumulační vrstvě vychází ze vzorce pro výpočet hustoty suchého 

vzduchu: 

 

Obr. 3 – Výška mezi ložiskem požáru a akumulační 

vrstvou kouře 
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 ,         (18) 

 kde  hustota suchého vzduchu [kg·m-3] 

pls atmosférický tlak suchého vzduchu [Pa] 

  Rls plynová konstanta suchého vzduchu  

  T teplota suchého vzduchu [K] 

 

Při dosazení hodnot za pls = 101325 Pa a za Rls = 287,1    dostaneme vzorec: 

 

  ,
,

, 

 

Při použití tohoto výpočtu tedy vznikl vzorec uvedený v normě [1] pro výpočet hustota 

plynů v akumulační vrstvě ρg, který počítá s výše uvedenou konstantou a vypadá 

následovně: 

 , ,        (19) 

 kde  hustota plynů v akumulační vrstvě [kg·m-3] 

Tg teplota plynů v akumulační vrstvě [°C] 

  

Údaj o objemovém průtokovém množství odváděných plynů má rozhodující vliv na 

dimenzování zařízení pro odvod kouře a tepla. 

5. Výpočet parametrů požárupodle evropské metodiky 

V této stati budou podrobněji rozebrány jednotlivé sledované parametry požárů z hlediska 

evropské metodiky. 

5.1 Vstupní parametry 

Stejně jako u národní metodiky je nutné mít před započetím výpočtů k dispozici požárně 

bezpečnostní řešení posuzovaného objektu, ze kterého však využijeme pouze evakuační 

časy tu. Dále je nutné mít architektonické řešení objektu včetně řezů, ze kterých budeme 

odečítat některé údaje například světlou a konstrukční výšku posuzovaného prostoru. 
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5.2 Výpočet množství uvolněného tepla Ql 

Pro výpočet Ql podle evropské metodiky normy [2] využijeme vzorec pro určení rychlosti 

uvolňování celkového tepla Q, a následně zohledníme fakt, že pro návrh ZOKT používáme 

pouze podíl tepla sdíleného prouděním. Vzorec pro výpočet Q tedy vypadá následovně: 

 

 10  ,        (20) 

 kde Q rychlost uvolňování celkového tepla [W] 

t čas [s] 

tα doba potřebná pro dosažení rychlosti uvolňování tepla 1 MW (tato 

veličina vyjadřuje dynamiku rozvoje požáru) [s] 

 

Při použití výše zmíněné logiky můžeme vzorec (20) rozšířit o, v české metodice použitý, 

koeficient kc i s použitím stejné číselné hodnoty. Výsledný vzorec by tedy vypadal takto: 

 

 10  ,        (21) 

kde Ql teplo uvolněné prouděním plynů [W] 

 kc podíl tepla sdíleného prouděním (konvekcí) plynů 

 

Touto korekcí docílíme hodnot, které jsou v rámci národní a evropské metodiky 

porovnatelné. 

5.2.1 Vstupní parametry 

5.2.2 Parametrytα aRHRf 

Vstupní parametry pro výpočet tepla vycházejí z normy Eurokód 1 [2]. Konkrétně je nutné 

zjistit dynamiku rozvoje požáru tα a maximální rychlost uvolňování tepla RHRf ( 

Rateofheatrelease ), vyjádřenou fyzikální jednotkou kW·m-2. Tyto parametry se určují 

z tabulky v [2] kapitola E.4 Uvolňování tepla. Hlavní roli hraje druh provozu 

posuzovaného prostoru a rychlost rozvoje požáru. Zda narážíme na zásadní problém, který 

může velice hrubě zkreslit výsledky výpočtů množství uvolněného tepla. Tím problémem 

je právě přiřazení provozu k posuzovanému prostoru. V české normě [1] v příloze A, 

máme pro určení druhu provozu rozsáhlou tabulku o desítkách položek, ve které jsou 

obsaženy i velmi specifické provozy. V evropské normě je uvedeno pouze 9 vybraných 
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obecných provozů, kterým je občas problematické posuzovaný prostor přiřadit. Pro toto 

zařazení je nutné mít velké zkušenosti, protože v důsledku špatného zařazení může dojít 

k nadměrnému prodražování celého systému i o desítky procent. To prokazují i výsledky 

výpočtů provedených v rámci této bakalářské práce v kapitole 7. Výpočet vzorového 

požárního větrání. 

 

5.2.3 Doba trvání návrhového požáru t 

Stejně jako v české metodice figuruje v metodice evropské doba trvání návrhového 

požáru t. Vzhledem k tomu, že se metodika [2] nezabývá konkrétně návrhem systému 

ZOKT, ale řeší komplexně problematiku účinku požáru na stavební konstrukce, není proto 

návrhový čas t v metodice taxativně určen. Protože jde o návrhový parametr, je možné 

použití stejného postupu určení doby trvání návrhového požáru t tak, jak je popsáno 

v kapitole 4.2.2 této bakalářské práce (v národní metodice je tento parametr označen 

jako tv).  

5.3 Výpočet množství uvolněného kouře Mf 

Druhým hlavním údajem, který je nutný k návrhu systému ZOKT, je hmotnostní průtok 

kouře Mf vznikajícího při požáru. Z parametrů uvedených v následující stati lze, pomocí 

vzorce (22), určit množství kouře při požáru. 

 

  ,        (22) 

 kde Mf množství vznikajícíhokouře při požáru [kg·s-1] 

  Ce koeficient přisávání vzduchu   

  P obvod ložiska požáru [m] 

  Y vzdálenost mezi ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře [m] 

 

Tento vzorec má však omezenou platnost a to tu, že parametr požáru Y musí splňovat 

podmínku uvedenou ve vzorci (23): 

 

 10  ,        (23) 

kde  Y vzdálenost mezi ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře [m] 

  Af půdorysnou plocha požáru [m2] 
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5.3.1 Vstupní parametry 

5.3.2 KoeficientCe 

V evropské normě [3] je tento koeficient dán taxativně pro různé druhy prostorů. Hodnota 

Ce = 0,19 je určena pro velkoprostorové místnosti jako jsou sály, kanceláře typu open-

space, atria apod. Hodnota Ce = 0,337 je určena pro maloprostorové místnosti jako 

obchodní jednotky, malé kanceláře, hotelové pokoje, apod. s větracími otvory převážně na 

jedné straně ohně např. v kancelářích s okny pouze na jedné straně. 

5.3.3 Obvod ložiska požár P 

Evropská norma [3] nám pro určení tohoto parametru nabízí možnost začlenění 

posuzovaného prostoru podle tabulky, která je v této práci označená jako Tab. 1. Z této 

tabulky je následně možné určit, s přihlédnutí k použití sprinklerů, plochu požáru, obvod 

požáru a rychlost uvolňování tepla na jednotku plochy. Při provádění výpočtu však 

narazíme na problém, který je spojen s instalací sprinterů. V případech, kde nejsou 

sprinklery v prostoru instalovány, nám metodika nenabízí žádné konkrétní číselné hodnoty, 

pouze konstatování, že plocha požáru odpovídá celému prostoru, jak je vidět v tabulce 

Tab. 1. S touto informací se samozřejmě dá pracovat, ale výsledky výpočtů by byly velmi 

zkreslené.  

Pomoc při řešení tohoto problému nabízí evropská norma [2], kterou jsme použili při 

výpočtu vývoje tepla při požáru. Výpočet vychází z toho, že teplo uvolněné při požáru je 

dáno součinem hodnot maximální plochy požáru Af v návrhové době požáru a maximální 

rychlostí uvolňování tepla při požáru RHRf. 

 

  ,        (24) 

kde Q rychlost uvolňování celkového tepla [W] 

 Afi maximální plocha požáru [m2] 

RHRf maximální rychlost uvolňování tepla [kW·m-2] 

 

Z tohoto základního vzorce poté můžeme vyjádřit potřebou plochu požáru a vzorec pro 

pomocný výpočet plochy požáru je uveden v rovnici (25). 

 

  ,         (25) 
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Z plochy požáru, kterou pokládáme ve většině případů za kruhovou (kromě výjimek, jako 

jsou například požáry aut, které mají tvar jako obvod automobilu), dokážeme následně 

pomocí elementární matematiky a geometrie dopočítat obvod požáru. Vzorec pro výpočet 

obvodu požáru bude vypadat následovně: 

 

 2 2        (26) 

 

Tab.1. Výchozí hodnoty návrhových požárů 

Druh provozu 

Plocha 
požáru Af 

Obvod požáru 
P 

Rychlost uvolňovaného 
tepla na jednotku plochy 

qf 

[m2] [m] [kW·m-2] 

Maloobchodní 
plochy 

      

Sprinklery se 
standardní odezvou 

10 12 625 

Sprinklery s 
rychlou odezvou 

5 9 625 

Bez sprinklerů celý prostor šířka otvoru 1200 

Kanceláře       

Sprinklery se 
standardní odezvou 

16 14 225 

Bez sprinklerů: 
kontrolované 
ložisko paliva  

47 24 225 

Bez sprinklerů: 
plné zapojení do 

požáru, 
předpokládané plné 
zapojení do požáru, 

pro požár nad 
kontrolovaným 
ložiskem paliva  

celý prostor šířka otvoru 225 

Hotelové pokoje       

Sprinklery se 
standardní odezvou 

2 6 250 

Bez sprinklerů celý prostor šířka otvoru 100 

Parkoviště aut 
(hořící auto) 

10 12 400 
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5.3.4 Parametr Y 

Podobně jako u předchozích dvou proměnných (koeficient Ce a obvodu požáru P) nám 

evropská metodika nabízí možnost určení parametru Y ze zde přeložené tabulky Tab. 2. Při 

použití těchto hodnot je nutné zohlednit předpokládanou teplotu v kouřové vrstvě. Pokud 

bude teplota menší než 50°C, měla by se k parametru Y uvedenému v tabulce Tab. 2. 

přičíst hodnota 0,5 m.  

 

Tab.2. - Minimální nezakouřena výška nad únikovými cestami 

Typ budovy Minimální výška Y [m] 

Veřejné budovy, např. jednopodlažní 

nákupní pasáže, výstavní haly 
3,0 

Neveřejné budovy, např. kanceláře, byty, 

otevřené haly typu věznic 
2,5 

Parkoviště aut 
2,5 nebo 0,8·H podle 

toho, co je menší 

5.4 Výpočet teploty v akumulační vrstvě tl 

Výpočet rozdílu teplot θl v akumulační vrstvě plynů vychází z předchozích výpočtů 

množství uvolněného tepla Ql a množství kouře vstupujícího do akumulační vrstvy 

Ml.Rozdíl teplot θl se vypočítá ze vzorce: 

 

  ,         (27) 

 kde θl průměrnýrozdíl teplot plynů v kouřové vrstvě oproti okolí[K] 

  Ql teplo uvolněné prouděním plynů [kW] 

  c měrné tepelná kapacita plynů   

Ml množství uvolněného kouře vstupujícího do akumulační  

vrstvy [kg·s-1] (veličina Ml dosazovaná do této rovnice je shodná s 

veličinou Mf, která je vyjádřena vzorcem (22) – viz výše) 

 

Avšak tato hodnota θlnemůže být porovnána s hodnotou Tg, která je uvedena v národní 

metodice, protože se jedná o rozdíl teplot mezi okolním prostředím a akumulační vrstvou. 
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Abychom dostali srovnatelnou hodnotu, musíme k rozdílu teplot θ1 přičíst teplotu okolního 

prostředí tamb. Rozdíl teplot se dá vyjádřit následujícím vzorcem: 

 

  ,        (28) 

 kde θ1 průměrný rozdíl teplot plynů v kouřové vrstvě [K] 

tl teplota plynů v akumulační vrstvě [°C] 

tamb teplota okolního prostředí [°C] 

 

Proto výsledný vzorec pro výpočet teploty plynů v akumulační vrstvě bude vypadat: 

 

 ,         (29) 

 

Stejně jako v případě Tg v národní metodice, i zde teplota tl ovlivňuje navrhovanou teplotní 

odolnost systému ZOKT a zároveň se podle této teploty může rozhodnout o přirozeném 

nebo nuceném systému odvodu tepla a kouře.   

5.5 Výpočet objemového množství odváděných plynůVl 

Stejně jako u národní metodiky je nutné převedení hmotnostního průtoku na průtok 

objemový, za pomocí teploty a hustoty okolního vzduchu. K tomu nám poslouží vzorec: 

 

 ,         (30) 

 kde Vl celkové objemové množství odváděných plynů [m3·s-1] 

  Ml množství uvolněného kouře vstupujícího do akumulační  

vrstvy [kg·s-1] 

  Tl absolutní průměrná teplota v akumulační vrstvě [K] 

  ρamb hustota vzduchu okolní teploty [kg·m-3] 

Tamb absolutní teplota okolního prostředí [K] 

 

Pro výpočet teploty Tl použijeme jako vstupní hodnotu teplotu tl, u které provedeme 

převod ze °C na Kelviny. 

Množství odváděných plynů má zásadní vliv na dimenzování zařízení pro odvod tepla 

a kouře. 
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6. Porovnání národní a evropské metodiky 

6.1 Porovnání výpočtů Q1 

Při porovnání obou výpočtu Q1 dojdeme k zajímavému výsledku, který je nejlépe znatelný, 

když postavíme obě rovnice proti sobě (v níže uvedeném vzorci (31) v pořadí národní 

metodika, evropská metodika). Ještě před tím však musíme provést úpravu jednotek, 

protože Q1 dle národní metodiky vychází v [kW], kdežto Ql dle evropské metodiky 

vychází ve [W]. Tuto úpravu provedeme jednoduše pomocí snížení hodnoty z 106 na 103. 

 

 10  10       (31) 

 

Nyní je jasně vidět jak spolu vzájemně korespondují veličiny vyjadřující dobu návrhového 

požáru tvat, a zároveň i veličiny vyjadřující dynamiku návrhového požáru kvatα. Proto 

můžeme konstatovat, že doba trvání návrhového požáru může být identicky použitelná pro 

obě metodiky. Dále můžeme provést vzájemné porovnání veličin kv a tα viz Tab. 3. 

Důvodem pro vypracování této tabulky byl fakt, že při provádění výpočtů v kapitole 7 

jsem narazil na problém, do které skupiny provozů zařadit posuzovaný prostor. Proto jsem 

provedl toto přímé porovnání, ze kterého je patrné, že žádný provoz nemá shodnou 

dynamiku rozvoje požáru. Některé provozy jsou v přijatelné korelaci – např. byty, hotely, 

kanceláře a některé provozy jsou výrazně odlišné – např. divadla, kina a prostory pro 

dopravu veřejnosti. Tyto rozdílnosti pak mohou být v projekční i realizační praxi zdrojem 

konkurenčních konfliktů. V tabulce Tab.3jsem se snažil o to, aby provozy uvedené 

v evropské normě [2] Příloha E, Tabulka E.5, korespondovaly s provozy uvedenými 

v národní normě [1] příloha A, Tabulka A.1. Plná verze tabulky Tab. 3., kde jsou 

provedeny další výpočty a porovnání, je umístěna v Příloze č.1. 
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Tab. 3 – Porovnání hodnot kv a tα 
Podle 
EN [2] podle ČSN [1] 

Provoz 
tα 
[s] kv

MW-0,5

s
 

p  
[kg/m2] 

a  
[-] 

Byty 300 286 50 0,98 
Nemocnice (pokoje) 300 385 30 0,90 
Hotely (pokoje) 300 320 40 0,98 
Knihovny 150 207 130 0,72 
Kanceláře 300 286 50 0,98 
Školní třídy 300 371 35 0,83 
Nákupní centra 150 192 100 1,08 
Divadla (kina) 150 331 35 1,04 
Doprava (prostor pro veřejnost) 600 371 30 0,97 

 

6.2 Porovnání výpočtů množství uvolněného kouře Mf 

Při pohledu na oba způsoby výpočtu můžeme konstatovat, že jsou naprosto shodné ve (32) 

vzorci v pořadí národní metodika, evropská metodika).  

 

 ,        (32) 

 

Zásadní odlišností však jsou vstupní parametry dosazované do obou rovnic. U národní 

metodiky je většina vstupních parametrů dopočítávána, kdežto evropská metodika 

upřednostňuje spíše tabulkově dané hodnoty. Podle mého názoru je v evropské metodice 

velice málo prostoru pro ovlivnění výsledků výpočtu, což je dvojsečná zbraň. Na jedné 

straně snižuje riziko vytvoření zásadní chyby ve výpočtu, ale na straně druhé nedává 

projektantovi moc prostoru k tomu, aby mohl výsledky s pomocí různých opatření měnit.  

 

6.3 Porovnání výpočtů teploty v akumulační vrstvě 

Pro porovnání výpočtů teplot v akumulační vrstvě použijeme obligátní postavení vzorců 

proti sobě jako v předchozích případech. 

 

          (33) 
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K výpočtu tl bylo nutné, jak je uvedeno v kapitole 5.4, provést drobnou úpravu přičtením 

teploty okolního vzduchu tamb. Na první pohled je opět zřejmé, že vzorce i dosazované 

vstupní hodnoty, jsou naprosto shodné. Proto je v tomto případě lhostejné, který ze vzorců 

se do výpočtu použije. 

6.4 Porovnání výpočtů objemového množství odváděných plynů 

Na první pohled ve vzorcích(34) a (35) figurují rozdílné vstupní hodnoty, proto pro 

dokonalé porovnání budeme muset provést některé úpravy. Provedeme tedy rozšíření 

vzorců podle zmíněné hustoty suchého vzduchu uvedené v kapitole 4.5. Začneme národní 

metodikou: 

          (34) 

         (35) 

 

 ;  ,
, 273,15 , 

 kde Vv objemový průtok odváděných plynů [m3·s-1] 

  Mf množství vznikajícího kouře při požáru [kg·s-1] 

  Tg teplota plynů v akumulační vrstvě [°C] 

   hustota plynů v akumulační vrstvě [kg·m-3] 

pls atmosférický tlak suchého vzduchu [Pa] 

  Rls plynová konstanta suchého vzduchu  

 

A pokračujeme evropskou metodikou: 

 

 ;   ,  

 kde Vl celkové objemové množství odváděných plynů [m3·s-1] 

  Ml množství vznikajícího kouře vstupujícího do akumulační  

vrstvy [kg·s-1] 

  T1 absolutní průměrná teplota v akumulační vrstvě [K] 

  ρamb hustota vzduchu okolní teploty [kg·m-3] 

Tamb absolutní teplota okolního prostředí [K] 

pls atmosférický tlak suchého vzduchu [Pa] 
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  Rls plynová konstanta suchého vzduchu  

 

Po provedení těchto úprav již můžeme opět postavit oba vzorce proti sobě. 

 

 273,15        (36) 

 

Při odstranění hodnot pls a Rls, které jsou v obou případech stejné, je zřejmé, že vzorce opět 

vycházejí ze stejného fyzikálního základu. Množství vznikajícího kouře Mf  odpovídáMl, 

a teplota plynů v kouřové vrstvě Tl odpovídá, po provedení převodu na °C, teplotě Tg. 

7. Výpočet vzorového požárního větrání 

Před zahájením výpočtů bylo nutné vybrat vhodný objekt, který by podal alespoň částečně 

objektivní výsledky požadovaných výpočtů. Objekt měl splňovat několik základních 

kritérií jako určitá plochu (do 1600 m2 kvůli maximální ploše kouřové sekce), světlá výška, 

volnější prostor na ploše, nutnost instalace ZOKT a podobně. Jako nejvhodnější objekt, 

splňující tyto požadavky se jeví tělocvična. Proto jsem se zaměřil na hledání právě 

školních tělocvičen, sportovních hal a podobných staveb. Nakonec, jsem narazil na objekt 

dětského centra, jehož součástí je i víceúčelová tělocvična s hledištěm. Objekt je 

v současné době ve fázi projekčních prací, proto jsou k dispozici i veškeré půdorysy, řezy 

i požárně bezpečnostní řešení celého objektu. Díky tomu je možné provést porovnání 

výpočtů, které vycházejí z požárně bezpečnostního řešení stavby provedené autorizovaným 

projektantem a výpočtů, které jsem v rámci této práce provedl sám. To by mělo přispět ke 

zpřesnění celého výpočtu a částečné verifikaci výsledků.  

7.1 Popis objektu 

Jedná se o čtyřpodlažní objekt, s třemi nadzemními a jedním podzemním patrem, dělenými 

do třech sekcí. Objekt má nehořlavý konstrukční systém typu DP1, tvořený 

železobetonovými stěnami a sloupy. Střešní konstrukce objektu je tvořena 

železobetonovými T-profily. Požární výška objektu hp= 6,8m. Prostor tělocvičny, který je 

pro nás zájmovou oblastí se nachází v 1.NP tohoto objektu. Prostor se dá rozčlenit do dvou 

částí. První částí je samotná sportovní plocha, a druhou částí je hlediště, které má kapacitu 

143 osob. Na hlediště je přístup po bočních schodištích. Pro evakuaci slouží čtyři únikové 

východy v rozích posuzovaného prostoru. Světlá výška tělocvičny je hs1 = 9,75m a světlá 
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výška prostoru nad tribunou je hs2 = 6,45m. Z níže uvedeného výpočtu shromažďovacího 

prostoru vyplývá, že v objektu je nutná instalace samočinného odvětrávacího zařízení, 

přičemž není nutná instalace stabilního hasicího zařízení. Okna, která osvětlují prostor 

užitné plochy, jsou zasklena sklem s bezpečnostní fólií, která zamezuje rozbití skla. 

Půdorys a řez objektem je znázorněn na obrázcích Obr.4 a Obr.5, a ve větším formátu 

v Příloze č.4 a č.5.  

 

 

Obr. 4 – Půdorys posuzovaného objektu 
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Obr. 5 – Řez A-A posuzovaným objektem 

7.2 Výpočet požárního větrání podle národní metodiky 

Prvotními údaji, které je nutné spočítat jsou hodnoty požárního zatížení p [kg·m-2] 

a součinitel rychlosti odhořívání a [-]. Celý prostor tělocvičny je jeden požární úsek N1.01. 

7.2.1 Výpočet vstupních parametrů    

 

Plocha požárního úseku    S = 897 m2 

Nahodilé požární zatížení    pn = 20 kg·m-2dle [1]Příloha A čl. 5.2b 

Součinitel nahodilého požárního zatížení  an = 1,1 dle [1]Příloha A čl. 5.2b 

Stálé požární zatížení     ps = 7,5 kg·m-2dle [1] čl. 6.3.4 tab.1 

Součinitel stálého požárního zatížení  as = 0,9 dle [1] čl. 6.4.1 

Požární výška objektu    hp = 6,8 m dle [1]čl 5.2.5. 

 

Součinitel rychlosti odhořívání   a =  = 1,045 

 

Požární zatížení     p = pn + ps = 27,5 kg/m2 
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V dalším kroku bylo nutné posoudit, zda se v případě tělocvičny nejedná o shromažďovací 

prostor. Níže uvedený výpočet potvrdil, že se o shromažďovací prostor jedná, a je nutná 

instalace samočinného odvětrávacího zařízení.   

 

Počet osob v požárním úseku   

Předmětný prostor je investorem charakterizován jako víceúčelový sál a je tedy 

posouzenpodle [7] Tabulka 1 položka 3.2a,bSály (společenské, taneční a podobně) a) 

plocha prvních 100m2 -1m2 na, b) další plocha nad 100m2 -2m2 na osobu => v prostoru se 

nachází E = 499 osob =>podle [8] čl. 4.4.se jedná o vnitřní shromažďovací prostor ve 

výškovém pásmu VP1. 

 

Nejmenší počet osob v prostoru je 250 dle [8] Příloha A Tabulka A.1 pol. 3.2.1  => 

E / 250 = SP (499 / 250 = 1,99) => Velikost vnitřního shromažďovacího prostoru 2 SP => 

dle [1] čl. 6.6.11a v předmětném prostoru musí být instalováno samočinné 

odvětrávací zařízení z důvodu překročení podmínky 150 osob v posuzovaném 

prostoru.Instalace samočinného hasicího zařízení nutná nenípodle [1] 6.6.10a není 

překročena plocha 4000m2. 

 

Dalším krokem výpočtu bylo určení evakuačních časů z prostoru plochy a hlediště. Zde již 

přišlo první rozhodování při určení světlé výšky prostoru. Za normálních podmínek by 

byla brána jako světlá výška prostoru hs výška od podlahy plochy po strop, avšak zde bylo 

nutné zohlednit možnost výskytu požáru na horní podestě hlediště. Proto byla zde zvolena 

světlá výška hs2 = 6,45m. 

 

Evakuace osob z požárního úseku    

 

Časový limit zakouření prostoru   te =  
,

 = 3,04 min 

 

Světlá výška posuzovaného prostoru   hs2 = 6,45 m 

 

Předpokládaná doba evakuace z užitné plochy prostoru    

       tu1 =  
,

  =  2,21 min 

Počet evakuovaných osob    E1 = 356 osob 
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 (dle plochy) 

Délka únikové cesty     lu = 20 m 

Rychlost pohybu osob    vu = 35 m/min 

Jednotková kapacita ÚP    Ku = 50 os/min 

Započitatelný počet ÚP    u = 4 ÚP 

Součinitel podmínek evakuace   s = 1 

 

Předpokládaná doba evakuace z hlediště  

tu2 =  
,

  =  0,75 min 

  

Počet evakuovaných osob    E2 = 143 osob 

 (dle míst k sezení) 

Délka únikové cesty     lu = 30 m 

Rychlost pohybu osob    vu = 30 m/min 

Jednotková kapacita ÚP    Ku = 40 os/min 

Započitatelný počet ÚP    u = 4 ÚP 

Součinitel podmínek evakuace   s = 1 

 

Minimální počet únikových pruhů   u = 6 ÚP (ve skutečnosti 9,5 ÚP) 

Počet evakuovaných osob v ÚP   K = 90 osob 

Součinitel podmínek evakuace   s = 1 

 

Předpokládaná celková doba evakuace prostoru      

       tu = tu1 + tu2 = 2,96 min 

 

Zde se projevila drobná nekonzistentnost mezi požadavky normy [1] a [8]. V normě [1] je 

uvedeno, že pokud posuzovaný prostor splní podmínku  není nutné provádět 

opatření typu instalace ZOKT, kdežto norma [8] požaduje při posouzení prostoru jako 

shromažďovacího instalaci ZOKT.  Protože však máme snahu pohybovat se na straně 

bezpečnosti při evakuaci osob je instalace ZOKT více než vhodná. Dalším důvodem proč 

instalaci ZOKT doporučit je fakt, že rozdíl mezi časy te a tu je necelých 5 sekund, což je 

z hlediska bezpečnosti při evakuaci osob nesmírně krátká doba. 
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Při výpočtu doby te narazíme na jistý nedostatek.Výpočtový vzorec z mého pohledu 

nezohledňuje plochu posuzovaného prostoru. Například, mějme dva prostory se stejnou 

světlou výškou hs, stejným součinitelem rychlosti odhořívání a, a rozdílnou plochou 100m2 

a 1000m2. A nyní si položme otázku, ve kterém z prostorů dojde rychleji k zakouření na 

úroveň 2,5m nad podlahu? Z laického pohledu je zřejmé, že k zakouření prostoru o ploše 

100m2 dojde zaručeně dříve. Avšak uváděný vzorec toto vyvrací a říká, že k zakouření 

obou prostorů dojde po uplynutí stejného času. 

  

7.2.2 Doba trvání návrhového požáru tv 

Ve stati rozebírající dobu trvání návrhového požáru, jsem přistoupil k řešení této doby 

metodou, při které je vztažena na předpokládanou dobu evakuace osob z posuzovaného 

prostoru. V případě evakuace osob je nutné pohybovat se s výpočty na straně bezpečnosti, 

proto pro výpočet času tv použiji trojnásobek doby evakuace tu.  

 

Doba trvání návrhového požáru   tv = 3·tu = 533 s  8,9 minut 

 

Touto hodnotou je tedy řečeno, že množství uvolněného tepla a kouře se pro návrh celého 

zařízení počítá v cca 9. minutě od vzniku požáru. Je důležité si uvědomit, že tv není doba, 

kdy systém ZOKT zareaguje na požár a uvede se do chodu, ale opravdu pouze návrhovým 

časem. Hodnota tv je v intervalu od 5 do 15 minut stanoveném v [1].  

V tuto chvíli máme dostatek vstupních údajů a můžeme přejít k výpočtu prvního ze čtyř 

parametrů,které nás pro návrh zařízení ZOKT bude zajímat. Tím je množství uvolněného 

tepla Q1. 

 

7.2.3 Výpočet množství uvolněného tepla Q1 

Pro tento výpočet použijeme výše spočtené hodnoty aap  a dosadíme je do vzorce. 

 

Množství uvolněného tepla     10 1705 kW 

 

Celkové množství uvolněného tepla    10 = 2 131,25 kW 
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Doba trvání návrhového požáru   tv =  533 s 

Parametr vyjadřující dynamiku rozvoje požáru 

       √ 364,96 MW-0,5
s   

Podíl tepla sdíleného prouděním plynů  kc = 0,8 

 

Hodnota Q nám může následně pomoci při porovnání s výpočtem podle metodiky [2]. 

 

7.2.4 Výpočet množství kouře Mf 

Další hodnotou, která nás v rámci návrhu ZOKT bude zajímat je množství kouře Mf. 

Vychází z níže uvedeného vzorce, do kterého je nutné spočíst další doplňkové hodnoty. 

Zde se nám však výpočet začne dělit vzhledem k vnitřním dispozicím posuzovaného 

prostoru. V prostoru se totiž nacházejí dvě možné výškové úrovně, ve kterých by mohl 

vzniknout případný požár. Těmito úrovněmi jsou podlaha užitné plochy tělocvičny 

(víceúčelového sálu) a podlaha nejvyššího stupně tribuny. Názorně je umístění ložisek 

požáru vidět na obrázku Obr.4 a Obr. 5. Parametrem, který bude touto rozdílnosti nejvíce 

ovlivněn, bude veličina Y, která charakterizuje vzdálenost mezi ložiskem požáru 

a akumulační vrstvou kouře.  

 

Návrhový požár č.1 - užitná plocha 

Množství uvolněného kouře     = 22,31kg·s-1  

 

Koeficient přisávání vzduchu do požáru  
,

, =  0,164  

Půdorysná plocha kouřové sekce   Av = 897 m2 

Světlá výška prostor     hs1 = 9,75 m 

 

Obvod požáru      2 ,
 = 8,61 m  

Půdorysnou plocha požáru      =  5,89 m2 

Množství uvolněnéhokonvekčního tepla   Q1 = 1 705 kW 

Součinitel pro nahodilé požární zatížení  an = 1,1 
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Vzdálenost mezi ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře (výška požadovaného 

nezakouřeného prostoru vztažená na prostor tribuny, viz. Obr. 5) 

       Y1 = 6,3 m 

Návrhový požár č.2 - tribuna 

Množství uvolněného kouře       = 8,29 kg·s-1  

 

Koeficient přisávání vzduchu do požáru  
,

,   =  0,186  

Půdorysná plocha kouřové sekce   Av = 897 m2 

Světlá výška prostoru     hs = 6,45 m 

 

Obvod požáru      2 ,
 = 8,61 m  

Půdorysnou plocha požáru      =  5,89 m2 

Množství uvolněného tepla     Q1 = 1 705 kW 

Součinitel pro nahodilé požární zatížení  an = 1,1 

 

Vzdálenost mezi ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře (výška požadovaného 

nezakouřeného prostoru v hledišti, viz. Obr. 5) 

       Y2 = 3 m 

Tento parametr byl zvolen s ohledem na to, že převládající světlá výška prostoru je více 

než 3,5 m, a proto je základní hodnota Y=2,5m zvýšena o 0,5m, na uvedou hodnotu Y2 = 3 

m (viz čl.H.1.8 v [1] ). 

7.2.5 Výpočet teploty plynů v kouřové vrstvě Tg 

Výpočet Tg vychází z již dříve spočtených hodnot. Tato hodnota hraje zásadní roli při 

navrhovaní teplotní odolnosti celého systému ZOKT. Opět je zde nutné spočtení dvou 

hodnot pro prostor užitné plochy a prostor tribuny. 

 

Návrhový požár č.1 - užitná plocha 

Teplota plynů v akumulační vrstvě      =  96,43 °C 

 

Množství uvolněného tepla     Q1 = 1 705 kW 

Množství uvolněného kouře     Mf1 = 22,31kg·s-1 



33 

 

Měrné teplo plynů     cp = 1,00  

Teplota okolního prostředí    To = 20°C 

 

Návrhový požár č.2 - tribuna 

Teplota plynů v akumulační vrstvě      =  225,48 °C 

 

Množství uvolněného tepla     Q1 = 1 705 kW 

Množství uvolněného kouře     Mf2 = 8,29 kg·s-1 

Měrné teplo plynů     cp = 1,00  

Teplota okolního prostředí    To = 20°C 

 

7.2.6 Výpočet objemového množství odváděných plynů Vv 

Posledním posuzovaným parametrem pro porovnání obou metodik je množství 

odváděných plynů Vv. Výpočet je opět prováděn pro užitnou plochu a tribunu. 

 

Návrhový požár č.1 - užitná plocha 

Objemové množství odváděných plynů  =  23,35 m3·s-1 

 

Množství uvolněného kouře     Mf1 = 22,31kg·s-1 

Hustota plynů v akumulační vrstvě    = 0,955 kg·m-3 

Teplota plynů v akumulační vrstvě   Tg1=  96,43 °C 

 

Návrhový požár č.2 - tribuna 

Objemové množství odváděných plynů  =  11,72 m3·s-1 

 

Množství uvolněného kouře     Mf2 = 8,29kg·s-1 

Hustota plynů v akumulační vrstvě    = 0,708 kg·m-3 

Teplota plynů v akumulační vrstvě   Tg2=  225,48 °C 
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7.2.7 Další postup návrhu požárního větrání 

V tuto chvíli máme shromážděny všechny potřebné parametry, které jsou nutné pro návrh 

zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT). V rámci této bakalářské práce však nebude 

konkrétní návrh prováděn. Pro úplnost zde tedy bude pouze uveden další možný postup. 

Vzhledem k teplotám, které se budou v akumulační vrstvě vyskytovat, jsou použitelné 

všechny dva způsoby řešení odvodu kouře a tepla: nucené a přirozené. Protože nám ve 

výpočtu figurují dvě teploty, pro návrh teplotní odolnosti celého systému použijeme 

hodnotu vyšší. Tedy teplotu, která vznikne, pokud se ohnisko požáru nachází na tribuně.  

Pokud se rozhodneme použít nucené větrání, navrhneme podle množství odváděných 

plynů Vv výkon a počet požárních ventilátorů, které mohou být umístěny buď nad střechou 

objektu, nebo pod stropem v kombinaci s nasávacím a výfukovým potrubím. Dále je nutné 

prověřit plochu nasávacích (přívodních) otvorů, kterými se přivádí vzduch z exteriéru. 

Pokud se rozhodneme pro využití přirozeného systému ZOKT, bude nutné provést řadu 

dalších výpočtů. Těmi budou určeny zejména objemové množství přiváděného vzduchu Vn 

a aerodynamické a geometrické plochy nasávacích a výfukových otvorů, ze kterých se 

určují rozměry ploch nasávacích otvorů a odtokových klapek. Dále jsou spočteny tlakové 

poměry v prostoru, dle kterých se určí poloha neutrální roviny a to, zda lze opravdu 

přirozený systém větrání použít.  

 

7.3 Výpočet požárního větrání podle evropské metodiky 

7.3.1 Výpočet vstupních parametrů    

Některé vstupní parametry jsou pro evropskou metodiku stejné jako pro metodiku národní. 

Je to například stavebně technické řešení objektu, počet osob v požárním úseku, určení 

shromažďovacího prostoru a následná nutnost instalace ZOKT a časové údaje o evakuaci 

osob z požárního úseku. Tyto hodnoty tedy ve výpočtu použijeme stejné jako v národní 

metodice. 

7.3.2 Doba trvání návrhového požáru t 

Dobu trvání požáru budeme brát v souladu s kapitolou 6.1 stejnou jako v případě národní 

metodiky čas tv. 

Doba trvání návrhového požáru   t = 3·tu = 533 s  8,9 minut 
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7.3.3 Výpočet množství uvolněného tepla Ql 

V evropské metodice je pro výpočet celkového tepla Q uvolněného z požáru vzorec 

Celkové množství uvolněného tepla    10  = 3155000 W 

My však pro výpočet konvekčního tepla Ql využijeme pouze konvekční složku celkového 

tepla, konkrétně 80%. Do vzorce tedy použijeme stejný koeficient kc jako v případě 

národní metodiky. 

 

Množství uvolněného konvekčního tepla   10  = 2 523350 W = 

                = 2523,35 kW 

 

Doba trvání návrhového požáru   t =  533 s 

 

Součinitel rychlosti rozvoje požáru (dynamika požáru) 

       tα = 300 s 

Podíl tepla sdíleného prouděním plynů  kc = 0,8 

 

Součinitel rychlosti rozvoje požáru byl zvolen podle tabulky E.5 nacházející se v normě 

[2]. V nabídce provozů však nebyl žádný vhodný provoz, který by alespoň rámcově 

charakterizoval námi posuzovaný prostor. Rámcovou shodnost z nabízených provozů 

splňovaly pouze dva. Prvním byla školní třída a druhým divadlo. V následné úvaze bylo 

divadlo vyřazeno z výběru z jednoho důvodu. V divadelním prostoru se vyskytují vysoce 

hořlavé textilie, což dokazuje i uváděná vysoká rychlost rozvoje požár. Takovéto textilie 

námi posuzovaný prostor neobsahuje, proto byla za finální provoz vybrána školní třída. 

V této úvaze mě utvrdil i, podle národní metodiky spočtený, parametr dynamiky rozvoje 

požáru 364,96 MW-0,5
s , který se zvolenému součiniteli rychlosti rozvoje požáru 

přibližuje. 

 

7.3.4 Výpočet množství uvolněného kouře Mf 

Další hodnotou, kterou budeme počítat je množství uvolněného kouře Mf.. Vychází z níže 

uvedeného vzorce, do kterého je nutné doplnit další potřebné hodnoty. Zde se nám, stejně 
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jako v národní metodice, začne výpočet dělit na dvě části podle výškových úrovní 

návrhového požáru viz.Obr.4a Obr.5.  

 

Návrhový požár č.1 - užitná plocha 

Množství uvolněného kouře     = 37,83 kg·s-1  

 

Koeficient přisávání vzduchu do požáru  =  0,19 

Obvod požáru      2  = 12,59 m  

Maximální rychlost uvolňování tepla  RHRf = 250 kW·m-2 

Celkové množství uvolněného tepla    3155 k W 

 

Vzdálenost mezi ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře (výška požadovaného 

nezakouřeného prostoru vztažená na prostor tribuny, viz. Obr. 5) 

       Y1 = 6,3 m 

Koeficient Ce=0,19 byl zvolen vzhledem k charakteru prostoru. Při výpočtu obvodu 

požáru P jsem narazil na podobný problém, jako u určení součinitele rychlosti rozvoje 

požáru tα. V tabulce Table 1 v normě [3] se totiž v prostoru, ve kterém nejsou 

nainstalovány sprinklery, počítá s tím, že požárem bude zasažen celý prostor. Kdybychom 

použili hodnotu plochy prostou, která činí skoro 900m2, došlo by k absolutnímu 

znehodnocení celého výpočtu. Proto je zde využito postupu popsaného v kapitole 5.3.3. 

Tento postup využívá tabulkově určené hodnoty RHRf a celkového množství uvolněného 

tepla z požáru Q pro výpočet plochy požáru a následně obvodu požáru P. 

 

Návrhový požár č.2 - tribuna 

Množství uvolněného kouře     = 12,43 kg·s-1  

 

Koeficient přisávání vzduchu do požáru  =  0,19 

Obvod požáru      2  = 12,59 m  

Maximální rychlost uvolňování tepla  RHRf = 250 kW·m-2 

Celkové množství uvolněného tepla    3155 k W 
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Vzdálenost mezi ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře (výška požadovaného 

nezakouřeného prostoru vztažená na prostor tribuny, viz. Obr. 4) 

       Y2 = 3 m 

Parametr Y byl zvolen s ohledem na tabulku Table 2. metodiky [3] pro veřejné budovy. 

 

7.3.5 Výpočet teploty plynů v kouřové vrstvě tl 

Výpočet tl vychází z již dříve spočtených hodnot. Opět je zde nutné spočtení dvou hodnot 

pro prostor užitné plochy a prostor tribuny. 

 

Návrhový požár č.1 - užitná plocha 

Průměrná teplota plynů v kouřové vrstvě    =  86,70 °C 

 

Množství uvolněného konvekčního tepla  Ql = 2523,35 kW 

Množství uvolněného kouře     Mf1 = Ml1 = 37,83 kg·s-1 

Měrné teplo plynů     cp = 1,00  

Teplota okolního prostředí    tamb = 20°C 

 

Návrhový požár č.2 - tribuna 

Teplota plynů v akumulační vrstvě     =  222,98 °C 

 

Množství uvolněného konvekčního tepla  Ql = 2523,35 kW 

Množství uvolněného kouře     Mf2 = Ml2 = 12,43 kg·s-1 

Měrné teplo plynů     cp = 1,00  

Teplota okolního prostředí    To = 20°C 

 

7.3.6 Výpočet objemového množství odváděných plynů Vl 

Posledním posuzovaným parametrem pro porovnání obou metodik je množství 

odváděných plynů Vl. Výpočet je opět prováděn pro užitnou plochu a tribunu. 
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Návrhový požár č.1 - užitná plocha 

Objemové množství odváděných plynů  =  22,73 m3·s-1 

 

Množství uvolněného kouře     Mf1 = Ml1 = 37,83 kg·s-1 

Absolutní průměrná teplota v akumulační vrstvě Tl1=  tl1 + 273,15 = 359,85 K 

Hustota vzduchu okolní teploty   ρamb= 1,2047 kg·m-3 

Absolutní teplota okolního prostředí   Tamb = 20 + 273,15 = 293,15 K 

 

Návrhový požár č.2 - tribuna 

Objemové množství odváděných plynů  =  17,46 m3·s-1 

 

Množství uvolněného kouře     Mf2 = Ml2 = 12,43 kg·s-1 

Absolutní průměrná teplota v akumulační vrstvě Tl2=  tl2 + 273,15 = 496,13 K 

Hustota vzduchu okolní teploty   ρamb= 1,2047 kg·m-3 

Absolutní teplota okolního prostředí   Tamb = 20 + 273,15 = 293,15 K 

 

7.3.7 Další postup návrhu požárního větrání 

Opět máme shromážděny všechny potřebné parametry, které jsou nutné pro návrh zařízení 

ZOKT. Následný postup je opět stejný až do chvíle návrhu volné geometrické plochy 

výfokových otvorů AvtotCv. V dalším kroku je spočteno kritické množství odváděných 

plynů Mcrit a toto množství je následně porovnáno s množstvím uvolněného kouře M1 

(resp. Mf). Podle vzájemného poměru obou hodnot se určí doporučený počet odváděcích 

otvorů. 

 

7.4 Porovnání výsledků výpočtů obou metodik 

Po provedení všech výpočtů můžeme přejít k finálnímu porovnání všech výsledků, které 

jsou uvedeny v tabulce Tab. 4 a graficky znázorněny v Příloze č.2. Z výsledků vyplývá, že 

při použití evropské metodiky dosahujeme vyšších hodnot u všech posuzovaných 

parametrů požáru. Důvody, proč jsou při použití evropské metodiky dosaženy vyšší 

výsledky, jsou rozebrány v závěru této bakalářské práce.  
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Tab. 4 - Porovnání výsledků výpočtů podle jednotlivých metodik 

  
Národní metodika Evropská metodika 

Návrhový požár Q1 = 1 705 kW Q1 = 2 523,34 kW 

Návrhový požárč.1 
(užitná plocha) 

Mf1 = 22,31 kg·s-1 Ml1 = 37,83 kg·s-1 

Tg1 = 96,43 °C tl1 = 86,70 °C 

Vv1 = 23,35 m3·s-1 Vl1 = 38,55 m3·s-1 

Návrhový požár č.2 
(tribuna) 

Mf2 = 8,30 kg·s-1 Ml2 = 12,43 kg·s-1 

Tg2 = 225,48 °C tl2 = 222,98 °C 

Vv2 = 11,72 m3·s-1 Vl2 = 17,46 m3·s-1 
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8. Závěr 

V rámci vypracované bakalářské práce byly provedeny detailní rozbory jednotlivých 

výpočtů posuzovaných parametrů požáru, uvedených v národní a evropské metodice pro 

návrh odvodu tepla a kouře. V následujících bodech jsou shrnuty výsledky těchto rozborů. 

 

• Sledovaní charakteristických parametrů požáru. 

V této práci byly sledovány čtyři vybrané charakteristické parametry požáru, které 

jsou pro navržení systému odvodu tepla a kouře nezbytné. Byl to parametr 

množství konvekčního tepla Q1 uvolněného při požáru, množství vznikajícího 

kouře Mf, teplota plynů Tg (resp. tl) v akumulační vrstvě a objemové množství 

odváděných plynů Vv (resp. V1). Z přímého porovnání, které bylo provedeno 

v kapitole 6., zásadní a důležitá shoda a to vyplývá, že obě metodiky sledují a 

posuzují stejné parametry návrhového požáru. 

 

• Určení rozdílů ve vstupních okrajových výpočtových podmínkách. 

Zásadní rozdíly mezi metodikami jsou v následujících vstupních okrajových 

výpočtových podmínkách:  

- dynamika rozvoje požárů (podle národní normy kv, podle evropské 

normy tα) 

- koeficient přisávání vzduchu (Ce) 

- obvod ložiska požáru (P) 

- vzdálenost mezi ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře (Y) 

V české metodice jsou všechny tyto vstupní parametry dopočítávány, evropská 

metodika je má dány tabulkově. 

 

• Komplikace při určení dynamiky rozvoje požáru tα v evropské metodice.    

Evropská metodika nabízí pouze 9 typů provozů, do kterých může být 

problematické konkrétní druh provozu zařadit.  

V české metodice je k určení hodnoty dynamiky rozvoje požáru kv, velké množství 

tabelárních hodnot všech možných druhů provozů, které se v praxi vyskytují, což je 

velkým pozitivem této metodiky. V kapitole 6.1 je uvedeno, že parametry kv a tα 

(byť odlišně označené) jsou v obou výpočtových metodikách určeny shodnou 

kvadratickou funkcí.  Při určování tα nám tedy česká metodika může dát rámcovou 
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představu o typu provozu, do kterého bychom mohli posuzovaný prostor podle 

evropské metodiky zařadit. 

 

• Komplikace při určení plochy ložiska požáru Af v evropské metodice, spojené 

s instalací sprinklerového hasicího zařízení. 

V evropské metodice jsou při určení plochy požáru Af dány konkrétní číselné 

hodnoty pouze v případě použití sprinklerového hasicího zařízení. Pokud v prostoru 

sprinklerové hasicí zařízení instalováno není, pak plocha ložiska požáru Af 

odpovídá ploše zasaženého prostoru. Při použití takto určené plochy požáru, by 

mohlo dojít k nežádoucímu zvýšení množství vzniklého kouře, proto je v této práci 

navržena možnost využití vzájemného vztahu rychlosti uvolňování celkového 

tepla Q, maximální rychlosti uvolňování tepla RHRf  a maximální plochy požáru Afi 

popsaná v kapitole 5.3.3 a vzorci (24). 

Česká metodika má pro výpočet plochy požáru Af  dán vzorec, který zohledňuje 

teplo Q1 uvolněné prouděním plynů, součinitel a pro nahodilé požární zatížení, 

případně parametr kv zohledňující dynamiky rozvoje požáru. 

 

• Určení doby trvání návrhového požáru tv (resp. t) s využitím předpokládané doby 

evakuace tu. 

Česká, ani evropská metodika neposkytuje přesnější návod, jak určit dobu trvání 

návrhového požáru tv. Česká metodika stanovuje pouze interval, ve kterém by se 

tato doba měla pohybovat. Proto byla v kapitole 4.2.2 provedena úvaha o způsobu 

zjištění této doby pomocí předpokládané doby evakuace tu. Tato úvaha byla 

následně zformulována do vzorce tv = 2 ÷ 3·tu. Limitující podmínkou pro užití 

tohoto vzorce je časový interval 5 ÷ 15 minut uvedený v české metodice. Cílem 

tohoto způsobu návrhu doby tv, je snaha dosáhnout bezpečnosti osob, které se 

v posuzovaných prostorech budou nacházet. V době rovnající se dvoj až 

trojnásobku předpokládané doby evakuace by se tedy v posuzovaném prostoru 

neměly žádné osoby vyskytovat. 

 

V následujících bodech jsou shrnuty a posouzeny výsledky konkrétních výpočtů 

z kapitoly 7. Pro lepší přehled ve výpočtových postupech obou metodik jsem zpracoval 

blokový výpočtový algoritmus, uvedený v diagramu v Příloze č.3. 
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• Rozdíly ve výsledcích výpočtů sledovaných parametrů požáru. 

Výsledné hodnoty porovnávaných parametrů (Q1, Mf, Vv (resp. Vl), které vyšly 

z výpočtů provedených na konkrétním objektu víceúčelové sportovní haly, jsou 

u evropské metodiky o desítky procent vyšší, než u metodiky české. Největší rozdíl 

můžeme vidět u množství uvolněného kouře Mf, ten je způsoben výrazně vyšším 

vypočteným obvodem požáru P. Druhý velký rozdíl můžeme vidět u množství 

uvolněného tepla Q1, který je způsoben naopak nižší hodnotou součinitele rozvoje 

požáru tα. Ostatní hodnoty (Tg (resp. tl)), se v rámci výpočtu liší pouze v řádu 

jednotek procent. 

 

• Určení návrhových požárních scénářů v posuzovaném objektu. 

Ve výpočtech byly posuzovány dva návrhové požární scénáře, které vystihují 

nejpravděpodobnější reálnou možnost vzniku požáru. Prvním scénářem byl požár, 

jehož ložisko se nacházelo na užitná ploše tělocvičny. Druhým scénářem byl požár, 

jehož ložisko se nacházelo na tribuně. Z výsledků vyplývá, že pokud dojde 

k požáru na užitné ploše, vzniká daleko větší vývin kouře s nižší teplotou zplodin, 

než na tribuně. Tento jev je způsoben rozdílnými vzdálenostmi mezi ložiskem 

požáru a předpokládanou spodní hranou akumulační vrstvy, a možností přisávání 

vzduchu z okolního prostředí. 

 

Cíl práce, tedy porovnání národní a evropské metodiky výpočtu vývoje tepla a kouře, byl 

splněn. Z provedených rozborů vyplývá, že posuzované metodiky vycházejí za stejného 

fyzikálního základu, a liší se především ve vstupních okrajových výpočtových 

podmínkách. Tyto podmínky následně ovlivňují výsledné hodnoty, které se, jak ukázaly 

provedené výpočty, liší v řádech desítek procent.   
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