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Anotace 

STOČKOVÁ, Lenka. Standardní hodnoty návrhových požárů využitelné pro ČSN P 

CEN/TR 12 101-5. Ostrava, 2012. 74 s. Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava, 2012. 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou standardních návrhových požárů 

využitelných pro běžné typy staveb. Analyzuje aplikační možnosti normy ČSN P CEN/TR 

12101-5 a uvádí různé možnosti stanovení návrhových požárů s vazbou na standard norem 

požární bezpečnosti staveb. Hodnoty představují důležitá vstupní data pro správný návrh 

zařízení odvodu tepla a kouře. Ačkoli nevedly všechny postupy k cíly, jsou některé 

z možností využitelné i pro praktické aplikace. Výsledná data jsou uvedena formou grafů a 

tabulek. 

 

 Klíčová slova: standardní návrhové požáry, postupy výpočtů, zařízení odvodu tepla a kouře 

 

STOČKOVÁ, Lenka. Standard Values of Design Fires Usable in ČSN P CEN/TR 

12101-5. Ostrava, 2012. 74 p. Thesis. VŠB – TU Ostrava, 2012. 

 

Thesis deal with problems of default design fires, utilizing them for common types of 

buildings. Analyzes applicable possibilites of technical standard ČSN P CEN/TR 12101-5 and 

presents various alternatives for assessing design fires with connection to building fire safety 

norms and standards. Values represents important input data to correctly design heat and 

smoke exhaust ventilation systems. Though not all methods lead to desired objective, some of 

them still can be used for practical applications. Final output data are shown in form of graphs 

and tables. 

 

Key words: default design fires, calculation methods, heat and smoke exhaust ventilation 

systems 
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Úvod 

V roce 1991 byla většinou členských států Evropského společenství přijata Směrnice 

Rady 89/106/EEC týkající se sbližování právních a správních předpisů členských států 

z hlediska výrobků a staveb [19]. V současnosti je směrnice zrušena a nahrazena nařízením 

evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011, která má zjednodušit a vyjasnit stávající 

opatření na výrobky a stavby [1]. Mezi základní požadavky patří také požární bezpečnost 

staveb, která je zajišťována nejen pasivní požární ochranou (např. správně navržené stavební 

konstrukce) ale i aktivní (technická požárně bezpečnostní zařízení) [1], [19]. Aby však mohly 

být v dané stavbě požární požadavky správně vyhodnoceny, musí být vypracováno posouzení 

průběhu požáru v každém konkrétním případě objektu samostatně. Jednotlivé objekty se mezi 

sebou nemusí lišit pouze množstvím a druhem hořlavého materiálu, ale také využitím 

(výrobní nebo nevýrobní objekt), povětrnostními podmínkami apod. Kombinace různých 

vlivů mohou vést v jedné budově k nekonečné sadě návrhových požárů s velmi výrazně 

odlišnými parametry a pro další použití je tedy nutné vybrat ty, které se v objektu budou 

vyskytovat s největší pravděpodobností a budou mít nejzávažnější dopady.  

Hodnoty standardních návrhových požárů tvoří nejen vstupní data významná 

pro oblast dimenzování zařízení odvodů tepla a kouře (dále jen ZOTK), ale rovněž jsou 

důležitá pro určení zatížení konstrukcí vystavených účinku požáru. Z tohoto důvodu se v práci 

vyskytují i provozy (např. školní třídy, kanceláře, byty, hotelové pokoje), v nichž se 

standardně ZOTK nenavrhuje. Dále může při řešení ZOTK vzniknout situace, kde i tyto 

hodnoty, jež nebývají běžně užívány k dimentaci ZOTK, naleznou své uplatnění díky 

podobnosti s posuzovanými provozy. 

Rozsah diplomové práce představuje obecné vyhodnocení současných aplikačních 

možností návrhových požárů. Z tohoto důvodu musela být zavedena podmínka, že rozměry 

posuzovaných provozů jsou neomezeného rozsahu a je tedy možné vypočítat skutečné 

velikosti ploch požáru v daném čase jednotlivých provozů. Dále by, při rozšíření požáru 

na celou plochu provozu, mohly vzniknout tak extrémní teploty, že by nemohla být 

předpokládána šance osob na přežití nebo neporušenost stability objektu, natož pak počítat 

s dostatečnou funkcí ZOTK. 

Diplomová práce je dělena do několika kapitol. V prvních několika kapitolách se 

zabývá vysvětlením nedostatečných aplikačních možností normy [10] a charakteristikou 

hodnot standardních návrhových požárů. Následně navazují kapitoly, které se věnují 
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problematice stanovení tepelného toku, plochy požáru a hustoty tepelného toku dle českých 

předpisů a zahraničních publikací. V kapitole, posuzující konkrétně hustotu tepelného toku, 

líčím důležité okolnosti dynamiky požáru, bez jejichž pochopení, není možné s veličinou dále 

správně pracovat a vyhodnotit její alternativní možnosti stanovení pomocí hustoty požárního 

zatížení. 

 Práci jsem si zvolila z toho důvodu, že jsme na vysoké škole zpracovávali v rámci 

semestrální práce projekt požárně bezpečnostního řešení stavby s návrhem ZOTK a zpravidla 

v této oblasti vznikaly největší problémy a chyby. Různorodost značení veličin normy [10] 

způsobuje nepochopení způsobu návrhu ZOTK. Prací jsem chtěla získat ucelený pohled 

na problematiku ZOTK.       
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Rešerše 

Cílem rešerše je vyhodnotit stávající aplikační možnosti hodnot standardních 

návrhových požárů z hlediska taxativně uváděných hodnot a možností výpočtů jednotlivých 

dokumentů. Veličiny standardních návrhových požárů se mohou v průběhu požáru měnit, a 

proto bylo nutné v práci vyhodnotit také dynamiku požáru. Diplomová práce upozorňuje na 

nedostatky rozsahu standardních hodnot návrhových požárů normy ČSN P CEN/TR 12101-5, 

která je předurčena k funkčním doporučením a výpočetním metodám zařízení odvodu tepla a 

kouře. Veškeré získané nebo vypočítané hodnoty, z dostupných literatur, musí být podrobeny 

analýze, kterou bude aplikační rozsah získaných hodnot a provázanost s kodexem norem 

požární bezpečnosti staveb. 

 

K vyřešení cíle diplomové práce jsem využívala legislativních dokumentů, tištěných 

monografií, konzultací s odborníky na problematiku dynamiky požáru a požární bezpečnosti 

staveb a zdroje z internetu. Použité dokumenty jsou v českém, anglickém i německém jazyce.  

 

Ačkoli práce obsahuje větší počet kapitol, je možné tyto kapitoly rozdělit do větších 

společných celků podle jejich významu. Nejprve uvádím význam, aplikační možnosti a 

charakteristiky jednotlivých hodnot návrhových požárů [5], [8], [10], [23]. Dále jsou 

hodnoceny veškeré možnosti výpočtů hodnot návrhových požárů [3], [5], [11], [14], [15], 

[25]. V průběhu těchto kapitol je u jednotlivých veličin vysvětleno jejich ovlivnění průběhem 

požáru [13], [16], [20], [22]. Nakonec jsou vyhodnoceny hodnoty standardních návrhových 

požárů a jejich vliv na správnou funkci zařízení odvodů tepla a kouře. 

 

Diplomová práce má uvést možnosti stanovení hodnost standardních návrhových 

požárů a vyhodnotit jejich aplikační možnosti v různých typech staveb. Zároveň byly rozdíly 

vypočítaných hodnot vzájemně posouzeny a uvedeny možné dopady na správnou funkci 

zařízení odvodů kouře a tepla.   
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Použité symboly 

a součinitel rychlosti odhořívání z hlediska charakteru látek (-); 

   součinitel rychlosti odhořívání nahodilého požárního zatížení (-); 

Af plocha požáru (m
2
); 

Ce vztahuje se na velikost kouřové sekce (0,17<Ce<0,35) (kg.s
-1

.m
-2

); 

    výhřevnost (MJ.kg
-1

); 

Hu čistá výhřevnost dřeva podle [12] je 17,5  (MJ.kg
-1

); 

    součinitel výhřevnosti i-tého nahodilého nebo stálého požárního zatížení (-); 

   podíl tepla sdíleného prouděním (-); 

   dynamická konstanta (s.MW
-0.5

); 

m součinitel hoření (-); 

  ̇  hmotnostní rychlost odhořívání vztažená na plochu (kg.m
-2

.s
-1

); 

Mf hmotnostní tok kouře (kg.s
-1

), 

P obvod požáru (m); 

  požární zatížení (kg.m
-2

); 

 ̅ průměrné požární zatížení (kg.m
-2

);  

pn celkové nahodilé požární zatížení (kg.m
-2

); 

    i-té nahodilé požární zatížení (kg.m
-2

); 

ps celkové stálé požární zatížení (kg.m
-2

); 

    i-té stálé požární zatížení (kg.m
-2

); 

qf hustota požárního zatížení (MJ.m
-2

); 

qf,d návrhová hustota požárního zatížení (MJ.m
-2

); 

  
̇   referenční tepelný tok (kW); 

 ̇ tepelný tok (kW); 

r dráha požáru (m); 

     hustota tepelného toku (kW.m
-2

); 

   půdorysná plocha, na které se nachází i-té nahodilé a stálé požární zatížení (m
2
); 

t čas (s);  

tα doba potřebná pro dosažení referenčního tepelného toku (s.MW
-0,5

). 

tg  doba potřebná pro dosažení referenčního tepelného toku (s); 

   doba rozvoje návrhového požáru (s); 

vl lineární rychlost šíření požáru (m.s
-1

); 

Y výška nezakouřeného prostoru (m); 
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α  koeficient rozvoje požáru (kW.s
-2

); 

δq1 součinitel nebezpečí vzniku požáru v závislosti na ploše PÚ (-); 

δq2 součinitel nebezpečí vzniku požáru v závislosti na druhu provozu (-); 

δn součinitel zohledňující vliv aktivních požárně bezpečnostních zařízení (-); 

χ efektivita spalování (-). 
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1 Význam ZOTK 

Každé zařízení odvodu kouře a tepla (dále jen ZOTK) je dimenzováno na určitý 

rozsah požáru, který se v literatuře označuje jako „ návrhový požár“ [5]. V ideálním případě 

je popsán skutečnou plochou Af  a obvodem požáru P, jeho reálným chováním a tepelným 

tokem Qf měnícím se v čase. Vývojový diagram (obr. 1) naznačuje postup návrhu ZOTK 

podle normy [10] při současném použití charakteristických veličin návrhového požáru. ZOTK 

se vyhodnocuje buď z hlediska stanovení nezakouřené výšky prostoru Y nebo řízení 

teploty [10]. 

První způsob návrhu ZOTK (podle nezakouřené výšky prostoru viz obr. 1) najde své 

uplatnění především tam, kde je prioritou ochrana osob a usnadnění zásahu jednotek požární 

ochrany nebo kde by zplodiny hoření mohly negativně ovlivnit chráněný majetek. Minimální 

doporučená nezakouřená výška prostoru je podle normy [10] rozdělena do tří celků: veřejné 

prostory (Y = 3 m), neveřejné prostory (Y = 2,5 m) a parkoviště (Y = 2,5 m nebo 0,8 výšky 

prostoru v m, volí se menší hodnota). Jelikož při požáru dochází ke značnému mísení vzduchu 

se zplodinami hoření, neuvažuje se skutečné množství zplodin hoření. Pro účely výpočtu 

hmotnostního průtoku (Mf) jsou kouřové plyny brány jako znečištěný horký vzduch [10]. 

Účelem druhého způsobu návrhu ZOTK (podle systému řízení teploty viz obr. 1) je 

zabránit negativnímu vlivu teploty zplodin hoření na konstrukci budovy, fasádu a zasklení 

popř. chránit majetek či ohrožené osob před tepelným sáláním. V případě potřeby je možné 

z určené hodnoty odvodit nezakouřenou výšku prostoru (dosazení vypočítaného hmotnostního 

toku do předchozího postupu) [10]. 
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Oblaka kouře nad 

velkými i malými ohni 

Vstupní hodnoty k dimenzování ZOKT: 
Mf (kg.s

-1
), Qf (kW), c (kJ.kg

-1
.K

-1
), Tamb (K), ρamb (kg.m

-3
), g (m.s

-2
), Ci (-) 

 

lmax ≤ 5 D 

proudění 

vzduchu-

jeden 

směr  

Oblaka 

kouře nad 

velkými 

ohni 

Vstupní hodnoty:  

Qf (kW), c (kJ. kg
-1

.K
-1

), 

 ΔT (K) 

Systémy navržené na 

řízení teploty 

Dimenzování ZOKT  

Stanovení parametrů ZOKT: 

- ΔT - teplota kouřové vrstvy (K) 

 - d - hloubka kouřové přepážky (m) 

- Avtot - celková volná geometrická plocha odvodu kouře a tepla v jednom kouřovém úseku (m
2
) 

- N - počet odvodných zařízení (-) 
 

 

 

 

Systém stanovující 

nezakouřenou výšku 

prostoru 

Vstupní hodnoty: 

        Y (m), Af (m
2
) 

A

NO 

Oblaka 

kouře nad 

malými 

ohni 

ANO 

NE 

Maloprostorová 

místnost 

Ce=0,337 

Y≤10 x (Af)
0,5

 
 

N

E 

Výpočet Mf (kg.s
-1

) 

Stanovení Z (m) 

Výpočet z0 (m) 

Vstupní 

hodnoty: 
Qf (kW), 

D (m) 

ANO NE 

Velkoprostorová místnost + 

sklady + jednopodlažní 

nákupní centrum (požár 

v přilehlém obchodě 

Ce=0,38)  
Ce=0,19 

Obr. 1: Vývojový diagram návrhu ZOTK podle normy ČSN P CEN/TR 12101-5 
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2 Rozsah návrhových požárů dle ČSN P CEN/TR 12101-5 

Stanovení parametrů návrhového požáru je velice obtížné, jelikož se ve skutečnosti 

počet všech možných návrhových požárů ve většině budov blíží nekonečnu. Tato skutečnost 

je způsobena výskytem rozmanitého množství materiálů s různou rychlostí odhořívání 

(pokud se nejedná o skladování jedno-druhového zboží) a uspořádání, podmínkami uvnitř 

nebo klimatickými změnami vně budovy apod. Nekonečná sada však musí být redukována, 

k tomu lze využít statistických údajů nebo provedených experimentů na přibližně stejném 

rozmístění daného paliva. Při výběru návrhového požáru je možné odstranit ty, které mají 

velmi nízké následky nebo mají velmi nízkou pravděpodobnost výskytu [10], [4]. 

 Následující diagram návrhových požárů (obr. 2) názorně ukazuje rozsah hodnot, které 

jsou v současné době k dispozici pro návrh ZOTK podle normy ČSN P CEN/TR 12101 - 5. 

Hodnoty uvedené v této normě přestavují návrhové požáry pro 4 prostory bez sprinklerů nebo 

pro 3 prostory se sprinklery (viz obr. 2). Ve skutečnosti se projektanti setkávají s velkou 

rozmanitostí prostorů a dříve nebo později budou muset posuzovat prostory, které nejsou 

v dokumentu jmenovitě uvedeny [10]. 

  

Obr. 2: Diagram návrhových požárů podle literatury [10] 

Návrhové požáry 

Prostory: 

-Maloobchodní plochy 

- Kanceláře 

- Hotelové místnosti 

- Parkoviště 

 

 

Standardní hodnoty návrhových 

požárů 
Af [m

2
], P [m], qf [kW.m

-2
] 

Se sprinklerovým zařízením 

(standardní nebo rychlá odezva) 
Bez sprinklerového zařízení 

Prostory: 
-Maloobchodní plochy 

- Kanceláře 

- Hotelové místnosti 
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Problematika rozmanitosti prostorů je v normě ČSN P CEN/TR 12101-5 taktéž řešena 

pomocí hustoty tepelného toku. Pro zvolenou hustotu tepelného toku musí projektant určit 

plochu Af a obvod P požáru a to buď na základě fyzické rozlohy paliva, nebo 

na nejpravděpodobnější velikosti požáru, která vznikne, než hasičské jednotky začnou 

s hasičskými pracemi či posoudit rozsah požáru podle účinku sprinklerového zařízení. 

Hustoty tepelných toků obecně charakterizovaných prostorů jsou vždy uvedeny s horní 

a dolní mezní hodnotou, aby bylo možné stanovit, která z hodnot povede k horší požární 

situaci. Z praktického hlediska je tento postup mnohem jednodušší než stanovení rychlosti 

vývoje posuzovaného požáru [10].  

Pokud nelze provést výpočty z časově proměnných podmínek návrhového požáru 

(plocha požáru, tepelný tok apod.), je možné použít jednoduššího řešení uvedeného v úvodu 

ČSN P CEN/TR 12101-5. Postup řešení je založena na principu určení velikosti největšího 

požáru, který pravděpodobně vznikne za daných podmínek. Tento postup předpokládá, 

že pokud je ZOTK schopno pokrýt největší požár, pak musí být schopné zvládnout 

i počáteční stádium požáru s menším vývinem tepla a kouře V příloze A literatury [10] jsou 

uvedeny hodnoty hustoty tepelného toku pro aplikace výpočtu na pravděpodobnou velikost 

požáru bez sprinklerového zařízení anebo se sprinklerovým zařízením [10]. 
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3 Charakteristika standardních hodnot návrhových požárů 

Mezi parametry standardních návrhových požárů pro návrh ZOTK patří, jak bylo výše 

zmíněno, tepelný tok Qf, plocha požáru Af a obvod požáru P [10]. Dále bych zde zařadila 

i hustotu tepelného toku, která může podle normy [10] sloužit k výpočtu tepelného toku. 

V diplomové práci jsem ji aplikovala na stanovení hodnot jak tepelného toku, tak plochy 

požáru. Podrobněji je hustota tepelného toku vysvětlena v kapitole 9 a různé možnosti jejího 

stanovení jsou uvedeny v kapitole 10.    

3.1 Tepelný tok 

Tepelný tok je označován také jako rychlost uvolňování tepla (HRR), tedy množství 

energie uvolněné za jednotku času. Hořením vznikají spaliny, které přenáší energii pomocí 

konvekce a radiace. Intenzita záření se mění v závislosti na chemických vlastnostech paliva 

a účinnosti spalování. Obecně se předpokládá, že záření zaujímá 30% a zbytek 70% je teplo 

přenášené konvekcí (v ČR je používáno rozmezí 60% až 80% podle [5]). Nejčastěji uváděnou 

jednotkou tepelného toku jsou kW. Tepelný tok může být pro jednotlivé provozy určen 

požární zkouškou nebo stanoven výpočtem na základě spalného tepla materiálů ΔHc, 

hmotnostní rychlosti odhořívání  ̇ a efektivitě spalování χ. V průběhu počáteční fáze rozvoje 

požáru je dostatek vzduchu pro spalování, proto je tepelný tok v této fázi požáru ovládán 

pouze charakteristikou paliva a dochází k jeho zvyšování v závislosti na čase [8]. 

3.2 Plocha požáru 

Šíření požáru je ovlivňováno sdílením tepla do okolí, které způsobuje přípravu 

hořlavých materiálů k dalšímu hoření. Požár se nešíří všemi směry stejně, protože různorodé 

materiály mají různou rychlost šíření plamene po povrchu. Vysokých rychlostí šíření dosahuje 

požár především v prostorech, kde se vyskytují látky, které vlivem působení tepla uvolňují 

lehce vznětlivé páry a plyny (např. hořlavé plyny, kapaliny nižších tříd nebezpečnosti, pevné 

suché látky s velkým měrným povrchem apod.) [23].  

Podle [10] má být plocha požáru stanovena na základě: 

- statistických údajů pro daný typ provozu nebo, 

- experimentů, které byly provedeny na přibližně stejném rozmístění paliva 

nebo, 

- na obecné praxi nebo, 

- fyzické velikosti izolovaných polí paliva (např. sklady apod.) nebo, 

- posouzení velikosti požáru, než hasiči započnou s hasičskými pracemi nebo, 
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- účinku sprinklerového zařízení.  

Dále může být plocha požáru vypočítaná z rovnice tzv. t-kvadratického požáru a to 

zejména v případě, kdy nelze z hlediska nedostatku údajů tuto hodnotu určit přesněji. Ačkoli 

je t-kvadratický požár nezbytně idealizovaný, byl stanoven v souladu s výsledky reálných 

požárních zkoušek. Plocha se určuje jako kruhová a poloměr v čase lineárně narůstá. 

Předpokladem využití tohoto postupu je, že požár nebude ovlivněn nedostatkem přívodu 

vzduchu [22].  Řešení prostorů by mělo mít obecné uplatnění, z důvodů uvedených v úvodu 

diplomové práce. Navíc v posuzovaném prostoru předpokládám instalaci ZOTK a proto může 

být t-kvadratický požár řešen jako požár řízený palivem.  

Poslední možností stanovení plochy požáru, je využití známé hodnoty lineární 

rychlosti šíření plamene po povrchu materiálů v posuzovaném prostoru, stejně jako 

v předchozím případě se předpokládá, že vzniklá plocha bude kruhového tvaru [23]. 

3.3 Obvod požáru 

Ze zjištěné plochy požáru lze jednoduchým výpočtem určit jeho obvod, kdy se 

předpokládá, že požár bude mít kruhový tvar. Rovnice (1) obvodu kruhu vznikne, když 

z rovnice obsahu kruhu vyjádříme poloměr a dosadíme ho do rovnice pro výpočet obvodu 

kruhu:  

    √              (1) 

kde P obvod kruhu (m), 

 Af plocha kruhu (m
2
). 
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4 Doba volného rozvoje požáru 

Charakteristické parametry požáru jsou veličiny závislé na čase, z tohoto důvodu bylo 

potřeba stanovit časy, pro které budou hodnoty vypočteny a posouzeny. Cílem diplomové 

práce je parametry standardních návrhových požárů vyhodnotit s vazbou na [10], která se 

zabývá dimenzování ZOTK a požaduje stanovení velikosti požáru s ohledem na bezpečnou 

evakuaci osob nebo času potřebného k započetí protipožárního zásahu. Podle normy [5] je 

posouzení doby (nejméně podle doby evakuace a zásahu jednotek HZS) návrhového požáru 

postačující v intervalu 5 až 15 minut, na základě této informace, byly výpočty provedeny 

pro časy 5, 10 a 15 minut.   

Situací flashoveru se norma [10] nezabývá. Obecně se předpokládá, že k flashoveru 

dojde, pokud horké spaliny dosáhnou teploty 500 až 600°C popř. hustota tepelného toku 

dosáhla 20 kW.m
-2

[22]. Geometrie prostoru místnosti musí umožnit, aby tepelné sálání ohřálo 

hořlavý materiál na teplotu vznícení, a zároveň musí být optimální množství vzduchu, 

které umožní jejich hoření [20]. Zpravidla se předpokládá, že ZOTK se dimenzuje 

v prostorech, kde je nejvhodnější použít model „Lokálního požáru“, tím je zajištěno, 

že v objektu k flashoveru nedojde. Lokálního požáru lze však aplikovat pouze pokud bylo 

výpočtem prokázáno, že průměr požáru D  10 m (Smax = 78,5 m
2
) a tepelný tok je omezen 

na  ̇   50 MW [21]. Posuzovaná norma [10] se výlučně věnuje nutnosti vyhodnocení teploty 

v kouřové vrstvě jen z hlediska možnosti poškození konstrukce budovy nebo popálení 

evakuovaných osob z tepelného sálání horkých plynů. Teplota horkých plynů v zakouřené 

vrstvě se podle normy [5] stanovuje také pro potřeby dimenzování ZOTK.   

Diplomová práce se zabývá obecným řešením standardního návrhového požáru, 

kdy nejsou známé rozměry místnosti, a je předpokládají se neomezené rozměry místností, 

tedy vždy větší než je plocha požáru, tak aby v posuzovaném čase k flashoveru nedošlo. 

Dalším předpokladem je dostatečný přívod vzduchu pomocí funkčního ZOTK. Zhodnocení 

vzniku flashoveru by mělo být posouzeno pro každý objekt individuálně, v závislosti 

na skutečných rozměrech požárního úseku (dále jen PÚ). Rozměry prostoru sice mohou 

omezit rozšiřování požáru v důsledku požární odolnosti stavebních konstrukcí a následná 

plocha požáru může vyjít menší, než plocha požáru stanovená výpočtem. Na druhou stranu 

vlivem vysokých teplot nelze předpokládat, že by v takovémto prostoru mohly přežít osoby 

přežít anebo by nedošlo k ovlivnění stability objektu.     
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5 Stanovení tepelného toku dle rovnice t-kvadratického požáru 

Rovnice t-kvadratického požáru byla formulována na základě řady provedených 

experimentů, které potvrdily, že vývoj většiny plamenných požárů odpovídá parabolické 

křivce. Rovnice zachycuje vazbu tepelného toku na čase, kdy dochází k jeho zvyšování se 

čtvercem času. Obecně jsou formulovány čtyři typické rozvoje požáru (pomalý, střední, 

rychlý a velmi rychlý) v závislosti na hořlavém materiálu nebo druhu provozu (obr. 3). 

Pomalá křivka představuje požáry silných, pevných předmětů (např. kompaktní dřevo, 

skříňky apod.). Střední křivka je typická pro pevná paliva nižší hustoty (např. čalouněný 

nábytek nebo matrace) a rychlá křivka zas bude vznikat při hoření tenkých, hořlavých 

materiálů (např. papíry, lepenkové krabice, textil). S velmi rychlými rozvoji požáru se 

můžeme setkat při hoření hořlavých kapalin, některých starších druhů čalouněného nábytku 

a matrací [14]. 

 

Obr. 3: Rychlost uvolňovaného tepla v závislosti na čase [14] 

 

Existují dvě možnosti stanovení tepelného toku: podle doby tg v [s] potřebné pro 

dosažení referenčního tepelného toku (1MW) nebo podle koeficientu rozvoje požáru α 

v [kW/s
-2

] [20]. V tab. 1  jsou uvedeny hodnoty tg a α pro charakteristické druhy t-

kvadratických požárů. 
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Tab. 1: Tabulka hodnot pro stanovení tepelného toku vznikla spojením publikací [20] a [25] 

T-kvadratické 

požáry 

tg 

(s) 
  

(kW.s
-2

) 
Příklady provozů 

Pomalý 600 0,003 Doprava (prostory pro veřejnost) 

Střední 300 0,012 
Byty, nemocnice a hotely - pokoje, kanceláře, školní 

třídy 

Rychlý 150 0,047 Nákupní centra, divadla, kina 

Velmi rychlý 75 0,19 Požáry hořlavých kapalin 

 

Jako první možnost zmíním výpočet tepelného toku podle známé hodnoty koeficientu 

rozvoje požáru α . Rovnice bývá vyjadřována ve dvou variantách, ale zde popíšu pouze častěji 

užívanou rovnici, která zanedbává čas efektivní iniciace (zpravidla 80 s - hodnota je závislá 

na druhu hořlavé látky a iniciačním zdroji). Rovnice (2) se ve většině literatur (např. [20]) 

uvádí takto: 

 ̇              (2) 

kde α  koeficient rozvoje požáru (kW.s
-2

), 

t čas po iniciaci (s). 

Další možnosti je provést výpočet podle tg [20] : 

 ̇   ̇ (
 

  
)
 

         (3) 

kde   ̇ tepelný tok (kW), 

   
̇   referenční tepelný tok (= 1000 kW), 

tg  doba potřebná pro dosažení referenčního tepelného toku (s). 

Někdy se rovnice (3) uvádí bez   
̇ , v tomto případě je nutné změnit jednotku tg na 

s.MW
-0,5

, aby  ̇ vyšlo v MW [26]. Hodnoty v tab. 1 jsou používané nejen v zahraničních 

literaturách, ale také v českých předpisech a odborných publikacích (např. [20], [3] atd.).  
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6 Výpočet tepelného toku dle alternativního vyjádření 

t -kvadratického požáru 

Při řešení požární bezpečnosti staveb je projektant mnohdy nucen v objektu navrhnout 

ZOTK za účelem snížení požárního rizika, potřeby zvětšení mezních rozměrů PÚ nebo 

prodloužení délky nechráněných únikových cest. Dále může být požadavek na instalaci 

ZOTK taxativně uveden v projekčních normách a předpisech [5]. Jelikož norma [10], jak bylo 

vysvětleno v kapitole 3, ponechává stanovení tepelného toku také na zkušenostech 

projektanta, mohlo by docházet u nezkušených projektantů k předimenzování nebo 

poddimenzování ZOTK, při nesprávném stanovení návrhového požáru. Sjednotit postupy 

určení tepelného toku pro podmínky ČR by měla zajistit [5] v příloze H, ve které jsou řešeny 

jak provozy nevýrobní tak výrobní.  

6.1 Tepelný tok pro nevýrobní objekty podle ČSN 730802 [5] přílohy H 

Pro potřeby dimenzování ZOTK je v České republice možné hodnotu tepelného toku 

vypočítat podle normy [5] přílohy H (jak pro objekty nevýrobní tak i pro výrobní). 

Než začneme se samotným výpočtem tepelného toku nevýrobních objektů, je nutné stanovit 

dynamickou konstantu, která charakterizuje posuzovaný druh provozu. Konstanta se vypočítá 

podle rovnice [5]: 

   
    

               (4) 

kde    dynamická konstanta (s.MW
-0.5

), 

   požární zatížení (kg.m
-2

), 

 a součinitel rychlosti odhořívání z hlediska charakteru látek (-). 

Požární zatížení se získá jako součet stálého a nahodilého požárního zatížení daného 

provozu. Stálé požární zatížení se stanovuje na základě posouzení hořlavosti hořlavých 

výrobků obsažených ve stavebních konstrukcích posuzovaného úseku. Do nahodilého 

požárního zatížení se započítává hmotnost a výhřevnost všech hořlavých látek, které se za 

normálních podmínek v provozu nebo prostoru nacházejí. Součinitel rychlosti odhořívání se 

určí ze součinitele pro nahodilé a stálé požárního zatížení pomocí rovnice uvedené 

v normě [5]. Dynamická konstanta (uvedená v rovnici (4)) by měla ve své podstatě 

představovat dobu dosažení referenčního toku a to především proto, že následující rovnice 

(5), v níž se s dynamickou konstantou počítá, velmi nápadně připomíná rovnici (3). 

U dynamické konstanty není použita jednotka, jak jí uvádí norma [5], protože dosazením této 
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jednotky do rovnice (5) by tepelný konvenční tok nevyšel v MW, ale v s
4
.MW. Znění rovnice 

podle normy [5] pro výpočet tepelného toku je následující: 

 ̇  (
  

  
)
 

      
         (5) 

kde    doba rozvoje návrhového požáru (s), 

    podíl tepla sdíleného prouděním (-). 

Podíl tepla sdíleného prouděním je podle normy [5] 0,6 až 0,8 násobek z celkového 

uvolněného tepla. Rozhodla jsem se ve výpočtech konvekčního tepelného toku užít koeficient 

0,8, protože v normě [10] je doporučeno, aby tento koeficient byl aplikován v případě, že není 

doložen důkaz, kterým by byla opodstatněna jiná hodnota koeficientu sdílení tepla prouděním. 

Vzájemná součinnost SHZ (popř. DHZ) a ZOTK musí být podrobena pečlivé analýze, 

aby při současné instalaci v jednom prostoru nedošlo k vzájemnému negativnímu ovlivnění. 

Obecně se postupuje, při volbě priority mezi činností SHZ a ZOTK, podle funkčního 

charakteru prostorů. Například v prostorách s vyšším počtem osob (např. shromažďovací 

prostory) by se přednostně mělo uvést do chodu ZOTK, naopak v prostorech, kde je nižší 

počet osob a vyšší požární riziko, má mít prioritu SHZ. Při nesprávném vyhodnocení může 

SHZ sice snížit rozsah požáru a tím i tepelný tok a množství spalin, ale zchlazením plynů 

(např. vodními clonami) se bude kouř pohybovat směrem dolů, kde může svou toxicitou 

ohrožovat unikající osoby. Nesprávnou instalací sprinklerových hlavic v blízkosti ZOTK 

může vést ke zvětšení počtu aktivovaných spriklerových hlavic oproti návrhu nebo k jejich 

otevření mimo zónu požáru díky usměrněného toku kouře pomocí ZOTK [6]. 

 V tab. 2, vytvořené z hodnot normy [5], jsou uvedeny hodnoty tepelného toku 

v závislosti na požárním zatížení p. V případě, že je nutné instalovat hasicí zařízení s vysokou 

účinností, může být hodnota tepelného toku  ̇ snížena na polovinu, nejméně však na 1,5 MW 

(viz tab. 2) [5]. 

Tab. 2: Tepelný tok při součinnosti s SHZ nebo DHZ 

Hustota požárního zatížení (kg.m
-2

) 
Konvekční tepelný tok (MW) 

SHZ nebo DHZ SHZ vysoké účinnosti 

p ≤ 30 1,5 1,5 

30 < p ≤ 45 2,3 1,5 

45 < p ≤ 60 3,3 1,65 

60 < p ≤ 90 4,3 2,15 

p > 90 5,5 2,75 
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6.2 Tepelný tok pro výrobní provozy podle ČSN 730802 [5] přílohy H 

Tepelný tok  ̇ se stanovuje obdobným způsobem, jako v předchozí kapitole, 

z požadovaného času funkčnosti ZOTK a dynamické konstanty. Konstanta se nemusí počítat a 

postačí její určení podle příslušné skupiny provozu. V následující tab. 3 jsou uvedeny hodnoty 

dynamické konstanty pro jednotlivé skupiny provozů podle normy [5]. Výpočet tepelného 

toku se provede podle rovnice (5) uvedené v kapitole 5.                             

Tab. 3: Dynamická konstanta podle skupiny provozů 

Skupina provozů Dynamická konstanta (s.MW
-0,5

) 

I 500 

II 380 

III 290 

IV 230 

V 190 

VI 160 

VII 130 

 

Stejně jako u nevýrobních objektů může i zde být instalováno ZOTK současně s SHZ, 

pokud posouzením nebude zjištěno, že by současnou instalací mohlo dojít k vzájemnému 

negativnímu ovlivnění. Bez dalších výpočtů může být tepelný tok stanoven podle tab. 4 

a hodnoty při použití SHZ s vysokou účinností se určují jako v předchozí kapitole.  

Tab. 4: Konvekční tepelný tok pro výrobní objekty 

Skupina provozů Konvekční tepelný tok (MW) 

I a II 1,5 

III 2,3 

IV 4,3 

V 5,5 

VI 8 

VII 12 
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6.3 Tepelný tok výrobních objektů pomocí dynamické konstanty  

Norma [5] neuvádí možnost výpočtu dynamické konstanty pro výrobní objekty, ale v 

dokumentu [16] je stanovení její hodnoty řešeno pomocí průměrného požárního zatížení  ̅ 

posuzovaného výrobního objektu. Průměrné požární zatížení se podle [8] určuje takto: 

 ̅  
∑            ∑    

 
   

 
          

 
        (6) 

kde  ̅ průměrné požární zatížení (kg.m
-2

), 

     i-té nahodilé požární zatížení (kg.m
-2

), 

     i-té stálé požární zatížení (kg.m
-2

), 

    půdorysná plocha, na které se nachází i-té nahodilé a stálé požární 

zatížení (m
2
), 

     součinitel výhřevnosti i-tého nahodilého nebo stálého požárního 

zatížení (-). 

Konstanta výhřevnosti    podle přílohy B normy [8] umožňuje snížit průměrné 

požární zatížení tím, že zohledňuje účinnost spalování a vliv požárně bezpečnostních zařízení 

(dále jen PBZ). V diplomové práci se však zabývám obecným řešením standardních 

návrhových požárů, a proto nemohu rovnici (6) použít v plném rozsahu, jelikož bych musela 

znát podmínky v konkrétním posuzovaném objektu (tedy účinnost spalování a vliv PBZ). 

Rovnici (6) jsem si pro potřebu obecného řešení standardních návrhových požárů 

zjednodušila do tvaru: 

 ̅                 (7) 

kde  pn celkové nahodilé požární zatížení (kg.m
-2

), 

 ps celkové stálé požární zatížení (kg.m
-2

). 

Takto zjednodušená rovnice (7) bude vždy na straně bezpečnosti, jelikož bereme 

v úvahu nejhorší možnou variantu průměrného požárního zatížení, kdy bude probíhat 

dokonalé hoření a v objektu nebude instalováno žádné PBZ. Dynamická konstanta pro 

výrobní objekty se vypočítá podle následující rovnice [20]: 

   
    

√ ̅
          (8) 

Rovnice (8) je v publikaci uvedena s hodnotou 1500, která byla dříve uváděna místo 

hodnoty 2000. Dosazením hodnoty dynamické konstanty do rovnice (5) lze opět vypočítat 

hodnotu tepelného toku. 
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7 Výpočet tepelného toku podle fyzikálně chemických vlastností 

materiálů 

Výpočet podle fyzikálně chemických vlastností materiálů není v objektech 

s rozmanitými druhy látek (např. obchody, kanceláře apod.) užíván, jelikož by ke stanovení 

tepelného toku muselo být aplikováno velké množství rovnic, aby byly podchyceny veškeré 

vlivy rozmanitých druhů a množství látek na tepelný tok. Výpočet je možné velmi dobře 

aplikovat v objektech s výskytem nejlépe jedno-druhové látky o známém množství 

(především ve skladech nebo specializovaných výrobnách). Stanovení tepelného toku je 

závislé na hodnotě spalného tepla, hmotnostní rychlosti odhořívání a efektivitě spalování.  

7.1 Spalné teplo  

Spalné teplo materiálů je definováno jako množství tepla, které se uvolní dokonalým 

spálením zkoumaného vzorku látky, kdy dojde ke kondenzaci veškeré vzniklé vody, za 

stanovených podmínek [11]. Pro potřeby požární bezpečnosti je častěji využívaná výhřevnost. 

Výhřevnost představuje množství energie, která se uvolní dokonalým spálením hořlavé látky, 

za předpokladu, že veškerá voda v ní obsažená nebo vzniklá spálením zůstane ve spalinách ve 

formě páry. Pro potřeby výpočtu požárního zatížení se uvádí normová výhřevnost (která může 

být uvedena jak pro jednotlivé látky, tak pro skupinu) v MJ.kg
-1

 nebo MJ.m
-3

[11]. 

7.2 Hmotnostní rychlost odhořívání 

Hmotnostní rychlost odhořívání   ̇ reprezentuje veličinu charakteristickou pro hoření 

pevných látek. Jedná se o množství látky shořelé z jednotky plochy za jednotku času    ̇ v 

(kg.m
2
.s

-1
), pro stanovení tepelného toku se však používá   ̇  v (kg.s

-1
). Hmotnostní rychlost 

odhořívání je veličina závislá na podmínkách požáru (především na teplotě, výměně plynů, 

druhu a formě hořícího materiálu). Čím vyšší bude teplota při požáru a výměna plynů, tím 

větší bude hodnota rychlosti odhořívání. Materiály s velkým měrným povrhem 

(tedy rozmělněné látky) budou vykazovat větší rychlost odhořívání, než kdyby byly 

v kompaktním stavu. Naopak zvýšení vlhkosti povede ke snižování rychlosti odhořívání, 

jelikož se teplo bude spotřebovávat na odpaření vody. Na rychlost odhořívání má zásadní 

účinek také umístění požáru (vně nebo uvnitř objektu). Pokud dochází k hoření uvnitř 

objektu, budou se horké plyny shromaždovat v úrovni stropu a ohřívat zdi a strop místnosti. 

Horké povrchy a vrstva horkého plynu způsobí, že vyzařované teplo bude ohřívat hořlavý 

materiál a dojde tak ke zvýšení hmotnostní rychlosti odhořívání. Na druhou stranu bude 

vlivem omezené velikosti otvorů regulován přístup kyslíku a dojde k utlumení procesu hoření 
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a snížení hmotnostní rychlosti odhořívání. Na obr. 4 je problematika hmotnostní rychlosti 

odhořívání v závislosti na čase názorně vysvětlena pro spalování uvnitř objektu nebo na 

volném prostranství [13]. 

 

Obr. 4: Ovlivnění hmotnostní rychlosti odhořívání v závislosti na čase [13] 

7.3 Efektivita spalování 

Efektivita spalování je daná poměrem mezi efektivní výhřevností Heff v (kW)a 

laboratorně určenou celkovou výhřevností Hc v (kW), která se označuje χ. Celková 

výhřevnosti se zpravidla určuje v laboratořích za podmínek blízkých dokonalému spalování, 

tedy při vyšším tlaku a v čistém kyslíku. Zatímco efektivní výhřevnost znamená, že nedošlo 

k vyhoření veškerého paliva nebo hoření probíhalo nedokonale, což více odpovídá skutečným 

podmínkám požáru [13]. 

Příklad stanovení tepelného toku ve skladovacích objektech 

Výpočet tepelného toku podle fyzikálně chemických vlastností materiálů musí 

vycházet ze známých vlastností skladovaného materiálu a plochy, ze které materiál odhořívá.  

Hodnoty spalného tepla Hc materiálů lze najít v [12] a hmotnostní rychlost odhořívání 

je zase uvedena v příloze D normy [8]. Účinnost spalování je ovšem záležitost mnoha faktorů, 

které lze zhodnotit jen z hlediska přesně známých podmínek u posuzovaného skladu. 

Částečně by tato problematika mohla být řešena pomocí součinitele k1 podle normy [8]. 

Plocha odhořívání by se mohla určit buď podle rozmístění požárních přepážek, které 

omezují rozšíření požáru [7], nebo podle hydraulického výpočtu sprinklerů dle normy [9], 

který při posouzení vzájemné vzdálenosti regálů stanoví počet regálů, které by 

pravděpodobně byly zasaženy požárem. Obvykle se předpokládá, že bude-li vzdálenost mezi 

regály menší než 2,4 m dojde k zasažení pouze jednoho regálu, při vzdálenosti od 1,2 do 

2,4 m dvou regálů a při vzdálenosti menší než 1,2 m tří regálů. V posledním případě musí být 
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zohledněna možnost vedení únikové cesty mezi regály a v tomto případě, musí být dodržena 

minimálně šířka 1,5 únikového pruhu (tedy 800mm) [9].  

Předešlé odstavce představují možnost, jak stanovit jednotlivé fyzikální veličiny 

rovnice (9). Nechci tvrdit, že by tento způsob byl jedinou variantou, ale považuji to za určitou 

alternativu výpočtu tepelného toku ve skladech. Zjištěné hodnoty pak mohou být dosazeny do 

rovnice [13], která má znění: 

 ̇             
̇̇          (9) 

kde  ̇ tepelný tok (kW), 

 Af plocha požáru (m
2
), 

   ̇  hmotnostní rychlost odhořívání vztažená na plochu (kg.m
-2

.s
-1

), 

χ efektivita spalování (-), 

    výhřevnost (MJ.kg
-1

). 
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8 Tepelný tok stanovený experimentální zkouškou 

Tepelný tok je možné stanovit rovněž experimentální zkouškou, kterou zde popíši jen 

obecně. Důvod, proč nebudu v práci experimentální stanovení tepelného toku více rozebírat je 

fakt, že k výpočtům potřebuji pracovat s hodnotami komplexně stanovenými pro daný provoz 

a ne jen pro jednotlivé vzorky materiálů. Dokument [14] se zmiňuje o možnosti stanovení 

tepelného toku až do rozsahu odpovídající kosmické lodi, ale více tento postup stanovení 

nepopisuje. Oproti tomu dokumentu [17] líčí způsob zkoušky detailněji jako vyhodnocení 

tepelných toků vzorků materiálů malých rozměrů (100 x 100 mm a tloušťky 50 mm). 

Stanovení se provádí pomocí kónického kalorimetru, který je standardizovaný podle 

normy ISO 5660 s konkrétními postupy zkoušek. Zkouška tepelného toku kónickým 

kalorimetrem je založena na principu posouzení spáleného množství kyslíku. Pokusy bylo 

prokázáno, že teplo uvolněné spálením hmotnostní jednotky kyslíku je do jisté míry pro látky 

konstantní a přibližnou hodnotou je 13,1 MJ.kg
-1

 spotřebovaného kyslíku [14]. 

Rychlost uvolňování tepla se stanovuje měřením spotřebovaného kyslíku, který je 

odvozen z koncentrace kyslíku ve spalinách založeného na empirickém vztahu, že při hoření 

se uvolní 13,1 MJ na 1 kg spotřebovaného kyslíku. Zkoušený materiál je při zkoušce 

exponován tepelně radiačním tokem o určité konstantní hodnotě a zároveň je měřen čas do 

zapálení materiálu. Zkouška je ukončena vyhořením vzorku nebo snížením rychlosti 

hmotnostního úbytku pod určitou minimální hodnotu [17] . 
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9 Výpočet tepelného toku podle hustoty tepelného toku 

V této části se pokusím objasnit význam hustoty tepelného toku RHRf pomocí fází 

rozvoje požáru. Je nutné zjistit v jakém okamžiku se hodnota RHRf plně projeví a jaké 

podmínky musí být splněny, aby bylo možné s touto hodnotou dále počítat.  

Většina odborné literatury rozděluje požár do 4 fází (iniciační fáze, fáze rozvoje, fáze 

plně rozvinuté požáru, fáze dohořívání). Iniciační neboli počáteční fáze představuje dobu, za 

kterou se uvolní takové množství energie potřebné k dalšímu šíření požáru. Tato fáze je velmi 

výrazně ovlivněna koncentrací paliva, vzduchu a vlastnostmi iniciačního zdroje. Dále 

navazuje fáze rozvoje požáru, při níž se požár i nadále rozšiřuje, a pokud vzniknou vhodné 

podmínky, dojde k celkovému vznícení tedy k flashoveru. Prostory, pro které je řešeno 

zařízení odvodu tepla a kouře (dále jen ZOTK) má zajistit, aby požár do této fáze nedošel, 

protože je nepravděpodobné, že by mohly přežít osoby nebo by mohl být zachráněn majetek 

[20].  

Při vzniku flashoveru by ZOTK bylo zcela neúčinné a z tohoto důvodu nebudu se 

vznik této fáze požáru v posuzovaném časovém úseku uvažovat. Navíc ve velkorozměrových 

prostorech (např. obchodní domy) jsou tepelné ztráty tak velké, že nahřání všech hořlavých 

materiálů na teplotu vznícení je nepravděpodobné a dochází k postupnému odhořívání v 

zónách. Požár při hoření může dosáhnout plně rozvinuté fáze. Tato fáze je charakterizována 

stálou intenzitou požáru a maximálními teplotami v prostoru, aniž by hořelo veškeré palivo, 

jelikož některé materiály se vlivem tepla rozhoří a jiné v daném okamžiku dohořívají. Fáze 

dohořívání nastává při vyhoření 80% (resp. 70% (podle [3]) veškerého dostupného 

paliva [20]. Na obr. 5 je graficky znázorněn průběh požáru.  

 

Obr. 5: Průběh požáru [14] 
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Hodnoty RHRf představují maximální rychlost uvolňovaného tepla z 1 m
2
 požáru 

řízeného dostupným hořlavým materiálem a jde tedy o hodnotu charakterizující plně 

rozvinutou fázi požáru [3]. Bude-li tato hodnota využita pro výpočet, může být v konečném 

důsledku v určitém směru i zavádějící, protože se týká rozvinuté fáze požáru, která ve 

zvoleném čase ani nemusí nastat. Při známé velikosti plochy požáru v posuzovaném čase, lze 

hodnotu použít k určení tepelného toku dosazením do rovnice (10) [3]: 

                   (10) 

Dále lze tuto rovnici (10) využít pro stanovení plochy požáru, pokud si tepelný tok 

vypočítáme z t-kvadratického požáru a podělíme ho hodnotou RHRf, přičemž obě hodnoty 

musí být vztaženy ke stejnému provozu.  
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10 Výpočet hustoty tepelného toku podle hustoty požárního 

zatížení 

Hustota požárního zatížení je definovaná jako energie získaná součinem množství 

hořlavého materiálu požárního úseku a jeho čisté výhřevnosti. Hustota požárního zatížení má 

obsahovat veškerý hořlavý materiál uvnitř budovy včetně hořlavých částí konstrukcí, obkladů 

a povrchových úprav [3]. Tabulky přílohy E normy [3] byly předpokladem teorie, že mezi 

hustotou tepelného toku a hustotou požárního zatížení existuje spojitost prostřednictvím 

převodu jednotek nebo výpočtu. Díky obsahu těchto hodnot v zahraničních dokumentech 

(např. [25]) a možnosti jejich výpočtu podle českých norem [5], [12] a [14], vznikla 

domněnka, že při potvrzení této úvahy, bude možné posoudit jednotlivé provozy z hlediska 

hustoty tepelného toku. Dále by tyto hodnoty mohly vést k možnosti stanovení tepelného 

toku, který představuje stěžejní hodnotu dimenzace ZOTK. 

10.1 Převod jednotek hustoty požárního zatížení a hustotu tepelného toku 

Fyzikálním převodem hustoty požárního zatížení lze její jednotku MJ.m
-2

 převést 

na kWh.m
-2

. Převod byl odvozen na základě jednotek užívaných v energetice, kdy Watty 

reprezentují nejmenší jednotkou výkonu. Působením výkonu jednoho Wattu (W) po dobu 

jedné sekundy (s) bude získaná výsledná energie v jednotkách jednoho Joule (J) 

(tedy: 1J = 1Ws). Jednotka energie se ve (Ws) v oboru energetických zdrojů používá 

minimálně a častěji se uplatňuje převod na (Wh) (převod:1Wh=3600Ws=3600J). Tento 

převod znamená hodnotu energie vyprodukované zařízením za hodinu o daném výkonu, 

nejlépe si to lze představit na příkladu generátoru, který vyprodukuje energii 1000kWh, 

pracuje-li s výkonem 1000 kW po dobu jedné hodiny [24]. 

Převod jednotek měl po úpravách vést k hodnotě RHRf. Pokud by byl převod 

aplikován, vzniklo by tvrzení, že všechny požáry, bez ohledu na velikost prostoru, hodnotu 

požárního zatížení či rychlost šíření, vyhoří do jedné hodiny. Postup je teoreticky možný, 

nicméně z reálného pohledu zavádějící. Doba trvání požáru bude často odchylná od 1 hodiny. 

Jako příklad nevhodnosti řešení uvádím porovnání dvou zvolných provozů s podmínkou 

srovnatelných rozměrů, kdy není možné tvrdit, že knihovna bude hořet stejně dlouho 

(tedy jednu hodinu) jako prostor čekárny např. na nádražích. Z tohoto to důvodu jsem 

stanovení hustoty tepelného toku pomocí převodu jednotek hustoty požárního zatížení 

zavrhla. 
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10.2 Výpočet hustoty tepelného toku pomocí hustoty požárního zatížení 

Energie potřebná pro stanovení hustoty požárního zatížení, se počítá z čisté 

výhřevnosti materiálu Hu, množství materiálu v posuzovaném požárním úseku M a součinitele 

chráněného požárního zatížení χ, který představuje posouzení nehořlavosti požárního zatížení 

v nehořlavých obalech [3]. Dále nebudu uvádět, zda je či není hořlavý materiál v nehořlavých 

nebo částečně hořlavých obalech, protože výpočty mají mít všeobecný výstup a hořlavost či 

nehořlavost obalů je věcí konkrétního posouzení objektu. Nejvyšší výhřevnosti dosahuje 

materiál v plně rozvinuté fázi hoření. Nižší hodnoty tepelného toku vznikají při rozhořívání a 

dohořívání požáru. Z toho vyplývá, že pokud se bude stanovovat hustota požárního zatížení 

z hlediska výhřevnosti materiálu k celkovému množství hořlavého materiálu v prostoru, bude 

hodnota vždy představovat nejnepříznivější množství uvolněné energie při požáru. 

V normě [3] je možné pomocí koeficientů zpřesnit hodnotu hustoty požárního zatížení 

posuzovaného požárního úseku, která se využívá ke stanovení ekvivalentní doby vystavení 

konstrukcí účinkům požáru. Koeficienty zohledňují vliv aktivních PBZ, hoření, druh provozu 

a velikosti požárního úseku [3]. Požární zatížení podle normy [5] se pro jednotlivé prostory 

přepočítává na ekvivalentní množství dřeva a proto by vynásobením požárního zatížení čistou 

výhřevností dřeva, měla být získána hodnota hustoty požárního zatížení přibližně odpovídající 

hodnotám uvedených v normě [3]. Rovnice hustoty požárního zatížení: 

                 (11) 

kde qf hustota požárního zatížení (MJ.m
-2

), 

 p požární zatížení (kg.m
-2

), 

 Hu čistá výhřevnost dřeva podle [12] je 17, 5 (MJ.kg
-1

). 

Vypočítanou hustotu požárního zatížení, lze přesněji stanovit pro jednotlivé provozy 

podle následující rovnice (12) [3], která se uplatňuje pro návrh konstrukcí vystavených 

účinkům požáru. Dále budou podrobněji vysvětleny jednotliví součinitelé a jejich aplikační 

možnosti z hlediska určení hustoty tepelného toku. 

                            (12) 

kde qf,d návrhová hustota požárního zatížení (MJ.m
-2

), 

 m součinitel hoření (-), 

 δq1 součinitel nebezpečí vzniku požáru v závislosti na ploše PÚ (-), 

 δq2 součinitel nebezpečí vzniku požáru v závislosti na druhu provozu (-), 

 δn součinitel zohledňující vliv aktivních PBZ (-).  
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Pokud se předpokládá hoření převážně materiálů na bázi celulózy, užívá se součinitel 

hoření m hodnoty 0,8, v ostatních případech se používá hodnota 1 [3]. 

Součinitelem nebezpečí vzniku požáru v závislosti na ploše PÚ se vyhodnocují 

požární úseky od 25 do 10000 m
2
 podlahové plochy (viz tab. 5), které velmi zásadně mohou 

ovlivnit hodnotu hustoty požárního zatížení [3]. Součinitel nebezpečí vzniku požáru 

v závislosti na ploše PÚ při vyhodnocení neužívám, protože si myslím, že souvisí pouze 

s významem požárních úseků, dělit objekt na menší celky a zabránit tak dalšímu šíření požáru 

ve stanoveném čase [5]. Výpočet ZOTK je vztahován na velikost plochy požáru, nikoli na 

velikost PÚ, a proto jsem hodnotu požárního zatížení tímto koeficientem neupravovala.  

Tab. 5: Součinitel nebezpečí vzniku požáru vlivem plochy požárního úseku [3] 

Podlahová plocha požárního úseku 

Af (m
2
) 

Nebezpečí vzniku požáru 

 δq1 (-)  

25 1,10 

250 1,50 

2500 1,90 

5000 2,00 

10000 2,13 

 

Dále muže být provozům přiřazen součinitel nebezpečí požáru vlivem druhu provozu, 

protože součinitel nebezpeční vzniku požáru v závislosti na druhu provozu, dle mého názoru, 

zohledňuje nebezpečí vzniku požáru z hlediska činnosti v provozu a vyskytujících se látek.  

Hustoty požárního zatížení provozů uvedené v normě [3] jsou platné, jen pokud je všem 

provozům uvedených v tabulce přílohy E přiřazen součinitel δq2 roven 1. Stejný typ 

nevýrobních provozů jsem určovala pomocí vstupních hodnot norem [5] a [3] podle rovnice 

(11), a proto musel být užit součinitel hodnoty 1 (viz tab. 6), z toho vyplývá, že při výpočtu 

nebude hustota požárního zatížení tímto koeficientem ovlivněna. Pro sklad hořlavých kapalin 

jsem podle tab. 6 zvolila hodnotu součinitele 1,66, což je hodnota nejvyšší, protože požár 

skladu hořlavých kapalin považuji jako velké riziko. 

Tab. 6: Součinitel nebezpečí vzniku požáru vlivem druhu provozu [3] 

Nebezpečí vzniku požáru δq2 Příklady provozů 

0,78 Umělecké galerie, muzea,… 

1 Kanceláře, byty, hotely,… 

1,22 Výroba strojů a motorů 

1,44 Chemické laboratoře, lakovny 

1,66 Výroba pyrotechniky nebo barev 
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Při výpočtu nezohledňuji vliv veškerých PBZ z tab. 7, protože na tepelný tok může mít 

vliv pouze stabilní hasicí zařízení (dále jen SHZ), jak je také uvedeno v normě [5]. Tepelný 

tok je při instalaci SHZ upraven součinitelem hodnoty δn1=0,61 (viz tab. 7). Posouzení při 

výpočtech bude uskutečněno jak s instalovaným SHZ, tak bez SHZ. 

Tab. 7: Součinitel aktivní protipožární ochrany [3] 

Stabilní hasicí 

zařízení 

Samočinné požární 

hlásiče 
Manuální hašení požáru 

Samočinné 

vodní hasicí 

zařízení 

Nezávislé 

vodní 

zdroje 

0|1|2 

Samočinné 

požární a 

poplachové 

hlásiče 

teplo|kouř 

Samočinný 

přenos 

poplachu 

k požární 

jednotce 

Závodní 

požární 

jednotka 

Externí 

(veřejná) 

požární 

jednotka 

Bezpečné 

přístupové 

cesty 

Technické 

hasicí 

prostředky 

Zařízení 

pro odvod 

kouře 

δn1 δn2 δn3 δn4 δn5 δn6 δn7 δn8 δn9 

0,61 
1|0,87

|0,7 
0,87 nebo 0.73 0,87 0,61 nebo 0,78 

0,9 

nebo 

1,0 

nebo 

1,5 

1,0 

nebo 

1,5 

  

Požární zatížení nevýrobních prostorů je zvýšeno o největší možnou hodnotu stálého 

požárního zatížení (ps=10 kg.m
-2

), která se u těchto objektů může vyskytovat v závislosti na 

ploše požárního úseku. Naopak u výrobního objektu skladu hořlavých kapalin se 

nezapočítávám stálé požární zatížení, protože se hořlavé materiály v konstrukcích zpravidla 

nevyskytují. Tab. 8 uvádí výsledné hodnoty požárního zatížení provozů, stanovené podle 

rovnice (11) jak s SHZ tak bez něj. 
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Tab. 8: Hustota požárního zatížení 

Provoz 
qf[3]  

(MJ.m
-2

) 
p[5] 

(kg.m
-2

) 
qf[5](11) 

(MJ.m
-2

) 
qfSHZ[5](11) 

(MJ.m
-2

) 

Byty 780 50 875 534 

Nemocnice 

(pokoje) 
230 30 525 321 

Hotely (pokoje) 310 40 700 427 

Knihovny 1500 130 2275 1388 

Kanceláře 420 50 875 534 

Školní třídy 285 35 613 374 

Nákupní centrum 600 100-120 1750-2100 1068-1281 

Divadla (kina) 300 35 613 374 

Doprava 

(prostory pro 

veřejnost) 

100 20-30 350-525 214-321 

Sklad hořlavých 

kapalin 
- 120-180 3846-5229

* 
2127-3190

*
 

Vysvětlivka indexu: 

[3] – údaje jsou získány z [3]
1
 

[5] – požární zatížení z [5]
2
 

(11) – výpočet hustoty požárního zatížení podle rovnice (11) 

SHZ – zohlednění SHZ na hustotu požárního zatížení součinitelem δn1=0,61 
*
- hodnota qf navýšená součinitelem δ2=1,66  

 

Všichni součinitelé jsou tedy důležité hodnoty pro návrhovou hodnotu hustoty 

požárního zatížení z hlediska stanovení ekvivalentní doby vystavení konstrukcí účinkům 

požáru [3] a pouze některé, jak bylo vysvětleno výše, využiji při výpočtech.  

K určení hodnoty hustoty tepelného toku RHRf je dále nutné znát dobu potřebnou 

k vyhoření materiálu v posuzovaném prostoru. Dobu hoření určuji z podílu požárního zatížení 

provozu p a hmotnostní rychlosti odhořívání  ̇  (viz rovnice (13)). Hmotnostní rychlost 

odhořívání pro jednotlivé druhy materiálů lze zvolit z hodnot uvedených v normě [8]. Požární 

zatížení jednotlivých provozů normy [5] se vztahují na ekvivalentní množství dřeva, z tohoto 

důvodu jsem dosadila do rovnice (13) pouze hmotnostní rychlost odhořívání dřeva 

 ̇  = 0,5 g.m
-2

.min
-1

.  

  
 

  ̇
                      (13) 

kde t doba hoření (s), 

 p požární zatížení (kg.m
-2

), 

  ̇  hmotnostní rychlost odhořívání (kg.m
-2

.s
-1

). 

                                                 
1
 ČSN EN 1991-1-2 

2
 Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požáru 
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Při známé hodnotě doby hoření materiálu (tedy dřeva) v provozu je možné stanovit 

hustotu tepelného toku podle následující rovnice: 

     
  

 
          (14) 

kde      hustota tepelného toku (kW.m
-2

), 

 qf hustota požárního zatížení (kJ.m
-2

), 

 t doba hoření (s). 

Hodnota RHRf je stanovena pro hustotu požární zatížení upravenou součinitelem 

nebezpečí vzniku požáru vlivem druhu provozu, který se projeví pouze u skladu hořlavých 

kapalin (zařazuji jako výrobu barev s δq2 =1,66). Dále jsem výpočet upravila i součinitelem 

zohledňujícím SHZ (tab. 9) pro případy, že v objektu bude potřeba jeho instalace. V příloze 

č. 1 je postup výpočtu hustoty tepelného toku schematicky vysvětlen.  

Tab. 9: Hustota požárního zatížení použitá k výpočtu rychlosti odhořívání z jednotky plochy 

Provoz 
qf[3] 

(MJ/m
2
) 

RHRf[3] 

(kW/m
2
) 

t  
(s) 

t 
 (s) 

qf[5](11) 

 (MJ/m
2
) 

RHRf(12) 

(kW/m
2
) 

qfSHZ[5](11) 

(MJ/m
2
) 

RHRfSHZ(12) 

(kW/m
2
) 

Byty  780 250 3120 6000 875 146 534 89 

Nemocnice 

(pokoje) 
230 250 920 3600 525 146 321 89 

Hotely 

(pokoje) 
310 250 1240 4800 700 146 427 89 

Knihovny 1500 500 3000 15600 2275 146 1388 89 

Kanceláře 420 250 1680 6000 875 146 534 89 

Školní třídy 285 250 1140 4200 613 146 374 89 

Nákupní 

centrum 
600 250 2400 

12000-

14400 
1750-2100 146 1068-1281 89 

Divadla 

(kina) 
300 500 1200 4200 613 146 374 89 

Doprava 

(prostory 

pro 

veřejnost) 

100 250 400 
2400-

3600 
350-525 146 214-321 89 

Sklad 

hořlavých 

kapalin 
- - - 

14400-

21600 
3846-5229 242 

12127-

3190 
148 

Vysvětlivky indexů: 

[3] – údaje jsou získány z [3]
3 

[5] – požární zatížení z [5]
4 

(11) nebo (14)  – výpočet podle rovnice (11) nebo (14) 

SHZ – zohlednění SHZ na hustotu požárního zatížení součinitelem δn1=0,61 

 

                                                 
3
 ČSN EN 1991-1-2 

4
 Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požáru 
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Předpokládala jsem, že se vypočítané hodnoty RHRf alespoň přiblíží hodnotám 

uvedených v normě [3], ale jak je vidět z tab. 9, byla výpočtem získána hodnota nižší a navíc 

hodnota, která je stále stejná pro veškeré posuzované nevýrobní provozy. Do posouzení jsem 

navíc, oproti normě [3], zařadila sklad hořlavých kapalin, který sice vychází jako hodnota 

vyšší, ale jen díky vlivu součinitele nebezpečí vzniku požáru podle druhu provozu. Čas doby 

odhořívání z hodnot  hustoty požárního zatížení a hustoty tepelného toku uvedených v normě 

[3] je získán jako alternativa výpočtu podle rovnice (13). Porovnání časů z tab. 9 také 

naznačuje, že výpočet není správně stanoven. Pokud se provede dosazení rovnic (11) a (13) 

do rovnice (14), vznikne následující rovnice: 

     
  

 
 

       ̇

 
     ̇        (15) 

 Rovnice (15) uvádí závislost hustoty tepelného toku pouze na výhřevnosti a rychlosti 

odhořívání. Úpravou rovnice jsem prokázala, že nelze použít pro stanovení hustoty tepelného 

toku jen parametry charakterizující hoření dřeva, ale je nutné posuzovat prostor jako 

kombinaci různorodých materiálů (např. plastů, textilií apod.). Výhřevnost i hmotnostní 

rychlost odhořívání jsou veličiny charakterizující materiál při požáru, které mohou 

v závislosti na druhu materiálu nabývat velmi rozdílných hodnot. Nejpřesnějších výsledků 

hustoty tepelného toku by bylo v takovýchto objektech dosaženo, pokud by výhřevnost a 

rychlost odhořívání byla přepočítána s ohledem na zastoupení jednotlivých materiálů (např. 

na základě statistik). Postup by však představoval velkou náročnost na přesné údaje 

zastoupení materiálů a velké množství výpočetních rovnic. Nejlepší aplikovatelnost tohoto 

typu postupu je, podle mého názoru, na provozy s menším množstvím materiálů (např. 

sklady) o známých charakteristikách.  

Svou domněnku o vlivu zastoupení materiálů na hustotu tepelného toku v objektech 

s rozmanitými materiály předkládám pomocí tab. 10. Jako typový objekt jsem zvolila 

kancelář. Materiály byly vybrány s ohledem na dostupná data výhřevnosti a rychlosti 

odhořívání uvedených v českých normách (tedy [3], [8], [12]).  Listnaté a jehličnaté dřevo, 

polyuretanová (PE) pěna měkká a polyetylén (PE) představují materiály nábytku a 

kancelářských potřeb. Jako podlahovou krytinu jsem volila polypropylen (PP) používaný na 

výrobu koberců [18], nebo dřevo. Procenta v Tab. 10 představující mnou zvolená zastoupení 

jednotlivých materiálů a nejedná se tedy o data získaná na základě statistiky vybavení 

kanceláří. Různá procentní zastoupení jednotlivých druhů materiálů v prostoru má pouze 

ukázkově demonstrovat jejich vliv na hodnotu hustoty tepelného toku RHRf. Norma [3] 

neuvádí čistou výhřevnost PE a PP; abych mohla alespoň částečně vyhodnotit rozdíly mezi 
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normovou a čistou výhřevností, použila jsem pro tyto materiály normovou výhřevnost. 

Hmotnostní rychlost odhořívání jsem volila pro jednotlivé materiály z přílohy D normy [8]. 

Při zastoupení 80% dřeva předpokládám, že v prostoru je dřevěná podlaha, a pro 50% dřeva je 

místo dřevěné podlahy položen PP koberec (viz tab. 10).   

Tab. 10: Posouzení vlivu materiálů v kanceláři na RHRf 

Kombinace 

materiálů 

Procentuální zastoupení materiálů v 

kanceláři 

Normová 

výhřevnost 

dle [12]
5
 

Čistá 

výhřevnost 

dle [3]
6
 

Dřevo 

listnaté 

Dřevo 

jehličnaté 

PU 

pěna 

měkká 

PE PP RHRf (kW/m
2
) 

1 100% - - - - 167 146 

2 - 100% - - - 142 146 

3 80% - 5% 15% - 250 228 

4 - 80% 5% 15% - 225 228 

5 50% - 5% 35% 10% 382 366 

6 - 50% 5% 35% 10% 439 441 

 

Hodnoty výhřevnosti a hmotnostní rychlostí odhořívání jsou uvedeny v příloze č. 2. 

prostřednictvím tab. 1 až 5. Hodnoty čisté výhřevnosti v sobě obsahují vlhkost [3]. Normová 

výhřevnost je hodnota zaokrouhlená na celou jednotku a určena pro potřeby výpočtu 

požárního zatížení [12]. Rozdíly hustoty tepelného toku RHRf jsou způsobeny odlišností 

hodnot normové a čisté výhřevností. Normová výhřevnost listnatého dřeva a PU pěny je vyšší 

než čistá výhřevnost těchto materiálů, a proto vychází hodnoty pro normovou výhřevnost 

vyšší. Naproti tomu normová výhřevnost jehličnatého dřeva je nižší než čistá výhřevnost a 

díky tomu je hustota tepelného toku pro čistou výhřevnost jehličnatého dřeva vyšší. 

Navyšování množství zastoupených plastů v prostoru způsobuje zvýšení hustoty tepelného 

toku. 

Jednoduchou tab. 11 uvedu výpočet hustoty tepelného toku skladu hořlavých kapalin 

podle rovnice (15) ve srovnání s hodnotou uvedenou v tab. 9 bez SHZ. Nebudu se zabývat 

výpočtem hodnot předpokladu instalace SHZ, protože jediným efektem by bylo, že všechny 

vypočítané hodnoty by byly snížené o 39%. V prostoru předpokládám skladování toluenu 

s hodnotami výhřevnosti podle normy [3] nebo normy [12] a hmotnostní rychlosti 

odhořívání normy [8] (tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce přílohy č. 2). Součinitelem 

nebezpečí vzniku požáru vlivem druhu provozu je navýšena hustotu požárního nebezpečí 

                                                 
5
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6
 ČSN EN 1991-1-2 
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provozu skladu (viz tab. 9), který v případě postupu podle rovnice (15) nevyužiji, jelikož se 

jedná jen o posouzení vlastností hořícího materiálu nikoliv provozu. 

Tab. 11: Vyhodnocení hustoty požárního zatížení skladu hořlavých kapalin 

Normová výhřevnost dle [12]7 Čistá výhřevnost dle [3]8 Hodnosta z tab. 9 

RHRf (kW/m
2
) 

3075 3000 242 

 

Stanovení hustoty tepelného toku podle vlastností hořlavého materiálu (viz rovnice 

(13)) vychází mnohonásobně vyšší než hodnota z tab. 9. Rozdíl mezi normovou a čistou 

výhřevností není velký, a proto ani hodnoty hustoty tepelného toku se příliš neliší. Pokud by 

ve skladu byla kombinace dvou nebo více hořlavých látek, doporučila bych postupovat buďto 

podle procentového zastoupení jednotlivých látek, jak uvádím v tab. 10, nebo podle hořlavé 

látky s nejvyšší hodnotou výhřevnosti a rychlosti odhořívání. Volba jediného materiálu s 

nejvyššími hodnotami charakteristických veličin musí být provedeno obezřetně, aby 

nevznikla hodnota zavádějící a nezpůsobila tak vážné dopady na ZOTK, jak bude podrobněji 

vysvětleno v následující kapitole 11.  

10.3 Závěrečné vyhodnocení postupů výpočtu hustoty tepelného toku 

Hustota tepelného toku je jedním z dimenzačních parametrů standardních návrhových 

požárů normy [10]. Jelikož o stanovení této hodnoty bylo velmi málo známo, předpokládalo 

se, že vyřešením jejího významu bude možné sestavit soubor tabulek, které povedou 

k rozšíření návrhových požárů normy [10].  

Prvním postupem stanovení hustoty tepelného toku pole kapitoly 10.1 by nebyla 

zachována podstata časové variability požáru různých provozů.  

Druhým postupem dle kapitoly 10.2 byla zřejmě zjištěna podstata stanovení hustoty 

tepelného toku, nicméně ani tímto postupem by nebylo možné globálně vyřešit problematiku 

prostorů s rozmanitým zastoupením materiálů. Postup by bylo možné používat, pokud by byl 

stanoven přepočtový koeficient charakteristický pro daný provoz, jenž by hodnotu hustoty 

tepelného toku stanovenou pro dřevo přepočítal s ohledem na rozdílné hmotnostní rychlosti 

odhořívání a výhřevnosti materiálů zastoupených v objektu. Nebo by k jednotlivým objektům 

musely být uvedeny alespoň zastoupení hlavních materiálů, které povedou ke stanovení 

hustoty tepelného toku, jenž bude na straně bezpečnosti. V současnosti není žádný takový 

                                                 
7
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8
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koeficient nebo hodnota zastoupení materiálů v objektech stanovena a proto je možné tento 

způsob stanovení použít jen v objektech, kde se převážně vyskytuje jediná látka či více látek o 

známém zastoupení (např. sklady). Nakonec musím ještě upozornit, že stanovením by byly 

získány hodnoty hustot tepelného toku při dokonalém hoření, které se při reálném hoření 

téměř nevyskytuje. Mohlo by to tak způsobovat předimenzování ZOTK při hodnocení podle 

hustoty tepelného toku.  
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11 Výpočet plochy požáru 

Plocha požáru hraje důležitou roli pro stanovení tepelného toku pomocí hustoty 

tepelného toku RHRf a z ní lze určit obvod požáru P, který se užívá k výpočtu hmotnostního 

toku spalin. V této kapitole jsou uvedeny možnosti stanovení plochy požáru podle zahraniční i 

české literatury, které také schematicky vysvětluji v příloze č. 3 obr. 1 až 4. Veškeré 

vypočítané hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 6. 

11.1 Plocha požáru podle zahraniční literatury 

Ve Spolkové republice Německo stanovují plochu požáru podle lineárních rychlostí 

šíření požáru, které se rozdělují do čtyř skupin podle rychlosti rozvoje požáru (viz tab. 12) 

[25]. Lineární rychlosti šíření požáru označují vaus, ale pro přehlednost budu užívat jednotné 

značení vl podle [15].   

Tab. 12: Lineární rychlost šíření požárů dle DIN EN 1991-1-2 a DIN 18232-2 z dokumentu [25] 

Rychlost rozvoje požáru 
vl (m.min

-1
) 

DIN EN 1991-1-2 příloha E DIN 18232-2 

Malá 0,2-0,3 0,15 

Střední  0,35-0,48 0,25 

Rychlá 0,7-1,2 0,45 

Velmi rychlá 1,8-3 - 

 

V tab. 12 si nelze nepovšimnout, že ačkoli se jedná o předpisy jedné zemně, jsou jejich 

hodnoty šíření požáru rozdílné. DIN 18232-2 je určena k navrhování systémů přirozeného 

odvodu tepla a kouře, kdežto DIN EN 1991-1-2 je evropskou normou, která se zabývá 

zatížením konstrukcí vystavených účinkům požáru [25]. V České republice se užívá také tato 

evropská norma [3], ale hodnoty rychlosti šíření požáru v ní nejsou uvedeny. Je to způsobeno 

tím, že hlavní texty evropské normy musí být použity beze změn v každém členském státě 

Evropské unie (EU) a dále je možné normu rozšířit o národní přílohu, v níž je dovolena 

národní volba s národně stanovenými parametry [3]. 

11.1.1 Postup výpočtu 

Výpočet plochy požáru je založen na stanovení dráhy (rovnice (16)), kterou požár ve 

zvoleném čase urazí. Tato dráha se pak považuje za poloměr kružnice a pomocí rovnice obsah 

kruhu (rovnice (17)) se určí velikost plochy požáru.  

                          (16) 
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         (17) 

kde r dráha požáru (m), 

 vl lineární rychlost šíření požáru (m.s
-1

), 

 t doba volného rozvoje požáru (s), 

 Af plocha požáru (m
2
). 

Plocha požáru nemusí mít nutně kruhový tvar, především je to záležitost umístění 

požáru v prostoru místnosti (např. v prostřed místnosti, v rohu nebo u stěny). V případě, že se 

požár vyskytuje v blízkosti stavebních konstrukcí, může být jeho rozšiřování v některých 

směrech omezeno [15]. Pro celkové hodnocení je však důležité, aby byly stanoveny stejné 

podmínky pro všechny posuzované možnosti stanovení plochy požáru, a proto bude dále 

předpokládáno, že požár bude mít jen kruhový tvar a jeho rozšiřování nebude omezeno 

stavebními konstrukcemi.  

11.2 Plocha požáru dle Metodického návodu k vypracování dokumentace 

zdolávání požárů 

Hodnoty lineární rychlosti šíření požáru jsou uvedeny také v českém dokumentu [15]. 

Užívají se pro vypracování dokumentace zdolávání požáru (dále jen DZP), která se 

zpracovává pro objekty a prostory se složitými podmínkami zásahu nebo pro prostory, kde se 

provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím nebo se zvýšeným požárním 

nebezpečím [2]. 

Výpočet jsem provedla s využitím hodnot lineární rychlosti šíření požáru 

z dokumentu [15], které jsou stanoveny pro jednotlivé typy prostorů či provozů. Jelikož se 

jedná o dokument z roku 1996, je možné, že hodnoty nebudou odpovídat současným 

vlastnostem používaných materiálů. Přesto je tento dokument [15] stále užíván ke stanovení 

DZP a hodnoty lineární rychlosti šíření požáru zatím nebyly zpochybněny.   

11.2.1 Postup výpočtu 

Samotný výpočet plochy požáru se uskutečňuje podle stejných zásad jako v kapitole 

11.1.1. Jediným rozdílem je, že se pro prvních 10 minut započítává lineární rychlost šíření 

požáru poloviční hodnotou, což představuje dobu rozhořívání. Po uplynutí 10 minut se dále 

počítá s hodnotou v plném rozsahu [15].   

V kapitole 11.1 byla lineární rychlost šíření požáru rozdělena do čtyř skupin. 

Dokument [15] takovéto rozdělení neumožňuje. Z tohoto důvodu jsem provedla přerozdělení 

lineární rychlosti šíření požáru provozů do tří skupin podle normy [3] a velmi rychlé šíření 
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jsem určovala podle dokumentu [14], jako hoření ve skladu hořlavých kapalin. V následující 

tab. 13 uvádím veškeré hodnoty, které jsem měla k dispozici. Použití všech hodnot, v případě 

středního nebo rychlého požáru, by způsobilo nepřehlednost grafů, a proto pro vyhodnocení 

použiji jejich nejnižší vlmin   a nejvyšší vlmax  hodnotu lineární rychlosti šíření požáru dané 

skupiny. 

Tab. 13: Lineární rychlost šíření požárů [15] upravena s ohledem na rychlost rozvoje požáru 

Provoz 
vl

9
 

 (m.min
-1

) 
Rychlost rozvoje požáru 

vlmin
9 

(m.min
-1

) 
vlmax 

9 

(m.min
-1

) 

Doprava (prostory pro veřejnost) 0,1 Pomalý 0,1 

Byty 0,6 

Střední 

 
0,6 0,9 

Nemocnice (pokoje) 0,6 

Hotely (pokoje) 0,7 

Kanceláře 0,6 

Školní třídy 0,9 

Knihovny 0,6 

Rychlý 0,6 1,5 Nákupní centrum 0,6 

Divadla (kina) 1,5 

Sklad hořlavých kapalin 2,5 Velmi rychlý 2,5 

 

11.3 Plocha požáru dle ČSN 730802 [5] 

Rovnice výpočtu plochy požáru může být stanovena také podle přílohy H normy [5] 

jak pro výrobní, tak pro nevýrobní objekty za předpokladu, že zde bude probíhat běžný požár. 

Podmínkou běžného požáru je platnost parametru          
 . V ostatních kapitolách 

výpočtu plochy požáru nelze posoudit vliv účinku SHZ. Pouze norma [5] uvádí postup, jak 

započítat vliv SHZ na velikost plochy požáru.  

11.3.1 Postup výpočtu 

Výpočet je nutné rozdělit na plochy požáru v nevýrobních a ve výrobních objektech. 

Plocha požáru u nevýrobních objektů se vypočítá podle rovnice [5]: 

    ̇   
              (18) 

kde Af plocha požáru (m
2
), 

  ̇ tepelný tok (kW), 

                                                 
9
 Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požáru 
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    součinitel rychlosti odhořívání nahodilého požárního zatížení (-). 

V rovnici (18) je pro všechny nevýrobní objekty jednotně použita hodnota 350, ale 

dále není vysvětleno, jak byla hodnota pro výpočet plochy určena nebo o jakou fyzikální 

veličinu se jedná [5]. Pokud by hodnota byla bezrozměrná, nikdy by nevyšla plocha v m
2
. 

Porovnáním známých jednotek z rovnice (18) vychází pro hodnotu 350 jednotky kW.m
-2

. 

Z tohoto důvodu lze předpokládat, že se jedná o hustotu tepelného toku.   

V normě [3] jsou pro nevýrobní objekty (s nebezpečím vzniku požáru     = 1) 

uvedeny hustoty tepelného toku, kterými jsem nahradila hodnotu 350. Rovnice (19) pak byla 

při výpočtech užita ve tvaru: 

    ̇   
               (19) 

kde  Af plocha požáru (m
2
), 

   ̇  tepelný tok (kW), 

  an rychlost odhořívání nahodilého požárního zatížení (-), 

  RHRf hustota tepelného toku (kW.m
-2

). 

Obě předešlé rovnice (18 a 19) mohou být použity ke stanovení plochy požáru 

ovlivněné působením SHZ.  Závislost plochy požáru je provázána s hodnotou tepelného toku, 

který se při instalaci SHZ uvažuje jako hodnota konstantní např. pro 550 s, nebo hodnota 

volená z výběru tepelných toků normy [5]. Vyhodnocení vlivu SHZ jsem provedla pro 

zvolenou konstantní hodnotu tepelného toku normy [5] nevýrobních objektů a výrobního 

objektu.  

Dále je možné určit plochu požáru pro nevýrobní objekty. V příloze H normy [5] je 

v rovnici pro výpočet plochy požáru užita dynamická konstanta kv místo hodnoty RHRf. 

Kdyby se opravdu mělo počítat s dynamickou konstantou, vyšla by plocha v jednotkách 

kW
1,5

.s
-1

, což nejsou jednotky plochy. Zřejmě je jednotné značení obou veličin z důvodu 

stejných hodnot pro dané skupiny provozů. Bylo by lepší tyto hodnoty označovat samostatně, 

jelikož každá je určena k výpočtu jiné fyzikální veličiny. Pokud zůstane označování stejné, 

může dojít při výpočtu podle rovnice (8) k chybě, protože bude milně usuzováno, že 

výpočtem dynamické konstanty je získána i hodnota hustoty tepelného toku pro výpočet 

plochy. Následující rovnice (20) plochy požáru výrobních objektů bude zapsána s hustotou 

tepelného toku místo dynamické konstanty (jak je uvedeno v [5]): 

    ̇              (20) 

kde RHRf hustota tepelného toku (kW.m
-2

). 
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Vyhodnocení bude provedeno výpočtem a zvolením hodnoty tepelného toku podle 

skupiny výrob VII. 

V tab. 14 je záměrně hodnota dynamické konstanty v opačném pořadí, jelikož čím 

větších hodnot bude dosahovat, tím menší bude výsledná plocha požáru v daném čase. Dále je 

možné si všimnout, že čím vyšších hodnot dynamická konstanta dosahuje, tím nižší je 

rychlost rozvoje požáru a naopak. Vyhodnocení plochy požáru je provedeno jen pro nejvyšší 

a nejnižší hodnotu dynamické konstanty za účelem lepší čitelnosti grafů. Výpočet byl 

stanoven pro nevýrobní objekty s nejvyšší hodnotou stálého požárního zatížení ps=10 kg.m
-2

, 

protože ve většině případů lze v těchto prostorech předpokládat hořlavé materiály ve 

stavebních konstrukcích. Naproti tomu u výrobních objektů se hořlavé materiály v 

konstrukcích vyskytují v menší míře, a proto jsem volila pro sklad hořlavých kapalin 

ps = 0 kg.m
-2

.  U nevýrobních objektů bylo dále posouzeno stanovení plochy podle hodnoty 

350 (dle normy [5]) a RHRf (dle normy [3]), u výrobních objektů byl výpočet plochy požáru 

vypočítán pro hodnotou RHRf  dané skupiny provozu skladů (dle normy [5]).  

Tab. 14: Hodnoty využité pro výpočet plochy požáru podle [5] 

Položka 

normy [5]
10

 
Provoz 

p 

 (kg.m
-2

) 

an 

(-) 

Rychlost rozvoje 

požáru 

         √ ⁄  

kvmax  

(s.MW
-0.5

) 
kvmin  

(s.MW
-0.5

) 

11.2 a) Doprava 20 0,8 
Pomalý 559 365 

11.2 b) Doprava 30 1 

8.1 Byty 50 1 

Střední 

 
423 283 

4.4 
Nemocnice 

(pokoje) 
30 0,9 

7.2.1 Hotely (pokoje) 40 1 

1.1 Kanceláře 50 1 

2.1 Školní třídy 35 0,8 

3.5 Knihovny 130 0,7 

Rychlý 307 152 
6.2.5 a) Nákupní centrum 100 1,1 

6.2.5 b) Nákupní centrum 120 1,2 

3.1 Divadla (kina) 35 1,1 

13.3.6 
Sklad hořlavých 

kapalin 
120 - 

Velmi rychlý 183 149 

13.3.7 
Sklad hořlavých 

kapalin 
180 - 

 

                                                 
10

 ČSN 730802 
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Skupina skladu VII by podle normy [5] měla mít hodnotu dynamické konstanty 130, 

to znamená, že vypočítané dynamické konstanty uvedené v tab. 14 povedou k nižší hodnotě 

plochy požáru. 

11.4 Plocha požáru stanovená pomocí t-kvadratického požáru 

Stanovit plochu požáru pomocí t-kvadratického požáru se odvíjí od podmínky, že 

požár bude po celou stanovenou dobu řízen množstvím paliva [20]. Podmínku požáru 

řízeného palivem považuji za splněnou v posuzovaných časech, protože předpokládám 

dostatečný přísun vzduchu pomocí instalovaného ZOTK.  

11.4.1 Postup výpočtu  

Plochu požáru lze odvodit z rovnice (3) a (10) na konečný tvar rovnice: 

   
 ̇

    
     (

 

  
)
 

    ⁄        (21) 

kde Af plocha požáru (m
2
), 

  ̇ tepelný tok (kW), 

 RHRf hustota tepelného toku (kW.m
-2

), 

 t doba volného rozvoje (s), 

 tα doba potřebná pro dosažení referenčního tepelného toku (s.MW
-0,5

). 

Rovnice (21) je dále užita při výpočtech v jednotlivých kapitolách. Doba potřebná pro 

dosažení referenčního tepelného toku a hustota tepelného toku jsou veličiny vztahující se 

k danému typu rychlosti rozvoje požáru. Jelikož na obou veličinách je závislá plocha požáru, 

bude také ona určena pro jednotlivé rychlosti rozvoje požáru. Hustoty tepelného toku uvádí 

norma [3] pouze pro tři typy rychlosti rozvoje požáru.  
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12 Grafické vyhodnocení ploch požáru pro jednotlivé rychlosti 

rozvoje požáru 

V této kapitole bude pomocí grafů popsán nárůst plochy požáru v závislosti na čase 

(nejvýše 15 min) pro jednotlivé typy rychlosti šíření požáru. Výpočty byly provedeny podle 

kapitoly 11 a výsledky jsou uvedeny v příloze č. 6 (tab. 1 až 8). Křivky grafu označuji podle 

způsobu výpočtu plochy požáru s podrobnějším vysvětlením v tab. 15 Seřazení položek 

legendy grafu je provedeno s ohledem na řazení křivek vykreslených v grafu. Některé 

vypočítané hodnoty daného typu rychlosti rozvoje požáru vyšly vzájemně velmi blízké a bylo 

nutné označit tyto křivky stejnou barvou, aby nevznikla domněnka, že některá z křivek byla 

opomenuta, nebo by nebylo zcela jasné, kde se křivka vyskytuje.   

Žlutou barvou jsou označeny křivky, jejichž hodnoty jsou oproti kapitole 11.2 

upraveny podmínkou, že se požár bude šířit stejnou (tedy poloviční) lineární rychlostí šíření 

požáru i po 10. minutě hoření. Tato úprava byla provedena, protože v jiných pramenech (tedy 

[25]) nepočítají s možností změny rychlosti šíření požáru v kterémkoli časovém úseku požáru, 

a navíc jsem chtěla uvést, jak velký vliv má změna rychlosti po 10. minutě na velikost plochy 

požáru. 

Další křivka, která se zcela vymyká všeobecnému řešení, je vypočítaná 

s vyhodnocením vlivu SHZ na plochu požáru podle normy [5] (označená černou barvou). 

Graficky je uveden pro nevýrobní objekty pouze postup podle rovnice (18) pro vybranou 

hodnotu tepelné toku podle požárního zatížení normy [5], jelikož se jedná o rovnici 

doporučenou obecně pro všechny provozy a také představuje jediný možný postup výpočtu v 

případě neznámé hodnoty hustoty tepelného toku RHRf. Plocha požáru skladu hořlavin se 

určuje jako podíl tepelného toku VII. skupiny výrob a příslušné hodnoty hustoty tepelného 

toku taktéž podle skupiny výrob [5].  
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Tab. 15: Vysvětlivky položek legendy grafů podle postupu výpočtu plochy požáru 

Označení v grafu Výpočetní rovnice 

Důležité veličiny 

výpočtu Kapitola 

výpočtu 

Schéma 

výpočtu 

příloha 

3 
Označení 

Uvedení v 

dokumentu 

DIN EN 1991-1-2 

– max nebo min 

          
  

   
[25] 

 
11.1 Obr. 1 

DIN 18232-2 

Ing. Hanuška – 

max nebo min 

      

       
[15] 11.2 Obr. 2 

ČSN 730802 – 350 

– max nebo min 

         ⁄       

 ̇      ⁄        
  

    ̇        

      

      

     

     

[5] 11.3 Obr. 3 

ČSN 730802 – 

RHRf – max nebo 

min 

         ⁄       

 ̇        
       

  

    ̇         

      

      

     

     

[5] 
11.3 Obr. 3 

     [3] 

ČSN 730802 - VII 
 ̇      ⁄        

  

    ̇      

   

     
[5] 11.3 Obr. 3 

ČSN 730802 - kv – 

max nebo min 

           ̅̅ ̅̅ ̅⁄  

 ̇      ⁄        
  

    ̇      

 ̅    

 ̅    

     

[5] 11.3 Obr. 3 

ČSN 730802 – 

SHZ – 350 max 

nebo nic 

    ̇      ̇ Nevýrobní[5] 
11.3 Obr. 3 

    ̇       ̇      Výrobní [5] 

T-kvadratický 

požár 

 ̇      ⁄        

    ̇      

   

     
[3] 11.4 Obr. 4 

T-kvadratický 

požár – 250 nebo 

500 

 ̇      ⁄        

    ̇     

    ̇     

   

250 

500 

[3] 11.4 Obr. 4 
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12.1 Plocha požáru při pomalé rychlosti šíření požáru  

Pomalá rychlost rozvoje požáru se vztahuje pouze k prostorám dopravy pro veřejnost 

(viz tab. 8). Norma [5] uvádí dva druhy prostorů pro veřejnost z hlediska rozdílných 

požárních zatížení a je tedy možné rozlišit maximální a minimální plochu požáru pomalé 

rychlosti rozvoje požáru. Na straně druhé stojí dokument [3], který posuzuje tento prostor 

jedinou hodnotou lineární rychlosti šíření požáru.  

Největších ploch požáru (viz obr. 6) dosahovaly hodnoty s označením DIN EN 1991-

1-2 a to jak pro maximální, tak pro minimální rychlost šíření požáru. Naproti tomu velmi 

nízké hodnoty plochy požáru byly určeny pro lineární rychlosti šíření požáru získané z 

dokumentu [15]
11

. Plocha stanovená podle normy [5] dosahuje vyšších hodnot, pokud je 

tepelný tok podělen hustotou tepelného toku podle normy [3], než podle konstantní hodnoty 

350 kW.m
-2

 uvedené v normě [5]. Hustota tepelného toku je podle normy [3] 250 kW.m
-2

 a 

tudíž pro stejné tepelné toky musí vyházet plocha požáru vyšší než pro konstantní hodnotu 

350 kW.m
-2

.  

 

 

Obr. 6: Graf ploch pomalého rozvoje požáru 
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12.2 Plocha požáru při střední rychlosti šíření požáru  

Střední rychlost šíření požáru je charakteristická pro více provozů normy [3] a je tedy 

možné vybrat minimální a maximální hodnoty.  

Prvenství ve velikosti požáru (viz obr. 7) zaujímá plocha stanovená podle dokumentu 

[15] na konci 15. minuty, kdy bylo předpokládáno, že po 10. minutě se lineární rychlost šíření 

požáru zvýší z poloviční hodnoty na hodnotu výchozí [15]. Kdyby se však se zvýšením 

rychlosti šíření nepočítalo, byla by opět nejvyšších hodnota dosažena u DIN EN 1991-1-2 –

max. Všechny plochy požáru stanovené podle normy [5] představují nejmenší hodnoty. Stejně 

jako v předešlé kapitole je hodnota RHRf  (250 kW.m
-2

) menší než konstantní hodnota 

uvedená v normě [5], což také odpovídá seřazení položek v legendě. 

 

 

Obr. 7: Graf ploch středního rozvoje požáru  

 f 

 f 
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12.3 Plocha požáru při rychlé rychlosti šíření požáru  

Rychlá rychlost šíření požáru se vztahuje k o něco menšímu počtu nevýrobních 

objektů než střední rychlosti šíření požáru. V normě [3] jsou však uvedeny dvě hodnoty RHRf  

(250 nebo 500 kW.m
-2

) vztahující se k rozdílným prostorům, a to vedlo k rozšíření počtu 

výpočtů ploch požárů t-kvadratického požáru, který je dělen hodnotou 250 nebo 500 kW.m
-2

. 

Hodnota 500 kW.m
-2

 byla použita také pro křivku s označením ČSN 730802 - RHR- min a 

díky tomu je v legendě položek uvedena níže než křivka s označením ČSN 730802 - 350 -

 min.  

Absolutně nejvyšších hodnot, jak je vidět v obr. 8, dosahuje křivka s označením 

DIN EN 1991-1-2 – max. Opět jsou první čtyři hodnoty kombinací křivek s označením 

DIN EN 1991-1-2 a Ing. Hanuška - max, které se velmi výrazně liší od zbylých křivek, jenž 

v 15. minutě nepřesahují ani plochu požáru 200 m
2
. 

 

 

Obr. 8: Graf ploch rychlého rozvoje požáru  

 f 

 f 



46 

 

12.4 Plocha požáru při velmi rychlé rychlosti šíření 

Bezkonkurenčně nejvyšší plochu požáru v obr. 9 reprezentuje křivka s označením 

DIN EN 1991-1-2-max. Křivky s označením ČSN 730802 počítané pro tři dynamické 

konstanty se mezi sebou velmi málo liší, protože rozdíly mezi jednotlivými dynamickými 

konstantami nejsou velké. Zároveň je udivující, jak velké rozdíly mezi hodnotami výpočtem 

vznikly.    

 

 

Obr. 9: Graf ploch velmi rychlé rychlosti rozvoje požáru  

12.5 Závěrečné vyhodnocení 

V následující tab. 16 jsou uvedeny hodnoty ploch požáru pro časy 5, 10 a 15 minut, 

které jsou rozděleny z hlediska rychlosti šíření požáru a minimálních a maximálních hodnot. 

Nejvíce šedě zabarvené buňky tab. 16 představují nejvyšší hodnoty ploch požáru, které se 

vztahuje buď k minimální, nebo k maximální hodnotě jednotlivých skupin rychlosti šíření 

požáru v čase 5 až 15 minut. Sloupeček s označením DIN 18232-2 je vyhodnocován společně 

s maximálními hodnotami. Kdyby se provedlo globální vyhodnocení všech buněk tabulky, 

byly by šedě označeny pouze buňky maximálních hodnot velmi rychlého šíření požáru, což je 

na první pohled zřejmé i bez šedého označení. Částečným hodnocením je možné ihned určit, 

které hodnoty jsou v dané skupině nejvyšší a které nejnižší. 

 v 

 v 
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Hodnoty nezměněné lineární rychlosti šíření požáru po 10. minutě (dle dokumentu 

[15]) uvádím v tab. 16 jako horní indexy příslušných typů rychlosti šíření požáru hodnoty 

pro 15. minutu. Hodnoty do tabulky přímo neuvádím, protože tento postup není podle 

dokumentu [15] správný. Na druhou stranu dochází nestandardním postupem, především při 

vyšších rychlostech, k jaké si redukci plochy požáru v 15. minutě a k značenému snížení 

rozdílu plochy požáru oproti hodnotám ČSN 730802. Přesto zůstávají rozdíly ploch požáru 

těchto dvou postupů značně rozdílné a využitím hodnot s označením Ing. Hanuška může vést 

k předimenzování ZOTK. Docela zajímavě vychází DIN 18232-2, která se nejvíce přibližuje 

hodnocení maximálních hodnot podle ČSN 730802. 

Tab. 16: Vyhodnocení ploch požáru  

 

 

Stanovit plochu požáru pomocí lineární rychlosti šíření považuji jako jednoduchou 

alternativu výpočtu. V případě užití lineární rychlosti podle DIN 18232-2 se hodnoty příliš 

neliší od maximálních hodnot ČSN 730802. Postupovat podle lineární rychlosti šíření požáru 

bych v ostatních případech z důvodů značných rozdílů ve srovnání ploch s označením 

ČSN 730802. DIN EN 1991-1-2 se zabývá problematikou vlivu požáru na konstrukce, které 

by měly během požáru plnit svou funkci a tak je zde na místě určité předimenzování. 
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300 3 0.2 0.4 1 1 7 0.2 2 2 - 2

600 13 1 2 2 4 28 1 6 9 - 7

900 28 3 4 5 9 64 3 14 19 - 16

300 10 7 1 1 4 18 16 3 4 - 5

600 38 28 4 5 16 72 64 10 14 - 20

900 86 113 8 12 36 163 254 23 32 - 44

300 39 7 2 1 8 113 44 13 18 16 16

600 154 28 8 5 32 452 177 51 72 64 64

900 347 113 17 12 72 1018 707 115 162 144 143

300 254 123 - 17 - 707 123 - 33 - -

600 1018 491 - 66 - 2827 491 - 131 - -

900 2290 4418 - 149 - 6362 4418 - 295 - -

Horní indexy v buňkách představují stálou lineární rychlost šíření podle Ing. Hanušky:
1
 2 m

2 
|  

2
 64 m

2 
|  

3
 143 m

2 
|  

4
 398 m

2 
|  

5
 1104 m

2

Plocha požáru [m
2

]

Čas           

[s]

Minimální hodnoty   Maximální hodnoty

Pomalá rychlost šíření požár

Střední rychlost šíření požáru

Rychlá rychlost šíření požáru

Velmi rychlá rychlost šíření požáru
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Dokument [15] se uplatňuje při vypracování DZP, kdy plocha požáru je důležitá pro 

stanovení sil a prostředků. Oba dokumenty nejsou určeny k dimenzování ZOTK a možná i 

proto dochází k tak velkým odchylkám.  

V současné chvíli je těžké určit, která ze všech posuzovaných hodnot nejlépe vystihuje 

realitu požáru, jelikož grafické a tabulkové vyhodnocení dokáže pouze hodnoty porovnat. 

Velice neuspokojivé jsou však, z hlediska české legislativy, rozdíly ploch mezi Ing. Hanuškou 

a ČSN 730802. Ačkoli se tyto dokumenty vážou k rozdílným problematikám, je důležité si 

uvědomit, že se stále jedná o tentýž objekt bez ohledu na to, zda je zde potřeba zpracovat DZP 

nebo ZOTK. Kdyby rozdíly nebyly tak markantní, nebylo by třeba se nad tím pozastavovat, 

protože si myslím, že pro potřeby zásahu je na místě většího předimenzování, jelikož zásah 

má mít dostatek prostředků k likvidaci (popř. záchraně osob, zvířat a majetku), kdežto ZOTK 

musí zajistit evakuaci, ochranu majetku ve stanovené době nebo umožnit zásah jednotkám 

požární ochrany. 

 Plocha požáru se používá k určení obvodu požáru, který umožňuje vyhodnotit 

množství hmotnostního toku kouře Mf pro běžné požáry s parametrem          
 . 

Vyjádření rovnice hmotnostního toku kouře lze najít jak v [5] tak v [10] ve znění: 

                      (22) 

kde Mf hmotnostní tok kouře (kg.s
-1

), 

 Ce vztahuje se na velikost kouřové sekce (0,17<Ce<0,35) (kg.s
-1

.m
-2

), 

 P obvod požáru (m), 

 Y výška nezakouřeného prostoru (m). 

Rovnice (22) názorně demonstruje závislost hmotnostního toku kouře na obvodu 

požáru. Větší plocha požáru povede k většímu obvodu požáru a následně se to projeví i na 

vyšším hmotnostním toku kouře, kterým bude navýšena potřeba minimální výšky vrstvy 

kouře v kouřovém úseku, teplota v kouřové vrstvě, celková aerodynamická plocha a počet 

odváděcích otvorů ZOTK. 
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13 Grafické vyhodnocení tepelného toku 

Kapitola se zabývá problematikou tepelného toku bez nutnosti znalosti hustoty 

tepelného toku a plochy požáru. Výpočty tepelných toků jsem provedla pro jednotlivé 

provozy, které pro přehlednost dělím do dvou skupin dle rychlostí šíření požáru. Dále jsou 

v grafech uvedeny tepelné toky při součinnosti s SHZ, které označuji různými odstíny modré 

barvy. Sloupcové grafy stanovené podle zahraničního dokumentu [25] označuji dvoubarevně. 

Ačkoli k přímému výpočtu tepelného toku jsem mohla použít pouze hodnoty jednoho 

zahraničního dokument [25], můžu tvrdit, že i takto omezený rozsah výpočtů přinesl zajímavá 

zjištění o rozdílech v současně platných českých normách. Následující tab. 17 uvádí označení 

sloupců grafů s vysvětlením postupu výpočtu.  

Tab. 17: Vysvětlivky položek legendy grafů s odkazy na postup výpočtu 

Označení v grafu Výpočetní rovnice 

Důležité veličiny 
Kapitol

a 

výpočtu 

Schéma 

výpočtu 

příloha 

4 

Značk

a 

Uvedení v 

dokumentu 

ČSN 730802 

         ⁄       

 ̇      ⁄        
  

   

  
[5]12 6 Obr. 1 

           ̅̅ ̅̅ ̅⁄  

 ̇      ⁄        
  

 ̅ 

ČSN 730802 – SHZ  ̇                ̇ [5] 6 Obr. 2 
13

 

Ingenieurmethoden 

des Brandschutzes 
 ̇         [25]14 7 Obr. 4 

ČSN EN 1991-1-2 – 

t – kvadratický požár 
 ̇      ⁄           [3]15 7 Obr. 5 

ČSN P CEN/TR 

12101 – 5 – 

parkoviště 

Hodnoty uvedené v [10]16 se vztahují pouze k parkovišti 

ČSN P CEN/TR 

12101 – 5 – SHZ 
Hodnoty uvedené v [10] se vztahují pouze ke kanceláři nebo 

maloobchodu, hodnoty jsou uvedeny v závislosti na výskytu 

v příslušných grafech: 

- pomalá a střední rychlost šíření požáru - kanceláře 

- rychlá a velmi rychlá rychlost šíření požáru - 

maloobchody 

ČSN P CEN/TR 

12101 – 5 – základna 

ČSN P CEN/TR 

12101 – 5 – SHZ - 

rychlé 

                                                 
12

 ČSN 730802 
13

 výpočet obr. 3 
14

 Leitfanden Ingenieurmethoden des Brandschutzes 
15

 ČSN EN 1991-1-2 
16

 ČSN P CEN/TR 12101-5 
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V tab. 18 uvádím požární zatížení nevýrobních a výrobních provozů a součinitel 

rychlosti odhořívání nevýrobních provozů podle přílohy A normy [5]. Hodnoty byly voleny 

s ohledem na charakter provozů norem [3] a [10]. V případě, že typu provozu odpovídalo více 

položek (viz tab. 14), byla zvolena položka s nejvyšší hodnotou požárního zatížení. Hodnoty 

tepelných toků bytů a kanceláří, stanovených podle norem [5], [3] a dokumentu [25], se zcela 

shodují a proto jsem se rozhodla byty v grafu neuvádět jako samostatnou položku. V grafu je 

tedy pro oba provozy jednotně použito označení kanceláře, protože hodnoty tepelných toků 

normy [10] se vztahují pouze ke kancelářím. 

Tab. 18: Hodnoty požárního zatížení a součinitele odhořívání provozů 

Položka normy [5]17  Označení provozu v grafech an (-) pn (kg.m
-2

) 

11.2 b) Doprava 1 20 

4.4 Nemocnice 0,9 20 

7.2.1 Hotely 1 30 

1.1 Kanceláře* 1 40 

2.1 Školní třídy 0,8 25 

3.5 Knihovny 0,7 120 

6.2.5 b) Obchod 1,2 110 

3.1 Divadla (kina) 1,1 25 

13.3.7 Sklad - 180 

* Byty 

 

V grafech není znázorněn tepelný tok při součinnost SHZ s hasicím zařízením vysoké 

účinnosti podle normy [5] z důvodu zachování přehlednosti grafů. Navíc lze tyto tepelné toky 

velice jednoduše určit, jako poloviční hodnotu tepelného toku při součinnosti SHZ uvedenou 

v grafu, která však nesmí být menší než 1500 kW. 

Sloupec s označením  Ingenieurmethoden des Brandschutzes jsem určila na základě 

známé hodnoty koeficientu rozvoje požáru vztaženého na rychlost šíření požáru [25]. Daným 

provozům byl tedy koeficient přiřazen podle jejich zařazení z hlediska rychlosti šíření požáru 

normy [3].  

Poslední možnost výpočtu je postup podle normy [3], který se realizuje na základě 

doby potřebné k dosažení referenčního tepelného toku tα. Veličiny je uváděná také v řadě 

zahraničních publikací (např. [14]) zabývající se problematikou dynamiky požáru.  

                                                 
17

 ČSN 730802 
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Hodnoty tepelného toku nejsou v normě [10] uvedeny přímým výčtem ale pomocí 

hustoty tepelného toku a plochy požáru. Postup stanovení tepelného toku sice odpovídá až 

následující kapitole 14, na druhou stranu norma [10] neumožňuje stanovení jiných ploch, než 

jaké jsou zde uvedeny a navíc právě k této normě je vztahován cíl diplomové práce z hlediska 

jejich aplikačních možností, a proto budu s těmito hodnotami v grafech dále pracovat. 

Postupy výpočtů jsou schematický uvedeny v příloze č. 4. Veškeré hodnoty pro vykreslení 

grafů uvádím v příloze č. 7 v tab. 1 až 3. 

13.1 Tepelný tok u provozů s pomalou a střední rychlostí šíření 

Následující obr. 10 tepelný tok jednotlivých provozů, který by byl dosažen v 5. minutě 

požáru podle výpočtu jednotlivých předpisů. Norma [10] uvádí hodnoty pouze pro dopravu (a 

to jen v případě hořícího auta na parkovišti), hotely a kanceláře s instalovaným SHZ. Ačkoli 

se významem objekty parkovišť a prostor dopravy pro veřejnost velmi liší, připadalo mi 

zajímavé tyto provozy vyhodnotit společně. V 5. minutě požáru je vyšší vývin tepelného toku 

normy [10] při požáru automobilu (zřejmě díky hořlavým kapalinám) než požáru prostorů 

dopravy pro veřejnost podle výpočtu normy [5], což také je v obr. 10 na první pohled vidět. 

Všechny tepelné toky jsou při součinnosti SHZ podle normy [5] zatím vyšší než bez instalace 

SHZ. Jako příčinu vidím možnost výpočtu konstantního tepelného toku normy [5] pro 

necelých 10 minut požáru. Hodnotu tepelného toku jsem sice nepočítala pro necelých 10 

minut požáru, ale na druhou stranu to umožňuje vysvětlit, proč je tepelný tok jmenovitě 

uvedených hodnot normy [5] při součinnosti s instalovaným SHZ vyšší než hodnota bez jeho 

instalace v 5. minutě požáru podle normy [5]. Důsledek je, že smysl omezení tepelného toku 

instalací SHZ není podle normy [5] určeno pro 5. minutu požáru. V případech tepelných toků 

podle normy [10] je pouze hodnota tepelného toku hotelů s instalovaným SHZ nižší už v 5. 

minutě požáru.  
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Obr. 10: Graf tepelných toků pomalého a středně rychlého rozvoje v 5. minutě požáru 

V 10. minutě požáru mohu tvrdit, že dochází ke zvýšení tepelného toku na úroveň 

(viz obr. 11), která už podporuje smysl instalaci SHZ s výjimkou školních tříd. Stejně jako 

v předchozím obr. 10 je rozdíl mezi sloupci s označením  Ingenieurmethoden des 

Brandschutzes a ČSN EN 1991-1-2-t-kvadratický minimální. Rozdíly mezi sloupci se 

zabývám až v tomto momentě požáru, protože v 5. minutě požáru je rozdílnost sloupců 

opravdu nepatrná. Podle dokumentu [25] obsahuje koeficient rozvoje požáru navíc dobu 

volného rozvoje požáru, která se při výpočtu podle normy [3] zanedbává. Zřejmě započítáním 

doby rozvoje požáru přímo do koeficientu vede k nárůstu doby rozvoje požáru. Nemyslím si, 

že by mělo docházet s rostoucím časem k nárůstu volného rozvoje požáru, protože ať už se 

jedná o 5 nebo 15 minut, čas volného rozvoje musí být pro jeden objekt stejný. Tepelný tok 

v kanceláři bez sprinklerů s kontrolovanou palivovou plochou podle normy [10] i nadále 

výrazně převyšuje hodnoty tepelných toků stanovených podle ostatních dokumentů.  
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Obr. 11: Graf tepelných toků provozů pomalého a středně rychlého rozvoje v 10. minutě požáru 

Poslední obr. 12 ukazuje značný vliv instalovaného SHZ na tepelný tok. Zajímavé je 

také skutečnost, že hodnota tepelného toku požáru automobilu je v 15. minutě požáru nižší 

než v prostorách dopravy pro veřejnost. Nejspíš je to způsobeno tím, že ve srovnání 

s většinou parkovišť je prostor pro veřejnost menší a dochází k vyšší akumulaci tepla v 

prostoru.  

 

 

Obr. 12: Graf tepelných toků provozů pomalého a středně rychlého rozvoje v 15. minutě požáru 
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13.2 Tepelný tok u provozů s rychlou a velmi rychlou rychlostí šíření  

Obchody jako druh provozu podle přílohy A normy [5] obsahují velké množství 

položek rozdělených do pěti skupin. Norma [10] uvádí tepelné toky pouze maloobchodních 

prostorů při instalaci SHZ. V normě [3] se zase místo maloobchodních prostorů uvádí 

nákupní centra a proto jsem se musela rozhodnout jaké hodnoty požárního zatížení podle 

normy [5] použiji k výpočtu tepelného toku. V příloze A normy [5] se maloobchodní 

prodejny rozdělují do 16 podskupin na základě prodávaného sortimentu, kdežto obchodní 

domy bez ohledu na sortiment tvoří pouze dvě položky. Norma [10] neuvádí, o jaký sortiment 

se jedná, a proto jsem se rozhodla provést výpočet nejprve pro obchodní domy položky 

s vyšším požárním zatížením a v případě značných rozdílů, bych redukovala požární zatížení 

podle některé z maloobchodních prodejen. Hodnota tepelného toku při součinnosti SHZ je 

nejvyšší možná hodnota, která může být pro provozy typů obchodů stanovena podle hustoty 

požárního zatížení [5].  

U skladů jsem se rozhodla ponechat obě hodnoty tepelného toku, protože určení podle 

skupiny skladu se realizuje z pevně stanovených hodnot normy [5], které jsou zcela nezávislé 

na požárním zatížení a umožní provést srovnání s hodnotou vypočítanou podle požárního 

zatížení.  

Následující grafy (obr. 13, obr. 14, obr. 15) vypovídají o velkých rozdílech mezi 

posouzením tepelného toku podle kapitoly 5 a 6. Na první pohled je zřejmé, že 4 z 5 skupin 

provozů bez instalovaného SHZ mají hodnoty s označením ČSN 730802 výrazně nižší než 

v ostatních případech výpočtů. Takto enormní rozdíly tepelných toků, by v případě, že daný 

postup neodpovídá reálnému požáru, mohly vést k nesprávné funkci instalovaného ZOTK 

(např. zakouření prostoru před koncem časového intervalu). Grafy zatím umožňují posoudit 

pouze odlišnosti hodnot a v žádném případě nemohou posloužit k určení nejvhodnějšího 

postupu stanovení tepelného toku. Pokud by však mělo být rozhodnutí pouze na investorech 

stavby, jistě by chtěli hodnoty, které povedou k nižším nákladům na požární zabezpečení 

objektů a grafy by jejich projektantům byly velkou nápomocí. Zatím to vypadá, že ve většině 

případů bude nejnižších nákladů dosaženo při postupu dle normy [5].  
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Obr. 13: Graf tepelných toků provozů rychlého a velmi rychlého rozvoje požáru v 5. minutě 

 

 

Obr. 14: Graf tepelných toků provozů rychlého a velmi rychlého rozvoje požáru v 10. minutě 



56 

 

 

Obr. 15: Graf tepelných toků provozů rychlého a velmi rychlého rozvoje požáru v 15. minutě 
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14 Tepelný tok stanovený na základě hustoty tepelného toku a 

plochy požáru 

Vyhodnocení tepelného toku rozděluji do dvou podkapitol, kdy provozy posuzuji bez 

instalace nebo s instalací SHZ. Opět bude odlišeno, stejně jako v předchozí kapitole 13, zda se 

jedná o hodnoty hustoty tepelného toku platné v ČR (tentokráte se značení uplatňuje 

na hustotu tepelného toku, nikoli na plochy požáru, které užívám jak ze zahraniční, tak české 

dokumentace). V tab. 19, která se vztahuje k oběma podkapitolám, jsou uvedeny názvy 

položek legendy grafů aplikované jak na hodnotu hustoty tepelného toku, tak na tepelný tok. 

Provázání hodnot je důležité z hlediska určení rozdílů mezi jednotlivými postupy. V této části 

nejsou vyhodnoceny sklady hořlavých kapalin, jelikož hustoty tepelného toku velmi rychlého 

šíření požáru nejsou v žádném dokumentu uvedeny.  

Tab. 19: Vysvětlivky položek legendy grafů 

Název položky 

legendy grafu 
Hodnoty hustoty tepelného toku v dokumentech 

ČSN EN 1991-1-2 Norma [3] příloha E viz také tab. 9 

Ingenieurmethoden 

des Brandschutzes 

Dokumentu  [25], hodnoty stejné s tab. 9, liší se v hodnotách: 

- doprava - RHRf = 240 kW.m
-2

 

- školní třídy - RHRf = 150 kW.m
-2

 

- knihovny - RHRf = 250 kW.m
-2

 

- nákupní centra- RHRf = 400 kW.m
-2

 

ČSN P CEN/TR 

12101-5- do 2 m – 

min nebo max 

Norma [10] přílohy A bez SHZ s palivovým polem do 2 m, 

RHRfmin=250 a RHRfmax = 1250  

ČSN P CEN/TR 

12101-5– min 

nebo max 

Norma [10] přílohy A pro SHZ, RHRfmin=250 a RHRfmax = 625 

Název položky 

legendy grafu 
Hodnoty tepelného toku -  příloha a dokument 

ČSN 730802* 
Norma [5] příloha H (dle 

požárního zatížení) 

Rovnice pro stanovení 

tepelného toku: 

         ⁄       

 ̇        
       

  

ČSN P CEN/TR 

12101-5* 

Norma [10] 6.1.2 - pouze položky jednotlivých provozů  

* Pokud není za označením další text, vztahují se hodnoty k  provozům z názvu grafu 

v ostatních případech přímo k provozu uvedenému za označením položky legendy.  
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Hodnocení jsem provedla pro jednotlivé provozy odděleně, protože se mi jevilo 

vhodné, uvádět k dané možnosti stanovení plochy požáru provozu všechny známé hustoty 

tepelného toku. Zavedením těchto kombinací do jednoho grafu provozu je možné, ihned 

identifikovat kombinace ploch požáru a hustot tepelného toku, které povedou k nejnižším 

a nejvyšším hodnotám tepelného toku daného provozu. Hustoty tepelného toku jsou dány 

výčtem z dokumentů, protože jak bylo výše uvedeno, zatím nelze realizovat jeho výpočet 

z důvodu různorodého materiálového zastoupení provozů. Plochy požáru byly vypočítány 

v časech 5, 10 a 15 minut podle kapitoly 11 z lineárních rychlostí šíření požáru, které svým 

stanovením nejsou závislé na hodnotě tepelného toku. V grafech neposuzuji plochy požáru 

stanovené podle normy [5] anebo normy [3], jelikož samotná podstata výpočtu plochy požáru 

vychází z empiricky stanoveného tepelného toku a hodnoty hustoty tepelného toku. Převádět 

takto získané plochy požáru by zcela narušovalo podstatu jejich stanovení a provázanosti 

s tepelným tokem. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla ponechat hodnoty tepelného toku podle 

původního výpočtu a porovnat rozdíly při stanovení z plochy požáru a hustoty tepelného toku 

nebo při stanovení podle empirické rovnice normy [3] a [5].  

Grafy obou kapitol jsou sestaveny podle jednotné koncepce, kdy vždy jedné možnosti 

stanovení plochy požáru jsou přiřazeny všech možné hustoty tepelného toku uvedené 

v legendě grafu. Dále jsou ve skupině podle stanovení plochy požáru uvedeny také empiricky 

řešené tepelné toky požáru, které sice s plochou požáru nesouvisí, ale umožňují, komplexní 

pohlede na vyjádření tepelného toku dvěma způsoby. Z důvodu lepší orientace označuji 

hodnoty empiricky stanoveného tepelného toku v odstínech černé barvy.  

Hustoty tepelných toků jednotlivých dokumentů daného provozu jsou pro všechny 

plochy požáru stále stejné, a proto změny tepelného toku jsou závislé pouze na velikosti 

plochy požáru. Schéma postupu výpočtu je uvedeno v příloze č. 5. Všechny vypočtené 

hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 8 tab. 1 až 21.  

14.1 Tepelné toky bez instalace SHZ 

V normě [10] jsou uvedeny také hustoty tepelného toku bez instalace SHZ s výškou 

palivového pole od 2 do 4 m. Dle mého názoru se běžně materiály v těchto provozech 

vyskytují s palivovou výškou do 2 m a proto jsem se rozhodla těmi to tepelnými toky v 

grafech dále nezabývat.  

Záměrně uvádím (pomocí obr. 16 a obr. 17) jeden provoz vyhodnocený pro dva 

odlišné časy, abych dokázala, že s rostoucím časem vznikají stále stejné rozdíly tepelných 

toků a není tedy nutné uvádět grafy ve všech třech intervalech (5, 10 a 15 minut). Všechny 
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grafy provozů jsou vyhodnocovány pro 15. minutu požáru, protože jak jsem uvedla 

v kapitole 12, může být plocha podle lineární rychlosti šíření požáru metodiky [15] stanovena 

dvěma způsoby. Jen pro úplnost dodávám, že hodnoty ploch Ing. Hanuška – stálá jsou 

vypočítány z poloviční lineární rychlosti metodiky [15]. 

 Hodnoty tepelného toku normy [5] vychází zpravidla jako nejnižší a o nic lépe na tom 

není ani tepelný tok s označením ČSN EN 1991-1-2-tepelný tok.  Zato u všech grafů (řešených 

pro 15. minutu požáru – obr. 11 až 18), s výjimkou provozu školních tříd, je dosaženo 

nejvyšších hodnot tepelného toku u ploch s označením DIN EN 1991-1-2-max.  

 

 

Obr. 16: Graf tepelných toků školních tříd v 5. minutě požáru 

V obr. 17 je plocha Ing. Hanuška takových rozsahů, že dochází při výpočtech se všemi 

kombinacemi hustot tepelných toků k vývinu tepelných toků, které značně převyšují tepelné 

toky podle plochy DIN EN 1991-1-2-max.  
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Obr. 17: Graf tepelných toků školních tříd v 15. minutě požáru 

Dále bych společně vyhodnotila již zmiňovaný obr. 17 a obr. 18, protože si nelze 

nepovšimnout, že tepelné toky školních tříd vychází větší nebo rovny tepelným tokům bytů a 

hotelů (s výjimkou hustoty tepelného toku Ingenieurmethoden des Brandschutzes), přestože 

mají podle normy [5] požární zatížení vyšší než školní třídy. Pouze empiricky stanovený 

tepelný tok podle normy [5] zohledňuje požární zatížení a díky tomu jsou také tepelné toky 

školních tříd nižší.  

 

Obr. 18: Graf tepelných toků hotelů a bytů v 15. minutě požáru 
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Obr. 19: Graf tepelných toků v nemocnicích a kancelářích v 15. minutě požáru 

Z obr. 19 je patrné, že nemocnice mají nižší tepelný tok než kanceláře ČSN 730802, 

díky rozdílným hustotám požárního zatížení. Obr. 20 uvádí tepelné toky v divadlech, které 

jsou podle plochy DIN EN 1991-1-2 - max srovnatelné s obchody (obr. 23) 

 

Obr. 20: Graf tepelných toků v divadlech (kinech) v 15. minutě požáru 

Grafy (obr. 21 až obr. 23) jsou zajímavé díky velkému propadu tepelného toku 

stanovovaného z ploch s označením Ing. Hanuška, což vede k poklesu rozdílů s empiricky 
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stanovenými tepelnými toky a v některých případech by bylo možné považovat postup podle 

plochy požáru, jako alternativu k empirickému výpočtu tepelného toku.   

 

 

Obr. 21: Graf tepelných toků dopravy (prostory pro veřejnost) v 15. minutě požáru 

 

Obr. 22: Graf tepelných toků obchodů v 15. minutě požáru 
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Obr. 23: Graf tepelných toků knihoven v 15. minutě požáru 

14.1.1 Částečné vyhodnocení 

Na závěr bych vyhodnotila jako nejlepší variantu výpočet tepelného toku podle plochy 

požáru s označením DIN 18232-2, protože ve všech případech posuzovaných provozů 

vznikají, s výjimkou tepelného toku s označením ČSN P CEN/TR 12101-2- do 2 m – max, 

nejmenší rozdíly s empiricky stanovenými tepelnými toky. 

Myslím si, že rozdělovat hustoty tepelného toku pouze z hlediska výšky palivového 

pole je nedostačující, protože tak vznikají velké rozdíly tepelných toků. Určitou možností by 

bylo rozdělit hustoty tepelných toků do skupin např. podle rychlosti šíření požáru, aby vznikly 

skupiny, které by neměly tak značné rozdíly krajních hodnot hustot tepelných toků.  

14.2 Tepelné toky s instalovaným SHZ 

Vyhodnocení tepelných toků při součinnosti SHZ je postaveno pouze na dvou 

normách platných v ČR ([5] a [10]), protože se v jiných dokumentech nezohledňuje snižující 

vliv SHZ na hustotu tepelného toku nebo tepelný tok. Z důvodu nedostatku vstupních hodnot 

provádím výpočet tepelného toku také pomocí empirické rovnice při konstantním čas 

10 minut. Tepelný tok stanovený buď na základě požárního zatížení provozu nebo 

empirickým výpočtem ve zvoleném čase podle normy [5] neuvádím pro SHZ vysoké 

účinnosti, protože se jedná o poloviční hodnotu sloupce s označením ČSN 730802-tepelný tok 

(příp.ČSN 730802-tepelný tok -10.min), který zároveň nesmí být menší než 1500 kW.  
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Nejprve jsem chtěla provést vyhodnocení, stejně jako v předchozí podkapitole jen 

pro 15. minutu požáru, ale nakonec jsem se rozhodla postupovat podle doporučení normy [5] 

a jako čas konstantního tepelného toku jsem zvolila 10. minutu požáru (sloupec označené 

výraznou fialovou barvou). Norma [5] uvádí jako příklad času konstantního tepelného toku 

550 s, což je necelých 10. minut a tím by měly být dodrženy její požadavky na konstantní 

tepelný tok.  Zato norma [10] se žádným časovým omezením nezabývá. Vypočítané hodnoty 

jsou uvedeny v příloze č. 9.    

Tab. 20 byla pro tuto podkapitolu vytvořena, protože norma [10] rozlišuje mimo SHZ 

další speciální možnosti ovlivnění tepelného toku u některých provozů (pomocí kontrolované 

palivové základny nebo sprinklerů s rychlou odezvou) a oproti předchozí kapitole 13 

provádím výpočet tepelného toku navíc pro konstantní hodnotu 10 minut. 

Tab. 20: Vysvětlivky zkratek použitých navíc v legendě grafů při součinnosti SHZ 

Označení v legendě Význam 

kpz Kontrolovaná palivová základna 

SHZr Sprinklery s rychlou odezvou 

10. min Tepelný tok stanovený podle [5] v 10. minutě požáru 

 

Řazení grafů jsem ponechala v analogické posloupnosti předchozí podkapitoly. 

Vlivem SHZ sice došlo ke snížení tepelných toků, ale rozdíly mezi současně platnými 

normami zůstávají stále enormně velké. V prvních třech grafech (obr. 24, obr. 25, obr. 26) 

jsem počítala tepelné toky podle normy [10] ve třech časových intervalech (5, 10, 15 min) a 

vyhodnotila jsem je s neměnnými hodnotami tepelných toků podle normy [5]. V předchozí 

podkapitole vznikaly při změnách času u všech tepelných toků stále stejné rozdíly hodnot. 

V následujících grafech však k této situaci nedochází a mezi časově závislými tepelnými toky 

(díky ploše požáru) a časově nezávislými tepelnými toky normy [5] dochází k růstu rozdílů 

v jednotlivých časových intervalech. Další grafy jsou posouzeny pouze pro 10. minutu 

požáru, protože vyhodnocením jsem zjistila, že by změnou času stejně nedošlo 

k významnějšímu vyrovnání rozdílů a navíc norma [5] uvádí jako příklad pro stanovení 

konstantního tepelného toku čas necelých 10 minut.  
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Obr. 24: Graf tepelných toků při součinnosti SHZ školních tříd v 5. minutě požáru 

 

Obr. 25: Graf tepelných toků při součinnosti SHZ školních tříd v 10. minutě požáru 
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Obr. 26: Graf tepelných toků při součinnosti SHZ školních tříd v 15. minutě požáru 

Obr. 27 patří ke skupině grafů (viz obr. 25, obr. 29, obr. 31, obr. 33) se základní 

skladbou tepelných toků, které není třeba příliš popisovat, jelikož sami o sobě naznačují, 

jakých rozdílů bude mezi tepelnými toky obou norem dosaženo v 10. minutě požáru. Mohla 

bych zde uvést pouze jeden graf z této skupiny a ostatní přesunout do přílohy, ale je zajímavé, 

jak se i v rámci této skupiny grafů projevují jednotlivá stanovení ploch požárů.  

 

Obr. 27: Graf tepelných toků při součinnosti SHZ bytů a hotelů v 10. minutě požáru 

Některé grafy jsou doplněné o jmenovité hodnoty tepelného toku z normy [10], 

i když je pravda, že se z ní všechny hodnoty přesně neshodují s názvem provozu v grafu 

(např. obr. 32 a obr. 34), bylo by škoda neuvést tyto omezená data normy [10] a snížit 
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tak konečnou vypovídající hodnotu diplomové práce. Doufala jsem, že v některém případě 

tepelného toku podle plochy požáru a hustoty tepelného toku, vyjde jmenovitě uvedený 

tepelný tok normy [10] mezi maximální a minimální hodnotou tepelného toku ČSN P 

CEN/TR 12101-5, což se však v žádném grafickém posouzení nestalo a vede mě to 

k domněnce, že tyto hodnoty byly experimentálně ověřeny a nikoli vypočteny. V grafech je 

vidět jak jsou si hodnoty tepelných toků jmenovitě uvedených provozů [10] a výpočtů podle 

normy [5] blízké, že je v zásadě jedno, která z hodnot bude při posouzení návrhu ZOTK užita 

ve srovnání s dvěma krajními hustotami tepelného toku normy [10].    

 

Obr. 28: Graf tepelných toků při součinnosti SHZ hotelů v 10. minutě požáru  

 

Obr. 29: Graf tepelných toků při součinnosti SHZ nemocnic v 10. minutě požáru 
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Následující obr. 30 v sobě zahrnuje jednu ze dvou hodnot tepelného toku normy [10], 

která velmi dobře odpovídá oběma hodnotám stanovených podle normy [5]. Ve většině 

případů bylo nejvíce uspokojivých výsledků, ve srovnání s normou [5], tepelného toku 

dosaženo při velikosti plochy požáru DIN 18232-2 a hustoty tepelného toku ČSN P CEN/TR 

12101-2-min, ale jen v případě 10. minuty požáru, protože v jiných časech by byla hodnota 

menší anebo větší (viz. obr. 24 až obr. 26). 

 

 

Obr. 30: Graf tepelných toků při součinnosti SHZ kanceláří v 10. minutě požáru 

 

Obr. 31: Graf tepelných toků při součinnosti SHZ divadel (kin) v 10. minutě požáru 
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V normě [10] se jmenovitý tepelný tok vztahuje k požáru automobilu na parkovišti 

nikoli na prostor v dopravě určený veřejnosti. Možná by se mohlo zdát, že v důsledku obsahu 

hořlavé kapaliny v automobilu, budou při jeho hoření vyšší tepelné toky než u prostorů 

dopravy. Na druhou stranu je nutné vyhodnotit také velikost prostoru, ve kterém se můžou 

různým způsobem projevit tepelné ztráty. Ať tak nebo onak v konečném vyhodnocení 

vycházejí tepelné toky parkovišť při součinnosti SHZ nižší než v prostorách určený 

veřejnosti.  

 

Obr. 32: Graf tepelných toků při součinnosti SHZ dopravy (prostory pro veřejnost) v 10. minutě požáru 

 

Obr. 33: Graf tepelných toků při součinnosti SHZ knihoven v 10. minutě požáru 
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Obr. 34: Graf tepelných toků při součinnosti SHZ obchodů v 10. minutě požáru 

14.2.1 Částečné vyhodnocení 

Ve všech případech grafů (vyjma obr. 32, obr. 33, obr. 34 s plochou požáru 

Ing. Hanuška) vznikaly velké rozdíly mezi tepelnými toky určenými výpočtem (z plochy 

požáru a hustoty tepelného toku) a tepelnými toky normy [5] popř. jmenovitými hodnotami 

normy [10]. Na velikosti tepelného toku se tedy velkou měrou podepisuje právě stanovení 

plochy požáru. Ačkoli plocha nezohledňuje vliv SHZ, mělo by být množství uvolněného 

tepelného toku ošetřeno redukovanou hodnotou hustoty tepelného toku. 

Sprinklerové zařízení má zajistit detekci a uhašení požáru vodou v jeho počáteční fázi, 

nebo ho po stanovenou dobu udržet pod kontrolou, aby mohl být uhašen jinými 

prostředky [9]. Norma [9] rozděluje provozy podle druhu provozu a požárního zatížení do tříd 

nebezpečí popř. do třídy nebezpečí skladování v závislosti na hořlavosti materiálů včetně 

jejich obalů a způsobu skladování. Myslím si, že je postačující jediný rozsah hustot tepelných 

toků při součinnosti SHZ, protože pro každou třídu nebezpečí jsou uvedeny jiné požadavky na 

SHZ (např. průtok, typ soustavy apod.), které by měly ovlivnit množství uvolňovaného tepla 

v závislosti na charakteru provozu. Přičemž oproti hustotám bez SHZ je rozsah pouze 40%. 
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Závěr 

Posouzením normy [10] byl zjištěn nedostatečný rozsah aplikačních možností 

standardních návrhových požárů z hlediska tepelného toku různých typů staveb. Částečně je 

tento nedostatek řešen uvedenými hustotami tepelného toku, které v případě známé plochy 

požáru slouží k výpočtu tepelného toku. Norma [10] uvádí, jakým způsobem mohou být 

hodnoty ploch požáru získány, ale jejich stanovení zde zatím není uvedeno. Práce obsahuje 

různé alternativy stanovení ploch požáru jak z českých tak zahraničních dokumentů.  

Plochy požáru jsem vyhodnotila na základě lineární rychlosti šíření požáru nebo 

empirických rovnic uvedených v normě [5] a dokumentu [3]. Největší schody plochy požáru 

s normou [5] bylo dosaženo u hodnot lineární rychlosti šíření požáru DIN 18232-2. 

Provedeným srovnáním rozdílů různých postupů stanovení ploch požárů, nedoporučuji 

provádět výpočet plochy požáru podle dalších lineárních rychlostí šíření požáru z důvodů 

vzniku enormních rozdílů hodnot ploch požáru, což by v konečném důsledku mohlo vést 

k nesprávné funkci navrženého ZOTK. Velmi zajímavé bylo také zjištění, že výpočet plochy 

pomocí lineární rychlosti šíření požáru podle metodiky [15] vychází ve srovnání s normou [5] 

velmi odlišně (s výjimkou pomalé rychlosti šíření požáru). V případě, že by dokument [15] 

nesloužil jako podklad pro zpracování předepsané dokumentace požární ochrany, stačilo by 

uvést, že k výpočtu ZOTK jsou hodnoty opět nevhodné. Dokument [15] však stále 

představuje stěžejní metodiku pro vypracování dokumentace zdolávání požárů objektů, ve 

kterých může také vzniknout požadavek na vypracování návrhu ZOTK. V tomto okamžiku 

vzniká otázka, který postup stanovení hodnot návrhových požárů povede k zajištění správné 

funkce navrženého ZOTK. Je pochopitelné, že by dokumentace zdolávání požáru měla být do 

jisté míry předimenzovaná, protože jednotky by mely zajistit likvidaci požáru ne pouze 

omezení jeho účinků. Na druhou stranu rozdíly v některých případech dosahují až 

desetinásobku hodnoty stanovené podle normy [5]. Buďto by v dokumentu [15] mělo být užití 

hodnot lineární rychlosti šíření požárů pro potřeby návrhu ZOTK výslovně zakázány anebo 

by měly být hodnoty nově posouzeny z hlediska rozdílných vlastností v současné době 

užívaných materiálů v objektech (pozn. metodika je stará 16 let).   

Hustoty tepelného toku různých typů objektů je možné získat rovněž ze zahraničních i 

českých dokumentů a předpisů. Jelikož je možné plochy požáru řešit několika způsoby 

výpočtů, vznikla hypotéza, jestli by i u hustot tepelných toků nemohl být stanovený postup, 

kterým by mohly být hodnoty hustot tepelných toků přesně určeny daným typům objektů.  

Práce obsahuje dvě hypotézy, které měly tento problém vyřešit. První z postupů předpokládal, 
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že převodem hustoty požárního zatížení bude získána hustota tepelného toku. Fyzikálně 

je tento převod možný, ale jen v případě, že všechny požáry budou trvat stejně dlouho, 

což při požárech různých typů objektů není možné. Nebýt však tohoto předpokladu, zřejmě by 

mě nenapadla možnost stanovení hustoty tepelného toku podle hmotnostní rychlosti 

odhořívaní a normové (čisté) výhřevnosti materiálu. Stejně jako při stanovení tepelného toku 

podle fyzikálně chemických vlastností materiálů, je výpočet aplikovatelný pouze na provozy 

o známém druhu a množství materiálů, kdy jejich váženým poměrem může být hustota 

tepelného toku přesně určena (např. sklady). Vzhledem k požadavku na přesnou znalost 

užitých materiálů v objektu, nebylo možné zcela striktně splnit stanovený cíl práce.  

Dále jsem stanovovala tepelný tok podle empirických rovnic normy [3] a [5], a bylo 

zajímavé, že u tohoto tepelného toku nevznikaly mezi veličinami tak velké rozdíly, jako při 

výpočtech podle plochy a hustoty tepelného toku normy [10].   

Diplomová práce sice nepřinesla přehled hodnot, které by zpřesnily hodnoty 

standardních návrhových požárů různých typů objektů, ale přinesla poznatky o rozdílnosti 

mezi hodnotami v ČR platných legislativ. Dále byla vysvětlena fyzikální podstata hustoty 

tepelného toku, která již nebude spojována s typy provozů podle hustoty požárního zatížení, 

ale s materiálovými vlastnostmi hořlavých látek. Sice nedošlo k rozšíření hodnot standardních 

návrhových požárů, ale byly zjištěny nové možnosti vyhodnocení provozů zatížených 

převážně jedno-druhovým hořlavým materiálem. V průběhu práce uvádím částečná 

vyhodnocení stěžejních výsledků kapitol zabývajících se tepelným tokem, hustotou tepelného 

toku a plochou požáru.   

  



73 

 

Použitá literatura 

Legislativa 

[1] Evropská unie. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 

č. 305/2011. In: L 88. 2011. 38 s. 

[2] Česká republika. Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). In: 

Sbírka zákonů, Česká republika. 2001, částka 95, s. 5446 - 5532.  

Normy 

[3] ČSN EN 1991-1-2. Eurokód 1 - Zatížení konstrukcí: Část 1-2: Obecná zatížení 

- Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru. Praha: Český normalizační institut, 

srpen 2004, 56 s. 

[4] ISO TR 13387 - 2. Fire safety engineering: Part 2: Design fire scenarios and 

design fires. ed. London: British Standards Institution, ISO: 1999, 17 p. 

[5] ČSN 730802. Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, květen  2009, 122 s. 

[6] ČSN 730810. Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení. Praha: Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, duben 2009, 44 s. 

[7] ČSN 730845. Požární bezpečnost staveb - Sklady. Praha: Český normalizační 

institut, únor 1997, 16 s. 

[8] ČSN 730804. Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, únor 2010, 156 s. 

[9] ČSN EN 12845+A2. Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - 

Navrhování, instalace, údržba. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví, říjen 2009, 144 s. 

[10] 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. Praha: Český normalizační institut, březen 2008, 100 s. 

[11] ČSN EN ISO 1716. Zkoušení reakce výrobků na oheň - Stanovení spalného 

tepla (kalorické hodnoty). Praha: Úřad pro technickou normalitaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, prosinec 2010, 28 s. 

[12] ČSN 730824. Výhřevnost hořlavých látek. Praha: Vydavatelství norem, leden 

1992, 8 s. 

  



74 

 

Tištěná monografie 

[13] BJÖRN, Karlsson a Quintiere JAMES. Enclosure fire dynamics. 2. vyd. United 

States of America: CRC Press LLC, 2000. 316 s. ISBN 0-8493-1300-7. 

[14] NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. Fire protecton handbook. 

9. vyd. Quincy, Massachusetts: Libraty of Congress Control No, 2003. 3138 s. ISBN 0-

87765-474-3. 

[15] HANUŠKA, Zdeněk. Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání 

požáru. 2. vyd. Jílové u Prahy: FACOM, 1996. 78 s. ISBN 80-902121-0-7. 

[16] KUČERA, Petr, Rudolf KAISER a Tomáš PAVLÍK. Metodický postup při 

odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany. 1. vyd. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. 201 s. SPBI Spektrum. ISBN 

987-80-7385-044-9. 

[17] FILIPI, Bohdan. Nauka o materiálu. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2003. ISBN 80-86634-11-6. 

[18] FILIPI, Bohdan. Plasty. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství, 2003. 48 s. ISBN 80-86634-13-2.  

[19] BRADÁČOVÁ, Isabela. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. 1. vyd. 

Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 236 s. SPBI 

Spektrum. ISBN 978-80-7385-023-4. 

[20] KUČERA, Petr, Rudolf KAISER a Tomáš PAVLÍK. Požární inženýrství: 

Dynamika požáru. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 

2009. 152 s. SPBI Spektrum. ISBN 978-80-7385-074-6. 

[21] ŠENOVSKÝ, Michail, Pavel PROKOP a Petr BEBČÁK. Větrání objektů. 2. 

vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 201 s. SPBI 

Spektrum. ISBN 987-80-7385-008-1. 

[22] KVARČÁK, Miloš. Základy požární ochrany. 1. vyd. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. 134 s. SPBI Spektrum.  ISBN 80-86634-

76-0. 

Zdroje z internetu 

[23] Ministerstvo vnitra České republiky: Archiv-červen 2008. Odborná příprava 

jednotek PO, Konspekdy odborné přípravy|archiv stranek mvcr.cz [online]. červen 2008 

[cit. 2012-04-17]. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/hasici/izs/konspekty/pp_hasici.html 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/hasici/izs/konspekty/pp_hasici.html


75 

 

[24] Úvod do energie. In: MASTNÝ, Petr. Ústav elektroenergetiky VUT v Brně 

[online]. 10/2/2006 [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: 

http://www.ueen.feec.vutbr.cz/~mastny/vyuka/mmze/skripta/Uvod_energie.pdf 

[25] VEREINIGUNG ZUR FÖRDERUNG DES DEUTSCHEN 

BRANDSCHUTZES. Leitfaden Ingenieurmethoden des Brandschutzes [online]. 2. vyd. 

Mai 2009 [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: 

http://www.vfdb.de/download/Leitfaden_Ingenieurmethoden_Juni_2009.pdf 

[26] KLEIN, Jochen. Zum Verhalten von Tragwerken bei natürlicher 

Brandeinwirkung unter Berücksichtigung technischer Massnahmen [online]. Zürich, 

2009 [cit. 2012-04-17]. ISBN 978-3-7281-3266-6. Dostupné z: http://e-

collection.library.ethz.ch/eserv/eth:2351/eth-2351-01.pdf. Reports. Eidgenössische 

Technische Hochschule Zürich 

 

  

http://www.vfdb.de/download/Leitfaden_Ingenieurmethoden_Juni_2009.pdf


76 

 

Seznam tabulek 

Tab. 1: Tabulka hodnot pro stanovení tepelného toku vznikla spojením publikací [20] a [25] ............ 14 

Tab. 2: Tepelný tok při součinnosti s SHZ nebo DHZ .......................................................................... 16 

Tab. 3: Dynamická konstanta podle skupiny provozů .......................................................................... 17 

Tab. 4: Konvekční tepelný tok pro výrobní objekty .............................................................................. 17 

Tab. 5: Součinitel nebezpečí vzniku požáru vlivem plochy požárního úseku [3] ................................. 27 

Tab. 6: Součinitel nebezpečí vzniku požáru vlivem druhu provozu [3] ................................................ 27 

Tab. 7: Součinitel aktivní protipožární ochrany [3] .............................................................................. 28 

Tab. 8: Hustota požárního zatížení ........................................................................................................ 29 

Tab. 9: Hustota požárního zatížení použitá k výpočtu rychlosti odhořívání z jednotky plochy............ 30 

Tab. 10: Posouzení vlivu materiálů v kanceláři na RHRf ...................................................................... 32 

Tab. 11: Vyhodnocení hustoty požárního zatížení skladu hořlavých kapalin ....................................... 33 

Tab. 12: Lineární rychlost šíření požárů dle DIN EN 1991-1-2 a DIN 18232-2 z dokumentu [25] ..... 35 

Tab. 13: Lineární rychlost šíření požárů [15] upravena s ohledem na rychlost rozvoje požáru ............ 37 

Tab. 14: Hodnoty využité pro výpočet plochy požáru podle Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. ........... 39 

Tab. 15: Vysvětlivky položek legendy grafů podle postupu výpočtu plochy požáru ........................... 42 

Tab. 16: Vyhodnocení ploch požáru ..................................................................................................... 47 

Tab. 17: Vysvětlivky položek legendy grafů s odkazy na postup výpočtu ........................................... 49 

Tab. 18: Hodnoty požárního zatížení a součinitele odhořívání provozů ............................................... 50 

Tab. 19: Vysvětlivky položek legendy grafů ........................................................................................ 57 

Tab. 20: Vysvětlivky zkratek použitých navíc v legendě grafů při součinnosti SHZ ........................... 64 

  



77 

 

Seznam obrázků  

Obr. 1: Vývojový diagram návrhu ZOTK podle normy ČSN P CEN/TR 12101-5 ................................ 7 

Obr. 2: Diagram návrhových požárů podle literatury [10] ...................................................................... 8 

Obr. 3: Rychlost uvolňovaného tepla v závislosti na čase [14] ............................................................. 13 

Obr. 4: Ovlivnění hmotnostní rychlosti odhořívání v závislosti na čase [13] ....................................... 20 

Obr. 5: Průběh požáru [14] .................................................................................................................... 23 

Obr. 6: Graf ploch pomalého rozvoje požáru ........................................................................................ 43 

Obr. 7: Graf ploch středního rozvoje požáru ......................................................................................... 44 

Obr. 8: Graf ploch rychlého rozvoje požáru .......................................................................................... 45 

Obr. 9: Graf ploch velmi rychlé rychlosti rozvoje požáru ..................................................................... 46 

Obr. 10: Graf tepelných toků pomalého a středně rychlého rozvoje v 5. minutě požáru ...................... 52 

Obr. 11: Graf tepelných toků provozů pomalého a středně rychlého rozvoje v 10. minutě požáru ...... 53 

Obr. 12: Graf tepelných toků provozů pomalého a středně rychlého rozvoje v 15. minutě požáru ...... 53 

Obr. 13: Graf tepelných toků provozů rychlého a velmi rychlého rozvoje požáru v 5. minutě ............ 55 

Obr. 14: Graf tepelných toků provozů rychlého a velmi rychlého rozvoje požáru v 10. minutě .......... 55 

Obr. 15: Graf tepelných toků provozů rychlého a velmi rychlého rozvoje požáru v 15. minutě .......... 56 

Obr. 16: Graf tepelných toků školních tříd v 5. minutě požáru ............................................................. 59 

Obr. 17: Graf tepelných toků školních tříd v 15. minutě požáru ........................................................... 60 

Obr. 18: Graf tepelných toků hotelů a bytů v 15. minutě požáru .......................................................... 60 

Obr. 19: Graf tepelných toků v nemocnicích a kancelářích v 15. minutě požáru ................................. 61 

Obr. 20: Graf tepelných toků v divadlech (kinech) v 15. minutě požáru .............................................. 61 

Obr. 21: Graf tepelných toků dopravy (prostory pro veřejnost) v 15. minutě požáru ........................... 62 

Obr. 22: Graf tepelných toků obchodů v 15. minutě požáru ................................................................. 62 

Obr. 23: Graf tepelných toků knihoven v 15. minutě požáru ................................................................ 63 

Obr. 24: Graf tepelných toků při součinnosti SHZ školních tříd v 5. minutě požáru ............................ 65 

Obr. 25: Graf tepelných toků při součinnosti SHZ školních tříd v 10. minutě požáru .......................... 65 

Obr. 26: Graf tepelných toků při součinnosti SHZ školních tříd v 15. minutě požáru .......................... 66 

Obr. 27: Graf tepelných toků při součinnosti SHZ bytů a hotelů v 10. minutě požáru ......................... 66 

Obr. 28: Graf tepelných toků při součinnosti SHZ hotelů v 10. minutě požáru .................................... 67 

Obr. 29: Graf tepelných toků při součinnosti SHZ nemocnic v 10. minutě požáru .............................. 67 

Obr. 30: Graf tepelných toků při součinnosti SHZ kanceláří v 10. minutě požáru ............................... 68 

Obr. 31: Graf tepelných toků při součinnosti SHZ divadel (kin) v 10. minutě požáru ......................... 68 

Obr. 32: Graf tepelných toků při součinnosti SHZ dopravy (prostory pro veřejnost) v 10. minutě 

požáru .................................................................................................................................................... 69 

Obr. 33: Graf tepelných toků při součinnosti SHZ knihoven v 10. minutě požáru ............................... 69 

Obr. 34: Graf tepelných toků při součinnosti SHZ obchodů v 10. minutě požáru ................................ 70 

file:///K:/A%20Diplomka/Text/DP22-precislovani%20řazení.docx%23_Toc322639767
file:///K:/A%20Diplomka/Text/DP22-precislovani%20řazení.docx%23_Toc322639768


78 

 

 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1.: Postup výpočtu podle kapitoly 10.2 

Příloha č. 2.: Veličiny výhřevnosti a hmotnostní rychlosti odhořívání kapitoly 10.2 

Příloha č. 3.: Postup výpočtu plochy požáru kapitoly 11  

Příloha č. 4.: Postup výpočtu tepelného toku kapitoly 13 

Příloha č. 5.: Postup výpočtu tepelného toku kapitoly 14 

Příloha č. 6.: Hodnoty ploch požáru k vykreslení grafů kapitoly 11 

Příloha č. 7.: Hodnoty tepelných toků k vykreslení grafů kapitoly 13 

Příloha č. 8.: Hodnoty tepelných toků k vykreslení grafů kapitoly 14 

Příloha č. 9.: Hodnoty tepelných toků k vykreslení grafů při součinnosti SHZ kapitoly 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Příloha č. 1.: Postup výpočtu podle kapitoly 10.2 

STOČKOVÁ, Lenka. Standardní hodnoty návrhových požárů využitelné pro ČSN P CEN/TR 

12 101-5. 

 

Obr. 1: Schéma postupu výpočtu hustoty tepelného toku podkapitoly 11.2 

  



 

Příloha č. 2.: Veličiny výhřevnosti a hmotnostní rychlosti odhořívání kapitoly 10.2 

STOČKOVÁ, Lenka. Standardní hodnoty návrhových požárů využitelné pro ČSN P CEN/TR 

12 101-5. 

Tab. 1: Vstupní hodnoty veličiny zvolených materiálů v kanceláři 

Zvolené hořlavé materiály v kanceláři 

Vstupní veličiny výpočtu 

hustoty tepelného toku 

Nábytek a vybavení kanceláří 

nebo podlahová krytina 

Nábytek a 

vybavení 

kanceláří 

Podlahové 

krytiny 

Dřevo listnaté 
Dřevo 

jehličnaté 

PU- pěna 

měkká 
PE PP 

Normová [12]čistá 

výhřevnost [3] [MJ.kg
-1

] 
20/17,5 17/17,5 27/25 45/- 44/- 

Rychlost odhořívání [8] 

[kg.m
-2

.min
-1

] 
0,5 0,5 1,9 0,85 0,85 

 

Tab. 2: Vstupní data výpočtu hustoty tepelného toku skladu toluenu 

Sklad hořlavých kapalin - toluen 

Normová výhřevnost 

(MJ.kg
-1

) 

Čistá výhřevnost 

(MJ.kg
-1

) 

Hmotnostní rychlost 

odhořívání 

(kg.m
-2

.min
-1

) 

41 40 4,5 

 

Tab. 3: Výsledná hodnota normové výhřevnosti při různé kombinaci materiálů v kanceláři 

Kombinace zastoupení materiálů v kanceláři – výpočet výsledné normové 

výhřevnosti 
Normová 

výhřevnost 

materiálů 

Hu (MJ.kg
-1

) 

20 17 27 45 44 

Vypočítaná 

výhřevnost 

podle 

zastoupení 

materiálů 

(MJ.kg
-1

) 

Procentní 

zastoupení 

[%] 

Dřevo 

listnaté 

Dřevo 

jehličnaté 

PU pěna 

měkká 
PE PP 

100     20 

 100    17 

50  5 35 10 31,5 

 50 5 35 10 30 

40   50 10 34,9 
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Tab. 4: Výsledná hodnota čisté výhřevnosti při různé kombinaci materiálů v kanceláři 

Kombinace zastoupení materiálů v kanceláři – výpočet výsledné čisté 

výhřevnosti 
Čistá 

výhřevnost 

materiálů 

Hu (MJ.kg
-1

) 

17,5 17,5 25 45* 44* 

Vypočítaná 

výhřevnost 

podle 

zastoupení 

materiálů 

(MJ.kg
-1

) 

Procentní 

zastoupení 

[%] 

Dřevo 

listnaté 

Dřevo 

jehličnaté 

PU pěna 

měkká 
PE PP 

100     17,5 

 100    17,5 

50  5 35 10 30,15 

 50 5 35 10 30,15 

40   50 10 33,9 

*normová výhřevnost 

 
Tab. 5: Výsledná hodnota hmotnostní rychlosti odhořívání při různé kombinaci materiálů v kanceláři 

Kombinace zastoupení materiálů v kanceláři – výpočet výsledné 

hmotnostní rychlosti odhořívání 

Hmotnostní 

rychlost 

odhořívání 

 ̇   
(kg.m

-2
.min

-1
) 

0,5 0,5 1,9 0,85 0,85 

Vypočítaná 

hmotnostní 

rychlost 

odhořívání 

(kg.m
-2

.min
-1

) 

Procentní 

zastoupení 

[%] 

Dřevo 

listnaté 

Dřevo 

jehličnaté 

PU pěna 

měkká 
PE PP 

100     0,5 

 100    0,5 

50  5 35 10 0,73 

 50 5 35 10 0,88 

40   50 10 0,71 

 

Příklad výpočtu hustoty tepelného toku 

- kombinace normové výhřevnosti a hmotnostní rychlosti materiálů v kanceláři 

- vstupní data: výsledné hodnoty 1. řádku Tab.  a Tab.  (hodnoty musí být převedeny na 

sekundy) 

- rovnice:  

-          ̇            ⁄                  

- další hodnoty jsou uvedeny v kapitole 11 tab. 10 
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Obr. 1: Schéma postupu výpočtu plochy požáru dle lineární rychlosti šíření - [25] 

 

Obr. 2: Schéma postup výpočtu plochy požáru dle lineární rychlosti šíření metodiky [15] 
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Obr. 3: Schéma postupu výpočtu plochy požáru [5] 

 

 

 

 

 

 

_______________________    

1
 v normě ČSN EN 1991-1-2 jsou uvedeny hodnoty RHRf jednotlivých provozů, kterými je možné     

nahradit hodnotu 350.  
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Obr. 4: Schéma postupu výpočtu plochy požáru dle [3] 
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Obr. 1: Schéma postupu výpočtu tepelného toku podle [5] 
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Obr. 2: Schéma postupu výpočtu tepelného toku dle [5] při součinnosti SHZ - hodnoty 

 

 

Obr. 3: Schéma postupu výpočtu tepelného toku dle [5] při součinnosti SHZ - výpočet 
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Obr. 4: Schéma postupu výpočtu tepelného toku dle [3] 

 

Přiřazení tepelného toku rozvoji požáru 

Malá a střední Velká a velmi velká 

Tepelný tok Q [kW]  

Q = t2 .α 

Doby volného rozvoje požáru  (5;10;15)min 

Koeficient rozvoje požáru provozu α  [kW. s-2] 

malý střední rychlý velmi rychlý 

Tepelný tok dle Leitfanden Ingenieurmethoden des Brandschutzes 

Obr. 5: Tepelný tok dle [25] 



 

Tepelné toky kombinací hustoty tepelného toku jednoho dokumentu s různými 
možnostmi stanovení plochy 

dr. Ing. Hanuška DIN 18232-2 
DIN EN 1991-1-2 

- min 
DIN EN 1991-1-2 

- max 

Tepelný tok Q [kW]  

Q = RHRf . Af 

Plocha požáru Af  [m
2] 

dr. Ing. Hanuška DIN 18232-2 
DIN EN 1991-1-2 

- min 
DIN EN 1991-1-2 

- max 

Tepelný tok provozu daného dokumentu RHR f  [kW. m-2] 

ČSN EN 1991-1-2 
Ingenieurmethoden des 

Brandschutzes 
ČSN EN 12101- 5 - min 

nebo max 

Tepelný tok získaný z plochy požáru a hustoty tepelného toku 
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Obr. 1: Schéma postupu výpočtu tepelného toku z hustoty tepelného toku a plochy požáru 
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Tab. 1: Hodnoty ploch pomalého rozvoje požáru použité k vykreslení grafu - 1. část 

Plocha požáru (m
2
) 

Čas 

(s) 

T-

kvadratický 

požár 

DIN EN 

1991-1-2 - 

min 

DIN EN 

1991-1-2 - 

max 

DIN 

18232-2 

Ing. Hanuška - 

min=max 

Ing. Hanuška - 

stálá - 

min=max 

tα (s) vl (m.s
-1

) 

600  0,003  0,005  0,0025  0,00167  0,00167  

0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

50 0,03 0,09 0,20 0,05 0,01 0,01 

100 0,11 0,35 0,79 0,20 0,02 0,02 

150 0,25 0,78 1,77 0,44 0,05 0,05 

200 0,44 1,39 3,14 0,79 0,09 0,09 

250 0,69 2,18 4,91 1,23 0,14 0,14 

300 1,00 3,14 7,07 1,77 0,20 0,20 

350 1,36 4,27 9,62 2,41 0,27 0,27 

400 1,78 5,57 12,57 3,14 0,35 0,35 

450 2,25 7,05 15,90 3,98 0,44 0,44 

500 2,78 8,71 19,63 4,91 0,55 0,55 

550 3,36 10,54 23,76 5,94 0,66 0,66 

600 4,00 12,54 28,27 7,07 0,79 0,79 

650 4,69 14,72 33,18 8,30 1,07 0,93 

700 5,44 17,07 38,48 9,62 1,40 1,07 

750 6,25 19,60 44,18 11,04 1,77 1,23 

800 7,11 22,30 50,27 12,57 2,19 1,40 

850 8,03 25,17 56,75 14,19 2,65 1,58 

900 9,00 28,22 63,62 15,90 3,15 1,77 
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Tab. 2: Hodnoty ploch pomalého rozvoje požáru použité k vykreslení grafu - 2. část 

Plocha požáru (m
2
) 

Čas

(s) 

ČSN 730802-

RHRf-min 

ČSN 730802-

RHRf-max 

ČSN 730802-

350-min 

ČSN 730802-

350-max 

ČSN 730802 – 

SHZ - 350 

kv (kW
0,5

 .s
-1 

) Q (kW)  

559 365 559 365 1500 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 4,29 

50 0,02 0,06 0,01 0,04 4,29 

100 0,07 0,24 0,05 0,17 4,29 

150 0,15 0,54 0,11 0,39 4,29 

200 0,26 0,96 0,19 0,69 4,29 

250 0,41 1,50 0,29 1,07 4,29 

300 0,59 2,16 0,42 1,54 4,29 

350 0,80 2,94 0,57 2,10 4,29 

400 1,05 3,84 0,75 2,75 4,29 

450 1,33 4,86 0,95 3,47 4,29 

500 1,64 6,00 1,17 4,29 4,29 

550 1,98 7,27 1,42 5,19 4,29 

600 2,36 8,65 1,69 6,18 4,29 

650 2,77 10,15 1,98 7,25 4,29 

700 3,21 11,77 2,29 8,41 4,29 

750 3,69 13,51 2,63 9,65 4,29 

800 4,19 15,37 3,00 10,98 4,29 

850 4,74 17,35 3,38 12,40 4,29 

900 5,31 19,46 3,79 13,90 4,29 
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Tab. 3: Hodnoty ploch středního rozvoje požáru použité k vykreslení grafu - 1. část 

Plocha požáru (m
2
) 

Čas 

(s) 

T-

kvadratický 

požár 

DIN EN 1991-

1-2 - min 

DIN EN 1991-

1-2 - max 

DIN 

18232-2 

Ing. 

Hanuška - 

min 

Ing. 

Hanuška - 

max 

tα (s) v (m.s
-1

) 

300 0,00583 0,008 0,00417 0,005 0,015 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 0,11 0,27 0,50 0,14 0,20 0,44 

100 0,44 1,07 2,01 0,55 0,79 1,77 

150 1,00 2,40 4,52 1,23 1,77 3,98 

200 1,78 4,27 8,04 2,19 3,14 7,07 

250 2,78 6,67 12,57 3,41 4,91 11,04 

300 4,00 9,61 18,10 4,92 7,07 15,90 

350 5,44 13,08 24,63 6,69 9,62 21,65 

400 7,11 17,08 32,17 8,74 12,57 28,27 

450 9,00 21,62 40,72 11,06 15,90 35,78 

500 11,11 26,69 50,27 13,66 19,63 44,18 

550 13,44 32,30 60,82 16,53 23,76 53,46 

600 16,00 38,44 72,38 19,67 28,27 63,62 

650 18,78 45,11 84,95 23,08 38,48 86,59 

700 21,78 52,32 98,52 26,77 50,27 113,10 

750 25,00 60,06 113,10 30,73 63,62 143,14 

800 28,44 68,34 128,68 34,96 78,54 176,71 

850 32,11 77,15 145,27 39,47 95,03 213,82 

900 36,00 86,49 162,86 44,25 113,10 254,47 
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Tab. 4: Hodnoty ploch středního rozvoje požáru použité k vykreslení grafu - 2. část 

Plocha požáru (m
2
) 

Čas (s) 

Ing. 

Hanuška 

- stálá - 

min 

Ing. 

Hanuška 

- stálá - 

max 

ČSN 

730802-

RHRf-

min 

ČSN 

730802-

RHRf-

max 

ČSN 

730802-

350-

min 

ČSN 

730802-

350-

max 

ČSN 730802 - 

SHZ 

vl (m.s
-1

) Q (kW) 

0,005 0,015 423 283 423 283 3300 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,43 

50 0,20 0,44 0,04 0,10 0,03 0,07 9,43 

100 0,79 1,77 0,14 0,40 0,10 0,29 9,43 

150 1,77 3,98 0,33 0,90 0,23 0,64 9,43 

200 3,14 7,07 0,58 1,60 0,41 1,14 9,43 

250 4,91 11,04 0,91 2,50 0,65 1,78 9,43 

300 7,07 15,90 1,30 3,60 0,93 2,57 9,43 

350 9,62 21,65 1,77 4,89 1,27 3,50 9,43 

400 12,57 28,27 2,32 6,39 1,66 4,57 9,43 

450 15,90 35,78 2,93 8,09 2,10 5,78 9,43 

500 19,63 44,18 3,62 9,99 2,59 7,13 9,43 

550 23,76 53,46 4,38 12,09 3,13 8,63 9,43 

600 28,27 63,62 5,22 14,38 3,73 10,27 9,43 

650 33,18 74,66 6,12 16,88 4,37 12,06 9,43 

700 38,48 86,59 7,10 19,58 5,07 13,98 9,43 

750 44,18 99,40 8,15 22,47 5,82 16,05 9,43 

800 50,27 113,10 9,27 25,57 6,62 18,27 9,43 

850 56,75 127,68 10,47 28,87 7,48 20,62 9,43 

900 63,62 143,14 11,73 32,36 8,38 23,12 9,43 
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Tab. 5: Hodnoty ploch rychlého rozvoje požáru použité k vykreslení grafu - 1. část 

Plocha požáru (m
2
) 

Čas (s) 

T-

kvadratický 

požár-

RHRf=250 

T-

kvadratický 

požár-

RHRf=500 

DIN 

EN 

1991-1-

2 - min 

DIN 

EN 

1991-1-

2 - max 

DIN 

18232-2 

Ing. 

Hanuška 

- min 

Ing. 

Hanuška 

- max 

tα (s) vl (m.s
-1

) 

150  0,0117 0,02 0,0075 0,005 0,025 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 0,44 0,22 1,07 3,14 0,44 0,20 1,23 

100 1,78 0,89 4,28 12,57 1,77 0,79 4,91 

150 4,00 2,00 9,63 28,27 3,98 1,77 11,04 

200 7,11 3,56 17,11 50,27 7,07 3,14 19,63 

250 11,11 5,56 26,74 78,54 11,04 4,91 30,68 

300 16,00 8,00 38,51 113,10 15,90 7,07 44,18 

350 21,78 10,89 52,41 153,94 21,65 9,62 60,13 

400 28,44 14,22 68,46 201,06 28,27 12,57 78,54 

450 36,00 18,00 86,64 254,47 35,78 15,90 99,40 

500 44,44 22,22 106,96 314,16 44,18 19,63 122,72 

550 53,78 26,89 129,42 380,13 53,46 23,76 148,49 

600 64,00 32,00 154,03 452,39 63,62 28,27 176,71 

650 75,11 37,56 180,77 530,93 74,66 38,48 240,53 

700 87,11 43,56 209,65 615,75 86,59 50,27 314,16 

750 100,00 50,00 240,67 706,86 99,40 63,62 397,61 

800 113,78 56,89 273,82 804,25 113,10 78,54 490,87 

850 128,44 64,22 309,12 907,92 127,68 95,03 593,96 

900 144,00 72,00 346,56 1017,88 143,14 113,10 706,86 

 

 

 

 

 

 

  



 

Příloha č. 6.: Hodnoty ploch požáru k vykreslení grafů kapitoly 11 

STOČKOVÁ, Lenka. Standardní hodnoty návrhových požárů využitelné pro ČSN P CEN/TR 

12 101-5. 

Tab. 6: Hodnoty ploch rychlého rozvoje požáru použité k vykreslení grafu - 2. část 

Plocha požáru (m
2
) 

Čas (s) 

Ing. 

Hanuška 

- stálá - 

min 

Ing. 

Hanuška 

- stálá - 

max 

ČSN 

730802-

RHRf-

min 

ČSN 

730802-

RHRf-

max 

ČSN 

730802-

350-

min 

ČSN 

730802-

350-

max 

ČSN 730802 - 

SHZ 

vl (m.s
-1

) kv (kW
0,5

 .s
-1

) Q (kW) 

0,005  0,025  364  152  364  152  5500  

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,63 

50 0,20 1,23 0,04 0,50 0,05 0,36 22,63 

100 0,79 4,91 0,15 1,99 0,21 1,42 22,63 

150 1,77 11,04 0,33 4,49 0,47 3,21 22,63 

200 3,14 19,63 0,59 7,98 0,84 5,70 22,63 

250 4,91 30,68 0,92 12,47 1,31 8,90 22,63 

300 7,07 44,18 1,32 17,95 1,88 12,82 22,63 

350 9,62 60,13 1,79 24,43 2,56 17,45 22,63 

400 12,57 78,54 2,34 31,91 3,35 22,79 22,63 

450 15,90 99,40 2,96 40,39 4,24 28,85 22,63 

500 19,63 122,72 3,66 49,86 5,23 35,62 22,63 

550 23,76 148,49 4,43 60,33 6,33 43,09 22,63 

600 28,27 176,71 5,27 71,80 7,53 51,29 22,63 

650 33,18 207,39 6,19 84,27 8,84 60,19 22,63 

700 38,48 240,53 7,17 97,73 10,25 69,81 22,63 

750 44,18 276,12 8,24 112,19 11,76 80,13 22,63 

800 50,27 314,16 9,37 127,65 13,39 91,18 22,63 

850 56,75 354,66 10,58 144,10 15,11 102,93 22,63 

900 63,62 397,61 11,86 161,55 16,94 115,39 22,63 
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Tab. 7: Hodnoty ploch velmi rychlého rozvoje požáru použité k vykreslení grafu - 1. část 

Plocha požáru (m
2
) 

Čas 

(s) 

DIN EN 1991-1-2 

- min 

DIN EN 1991-1-2 

- max 

Ing. Hanuška 

min=max 

Ing. Hanuška - stálá - 

min=max 

vl (m.s
-1

) 

0,03  0,05  0,0417  0,0417  

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 7,07 19,63 3,41 3,41 

100 28,27 78,54 13,64 13,64 

150 63,62 176,71 30,68 30,68 

200 113,10 314,16 54,54 54,54 

250 176,71 490,87 85,22 85,22 

300 254,47 706,86 122,72 122,72 

350 346,36 962,11 167,04 167,04 

400 452,39 1256,64 218,17 218,17 

450 572,56 1590,43 276,12 276,12 

500 706,86 1963,50 340,89 340,89 

550 855,30 2375,83 412,48 412,48 

600 1017,88 2827,43 490,88 490,88 

650 1194,59 3318,31 2304,42 576,10 

700 1385,44 3848,45 2672,58 668,14 

750 1590,43 4417,86 3068,01 767,00 

800 1809,56 5026,55 3490,71 872,68 

850 2042,82 5674,50 3940,69 985,17 

900 2290,22 6361,73 4417,94 1104,48 
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Tab. 8: Hodnoty ploch velmi rychlého rozvoje požáru použité k vykreslení grafu - 2. část 

Plocha požáru (m
2
) 

Čas 

(s) 

ČSN 730802 -

VII 

ČSN 730802 - 

min 

ČSN 730802 - 

max 

ČSN 730802 - SHZ - 

130 

kv (kW
0,5

 .s
-1

) Q (kW) 

130  183  149  12 000  

0 0,00 0,00 0,00 92,31 

50 0,91 0,46 0,69 92,31 

100 3,64 1,84 2,77 92,31 

150 8,19 4,13 6,24 92,31 

200 14,57 7,35 11,09 92,31 

250 22,76 11,48 17,32 92,31 

300 32,77 16,54 24,95 92,31 

350 44,61 22,51 33,96 92,31 

400 58,26 29,40 44,35 92,31 

450 73,74 37,21 56,13 92,31 

500 91,03 45,94 69,30 92,31 

550 110,15 55,59 83,85 92,31 

600 131,09 66,15 99,79 92,31 

650 153,85 77,64 117,11 92,31 

700 178,43 90,04 135,82 92,31 

750 204,82 103,36 155,92 92,31 

800 233,05 117,60 177,40 92,31 

850 263,09 132,76 200,27 92,31 

900 294,95 148,84 224,52 92,31 
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Tab. 1: Hodnoty tepelných toků stanovené empirickou rovnicí dle normy [5] 

Tepelný tok stanovený podle ČSN 730802 - přílohy H 

Položka normy 730802 - přílohy A Provoz 

Tepelný tok (kW) 

Čas (min) SHZ 

5 10 15 

11.2 b Doprava 540 2160 4860 1500 

4.4 Nemocnice 437 1750 3937 1500 

7.2 Hotely 720 2880 6480 2300 

1.1 Kanceláře 900 3600 8100 3300 

8.1 Byty 900 3600 8100 3300 

2.1 Školní třídy 403 1613 3629 2300 

3.5 Knihovny 1147 4586 10319 5500 

6.2.5 b) Obchod 3110 12442 27994 5500 

3.1 Divadla (kina) 762 3049 6861 2300 

13.3.7 Sklad 3240 12960 29160 12000 

 Sklad - VII. skupina 4260 17041 38343 12000 
 

Tab. 2: Hodnoty tepelných toků stanovené podle koeficientu rozvoje požáru dokumentu [25] 

Tepelný tok stanovený podle [25]
18

 

Položka normy 730802 - 

přílohy A 
Provoz 

Tepelný tok (kW) 

Čas (min) 

5 10 15 

11.2 b Doprava 264 1055 2374 

4.4 Nemocnice 1055 4219 9493 

7.2 Hotely 1055 4219 9493 

1.1 Kanceláře 1055 4219 9493 

8.1 Byty 1055 4219 9493 

2.1 Školní třídy 1055 4219 9493 

3.5 Knihovny 4220 16880 37981 

6.2.5 b) Obchod 4220 16880 37981 

3.1 Divadla (kina) 4220 16880 37981 

13.3.7 Sklad 16884 67536 151956 

 Sklad - VII. skupina 16884 67536 151956 
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Příloha č. 7.: Hodnoty tepelných toků k vykreslení grafů kapitoly 13 

STOČKOVÁ, Lenka. Standardní hodnoty návrhových požárů využitelné pro ČSN P CEN/TR 

12 101-5. 

Tab. 3: Hodnoty tepelných toků stanovené podle doby dosažení referenčního toku [3]  

Tepelný tok stanovený podle ČSN EN 1991-1-2 - t-kvadratický požár 

Položka normy 730802 - 

přílohy A 
Provoz 

Tepelný tok (kW) 

Čas (min) 

5 10 15 

11.2 b Doprava 250 1000 2250 

4.4 Nemocnice 1000 4000 9000 

7.2 Hotely 1000 4000 9000 

1.1 Kanceláře 1000 4000 9000 

8.1 Byty 1000 4000 9000 

2.1 Školní třídy 1000 4000 9000 

3.5 Knihovny 4000 16000 36000 

6.2.5 b) Obchod 4000 16000 36000 

3.1 Divadla (kina) 4000 16000 36000 

13.3.7 Sklad 16000 64000 144000 

 Sklad - VII. skupina 16000 64000 144000 

 

  



 

Příloha č. 8.: Hodnoty tepelných toků k vykreslení grafů kapitoly 14 

STOČKOVÁ, Lenka. Standardní hodnoty návrhových požárů využitelné pro ČSN P CEN/TR 

12 101-5. 

Tab. 1: Plocha požáru stanovená podle lineární rychlosti šíření metodikou [15] 

Plocha požáru stanovená dle Metodického návodu k vypracování DZP 

Provoz 

Plocha požáru (m
2
) 

Stanovení dle metodiky Nezměněná rychlost 

Čas (min) 

5 10 15 15 

Doprava 0 1 3 2 

Byty 10 38 154 87 

Nemocnice (pokoje) 7 28 113 64 

Hotely (pokoje) 10 38 154 87 

Kanceláře 7 28 113 64 

Školní třídy 16 64 254 143 

Knihovny 7 28 113 64 

Nákupní centrum 7 28 113 64 

Divadla (kina) 44 177 707 398 
 

Tab. 2: Tepelný tok stanovený podle hustoty tepelného požáru [3] a plochy požáru [15] 

Tepelný tok dle hustoty tepelného toku [3]
19

 + plochy požáru [15]
20

 

Provoz 
q[3] 

(kW.m
-2

) 

Tepelný tok (kW) 

Stanovení dle metodiky 
Nezměněná 

rychlost 

Čas (min) 

5 10 15 15 

Doprava 250 49 196 785 444 

Byty 250 2405 9621 38485 21648 

Nemocnice 

(pokoje) 
250 1767 7069 28274 15904 

Hotely (pokoje) 250 2405 9621 38485 21648 

Kanceláře 250 1767 7069 28274 15904 

Školní třídy 250 3976 15904 63617 35785 

Knihovny 500 3534 14137 56549 31809 

Nákupní centrum 250 1767 7069 28274 15904 

Divadla (kina) 500 22089 88357 353429 198804 
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Příloha č. 8.: Hodnoty tepelných toků k vykreslení grafů kapitoly 14 

STOČKOVÁ, Lenka. Standardní hodnoty návrhových požárů využitelné pro ČSN P CEN/TR 

12 101-5. 

Tab. 3: Tepelný tok stanovený podle hustoty tepelného požáru [25] a plochy požáru [15] 

Tepelný tok dle hustoty tepelného toku [25]
21

 + plochy požáru [15] 

Provoz 

q[25] 

(kW.m
-2

) 

 

Tepelný tok (kW) 

Stanovení dle metodiky Nezměněná rychlost 

Čas (min) 

5 10 15 15 

Doprava 240 47 188 754 426 

Byty 250 2405 9621 38485 21648 

Nemocnice (pokoje) 250 1767 7069 28274 15904 

Hotely (pokoje) 250 2405 9621 38485 21648 

Kanceláře 250 1767 7069 28274 15904 

Školní třídy 150 2386 9543 38170 21471 

Knihovny 250 1767 7069 28274 15904 

Nákupní centrum 400 2827 11310 45239 25447 

Divadla (kina) 500 22089 88357 353429 198804 
 

Tab. 4: Tepelný tok stanovený podle hustoty tepelného požáru [10] do 2 m - min a plochy požáru [15] 

Tepelný tok dle hustoty tepelného toku [10]
22

 do 2 m - min + plochy požáru 

[15] 

Provoz 
q[10] 

(kW.m
-2

) 

Tepelný tok (kW) 

Stanovení dle metodiky Nezměněná rychlost 

Čas (min) 

5 10 15 15 

Doprava 250 49 196 785 444 

Byty 250 2405 9621 38485 21648 

Nemocnice (pokoje) 250 1767 7069 28274 15904 

Hotely (pokoje) 250 2405 9621 38485 21648 

Kanceláře 250 1767 7069 28274 15904 

Školní třídy 250 3976 15904 63617 35785 

Knihovny 250 1767 7069 28274 15904 

Nákupní centrum 250 1767 7069 28274 15904 

Divadla (kina) 250 11045 44179 176715 99402 
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21

 DIN 18232 - 2 z dokumentu [25] 
22

 ČSN P CEN/TR 12101-5 



 

STOČKOVÁ, Lenka. Standardní hodnoty návrhových požárů využitelné pro ČSN P CEN/TR 

12 101-5. 

Tab. 5: Tepelný tok stanovený podle hustoty tepelného požáru [10] do 2 m - max a plochy požáru [15] 

Tepelný tok dle hustoty tepelného toku [10] do 2 m - max + plochy požáru 

[15] 

Provoz 

q[10] 

(kW.m
-2

) 

 

Tepelný tok (kW) 

Stanovení dle metodiky Nezměněná rychlost 

Čas (min) 

5 10 15 15 

Doprava 1250 245 982 3927 2218 

Byty 1250 12026 48106 192423 108238 

Nemocnice (pokoje) 1250 8836 35343 141372 79522 

Hotely (pokoje) 1250 12026 48106 192423 108238 

Kanceláře 1250 8836 35343 141372 79522 

Školní třídy 1250 19880 79522 318086 178924 

Knihovny 1250 8836 35343 141372 79522 

Nákupní centrum 1250 8836 35343 141372 79522 

Divadla (kina) 1250 55223 220893 883573 497010 
 

Tab. 6: Plocha požáru stanovená podle lineární rychlosti šíření dokumentu [25] 

Plocha požáru stanovená dle DIN 18232-2 

Provoz 

Plocha požáru (m
2
) 

Čas (min) 

5 10 15 

Doprava (prostory pro veřejnost) 2 7 16 

Byty 5 20 44 

Nemocnice (pokoje) 5 20 44 

Hotely (pokoje) 5 20 44 

Kanceláře 5 20 44 

Školní třídy 5 20 44 

Knihovny 16 64 143 

Nákupní centrum 16 64 143 

Divadla (kina) 16 64 143 

  



 

Příloha č. 8.: Hodnoty tepelných toků k vykreslení grafů kapitoly 14 

STOČKOVÁ, Lenka. Standardní hodnoty návrhových požárů využitelné pro ČSN P CEN/TR 

12 101-5. 

Tab. 7: Tepelný tok stanovený podle hustoty tepelného požáru [3] a plochy požáru[25] 

Tepelný tok dle hustoty tepelného toku [3]
23

 + plochy požáru [25]
24

 

Provoz 
q[3] 

(kW.m
-2

) 

Tepelný tok (kW) 

Čas (min) 

5 10 15 

Doprava (prostory pro 

veřejnost) 
250 442 1767 3976 

Byty 250 1229 4917 11062 

Nemocnice (pokoje) 250 1229 4917 11062 

Hotely (pokoje) 250 1229 4917 11062 

Kanceláře 250 1229 4917 11062 

Školní třídy 250 1229 4917 11062 

Knihovny 500 7952 31809 71569 

Nákupní centrum 250 3976 15904 35785 

Divadla (kina) 500 7952 31809 71569 
 

Tab. 8: Tepelný tok stanovený podle hustoty tepelného požáru [25] a plochy požáru[25] 

Tepelný tok dle hustoty tepelného toku [25]
25

 + plochy požáru [25] 

Provoz 
q[25] 

(kW.m
-2

) 

Tepelný tok (kW) 

Čas (min) 

5 10 15 

Doprava (prostory pro 

veřejnost) 
240 424 1696 3817 

Byty 250 1229 4917 11062 

Nemocnice (pokoje) 250 1229 4917 11062 

Hotely (pokoje) 250 1229 4917 11062 

Kanceláře 250 1229 4917 11062 

Školní třídy 150 737 2950 6637 

Knihovny 250 3976 15904 35785 

Nákupní centrum 400 6362 25447 57256 

Divadla (kina) 500 7952 31809 71569 
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Příloha č. 8.: Hodnoty tepelných toků vykreslení grafů kapitoly 14 

STOČKOVÁ, Lenka. Standardní hodnoty návrhových požárů využitelné pro ČSN P CEN/TR 

12 101-5. 

Tab. 9: Tepelný tok stanovený podle hustoty tepelného požáru [10] do 2 m - min a plochy požáru[25] 

Tepelný tok dle hustoty tepelného toku [10]
26

 do 2 m - min + plochy požáru  

[25]
27

 

Provoz 
q[10] 

(kW.m
-2

) 

Tepelný tok (kW) 

Čas (min) 

5 10 15 

Doprava (prostory pro 

veřejnost) 
250 442 1767 3976 

Byty 250 1229 4917 11062 

Nemocnice (pokoje) 250 1229 4917 11062 

Hotely (pokoje) 250 1229 4917 11062 

Kanceláře 250 1229 4917 11062 

Školní třídy 250 1229 4917 11062 

Knihovny 250 3976 15904 35785 

Nákupní centrum 250 3976 15904 35785 

Divadla (kina) 250 3976 15904 35785 

 

Tab. 10: Tepelný tok stanovený podle hustoty tepelného požáru [10] do 2 m - max a plochy požáru[25] 

Tepelný tok dle hustoty tepelného toku [10] do 2 m - max + plochy požáru  

[25] 

Provoz 
q[10] 

(kW.m
-2

) 

Tepelný tok (kW) 

Čas (min) 

5 10 15 

Doprava (prostory pro veřejnost) 1250 2209 8836 19880 

Byty 1250 6146 24583 55312 

Nemocnice (pokoje) 1250 6146 24583 55312 

Hotely (pokoje) 1250 6146 24583 55312 

Kanceláře 1250 6146 24583 55312 

Školní třídy 1250 6146 24583 55312 

Knihovny 1250 19880 79522 178924 

Nákupní centrum 1250 19880 79522 178924 

Divadla (kina) 1250 19880 79522 178924 
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Příloha č. 8.: Hodnoty tepelných toků k vykreslení grafů kapitoly 14 

STOČKOVÁ, Lenka. Standardní hodnoty návrhových požárů využitelné pro ČSN P CEN/TR 

12 101-5. 

Tab. 11: Plocha požáru stanovená podle lineární rychlosti šíření dokumentu [25] - min 

Plocha požáru stanovená dle DIN EN 1991-1-2 - min. 

Provoz 

Plocha požáru (m
2
) 

Čas (min) 

5 10 15 

Doprava (prostory pro veřejnost) 3 12 28 

Byty 10 38 86 

Nemocnice (pokoje) 10 38 86 

Hotely (pokoje) 10 38 86 

Kanceláře 10 38 86 

Školní třídy 10 38 86 

Knihovny 39 154 347 

Nákupní centrum 39 154 347 

Divadla (kina) 39 154 347 

 

Tab. 12: Tepelný tok stanovený podle hustoty tepelného požáru [3] a plochy požáru[25] - min 

Tepelný tok dle hustoty tepelného toku [3]
28

 + plochy požáru [25]
29

 - min 

Provoz 
q[3] 

(kW.m
-2

) 

Tepelný tok (kW) 

Čas (min) 

5 10 15 

Doprava (prostory pro 

veřejnost) 
250 784 3135 7054 

Byty 250 2403 9610 21623 

Nemocnice (pokoje) 250 2403 9610 21623 

Hotely (pokoje) 250 2403 9610 21623 

Kanceláře 250 2403 9610 21623 

Školní třídy 250 2403 9610 21623 

Knihovny 500 19253 77013 173279 

Nákupní centrum 250 9627 38507 86640 

Divadla (kina) 500 19253 77013 173279 
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Příloha č. 8.: Hodnoty tepelných toků k vykreslení grafů kapitoly 14 

STOČKOVÁ, Lenka. Standardní hodnoty návrhových požárů využitelné pro ČSN P CEN/TR 

12 101-5. 

Tab. 13: Tepelný tok stanovený podle hustoty tepelného požáru [25] a plochy požáru[25] - min 

Tepelný tok dle hustoty tepelného toku [25]
30

 + plochy požáru [25] - min 

Provoz 
q[25] 

(kW.m
-2

) 

Tepelný tok (kW) 

Čas (min) 

5 10 15 

Doprava (prostory pro veřejnost) 240 752 3010 6772 

Byty 250 2403 9610 21623 

Nemocnice (pokoje) 250 2403 9610 21623 

Hotely (pokoje) 250 2403 9610 21623 

Kanceláře 250 2403 9610 21623 

Školní třídy 150 1442 5766 12974 

Knihovny 250 9627 38507 86640 

Nákupní centrum 400 15403 61610 138623 

Divadla (kina) 500 19253 77013 173279 

 

Tab. 14: Tepelný tok stanovený podle hustoty tepelného požáru [10] do 2 m - min a plochy požáru[25] - min 

Tepelný tok dle hustoty tepelného toku [10]
31

 do  2m -min  + plochy požáru 

[25] - min 

Provoz 
q[10] 

(kW.m
-2

) 

Tepelný tok (kW) 

Čas (min) 

5 10 15 

Doprava (prostory pro 

veřejnost) 
250 784 3135 7054 

Byty 250 2403 9610 21623 

Nemocnice (pokoje) 250 2403 9610 21623 

Hotely (pokoje) 250 2403 9610 21623 

Kanceláře 250 2403 9610 21623 

Školní třídy 250 2403 9610 21623 

Knihovny 250 9627 38507 86640 

Nákupní centrum 250 9627 38507 86640 

Divadla (kina) 250 9627 38507 86640 
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12 101-5. 

Tab. 15: Tepelný tok stanovený podle hustoty tepelného požáru [10] do 2 m - max a plochy požáru[25] - min 

Tepelný tok dle hustoty tepelného toku [10] do 2 m - max + plochy požáru 

[25] - min 

Provoz 
q[10] 

(kW.m
-2

) 

Tepelný tok (kW) 

Čas (min) 

5 10 15 

Doprava (prostory pro 

veřejnost) 
1250 3919 15677 35272 

Byty 1250 12013 48051 108114 

Nemocnice (pokoje) 1250 12013 48051 108114 

Hotely (pokoje) 1250 12013 48051 108114 

Kanceláře 1250 12013 48051 108114 

Školní třídy 1250 12013 48051 108114 

Knihovny 1250 48133 192533 433198 

Nákupní centrum 1250 48133 192533 433198 

Divadla (kina) 1250 48133 192533 433198 

 

Tab. 16: Plocha požáru stanovená podle lineární rychlosti šíření dokumentu [25] - max 

Plocha požáru stanovená dle DIN EN 1991-1-2 - max. 

Provoz 

Plocha požáru (m
2
) 

Čas (min) 

5 10 15 

Doprava (prostory pro veřejnost) 7 28 64 

Byty 18 72 163 

Nemocnice (pokoje) 18 72 163 

Hotely (pokoje) 18 72 163 

Kanceláře 18 72 163 

Školní třídy 18 72 163 

Knihovny 113 452 1018 

Nákupní centrum 113 452 1018 

Divadla (kina) 113 452 1018 
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STOČKOVÁ, Lenka. Standardní hodnoty návrhových požárů využitelné pro ČSN P CEN/TR 

12 101-5. 

Tab. 17: Tepelný tok stanovený podle hustoty tepelného požáru [3] a plochy požáru[25] - max 

Tepelný tok dle hustoty tepelného toku [3]
32

 + plochy požáru [25] - max 

Provoz 
q[3] 

(kW.m
-2

) 

Tepelný tok (kW) 

Čas (min) 

5 10 15 

Doprava (prostory pro 

veřejnost) 
250 1767 7069 15904 

Byty 250 4524 18096 40715 

Nemocnice (pokoje) 250 4524 18096 40715 

Hotely (pokoje) 250 4524 18096 40715 

Kanceláře 250 4524 18096 40715 

Školní třídy 250 4524 18096 40715 

Knihovny 500 56549 226195 508938 

Nákupní centrum 250 28274 113097 254469 

Divadla (kina) 500 56549 226195 508938 

 

Tab. 18: Tepelný tok stanovený podle hustoty tepelného požáru [25] a plochy požáru[25] - max 

Tepelný tok dle hustoty tepelného toku [25]
33

 + plochy požáru [25] - max 

Provoz 
q[25] 

(kW.m
-2

) 

Tepelný tok (kW) 

Čas (min) 

5 10 15 

Doprava (prostory pro veřejnost) 240 1696 6786 15268 

Byty 250 4524 18096 40715 

Nemocnice (pokoje) 250 4524 18096 40715 

Hotely (pokoje) 250 4524 18096 40715 

Kanceláře 250 4524 18096 40715 

Školní třídy 150 2714 10857 24429 

Knihovny 250 28274 113097 254469 

Nákupní centrum 400 45239 180956 407150 

Divadla (kina) 500 56549 226195 508938 
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STOČKOVÁ, Lenka. Standardní hodnoty návrhových požárů využitelné pro ČSN P CEN/TR 

12 101-5. 

Tab. 19: Tepelný tok stanovený podle hustoty tepelného požáru [10] do 2 m - min a plochy požáru[25] - max 

Tepelný tok dle hustoty tepelného toku [10]
34

 do 2 m - min + plochy požáru 

[25] - max 

Provoz 
q[10] 

(kW.m
-2

) 

Tepelný tok (kW) 

Čas (min) 

5 10 15 

Doprava (prostory pro 

veřejnost) 
250 1767 7069 15904 

Byty 250 4524 18096 40715 

Nemocnice (pokoje) 250 4524 18096 40715 

Hotely (pokoje) 250 4524 18096 40715 

Kanceláře 250 4524 18096 40715 

Školní třídy 250 4524 18096 40715 

Knihovny 250 28274 113097 254469 

Nákupní centrum 250 28274 113097 254469 

Divadla (kina) 250 28274 113097 254469 

 

Tab. 20: Tepelný tok stanovený podle hustoty tepelného požáru [10] do 2 m - max a plochy požáru[25] - max 

Tepelný tok dle hustoty tepelného toku [10] do 2 m - max + plochy požáru 

[25] - max 

Provoz 
q[10] 

(kW.m
-2

) 

Tepelný tok (kW) 

Čas (min) 

5 10 15 

Doprava (prostory pro veřejnost) 1250 8836 35343 79522 

Byty 1250 22619 90478 203575 

Nemocnice (pokoje) 1250 22619 90478 203575 

Hotely (pokoje) 1250 22619 90478 203575 

Kanceláře 1250 22619 90478 203575 

Školní třídy 1250 22619 90478 203575 

Knihovny 1250 141372 565487 1272345 

Nákupní centrum 1250 141372 565487 1272345 

Divadla (kina) 1250 141372 565487 1272345 
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Tab. 21: Tepelný tok podle hustoty požárního zatížení a  přílohy H normy [5] 

Tepelný tok ČSN 730802 - příloha H 

Provoz 

Tepelný tok (kW) 

Čas (min) 

5 10 15 

Doprava (prostory pro 

veřejnost) 
540 2160 4860 

Byty 900 3600 8100 

Nemocnice (pokoje) 437 1750 3936.6 

Hotely (pokoje) 720 2880 6480 

Kanceláře 900 3600 8100 

Školní třídy 403 1613 3629 

Knihovny 1147 4586 10319 

Nákupní centrum 3110 12442 27994 

Divadla (kina) 762 3049 6861 
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STOČKOVÁ, Lenka. Standardní hodnoty návrhových požárů využitelné pro ČSN P CEN/TR 

12 101-5. 

Tab. 1: Tepelný tok stanovený podle hustoty tepelného požáru [10]- SHZ - min a plochy požáru[25] 

Tepelný tok dle hustoty tepelného toku [10]
35

 - SHZ - min+ plochy požáru 

[15]
36

  

Provoz 
q[10] 

[kW.m
-2

] 

Tepelný tok [kW] 

Stanovení dle metodiky Nezměněná rychlost 

Čas [min] 

5 10 15 15 

Doprava 250 49 196 785 444 

Byty 250 2405 9621 38485 21648 

Nemocnice (pokoje) 250 1767 7069 28274 15904 

Hotely (pokoje) 250 2405 9621 38485 21648 

Kanceláře 250 1767 7069 28274 15904 

Školní třídy 250 3976 15904 63617 35785 

Knihovny 250 1767 7069 28274 15904 

Nákupní centrum 250 1767 7069 28274 15904 

Divadla (kina) 250 11045 44179 176715 99402 

 

Tab. 2: Tepelný tok stanovený podle hustoty tepelného požáru [10]- SHZ - max a plochy požáru[25] 

Tepelný tok dle hustoty tepelného toku [10] - SHZ - max + plochy požáru 

[15]  

Provoz 
q[10] 

 [kW.m
-2

] 

Tepelný tok [kW] 

Stanovení dle metodiky Nezměněná rychlost 

Čas [min] 

5 10 15 15 

Doprava 625 123 491 1963 1109 

Byty 625 6013 24053 96211 54119 

Nemocnice (pokoje) 625 4418 17671 70686 39761 

Hotely (pokoje) 625 6013 24053 96211 54119 

Kanceláře 625 4418 17671 70686 39761 

Školní třídy 625 9940 39761 159043 89462 

Knihovny 625 4418 17671 70686 39761 

Nákupní centrum 625 4418 17671 70686 39761 

Divadla (kina) 625 27612 110447 441786 248505 
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 ČSN P CEN/TR 12101-5 
36

 Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požáru  



 

 

Příloha č. 9.: Hodnoty tepelných toků k vykreslení grafů při součinnosti SHZ kapitoly 14 

STOČKOVÁ, Lenka. Standardní hodnoty návrhových požárů využitelné pro ČSN P CEN/TR 

12 101-5. 

Tab. 3: Tepelný tok stanovený podle hustoty tepelného požáru [10]- SHZ - min a plochy požáru [25] 

Tepelný tok dle hustoty tepelného toku [10]- SHZ - min + plochy požáru 

[25]
37

 

Provoz 
q[10] 

 [kW.m
-2

] 

Tepelný tok [kW] 

Čas [min] 

5 10 15 

Doprava (prostory pro veřejnost) 250 442 1767 3976 

Byty 250 1229 4917 11062 

Nemocnice (pokoje) 250 1229 4917 11062 

Hotely (pokoje) 250 1229 4917 11062 

Kanceláře 250 1229 4917 11062 

Školní třídy 250 1229 4917 11062 

Knihovny 250 3976 15904 35785 

Nákupní centrum 250 3976 15904 35785 

Divadla (kina) 250 3976 15904 35785 

 

Tab. 4: Tepelný tok stanovený podle hustoty tepelného požáru [10]- SHZ - max a plochy požáru [25] 

Tepelný tok dle hustoty tepelného toku [10]- SHZ - max + plochy požáru 

[25] 

Provoz 
q[10] 

 [kW.m
-2

] 

Tepelný tok [kW] 

Čas [min] 

5 10 15 

Doprava (prostory pro veřejnost) 625 1104 4418 9940 

Byty 625 3073 12291 27656 

Nemocnice (pokoje) 625 3073 12291 27656 

Hotely (pokoje) 625 3073 12291 27656 

Kanceláře 625 3073 12291 27656 

Školní třídy 625 3073 12291 27656 

Knihovny 625 9940 39761 89462 

Nákupní centrum 625 9940 39761 89462 

Divadla (kina) 625 9940 39761 89462 
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 DIN 18232-2 z dokumentu [25] 



 

 

Příloha č. 9.: Hodnoty tepelných toků k vykreslení grafů při součinnosti SHZ kapitoly 14 

STOČKOVÁ, Lenka. Standardní hodnoty návrhových požárů využitelné pro ČSN P CEN/TR 

12 101-5. 

Tab. 5: Tepelný tok stanovený podle hustoty tepelného požáru [10] - SHZ - min a plochy požáru[25] - min 

Tepelný tok dle hustoty tepelného toku [10] - SHZ - min + plochy požáru 

[25]
38

 - min 

Provoz 
q[10] 

 [kW.m
-2

] 

Tepelný tok [kW] 

Čas [min] 

5 10 15 

Doprava (prostory pro veřejnost) 250 784 3135 7054 

Byty 250 2403 9610 21623 

Nemocnice (pokoje) 250 2403 9610 21623 

Hotely (pokoje) 250 2403 9610 21623 

Kanceláře 250 2403 9610 21623 

Školní třídy 250 2403 9610 21623 

Knihovny 250 9627 38507 86640 

Nákupní centrum 250 9627 38507 86640 

Divadla (kina) 250 9627 38507 86640 

 

Tab. 6: Tepelný tok stanovený podle hustoty tepelného požáru [10] - SHZ - max a plochy požáru [25] - min 

Tepelný tok dle hustoty tepelného toku [10]- SHZ - max + plochy požáru 

[25] - min 

Provoz 
q[10] 

 [kW.m
-2

] 

Tepelný tok [kW] 

Čas [min] 

5 10 15 

Doprava (prostory pro veřejnost) 625 1960 7838 17636 

Byty 625 6006 24025 54057 

Nemocnice (pokoje) 625 6006 24025 54057 

Hotely (pokoje) 625 6006 24025 54057 

Kanceláře 625 6006 24025 54057 

Školní třídy 625 6006 24025 54057 

Knihovny 625 24067 96266 216599 

Nákupní centrum 625 24067 96266 216599 

Divadla (kina) 625 24067 96266 216599 
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 DIN EN 1991-1-2 z dokumentu [25] 



 

Příloha č. 9.: Hodnoty tepelných toků k vykreslení grafů při součinnosti SHZ kapitoly 14 

STOČKOVÁ, Lenka. Standardní hodnoty návrhových požárů využitelné pro ČSN P CEN/TR 

12 101-5. 

Tab. 7: Tepelný tok stanovený podle hustoty tepelného požáru [10] - SHZ - min a plochy požáru [25] - max 

Tepelný tok dle hustoty tepelného toku [10] - SHZ - min+ plochy požáru 

[25]
39

 - max 

Provoz 
q[10] 

 [kW.m
-2

] 

Tepelný tok [kW] 

Čas [min] 

5 10 15 

Doprava (prostory pro veřejnost) 250 1767 7069 15904 

Byty 250 4524 18096 40715 

Nemocnice (pokoje) 250 4524 18096 40715 

Hotely (pokoje) 250 4524 18096 40715 

Kanceláře 250 4524 18096 40715 

Školní třídy 250 4524 18096 40715 

Knihovny 250 28274 113097 254469 

Nákupní centrum 250 28274 113097 254469 

Divadla (kina) 250 28274 113097 254469 

 

Tab. 8: Tepelný tok stanovený podle hustoty tepelného požáru [10] - SHZ - max a plochy požáru [25] - max 

Tepelný tok dle hustoty tepelného toku [10]- SHZ - max + plochy požáru 

[25] - max 

Provoz 
q[10] 

 [kW.m
-2

] 

Tepelný tok [kW] 

Čas [min] 

5 10 15 

Doprava (prostory pro veřejnost) 625 4418 17671 39761 

Byty 625 11310 45239 101788 

Nemocnice (pokoje) 625 11310 45239 101788 

Hotely (pokoje) 625 11310 45239 101788 

Kanceláře 625 11310 45239 101788 

Školní třídy 625 11310 45239 101788 

Knihovny 625 70686 282743 636173 

Nákupní centrum 625 70686 282743 636173 

Divadla (kina) 625 70686 282743 636173 
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 DIN EN 1991-1-2 z dokumentu [25] 



 

Příloha č. 9.: Hodnoty tepelných toků k vykreslení grafů při součinnosti SHZ kapitoly 14 

STOČKOVÁ, Lenka. Standardní hodnoty návrhových požárů využitelné pro ČSN P CEN/TR 

12 101-5. 

Tab. 9: Tepelný tok dle [5] při součinnosti SHZ 

Tepelný tok ČSN 730802 [kW] 
Provoz Výpočet pro 10 min Hodnoty tabulky 

Doprava (prostory pro veřejnost) 2160 1500 

Byty 3600 3300 

Nemocnice (pokoje) 1750 1500 

Hotely (pokoje) 2880 2300 

Kanceláře 3600 3300 

Školní třídy 1613 2300 

Knihovny 4586 5500 

Nákupní centrum 12442 5500 

Divadla (kina) 3049 2300 

 

 

 

 

 

 

 


