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Strakoš, J. Možnosti využití matematického modelování při zjišťování příčin požáru. 

Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava, FBI, 2013, 69 s. 

 

Diplomová práce se zabývá možnostmi využití a aplikací matematického modelování 

požáru na oblast zjišťování příčin vzniku požáru. 

Práce je tématicky rozdělena do tří ucelených částí. V první části je stručně popsána 

problematika zjišťování příčin vzniku požárů. Zde je čtenář seznámen s touto složitou činností 

vykonávanou prostřednictvím vyšetřovatelů požárů. V další části diplomové práce je 

zevrubně popsán obor matematického modelování požáru, jeho základní členění a popis. Ve 

třetí a hlavní části této práce je vymezena a zhodnocena využitelnost matematických modelů 

na oblast zjišťování příčin vzniku požárů, současně je demonstrovaná na reálných požárech. 
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Úvod 

Již od dávných časů je činnost člověka spojena s negativními dopady na okolí v podobě 

požárů. Požár jako takový ohrožuje životy lidí, zvířat a vytváří velké škody na majetku a 

životním prostředí. V minulosti proto bylo s lidmi, kteří způsobili požár vedoucí v mnoha 

případech k vypálení celých čtvrtí měst a vesnic, tvrdě zacházeno. 

Statistické sledování údajů zaměřených na příčinu vzniku požárů poukazuje na vysoké 

procento technických závad, nedbalostního jednání a úmyslného zapálení. K určení příčiny 

vzniku požáru jsou u Hasičského záchranného sboru České republiky vyčleněni vyšetřovatelé 

požárů. Oblast zjišťování příčin požárů je složitý, stále se rozvíjející vědní obor. Díky 

technickému pokroku lze v praxi využít nové přístroje a sofistikované metody k určení příčiny 

vzniku požáru a okolností s tím spojené. Jednou z oblastí možného uplatnění tohoto 

technického pokroku na zjišťování příčin požárů je matematické modelování požárů. Cílem 

této diplomové práce je zjistit využitelnost a cesty použití softwaru určeného 

k matematickému modelování požáru na oblast zjišťování příčin požárů. 

Tato práce je rozdělená na 3 tématické části. V první části se pokusím čtenáře seznámit 

a nastínit mu, co činnost zjišťování příčin požárů obnáší, jakých metod vedoucích ke zjištění 

příčiny a místa vzniku požáru se využívá a jaké mají vyšetřovatelé v současné době možnosti 

spolupráce s dalšími subjekty především z řad expertizních pracovišť. V další části diplomové 

práce se zaměřím na oblast matematického modelování požáru. Zde vás seznámím se 

základním rozdělením a popisem jednotlivých kategorií modelů. Dále pak vám přiblížím a 

popíšu konkrétně vybrané matematické modely. V části poslední a stěžejní se budu věnovat 

možnostem uplatnění matematických modelů na zjišťování příčin požárů. V této části se 

pokusím aplikovat program Fire Dynamics simulator (FDS) na vybrané reálné požáry. 

Problematika zjišťování příčin vzniku požárů, stejně jako oblast matematického 

modelování požáru je značně obsáhlá, a proto není možné v omezeném rozsahu diplomové 

práce popsat jednotlivé části dopodrobna. Z tohoto důvodu bylo k jednotlivým kapitolám 

přistupováno pokud možno stručně a výstižně. 
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Rešerše  

Jak už jsem uvedl v úvodu, problematika zjišťování příčin požárů, stejně jako obor 

matematického modelování požáru jsou velmi obsáhlá témata. Obě oblasti již byly 

v minulosti několikrát využity při zpracování bakalářských, diplomových i disertačních prací. 

Také knižních zdrojů zabývajících se těmito obory je relativně dost. 

Při zpracování témata zabývajícím se zjišťováním příčin vzniku požárů jsem čerpal 

informace z velkého množství knih. V České republice není vydána publikace komplexně 

popisující technické postupy vedoucí k vyšetřování požárů, jakou je norma NFPA 921 

využívaná v USA. K vytvoření souhrnnému náhledu na danou problematiku je nutné čerpat 

ze specificky zaměřených knih. Při zpracování této práce pro mě byla velmi přínosná 

publikace z edice SPBI spektrum č. 78 [18], která stručně popisuje činnosti vykonávané 

prostřednictvím vyšetřovatelů požárů a seznamuje čtenáře s úkoly expertizních pracovišť. 

Dalším přínosným zdrojem informací mi byla diplomová práce [11] popisující metody 

vedoucí k určení doby vzniku požáru. Současně je v této práci popsána oblast zjišťování 

příčin požárů. Velice zajímavou a také přínosnou literaturou je bakalářská práce [10], 

zabývající se použitím služebního psa vycvičeného na detekování rezidují hořlavých kapalin 

na požářišti, za účelem zjištění úmyslného založení požáru. 

Ke zpracování tématu týkajícího se matematickým modelováním požáru mi značně 

posloužila publikace z edice SPBI spektrum č. 73 [32]. Toto skriptum seznamuje čtenáře se 

základy modelování požáru v uzavřených místnostech, s jednotlivými typy výpočetních 

programů a jeho možným uplatněním v praxi. Dalším zdrojem, zabývajícím se touto oblastí, 

který jsem využil, byla diplomová práce [31], jejímž cílem bylo porovnat velkorozměrovou 

fyzikální zkoušku (požár ložnice) provedenou Technickým ústavem požární ochrany 

s matematickým modelem v programu Fire Dynamics Simulator. 

Velkou část této diplomové práce zahrnuje modelování reálných požárů v programu 

FDS, za účelem demonstrování využití tohoto softwaru na obor zjišťování příčin vzniku 

požárů. Fire Dynamics Simulator je složitý program, pracující na výpočetní technologii CFD. 

K blízkému seznámení s tímto programem jsem využil manuál User’s Guide [22], vydaný 

Národní institutem pro normalizaci a technologii NIST. 
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1 Zjišťování příčin vzniku požárů 

Zjišťování příčin vzniku požárů (dále jen ZPP) je specifický obor, zabývající se oblastí 

požární ochrany, vykonávanou v rámci státního požárního dozoru. K této činnosti jsou z řad 

příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen HZS ČR) vyčleněni tzv. 

vyšetřovatelé požárů, zařazení na úseku prevence a civilní nouzové připravenosti krajského 

ředitelství HZS kraje nebo na oddělení prevence územního odboru HZS kraje. K výkonu této 

činnosti musí mít příslušník předepsanou odbornou způsobilost. Práce vyšetřovatelů požárů 

vyžaduje velké znalosti z široké oblasti vědních oborů. K úspěšnému určení příčiny vzniku 

požáru a skutečností s tím spojené je nutné znát nejen záležitosti požární ochrany, ale také se 

orientovat v oblasti stavebnictví, elektrotechniky, chemie a v neposlední řadě v právních 

předpisech. 

Hlavním cílem práce vyšetřovatelů požáru je objasnit příčinu a místo vzniku požáru. 

Tomuto však předchází soubor činností. Prvotní fází po příjezdu na místo požáru je 

shromáždění veškerých dostupných informací o průběhu požáru jak od zasahujících hasičů, 

tak od přihlížejících a náhodných svědků. V dalším kroku provede vyšetřovatel požáru 

ohledání místa požáru. Přitom předběžně stanovuje průběh možného rozvoje a verze 

případného místa vzniku požáru. [18] Následně je provedeno zdokumentování, zajištění stop 

na požářišti a odebrání potřebných vzorků k jejich pozdější analýze ve specializovaných 

pracovištích. U rozsáhlých požárů může vyšetřovatel povolat na místo požáru výjezdovou 

skupinu k zajištění stop a odběru vzorků. Vyšetřovatelé požáru také objasňují možné porušení 

právních předpisů a nařízení v oblasti požární ochrany.  

 

 

1.1 Statistika příčin vzniku požárů 

Jednou z činností vykonávanou vyšetřovateli požárů je shromažďování údajů spojených 

s vyšetřováním požárů. Tato data týkajících se požárů se evidují prostřednictvím programu 

statistického sledování událostí. 

Tyto údaje jsou později vyhodnocovány a do jisté míry lze preventivními kroky těmto 

rizikovým situacím vyústěných v požár, předcházet. Slouží také jako podklad pro vytváření 

statistických ročenek [7]. 

Na následujících grafech lze vypozorovat četnost vzniku požárů, usmrcených a 

zraněných osob a počet požárů podle příčiny jeho vzniku za uplynulých 10 let. 
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Graf 1 – Počet požárů za uplynulých 10 let 

 

V minulém kalendářním roce 2012 došlo ke 20 492 požárům. Přímé škody dosahují 

v součtu hodnoty 2 861 527 700 Kč. V průměru to tedy odpovídá 56 požárům denně s 

průměrnou škodou 139 641 Kč na každý požár. 

Při srovnání s rokem předešlým, kdy vzniklo 21 125 požárů, došlo k úbytku o 633 

požárů, avšak k nárůstu přímých škod na hodnotu 2 241 800 100 Kč. 

 

Graf 2 – Počet zraněných a usmrcených osob za uplynulých 10 let 
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Četnost počtu úmrtí osob při požárech v minulém roce mírně poklesl. V dlouhodobém 

měřítku odpovídá ze statistického hlediska průměrným hodnotám (viz graf 2).  Počet 

zraněných osob naopak vzrostl. Za pomocí hasičů bylo zachráněno 726 osob, 4 469 jich bylo 

před požárem evakuováno. 

 

Graf 3 – Souhrnný počet jednotlivých příčin vzniku požárů 

 

Příčinám vzniku požáru v minulém roce dominovaly technické závady s četností 2 766 

požárů. Druhou nejčetnější příčinou byla nedbalost (2 722 požárů). Relativně vysokých 

hodnot dosahovalo úmyslné zapálení (1 609 požárů). Podstatně nižších hodnot zaujímají 

požáry spojené s užíváním komínů a topidel (442 požárů), založení požáru dětmi do 15 let 

(178 požárů), požárů vzniklých v důsledku samovznícení (86 požárů), výbuchu (18 požárů) a 

manipulace s hořlavými látkami (11 požárů). 

 

1.2 Právní rámec ZPP 

Hasičský záchranný sbor České republiky v rámci státního požárního dozoru vykonává 

činnost zjišťování příčin požárů. Tento fakt je zakotven v zákoně o požární ochraně č. 

133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO) [1].  



6 

 

Dalším důležitým předpisem týkajícím se ZPP potažmo státním požárním dozorem je 

vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru [2], kterou se provádí některá ustanovení zákona o PO.  

Generální ředitelství HZS ČR vydalo pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 3/2011 [4], 

kterým se stanoví postup HZS ČR při zjišťování příčin vzniku požárů. 

Mezi HZS ČR a policií České republiky byla za účelem zajištění koordinovaného 

postupu při vyšetřování požárů uzavřena Dohoda o součinnosti Čj. PO-157/PRE-2005 [5]. 

Příslušníci HZS ČR jsou oprávněni při zjišťování příčin vzniku požáru vyžadovat od 

fyzických osob a podnikajících fyzických osob informace, vedoucích k zajištění základních 

úkolů na základě zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o 

změně některých zákonů [3]. 

 

1.3 Uvedení do problematiky procesů hoření  

Hoření 

Hoření je chemická reakce, při které dochází k uvolňování tepla a světla. K procesu 

hoření může dojít pouze při určitých podmínek a to v případě, že jsou přítomny 3 základní 

složky: 

 Oxidační prostředek 

 Hořlavá látka 

 Iniciační energie 

 

 

Obrázek 1 – Trojúhelník hoření 
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V případě, kdy je jedna ze složek z reakce odstraněna, dojde k přerušení této oxidačně-

redukční reakce. 

Průběh hoření je řetězová reakce a lze rozdělit do 3 základních fází. 

 Iniciace 

 Propagace 

 Terminace 

 

Ve fázi iniciace dochází působením tepla na přítomné látky ke štěpení jejich vazeb a tím 

vytváření radikálů. Následně ve stádiu propagace se takto vzniklé radikály účastní vlastní 

chemické reakce za vzniku dalších aktivních radikálů. Tato řetězová reakce probíhá do 

okamžiku terminace, kdy dochází k zániku radikálů. Toho je docíleno odebráním energie 

radikálům nebo spotřebováním reagující látky [12]. V praxi je této fáze dosahováno hašením. 

 

 

Plamen 

Charakteristickým projevem hoření je plamen s výjimkou bezplamenného hoření tzv. 

heterogenního hoření. Heterogenně hoří například koks nebo uhlí [13].  Plamenem se rozumí 

homogenní chemická reakce, která probíhá v plynné fázi.  

Z hlediska přípravy hořlavého souboru před samotnou chemickou reakcí hoření 

rozeznáváme dva plameny respektive procesy hoření: 

 Difuzní hoření 

 Kinetické hoření 

 

                      

Obrázek 2 – Pásma plamene 
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K difuznímu hoření dochází difuzí oxidačního prostředku a hořlavé látky do pásma 

hoření. U hoření kinetického je hořlavá látka spolu s oxidačním prostředkem smíšena ještě 

před samotným hořením. 

 

 

Požár 

S procesem hoření se můžeme setkat ve dvou formách, jako oheň a jako požár. Ohněm 

je myšleno lidmi řízené spalování hořlavého materiálu.  

 Požárem je definováno každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo 

zranění osob či zvířat nebo ke vzniku škod na majetku a životním prostředí. Požárem je 

označováno také hoření, při kterém vzniklo bezprostřední ohrožení osob, zvířat, majetku nebo 

životního prostředí. 

 

Požár v uzavřeném prostoru 

Rozvoj požáru je možné rozdělit na dva typy. Na požár řízený palivem, u něhož je 

oxidačního prostředku dostatek a hoření závisí na rychlosti pyrolýzy. Tento typ požáru je 

charakteristický především pro požáry na otevřeném prostranství. V uzavřeném prostoru 

probíhá pouze v počáteční fázi. Častějším typem požáru v uzavřeném prostoru je požár 

řízený odvětráním. Požár v uzavřeném prostoru je ovlivněn mnoha faktory. V prvé řadě 

závisí na množství a vlastnostech materiálu rozmístěném uvnitř, dále pak na geometrii 

místnosti a ventilačních parametrech. Tento typ požáru je tedy řízen množstvím přiváděného 

kyslíku. Hmotnostní tok vzduchu do prostoru místnosti s teplotou prostoru nad 300°C lze 

znázornit následující rovnicí [14]: 

 

005,0 HAma   

 

Kde am  hmotnostní tok vzduchu (kg.s
-1

) 

 0A  plocha otevřených otvorů (m
2
) 

 0H  výška otevřených otvorů 
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Při předpokladu, že ve vzduchu je přítomno maximálně 23 % kyslíku a spálením 1 kg 

kyslíku se uvolní 13,2 MJ tepelné energie, lze maximální uvolňování tepla při požáru řízeném 

odvětráním vyjádřit vztahem [14]: 

 

00518,1 HAQvent   

 

Kde ventQ  max. rychlost uvolňování tepla požáru řízeného odvětráním (MW) 

0A  plocha otevřených otvorů (m
2
) 

 0H  výška otevřených otvorů 

 

 Průběh samotného požáru lze znázornit křivkou vyjadřující závislost teploty na čase. 

Tuto křivku je možné rozdělit na 4 fáze průběhu požáru: 

 

1. Iniciace požáru 

2. Rozvoj požáru 

3. Plné rozvinutí požáru 

4. Dohořívání požáru 

 

 

Obrázek 3 – Průměrné teploty v závislosti na čase při rozvoji požáru 

 

 

V první fázi iniciace požáru musí být hořlavý materiál zahřátý na teplotu, při které 

dochází k tepelné degradaci tohoto materiálu. Dochází ke vzniku pyrolyzních produktů, které 
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jsou ve směsi se vzduchem iniciovány zdrojem zapálení ve formě plamene, jiskry, horkého 

povrchu nebo procesem samovznícení. 

Druhou fází je rozvoj požáru, při kterém se požár plošně šíří a zároveň dochází 

k prohořívání materiálu do hloubky. V podstropní části místnosti je vytvářena vrstva kouře 

oddělená od okolního vzduchu neutrální rovinou. Neutrální rovina postupem času klesá. 

V případě, kdy dojde k dosažení teploty vrstvy kouře cca 600 °C, nebo v případě dosažení 

hustoty tepelného toku 20 kW/m
2
 [14] dochází k jevu flashover, tedy celkovému vzplanutí. 

Ve fázi plně rozvinutého požáru dochází k ustálení rychlosti uvolňování tepla. Intenzita 

požáru a teplota prostoru dosahuje nejvyšších hodnot. Požár je v uzavřeném prostoru řízen 

odvětráním. V této fázi shoří cca 80 % veškerých přítomných hořlavých materiálů [15]. 

V poslední fázi dohořívání dochází postupně ke snižování teploty v prostoru a intenzity 

uvolňování tepla. Zároveň požár přechází z požáru řízeného odvětráním na požár řízený 

palivem. Nakonec požár končí vyhořením převážného množství hořlavého materiálu a 

poklesem teploty. 

 

1.4 Objasnění základních pojmů z oblasti ZPP 

 

V oblasti ZPP je využívána specifická terminologie. Ke správné orientaci v tomto oboru 

je nutné mít přehled alespoň o základních názvoslovích. 

 

Požár se základní evidencí [4]  

Jedná se o požár dále nedošetřovaný, který se pouze statisticky eviduje. Do této 

kategorie spadají požáry odpadů, demolic, vraků vozidel, vznícení potravin při vaření, požáry 

přírodních porostů či vznícení sazí v komíně v případě, kdy nedojde k usmrcení, zranění či 

ohrožení osob nebo nevznikne škoda na majetku a k rozšíření požáru. 

 

Za požár se nepovažuje 

Za požár, jehož definici naleznete v předešlé podkapitole, se nepovažuje [4]: 

 

 Hoření v rámci technologického procesu, které vzniká v důsledku očekávaných 

technologických podmínek, u něhož je zajištěno jeho zlikvidování a nedojde 

k rozšíření mimo stanovenou část technologie. 

 Fyzikální výbuch a výbuch výbušnin, u kterého nedojde k následnému hoření 
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 Žhnutí elektrické instalace v případě, kdy nedojde k rozšíření mimo instalaci 

 Hoření vinutí elektrických točivých strojů elektrickými iniciátory v případě, kdy 

nedojde k rozšíření hoření mimo prostor vinutí stroje 

 

 

Typy ohnisek 

V oblasti požární ochrany rozeznáváme celkem tři typy ohnisek požáru. [17] 

 

 Svědecké (neboli laické) ohnisko – jedná se o místo, na kterém je požár prvotně 

zpozorován svědky, je tedy podloženo výpovědí svědků 

 Kriminalistické ohnisko – jedná se o místo, kde došlo ke skutečnému vzniku 

požáru a z toho důvodu je jedním z hlavních zájmů vyšetřovatele požáru.  

 Požárnické ohnisko – jedná se o místo, na kterém probíhá nejintenzivnější 

hoření. Tento typ ohniska lze dále rozdělit na místní požárnická ohniska a 

izolovaná požárnická ohniska. U místního požárnického ohniska probíhá 

hoření v místě nahromaděného hořlavého materiálu v zóně hoření. 

Izolovaná požárnická ohniska vznikají sekundárně mimo zónu hoření 

místního požárnického ohniska. 

 

Jednotlivá zde uvedená ohniska se sobě navzájem svou polohou nemusejí rovnat. 

Především pak kriminalistické ohnisko s ohniskem požárnickým. 

 

 

Mezi časté příčiny vzniku požáru patří úmyslné založení. Důvody takovéhoto jednání 

jsou různé. Motivem žhářství je v mnoha případech msta, pyromanie, touha členů jednotek 

Sborů dobrovolných hasičů vyniknout při hasebním zásahu nebo zakrytí jiné trestné činnosti. 

Při tomto protizákonném jednání vedoucím ke vzniku požáru žháři využívají zapalovadlo a 

v převážné většině případů i akcelerant. 

 

Zapalovadlo je prostředek sloužící k samotné iniciaci hořlavých materiálů. Při použití z 

pohledu žháře vhodného zapalovadla, může tento prostředek shořet beze zbytku, a tím 

znesnadnit zjištění příčiny vzniku požáru. 
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 Dělí se na [16]: 

 Obyčejná – do této kategorie patří například svíčky, lampy, zápalky atd. 

 Mechanická (kombinovaná) – využívá se mechanického pohybu různých 

přístrojů k uvedení dvou reagujících látek do styku (např. prostřednictvím 

hodin se závažím atd.) 

 Chemická – principem je vyvolání chemické reakce v důsledku kontaktu dvou či 

více látek. (Příkladem může být sodík či draslík, který prudce hoří při 

kontaktu s vodou.) 

 Dálková – jak název napovídá, je uváděn do činnosti na dálku (např. elektrický 

palník, bleskovice, zápalnice) 

 

Akcelerant je hořlavá látka (kapalná, pevná nebo plynná) zajišťující rychlý rozvoj 

požáru. Ve většině případů je využito hořlavých kapalin, z důvodu jejich snadné dostupnosti. 

 

 

1.5 Spolupráce s dalšími subjekty při ZPP 

Práce vyšetřovatelů požárů na závažnějších požárech často vyžaduje spoluúčast 

některého z expertních pracovišť na jeho šetření. Mezi tyto pracoviště patří Technický ústav 

požární ochrany (dále jen TÚPO), který zpracovává odborná vyjádření a znalecké posudky 

vedoucích k prokázání skutečností vedoucích ke stanovení příčiny vzniku požáru. Dalším 

pracovištěm využívaným při ZPP jsou chemické laboratoře (dále jen CHL). Z řad Policie ČR 

lze využít obor kriminalistické techniky a expertíz Policie ČR (dále jen PČR), v závažných 

případech může PČR povolat Kriminalistický ústav PČR Praha [6]. Tyto pracoviště se však 

zaměřují především na objasnění trestné činnosti. U požárů s podezřením z úmyslného 

založení lze využít vycvičeného služebního psa k potvrzení nebo vyvrácení přítomnosti 

rezidují kapalných akcelerantů hoření na požářišti. 

 

 

1.5.1 Technický ústav požární ochrany 

 

Technický ústav požární ochrany je  organizační  součásti 

Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR se sídlem 

Obrázek 4 – Znak TÚPO 
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v Praze - Modřanech. Jde o akreditovanou laboratoř a je pro oblast požární ochrany 

autorizovaný pro znaleckou činnost. Dále se TÚPO vyjadřuje k návrhům norem, předpisů a 

dokumentů týkajících se certifikace, zkušebnictví, výzkumu a vývoje a dalších působností, 

souvisejících s oblastí požární ochrany. [8] 

 

Činnosti vykonávané TÚPO se člení na: 

 Oddělení požárně technických expertíz 

 Oddělení technických prostředků požární ochrany 

 Oddělení výzkumu a vývoje 

 Oddělení provozně ekonomické 

 Pracoviště autorizovaných výkonů 

 

Vyšetřovatelé požárů úzce spolupracují s oddělením požárně technických expertíz za 

účelem zjištění příčiny vzniku požáru. V případě nutnosti jsou příslušníci TÚPO schopni vyjet 

na místo požáru, kde provádějí podrobné šetření a odběr vzorků. Na těchto vzorcích, 

popřípadě vzorcích odebraných vyšetřovatelem požáru, následně provádějí laboratorní 

zkoumání. Pokud si to situace vyžádá, provádějí modelování požárů a jeho jevů a následně na 

základě tohoto zkoumání zpracovávají požárně technickou expertízu ve formě znaleckých 

posudků nebo odborných vyjádření. 

Svým odborným a technickým vybavením je TÚPO schopný na odebraných vzorcích 

stanovit a provést [9]: 

 Požárně technické charakteristiky látek (např. stanovením teploty vzplanutí 

hořlavých kapalin, teploty vznícení plynů a par, stanovením vznětlivosti pevných 

látek atd.)  

 Látkovou podstatu materiálu (např. chemickou analýzou akcelerantů hoření a 

hořlavých kapalin metodou GC-MS, chemickou analýzu tuhých látek, kapalin a 

plynů FTIR atd.) 

 Elektrotechnické zkoušky (např. stanovení přechodových odporů, izolačních 

odporů a další) 

 Modelové zkoušky 

 

K vybraným, v praxi využívaným analytickým metodám, se budu v další kapitole blíže 

věnovat. 
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1.5.2 Chemická laboratoř 

Chemické laboratoře vykonávají činnosti spojené jak s laboratorním zkoumáním dané 

látky ve stacionárních laboratořích, tak činnosti vykonávané prostřednictvím výjezdových 

skupin přímo na místě mimořádné události. Z tohoto hlediska jsou CHL s ohledem na 

přístrojové vybavení, činností na místě zásahu a předpokládané doby výjezdu předurčeny a 

rozděleny do dvou kategorií [9]: 

 Střední „S“ 

 Opěrná „O“ 

 

Území ČR je pokryto těmito CHL: 

 CHL Třemešná 

 CHL Kamenice 

 CHL IOO Lázně Bohdaneč 

 CHL Tišnov 

 CHL Frenštát pod Radhoštěm 

 

Chemické laboratoře jsou vybaveny přístroji sloužícími k analýze chemických látek 

všech skupenství a detekci a identifikaci radioaktivních látek. Také mají techniku, jako je UV 

spektrometrie, plynová chromatografie nebo IČ spektrometrie, vhodnou pro využití k požárně 

technickým expertízám pro účely ZPP. 

 

 

 

1.5.3 Využití služebního psa k detekci akcelerantů 

V roce 2005 byla mezi HZS ČR a PČR uzavřena Dohoda o součinnosti (viz kapitola 

2.2). Tohoto ustanovení lze využít k povolání služebního psa vycvičeného PČR k vyhledávání 

reziduí kapalných akcelerantů k požáru, u kterého je důvodné podezření z úmyslného 

založení. 

K úmyslnému založení požáru žháři nejčastěji využívají kapalných akcelerantů, 

především z důvodu snadné dostupnosti těchto látek a k tomuto účelu vhodných vlastností. Při 

rozlití dojde k vsáknutí těchto hořlavých kapalin do porézního materiálu. Navzdory 

probíhajícímu požáru a jeho následnému hašení v pórech materiálu zůstanou nepatrné zbytky 

tohoto akcelerantu. Této skutečnosti lze využít při jeho detekci.  
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Metoda detekce par hořlavých kapalin u služebního psa je založena na jeho vysoké 

citlivosti čichového aparátu přesahujících i limity dosud známých analytických metod. 

Úkolem psa je najít a označit místo s přítomností hořlavé kapaliny. Z tohoto místa je následně 

odebrán vzorek, následně jsou odebrány další 4 srovnávací vzorky, u kterých je přítomnost 

hořlavé kapaliny vyloučena. Psem je na takto odebraných vzorcích ověřena a tím potvrzena 

přítomnost akcelerantu v případě, kdy označí vzorek kontaminovaný hořlavou kapalinou [10]. 

Tento vzorek je dále podroben laboratornímu rozboru. 

Služební psi vycvičeni k detekci hořlavých kapalin můžou být využiti nejen ke zjištění 

místa s přítomností akcelerantu hoření, ale také k prověřování přihlížejících osob a tím 

odhalení pachatele žhářství. Na šatech a povrchu kůže zůstávají částice použité látky, kterou 

pes detekuje. Dalším využitím může být ověření “čistoty“ nářadí určených k odběru vzorků 

k zamezení jejich křížové kontaminace mezi vzorky. 

Obrázek 5 – Služební pes na požářišti [24] 

 

Úspěšnost detekce rezidují hořlavých kapalin služebními psy a dosahuje 93 až 97 %. U 

zbylých pár procent, kdy je místo označeno chybně, je příčinou právě zmiňovaná vysoká 

citlivost čichu psa a tím nemožnost ověření a potvrzení nálezu vzorku s přítomností hořlavé 

kapaliny v laboratoři. Druhou příčinou neúspěchu může být přítomnost specifických molekul 
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chemických sloučenin vzniklých při pyrolýze především plastů, které jsou shodné s některými 

z molekul hořlavé kapaliny [11]. 

Výcvik těchto psů je realizován ve výcvikových střediscích zakončen přesně 

definovanou zkouškou. 

 

1.6 Analytické metody 

Jak již bylo výše uvedeno, ke zkoumání stop odebraných z požářiště za účelem 

objasnění a prokázání příčiny vzniku požáru se využívá požárně technických expertíz. Tato 

činnost je vykonávaná za pomocí expertních pracovišť. Ty na základě provedené expertízy 

vypracují znalecký posudek, mající průkaznou hodnotu v trestním řízení. Analytických metod 

využívaných pro potřeby vyhotovení expertíz je mnoho. Pro vytvoření představy vám některé 

zajímavé metody přiblížím.   

 

Plynová chromatografie s hmotnostní spektroskopií (GC-MS) 

Plynová chromatografie je metoda, sloužící k separaci a analýze složitých směsí látek. 

V oblasti expertizní činnosti pro účely ZPP je využívaná především k objasnění přítomnosti 

hořlavých kapalin u odebraných vzorků. 

 

Obrázek 6 – Chromatograf Trace GC Ultra [25] 
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Plynový chromatograf dávkovaný vzorek zplyní, následně působením tepla a fyzikálně 

chemických dějů dojde k rozdělení vzorku na jednotlivá chemická individua. Ty jsou 

transportovaná do hmotnostního spektrometru [18]. Výsledkem této analýzy je 

chromatogram, ze kterého lze vyčíst přítomnost jednotlivých složek směsi. 

 

 

 

Obrázek 7 – Chromatogram [26] 

 

 

Každý pík na chromatogramu odpovídá jedné ze složek analyzované směsi a jeho 

poloha je uváděna retenčním časem. Výška a plocha píku udává koncentraci látky ve směsi. 

 

 

 

Fourier transformační infračervená spektroskopie (FTIR) 

Metoda FTIR se aplikuje v oblasti ZPP především na stanovení druhu materiálu 

pevných látek i v tepelně velmi degradovaném stavu. Měření je založeno na pohlcení různých 

vlnových délek infračerveného spektra analyzovaným materiálem a jeho interferenci. Při 

průchodu infračerveného záření vzorkem dochází ke změnám rotačně vibračních 

energetických stavů molekul v závislosti na změně dipólového momentu molekul [20]. 
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Obrázek 8 – Spektrometr Nicolet iS10 FT-IR [27] 

 

 

Výstupem této analytické metody je infračervené spektrum graficky zobrazené 

prostřednictvím energie vyjádřené v jednotkách absorbance (dekadický logaritmus 

1/transmitace), nebo procentech transmitace (propustnosti záření vzorkem) na vlnové délce 

dopadajícího záření (viz obrázek 9). Prostřednictvím knihoven infračervených spekter lze 

zkoumaný vzorek identifikovat. 

 

Obrázek 9 – Spektrum smrkového dřeva [28] 
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Rentgenová fluorescenční spektroskopie 

Rentgenová fluorescenční spektroskopie je nedestruktivní analytická metoda, využívaná 

ke stanovení druhu látek i ve velmi tepelně degradovaném stavu. Rentgenová fluorescence 

používá k excitaci proudu rentgenového záření. Ten je schopen vyrazit z vnitřního obalu 

atomu elektron. Místo po vyraženém elektronu zaplní jiný elektron z vyšší energetické 

hladiny, důsledkem čehož je přebytečná energie tohoto elektronu vyzářená v podobě fotonu. 

K přeskoku elektronů dohází kaskádovitě při přeskoku jednotlivých elektronů z vyšší na nižší 

orbitál [18]. Následkem toho je vyzářeno spektrum různých fotonů. Toto fluorescenční 

spektrum se využívá k identifikaci atomu s protonovým číslem vyšším než 11. Druh materiálu 

vzorku je určen prostřednictvím knihovny spekter. 

 

 

Obrázek 10 – Spectro Xepos 3 [29] 

 

1.7 Metodika vyšetřování 

K efektivnímu zjištění příčiny a doby vzniku požáru je nutné dodržet a splnit následující 

základní body vyšetřování [17]. 

 

 Zjistit okolnosti do okamžiku vzniku požáru 

 Zjistit místo vzniku požáru 

 Stanovit doby vzniku požáru 

 Stanovení a následné prověření verzí vzniku požáru 
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Dalšími povinnostmi vyšetřovatelů požárů je předběžně vyčíslit škody způsobené 

požárem a výši uchráněných hodnot při hasebním zásahu. Dále pak určit zda při požáru došlo 

ke zranění nebo usmrcení osob, případně zjistit zda došlo k porušení předpisů o požární 

ochraně. 

 

1.7.1 Zjištění okolností do okamžiku vzniku požáru 

Důležitým vodítkem k určení příčiny, místa a doby vzniku požáru je objasnění okolností 

předcházejících samotnému požáru. Ve většině případů souvisí příčina vzniku požáru 

s činností vykonávanou před jeho vznikem. Proto je při šetření klíčové shromáždit informace 

od náhodných svědků, zasahujících hasičů či samotných majitelů o průběhu požáru, případně 

si jimi nechat popsat situaci v době vzniku požáru. Jednou z důležitých okolností potřebných 

k určení správné příčiny vzniku požáru, je zjištění charakteru a využití požárem zasaženého 

objektu, rozmístění, účelu a vlastnostech předmětů umístěných uvnitř, výrobní technologii 

nebo vybavenosti požárně bezpečnostním zařízením a ostatními prvky. Veškeré takto 

vytěžené informace jsou při šetření velmi důležité, především s ohledem na značné poškození 

důkazního materiálu působením požáru.  

 

1.7.2 Zjištění místa vzniku požáru 

Zjištění místa kriminalistického ohniska je zásadní pro následné určení příčiny vzniku 

požáru. Činnost vedoucí k jeho určení je označována jako ohledání místa požáru a zahrnuje 

dvě fáze [19]: 

 Statické ohledání místa požáru 

 Dynamické ohledání místa požáru 

 

 

Statické ohledání místa požáru 

V této fázi si vyšetřovatel vytváří představu o pozici možného kriminalistického ohniska 

na základě charakteristických projevů rozvoje a šíření požáru. Požářiště se ponechává beze 

změn. Jedním ze zřetelných znaků kriminalistického ohniska je ohniskový kužel (viz obrázek 

11). Vedle stanovení hypotéz o možném místu vzniku požáru se prostor, ve kterém k požáru 

došlo, zdokumentuje, zaznamená se dispoziční řešení objektu, pozice předmětů rozmístěných 

uvnitř a kriminalistické ohnisko spolu s místy zasažených požárem. 
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Obrázek 11 – Ohniskový kužel [archív HZS ČR] 

 

 

Dalším základním bodem při ohledání požářiště je zajišťování důkazních materiálů. 

Proces zajišťování stop a vzorků je přesně definovaný postup a má zásadní vliv na výsledek 

provedeného laboratorního zkoumání [18]. Cílem odebírání vzorků je získat relevantní důkaz 

s průkaznou hodnotou o příčině a okolnostech vzniku požáru. Chyby, ke kterým dojde při 

odebírání těchto důkazních materiálů, jsou nevratné a mohou zpochybnit výsledek veškeré 

práce. Odebraný vzorek je na příslušném expertizním pracovišti podroben laboratornímu 

zkoumání. Na základě tohoto výsledku je zpracována požárně technická expertíza, pomocí níž 

je hypotéza o příčině vzniku požáru potvrzena nebo vyloučena. 

Při zajištění vzorku na požářišti je provedena jeho fotodokumentace. Ta se provádí 

v kontextu s okolním prostředím, následně podrobněji a detailně, v případě nutnosti 

s přiloženým měřítkem. Vzorky se fotografují s přiloženým číslem odpovídajícím číslu 

vzorku (viz obrázek 12). Při fotografování digitálním fotoaparátem je důležité mít v něm 

nastavené správné datum a čas. Do situačního plánku se zakreslí pozice vzorku s jeho 

identifikačním číslem.  
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Obrázek 12 – Vzorek s číslem [archív HZS ČR] 

 

 

Po odebrání důkazního materiálu je vzorek zabalen do ochranného a bezpečnostního 

obalu a je označen příslušnými bezpečnostními prvky. Takto zabalený vzorek je doplněn o 

údaje obsahující pořadové číslo, datum a místo odběru. Při odebírání důkazního materiálu je 

nutné zpracovat protokol o odběru vzorku (viz příloha C) Poslední dokumentací 

zpracovávanou v souvislosti s odběrem vzorku je protokol o předání a převzetí výrobku nebo 

vzorku. 

Důležitými faktory, ovlivňující samotný způsob odběru vzorku a typ obalu, do něhož je 

vzorek umístěn, [18] jsou jeho skupenství, těkavost, křehkost, tvar, hmotnost a sklon 

k samovznícení. 

 

 

Dynamické ohledání místa požáru 

Při dynamickém ohledání místa požáru jsou předměty nacházející především v oblasti 

předpokládaného kriminalistického ohniska přemísťovány [19], za cílem rekonstrukce 

rozmístění těchto materiálu před vznikem požáru. Tato činnost napomáhá k vytvoření 

představy o možných příčinách vzniku požáru a je možné tímto způsobem také vyloučit 

hypotézy o vzniku požáru. Je však zároveň dějem nevratným. V důsledku těchto úkonů hrozí 
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znehodnocení potenciálních vzorků a tím k jejich nenávratné ztrátě. Proto je důležité tuto 

činnost provádět obezřetně a systematicky, aby byla tato skutečnost co možná nejvíce 

eliminovaná.  

 

 

1.7.3 Stanovení a následné prověření verzí vzniku požáru 

Na základě zajištěných stop odebraných z požářiště nebo vytěžených informací od 

zúčastněných osob z řad hasičů, majitelů či náhodných svědků, jsou stanoveny verze 

možného vzniku požáru. Tyto hypotézy jsou následně potvrzeny nebo vyvráceny prověrkou 

těchto verzí pomocí výsledků požárně technických expertíz, výslechů, vyšetřovacích pokusů 

či jinými metodami. Úspěšné zjištění příčiny vzniku požáru závisí především na kvalitě 

získaných stop a na jejím správném vyhodnocení. 

 

 

1.7.4 Stanovení doby vzniku požáru 

Jednou z důležitých součástí šetření okolností spojených se vznikem požáru je stanovení 

doby jeho vzniku. Tento fakt je potřebný především při propojení příčiny vzniku požáru 

s konkrétní osobou, která úmyslně, nebo v důsledku nedbalostního jednání požár založila. Ke 

stanovení doby vzniku požáru je nutné znát kriminalistické ohnisko. Metody vedoucí ke 

zjištění doby vzniku požáru se dělí do těchto kategorií [11]: 

 

 Stanovení doby vzniku požáru na základě svědeckých výpovědí 

 Detekce doby vzniku požáru prostřednictvím technických systémů 

 Výpočtové metody 

 Odborný odhad 

 Vyšetřovací pokus 

 

 

Stanovení doby vzniku požáru na základě svědeckých výpovědí 

Tato metoda stanovení doby vzniku požáru je založena na výpovědích náhodných 

svědků nebo majitelů, kteří zpozorovali samotnou iniciaci požáru například prostřednictvím 

úderu blesku, vytvořením elektrického oblouku s následným vzplanutím hořlavých materiálů 
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nebo vyšlehnutím plamenů. Tento způsob určení doby vzniku požáru je velmi přesný. Je však 

potřeba přistupovat k tomuto typu svědeckých výpovědí obezřetně. Především v situaci, kdy 

má tato osoba prospěch z její deklarované příčiny a doby vzniku požáru. Příkladem může být 

požadování pojistného plnění nebo zakrytí nedbalostního jednání s následkem vzniku požáru. 

V případech, kdy se výpověď svědka nemusí zakládat na pravdě, je nutné o pravdivosti 

rozhodnout pomocí jiné metody stanovení doby vzniku požáru.  

 

Detekce doby vzniku požáru prostřednictvím technických systémů 

Touto metodou je doba vzniku požáru určena s velkou přesností. Zakládá se na detekci 

prostřednictvím požárně bezpečnostních zařízení, jako jsou elektrická požární signalizace a 

stabilní hasicí zařízení, nebo prostřednictvím prvků zabezpečovacích systémů např. 

kamerových systémů. U objektů vybavených tímto zařízením je většinou požár zpozorován 

v prvotní fázi rozvoje, díky čemuž je včas zlikvidován a tím je příčina vzniku požáru snáze 

zjistitelná. Bohužel těmito bezpečnostními prvky je vybaven velmi nízký počet objektů. 

 

Výpočtové metody 

Rozvoj požáru lze na základě zjednodušených matematických vztahů vyjádřit, a tím 

určit dobu vzniku požáru. K těmto základním výpočetním hodnotám patří například lineární 

rychlost šíření požáru či rychlost odhořívání. Mezi výpočetní metody využívané v praxi patří 

[11]: 

 Výpočet na základě požárního zatížení 

 Výpočet na základě lineární rychlosti požáru 

 Výpočet na základě rychlosti hmotnostního odhořívání dřeva 

 

Každá z těchto výpočtových metod je do určité míry zatížena statistickou chybou, 

z důvodu nutnosti odhadu jedné z proměnných. 

Do této kategorie lze zařadit také metodu matematického modelování požáru, založené 

na nasimulování rozvoje požáru v softwaru k tomuto účelu vytvořeném. Této problematice se 

hlouběji zabývám v dalších kapitolách. 

 

Výpočet na základě požárního zatížení 

Výpočet je založen na znalosti, odhadu nebo přibližném výpočtu požárního zatížení 

prostoru, ve kterém probíhal požár. Tímto výpočtem zjistíme dobu trvání požáru nebo dobu 
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do dosažení nejvyšší intenzity. Doba vzniku požáru se na základě tohoto výpočtu musí 

odhadnout. 

 

3 2

1

3 2

3,3

6,5

pt

pt




 

 

Kde p je požární zatížení místnosti nebo objektu [kg/m
2
] 

 t  celková doba trvání požáru [min] 

 1t  doba do dosažení nejvyšší intenzity požáru [min] 

 

 

Výpočet na základě lineární rychlosti požáru 

Tento výpočet vychází z rychlosti šíření plamenného hoření po povrchu hořlavého 

materiálu. V případě kdy není požár omezen stavebními konstrukcemi nebo prolukami, šíří se 

v kruhovém tvaru. Metodu lze aplikovat na požár na volném prostranství i v uzavřené 

místnosti, naopak nelze aplikovat na případ, kdy došlo v požárem zasaženém prostoru k jevu 

flashover. 
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Kde R je rádius plochy zasažené požárem [m] 

 v1 lineární rychlost šíření požáru [m/min] 

 t1 doba rozhořívání, v literatuře je označována v rozmezí 3 až 10 minut a má

  poloviční lineární rychlost šíření požáru 

 t2 doba volného rozvoje požáru, tedy doba do započetí hasebních prací 

 t3 doba rozvoje požáru v průběhu hasebních prací do lokalizace požáru, v tomto

  čase se považuje lineární rychlost šíření požáru za poloviční 
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Rozvoj a plošné šíření požáru není v celé délce jeho trvání konstantní. Pro zjednodušený 

výpočet je složen z doby rozhořívání, doby volného rozvoje a v případě nutnosti zpřesnění 

výpočtu je doba volného rozvoje zvýšena o dobu rozvoje požáru v době provádění hasebních 

prací. 

 

 

Výpočet na základě rychlosti hmotnostního odhořívání dřeva 

Výpočet je založen na mechanismu odhořívání dřevního materiálu. Na základě známé 

rychlosti hmotnostního odhořívání dřeva jsme schopni určit dobu jeho hoření. Podle vlastností 

a předpokládané požární odolnosti prvku můžeme stanovit průměrnou rychlost odhořívání 

dřeva. U prvků s požární odolností do 20 minut je přibližná hodnota průměrné rychlosti 

odhořívání rovna 0,7 mm/min. Prvky s požární odolností nad 20 minut mají rychlost 

odhořívání 0,6 mm/min. 
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Kde vv je rychlost odhořívaní dřeva [mm/min] 

 x hloubka odhoření dřevěného prvku 

 trozh čas, za který se dřevěný prvek zahřeje na teplotu vznícení  

 

 

Této výpočtové metody lze využít pouze v případě, kdy se v blízkosti kriminalistického 

ohniska nachází některý z dřevěných prvků. 

 

 

Odborný odhad 

Tato metoda je nejčastěji používanou. Je nejjednodušší, nejrychlejší a její přesnost je 

založena na zkušenostech vyšetřovatele požáru. Při určování doby vzniku požáru je 

zohledňováno mnoho faktorů. Na základě svědeckých výpovědí lze určit časový rozestup 

možné doby vzniku požáru. Důležité je zohlednit místo vzniku a rozvoje požáru (uvnitř, vně 

budovy), meteorologickou situaci, druh hořícího materiálu nebo projevy tepelného působení 
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na stavební konstrukce. Na základě těchto a mnoha dalších faktorů lze odhadnout rychlost 

rozvoje požáru a tím i dobu jeho vzniku.  

 

 

Vyšetřovací pokus 

Při této metodě je cílem navodit podmínky před vznikem požáru s mechanismem 

iniciace totožných předmětů jako tomu bylo v reálném případě. Uvedením iniciačního 

mechanismu do provozu se sleduje průběh pokusu. Na základě dynamiky rozvoje požáru se 

buď potvrdí, nebo vyvrátí stanovené hypotézy vzniku požáru a určí doba jeho vzniku. Tato 

metoda je nejčastěji aplikovaná na oblast elektrických spotřebičů. Pokusy tohoto typu se 

neprovádějí s cílem sledovat celý průběh a dynamiku požáru. Simuluje se pouze počátek 

vzniku požáru. V České republice i v zahraničí již byly provedeny velkorozměrové zkoušky 

celých objektů. Výsledky těchto zkoumání jsou cennými podklady při stanovování 

pravděpodobného rozvoje požáru. 

 

 

 

 

1.8 ZPP ve světě 

Činnost vyšetřování příčin požárů ve světě vykonávají vyšetřovatelé požáru působícím 

jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. Nejčastěji to však jsou zaměstnanci požárních 

sborů, policejních oddělení nebo federálních agentur. Vyšetřovatelé působících v soukromém 

sektoru jsou zaměstnanci pojišťoven, advokátních kanceláří nebo firem a organizací, jako je 

National Fire Protection Association (NFPA) [21]. 

Vyšetřování požárů se ve Spojených státech amerických řídí normou NFPA 921. Jedná 

se o návod pro vyšetřování požárů a výbuchů, jejímž cílem je vytvořit pokyny a doporučení 

pro systematické zkoumání požárů a výbuchů s následným správným analyzováním okolností 

vzniku a šíření požáru. Tato norma je jediná komplexní příručka zabývající se technickými 

postupy v oblasti ZPP. Metodika je využívaná nejen v USA ale i v některých Evropských 

zemích (např. Polsku, severských státech). Do budoucna se počítá se zavedením postupů 

plynoucích právě z této normy i v ČR [9]. 

Pro účely laboratorního zkoumání vzorků odebraných z požářiště jsou ve světě 

využívány především laboratoře státních univerzit a soukromé laboratoře. V USA je pro tyto 

účely využívána např. The ATF Fire Research Laboratory. 
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Jednou z metod, která ve velké míře napomáhá k objasnění úmyslného založení požáru, 

je využití služebního psa k nalezení rezidují hořlavých kapalin na požářišti. Takto vycvičení 

psi jsou k tomuto účelu využíváni především v USA, kde taky tato metoda vznikla. Poprvé 

byla použita v roce 1986. Pro vysokou úspěšnost tímto způsobem detekovaných akcelerantů 

hoření byla metoda rozšířena do Austrálie a mnoha zemí Evropy, včetně České republiky. 
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2 Matematické modelování požárů 

Požární modelování se snaží popsat a co nejlépe vystihnout průběh požáru. Modely lze 

rozdělit dle funkčního principu na matematické a fyzikální modely požáru. Fyzikální modely, 

které tvoří zkoušky prováděné ve zkušebnách, kdy se snažíme za zjednodušených podmínek 

simulovat vývoj požáru, nebudou předmětem této části práce. Matematické modely sestávají 

ze soustavy matematických rovnic, které se snaží vystihnout jevy ve vztahu k požáru. Na tyto 

modely se nyní práce zaměřuje. 

Pro správné pochopení [30] je důležité nejprve krátce shrnout základní informace o 

matematických modelech a procesu jejich tvorby všeobecně. Matematický model je abstraktní 

model, který se užívá v matematickém jazyce k popisu systému, a je definován jako 

reprezentace základních aspektů existujícího systému nebo systému, který chceme 

zkonstruovat. Existují v mnoha formách, jsou to například dynamické systémy, statistické 

modely, diferenciální rovnice nebo teoretické modely. Tyto a další typy modelů se mohou 

překrývat a zahrnovat různé abstraktní struktury.  

Matematický model obvykle popisuje systém pomocí proměnných a souboru rovnic, 

které stanovují vztahy mezi proměnnými. Proměnné mohou nabývat prakticky všech hodnot 

jako například reálná čísla, celá čísla, booleovských hodnot nebo řetězce. Tyto proměnné 

reprezentují vlastnosti systému, mají podobu naměřených systémových výstupů, signálů, 

časových údajů, počtů apod. Matematické modely nám dávají výsledky, které jsou obyčejně 

numerické a často mohou být srovnány s pozorovatelnými výstupy fyzikálních systémů.  

  

Matematické modely požáru se dělí do dvou hlavních skupin na deterministické a 

pravděpodobnostní. První z nich vychází z fyzikálních a chemických závislostí, kdy základem 

slouží diferenciální rovnice zachování hmoty a energie, popřípadě rovnice zachování 

hybnosti, pokud se jedná o složitější požární scénář. Pravděpodobnostní modely nejsou přímo 

řízeny [31] těmito závislostmi, které charakterizují chování požáru, ale využívá se již 

získaných statistických pravděpodobností o možnosti vzniku a následném vývoji požáru. 

Základní rozdělení modelů je znázorněno na obrázku 13. 
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Obrázek 13 – Přehled modelů požáru [35] 

 

 

2.1 Pravděpodobnostní modely požáru 

Pravděpodobnostní modely čerpají a také formují statistické předpovědi o možném 

vzniku a následném vývoji požáru. Teorie pravděpodobnosti zkoumá matematické modely 

náhodných pokusů, při kterém se sleduje průběh požáru v čase. Náhodným pokusem pak 

rozumíme činnost, kdy jsou ne zcela jednoznačně stanoveny počáteční podmínky a lze je 

neomezeně opakovat. Při tomto opakování avšak nedosáhneme stejných výsledků. Požár 

namodelovaný pomocí pravděpodobnostního modelu nebude nikdy probíhat dvakrát zcela 

stejným způsobem. V pravděpodobnostním matematickém modelování rozlišujeme tři 

základní druhy – síťový, statistický, simulační.  

Síťový model je jednak grafické zobrazení cesty nebo směru, kterým může informace 

(stav požáru) vést nebo se pohybovat z jednoho k dalšímu. Jednak jsou to události popisující 

proces požáru – efektivnost hasicích systémů, požární detekce, pasivních protipožárních 
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systémů apod. Přechod z jednoho stavu do druhého je určen uživatelem přiřazenými 

pravděpodobnostmi založenými na statistických datech, inženýrském ohodnocení nebo 

kombinaci obou metod. V některých případech jsou tyto pravděpodobnosti brány jako 

konstanty, v jiných modelech mohou být pravděpodobnosti funkcí času. 

Statistické modely zahrnují popis náhodných jevů vhodným pravděpodobnostním 

rozdělením určených na základě statistických dat. Příkladem může být odezva požárně 

bezpečnostních zařízení na vzniklý požár. Nejpoužívanější statistický model je Poissonovo 

rozdělení.  

Simulační modely vznikly propojením deterministických a pravděpodobnostních 

modelů. Popisují počítačové simulace, kdy při různém nastavení podmínek, zkoumáme 

ovlivnění výsledků. 

 

2.2 Deterministické modely požáru 

Deterministické modely požáru na rozdíl od modelů pravděpodobnostních nesledují onu 

míru pravděpodobnosti, s jakou k požáru může dojít, ale řeší již konkrétní fyzikální a 

chemické podmínky určující průběh a výsledky požáru, tzv. požární scénáře. Rozsah 

deterministických modelů [32] je široký, od jednoduchých, majících závislost pouze na 

několika fyzikálních veličinách, až po modely značně složité, popisující požár v jedné nebo 

i několika místnostech. V technické praxi se nejvíce používají dvě skupiny - zónové modely 

a modely typu pole (CFD), viz. Obrázek 14. 

 

 

Obrázek 14 -  Porovnání zónového modelu s modelem typu pole [34] 
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2.2.1 Zónové modely požáru 

 Zónové modely jsou v praxi nejpoužívanějším a nejběžnějším typem modelů, které 

dokážou předpovídat rozvoj požáru v uzavřeném prostoru a vyjadřují jeho ideální průběh. 

Zónový model je název pro numerické řešení rozvoje teploty plynů v čase integrací 

obyčejných diferenciálních rovnic, které vyjadřují zachování hmoty a energie v každé vrstvě 

(zóně) požárního úseku. Je založen na předpokladu rovnoměrné teploty plynů v každé vrstvě. 

Pomocí zónových modelů lze, kromě rozvoje teploty plynů v čase, rovněž určit rozvoj teploty 

okolních konstrukcí nebo únik plynů otvory obvodových konstrukcí [33]. 

Zónové modely se zpravidla dělí na jedno či dvouzónové, závislé na typu řešené úlohy. 

Rozsah použití dvouzónového modelu je zaměřen především na fázi před celkovým 

vzplanutím. Pro předpověď rozvoje teplot u plně rozvinutého požáru je vhodnější použít 

jednozónový model. Základním principem u těchto modelů je rozdělení místnosti při požáru 

na dvě homogenní zóny nebo vrstvy, kde každá vrstva má stejnoměrnou hustotu, teplotu a 

koncentraci plynů.  Horní vrstvu tvoří zplodiny hoření požáru a dolní vrstva, která je 

ochlazována přívodem přisávaného vzduchu přes otvory objektu. 

Jak již bylo v úvodu kapitoly o zónových modelech zmíněno, základem slouží 

diferenciální rovnice zachování hmoty a energie mezi dílčími vrstvami. Zónové modely 

obvykle řeší otázku teploty horké vrstvy, polohy rozhraní mezi horkou a studenou vrstvou a 

výměnu plynů s okolím přes otvory. Existují i modely řešící specifické problémy, např. doba 

reakce sprinklerových hlavic apod.  

Zónové modely používají k popisu prostoru zpravidla dva kontrolní objemy, což 

zjednodušuje jejich řešení. Hardwarové požadavky tudíž nejsou velké, a proto jsou modely 

často používané. Nehodí se však pro výpočet tunelů, šachet a podobných prostor, kde 

převažuje jeden rozměr.  

 

Zjednodušení modelu požáru pro modelování 

Počátek rozvoje požáru se vztahuje nejčastěji ke zjednodušenému zdroji hoření, který je 

umístěn na podlaze místnosti, a z něhož stoupá sloupec zplodin hoření ve tvaru kužele, viz 

Obrázek 15. 
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Obrázek 15 – Reálné zobrazení rozvoje požáru v porovnání se zjednodušeným modelem 

 

  

V reálných podmínkách ovlivňuje rozvoj požáru mnoho faktorů. Dochází k odklonu 

sloupce zplodin hoření vlivem proudů vzduchu vzniklých před požárem nebo vyvolaných 

samotným požárem. Díky tomuto odklonu dochází k lepšímu promísení se studenějším 

vzduchem a k poklesu teplot zplodin hoření. Může docházet i k dalším tvarovým deformacím, 

které mohou vzniknout z jiných příčin (vliv stavebních konstrukcí, vzduchotechnické 

zařízení). V zónových modelech je ale potřeba zjednodušení, kdy zanedbáváme odklon 

vzestupného proudu zplodin hoření. Sloupec hoření má po zjednodušení tvar převráceného 

kužele a horká kouřová vrstva má vodorovné rozhraní.  

 

Termodynamický popis dvouzónového modelu 

 Jak již bylo zmíněno, uzavřený prostor lze rozdělit na dva kontrolní objemy (horní a 

dolní vrstva) viz. Obrázek 16 , pro které se sestavují rovnice zachování energie, hmoty a 

výměny chemických látek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 – Rozdělení prostoru do dvou kontrolních objemů 
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Při vysokých teplotách požáru [32] se chování plynů blíží tzv. ideálním plynům. Rovnici 

se stavovými veličinami plynů horní a dolní vrstvy lze na počátku psát takto: 

  p = ρ.R.T = ρl.R.Tl = ρu.R.Tu 

  m = ρ.V 

kde  p    je charakteristický tlak posuzovaného prostoru (Pa) 

 ρ hustota plynu v posuzovaném prostoru (kg.m
-3

) 

 T teplota plynu v posuzovaném prostoru (°C) 

 R plynová konstanta (J.mol
-1

.K
-1

) 

 m hmotnost plynu v posuzovaném prostoru (kg) 

 V  objem plynu v posuzovaném prostoru (m
3
), V = Vl + Vu 

Indexy: u – horní vrstva (upper layer), l – dolní vrstva (lower layer) 

 

Výpočet teplotních a tlakových podmínek v dílčích vrstvách je dán následujícími 

stavovými rovnicemi: 

  pl.Vl = ml.Rl.Tl 

  pu.Vu = mu.Ru.Tu 

 

Rovnováha hmoty plynů vrstev 

 Rovnici zachování hmoty [31] lze pro každou vrstvu vyjádřit: 

  0
1




n

j

jm
dt

dm
  

   



3

1j

fegj mmmm   

Kde   m   je  hmotnost (kg) 

 
dt

dm
 rychlost změny hmoty plynů (kg.s

-1
) 

 jm  hmotnostní tok směsi proudící přes kontrolní průřez (kg.s
-1

) 

 gm  hmotnostní průtok spalin z ventilačního otvoru (kg.s
-1

) 

 em  hmotnostní tok vzduchu proudící do požár. kužele vlivem směšování (kg.s
-1

) 

 fm  rychlost uvolňování paliva (kg.s
-1

) 

Rychlost uvolňování paliva lze zanedbat, protože je nepatrná oproti ostatním rychlostem 

hmotnostního množství plynů. Pokud se však stanovuje hmotnostní podíl složek plynů 
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z příslušného paliva, potom se tento člen zadává při definování vlastností vložených 

hořlavých objektů. 

 

Rovnice zachování energie 

Rovnici energetické rovnováhy [32] pro každou vrstvu lze vyjádřit: 

dt

dV
pQhmhmhm

t

udm l

lllellaa

ll      pro dolní vrstvu 

dt

dV
pQhmhmhm

t

udm u

uuuuleff

uu     pro horní vrstvu 

 

Kde 
t

udm ll  je rychlost změny vnitřní energie v dolní vrstvě (J) 

 
t

udm uu  rychlost změny vnitřní energie v horní vrstvě (J) 

 ul,uu  vnitřní energie dolní vrstvy a horní vrstvy (J.kg
-1

) 

 hl  entalpie dolní vrstvy při teplotě Tl (J.kg
-1

) 

 hu  entalpie dolní vrstvy při teplotě Tu (J.kg
-1

) 

 ha  entalpie přisávaného vnějšího vzduchu při teplotě Ta (J.kg
-1

) 

 hf  entalpie paliva při teplotě Tf (J.kg
-1

) 

 lQ   čisté teplo přenesené do dolní vrstvy (W) 

 uQ   čisté teplo přenesené do horní vrstvy (W) 

dt

dV
p l

l ,
dt

dV
p u

u  množství práce vykonané tlakovými silami při pohybu na rozhraní obou 

vrstev 

 

Rovnice zachování hybnosti 

Oproti modelům typu pole se v zónových modelech zcela zanedbává zákon o zachování 

hybnosti, proto nejsou způsobilé odhadnout rychlost plynů nebo působení hybnosti na rozvoj 

Fire Plume. 
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2.2.2 Modely typu pole 

Nejrozšířeněji numerickou metodou využívající modelů typu pole jsou algoritmy 

dynamického proudění kapalin CFD modely „Computational Fluid Dynamics Models“. Tyto 

modely využívají pro modelování požáru rovněž základní rovnice zachování a přenosu 

energie, hmoty a hybnosti. Simulovaný prostor rozděluje do trojrozměrné výpočetní sítě, tzn., 

že rozdělíme objem místnosti na velký počet kontrolních objemů (trojrozměrných krychliček 

či kvádrů). Základem CFD modelů [31] tvoří prostorové, nestacionární, nelineárně parciálně 

diferenciální rovnice tzv. Navier-Stokesovy rovnice. 

Průběh simulace řeší pohyb kouře a tepla mezi jednotlivými kontrolními objemy. 

Zatímco u zónových modelů jsou stejné vlastnosti pro jednotlivé vrstvy,  u modelu typu pole 

jsou konstantní vlastnosti pro každou buňku. Tím pádem je znázornění požáru mnohem 

přesnější. Na druhou stranu jsou na uživatele kladeny mnohem vyšší nároky na znalost dané 

problematiky. Nevýhodou jsou také vstupní požadavky na hardware a výpočet může být 

velice zdlouhavý (hodiny, dny).  

 

Výpočtová oblast 

Výpočtovou oblastí je prostor, ve kterém program provádí veškeré výpočty sledovaných 

veličin. Výpočtová oblast je definovaná tvarem, velikostí, počtem kontrolních objemů a 

počátečními podmínkami.  

Rozdělením výpočtové oblasti na konečný počet kontrolních objemů vzniká síť (viz. 

Obrázek 17), označovaná jako Numerical Grid nebo MESH. Výpočtová oblast pokrytá sítí je 

základem matematického modelování. Kontrolní objemy v matematických modelech typu 

pole se pohybují v řádech statisíců. Počet kontrolních objemů ovlivňuje jak kvalitu výpočtu, 

tak i rychlost provedeného výpočtu [32].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 – Ukázka výpočtové oblasti v programu SmartFire 



37 

 

 

2.3 Popis vybraných programů 

Programů určených k matematickému modelování požárů je nespočet. Značný počet, 

především programů typu pole, je však zpoplatněných. Proto se do popředí zájmu řadí 

především neplacené freewarové programy. Příkladem komerčně využívaných programů je 

například Fluent nebo SmartFire. 

FLUENT je moderní CFD program umožňující komplexní řešení úloh z oblasti 

proudění a spalování. Řešit je možno vnitřní i vnější obtékání, v laminární i turbulentní 

oblasti, výpočty vícefázového proudění, proudění s volnou hladinou i chemickými reakcemi 

(například hoření) spolu s přenosem tepla. Program umožňuje jak stacionární, tak i 

nestacionární analýzu 2D i 3D problémů a následnou kvalitní vizualizaci výsledků. 

SMARTFIRE je matematický model typu pole, který je schopen simulovat horké, 

turbulentní a stoupající toky plynů v libovolně velkém a členitém objektu, např. ve stavebních 

objektech, lodích, letadlech. 

K nejčastěji využívaným programům však patří The Consolidated Model of Fire and 

Smoke Transport (CFAST) a Fire Dynamics Simulator (FDS) [22]. V následujících 

podkapitolách se vám pokusím vytváření matematického modelu přiblížit. Vytváření modelu 

je popsáno u obou programů rozsáhlými uživatelskými příručkami. Proto bude následující 

text co možná nejvíce zestručněn. 

 

2.3.1 CFAST 

Nejrozšířenější zónový model požáru CFAST, sloužící pro modelování požáru a pohybu 

zplodin hoření, používají požární vyšetřovatelé, inženýři, architekti a bezpečnostní pracovníci 

pro simulaci dopadu již vzniklých i možných potenciálních požárů v bezpečnosti staveb. 

 

Vytváření modelu v CFASTu je složeno z několika základních kroků: 

1. Nastavení simulace 

2. Zadání okolních podmínek 

3. Zadání geometrie prostoru 

4. Vytvoření ventilačních otvorů 

5. Nadefinování hořlavých předmětů  

6. Umístění čidel / detekce a hašení požáru 
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V prvních dvou krocích je do programu zadána celková doba simulace spolu s četností 

ukládání dat. Následně je nutné zadat vstupní údaje o teplotě, tlaku a vlhkosti vnitřního a 

vnějšího prostředí, v případě potřeby rychlost a směr větru. 

Ve třetím kroku je zapotřebí nadefinovat rozměry místností spolu s materiálovým 

složením konstrukcí. 

 

 

Obrázek 18 – Vizualizace objektu v programu Smokeview 

 

 

V kroku čtvrtém jsou místnosti s vnějším prostředím nebo vzájemně mezi sebou 

propojeny otvory. U těchto otvorů lze časově nastavit jejich stav (otevřeno/uzavřeno), 

simulujících rozbití okenních výplní, otevření dveří atd. 

V pátém kroku jsou v programu nadefinované fyzikálně-chemické a požárně technické 

charakteristiky hořlavých předmětů (viz obrázek 19) které se následně umístí do prostoru 

místností. Jedná se o samostatné objekty, u nichž je nastaven průběh rychlosti uvolňování 

tepla, rychlost úbytku hmoty, výšky a plochy paliva. Iniciace předmětu je vymezená časem, 

teplotou povrchu předmětu nebo dopadajícím tepelným tokem. 
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Obrázek 19 – Definování hořlavých předmětů 

 

Do prostoru místnosti je možné vkládat tzv. tagerty, což jsou měřící místa 

zaznamenávající čistý tepelný tok a teplotu. Dalším prvkem, který program umožňuje je 

nadefinování hlásičů požáru a hašení pomocí sprinklerových hlavic. 

Vygenerovaná data se následně vizualizují prostřednictvím programu Smokeview. 

 

Program CFAST má z hlediska členitosti nadefinovaného prostoru a z hlediska 

množství prvků v něm umístěných své limity. Je omezen maximální dobou simulace, 

množstvím místností, hořlavých předmětů, počtem targetů a dalšími omezeními. 

 

2.3.2 FDS 

FDS je software pro komplexní simulaci rozvoje požáru. Program je schopný 

nasimulovat veškeré děje doprovázející požár, jako je sdílení tepla, šíření plamene po 

povrchu, šíření kouře, aktivaci a hašení požáru sprinklerovými hlavicemi a mnoho dalšího. 

Spolu se simulací rozvoje požáru lze u verzí programu s modulem FDS + EVAC nasimulovat 

evakuaci osob z objektu. 

Vytváření modelu v FDS je realizováno za pomocí poznámkového bloku, ve kterém 

jsme souborem příkazů schopni nadefinovat rozměry místností, vlastnosti předmětů, 

konstrukcí a kinetiku rozvoje požáru. Druhou možností vytváření modelu je využití 

licenčního programu PyroSim [23]. Prostřednictvím příjemného uživatelského prostředí je v 

PyroSimu tvorba modelu značně usnadněna. Tyto vstupní soubory vytvořené v textovém 

editoru nebo PyroSimu jsou zpracovány programem FDS. K vizualizaci vygenerovaných dat 

program využívá software Smokeview (viz obrázek 21).  
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Jak už bylo zmíněno, ve srovnání s programem CFAST je tvorba modelu v FDS 

složitější a lze ji rozdělit na tyto kroky: 

1. Pojmenování simulovaného scénáře a nastavení parametrů simulace 

2. Nastavení výpočtové oblasti 

3. Nadefinování materiálů a jejích vlastností 

4. Nadefinování „povrchů“ – složení jednotlivých konstrukcí a předmětů 

5. Vytvoření konstrukcí, otvorů a jejích výplní 

6. Vytvoření předmětů umístěných v prostoru 

7. Vytvoření zdrojů požárů 

8. Vytvoření prvků požárně bezpečnostních zařízení – kouřové hlásiče, sprinklery 

9. Vytvoření prvků zaznamenávajících měřitelné veličiny – různá čidla, sledování 

statistických údajů (maximální, minimální, průměrná teplota atd.)  

 

 

V prvním kroku je do textového editoru zadáno pojmenování scénáře, následně je 

nastavena doba simulace, teplota prostředí a jeho vlhkost. 

Dalším krokem je nastavení výpočtové oblasti tzv. MESHů. Jak už bylo výše uvedeno, 

k výpočtu dochází v jednotlivých buňkách tvořící síť celého prostoru (viz obrázek 20). Aby 

tedy k výpočtu mohlo dojít, musí se nadefinovat rozměr (v osách x, y, z) této sítě a množství 

buněk v něm obsažených. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20 – Výpočtová oblast 
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Se zvyšující hustotou této sítě je zvyšována přesnost výpočtů. Zároveň však narůstá čas 

celkového výpočtu. 

Dalším krokem je nadefinování materiálů použitých v modelu. Materiálu je přiřazen 

identifikační název, tepelná vodivost, měrné teplo, hustota a emisivita. 

Následujícím krokem je vytvoření struktury povrchů, které budou následně přiřazeny 

k jednotlivým konstrukcím a předmětům. Povrch je opět označen identifikačním názvem a 

jsou mu přiřazeny jednotlivé dílčí vrstvy o příslušné tloušťce složené z předem 

nadefinovaných materiálů. Dále je povrchu přiřazeno množství uvolňovaného tepla, rychlost 

rozhořívání a iniciační energie. Druhá možná cesta nadefinování hoření materiálů je za 

pomocí členů Arrheniovy rovnice. 

Dalším krokem je vytvoření stavebních konstrukcí s otvory a případně jejími výplněmi. 

Vytváření geometrie těchto konstrukcí je realizováno prostřednictvím zadávání souřadnic. 

Stejným způsobem se vytvářejí a definují předměty umístěné v místnostech. 

K iniciaci hořlavých materiálů se využívá prvku VENT, ke kterému je přiřazen typ 

povrchu Burner. Jedná se tedy o hořák, definovaný rychlostí uvolňování tepla. 

Nadefinování požárně bezpečnostních zařízení je provedeno přiřazením vlastností těmto 

prvkům a umístěním pomocí souřadnic do prostoru místností. 

 

Program dává uživateli širokou škálu možností sledování a následného vyobrazení 

měřitelných dat vizualizací softwarem Smokeview nebo prostřednictvím grafů. 

 

 

Obrázek 21 – Vizualizace požáru v programu Smokeview 



42 

 

3 Využití matematického modelování při ZPP 

Do oblasti zjišťování příčin požárů postupem času pronikají moderní metody založené 

na technologickém pokroku dnešní doby. Vedle využití moderních metodických postupů a 

expertizních metod vedoucích k objasnění příčiny vzniku požáru, lze využít, jako podpůrný 

prostředek při šetření, matematické modelování požáru. 

Oblast matematického modelování požárů je využívána především k návrhu a ověření 

požární bezpečnosti staveb. Druhou možností využití je nasimulování rozvoje požáru za 

účelem zpětného zjištění okolností, spojených se vznikem a rozvojem požáru při zjišťování 

jeho příčiny. [32] V České republice se matematické modelování využívají hlavně 

k projektování silničních a železničních tunelů. 

 

3.1 Využívání modelování požárů u HZS ČR 

Za účelem zjištění dosavadního využívání matematického modelování požárů pro účely 

ZPP jsem prostřednictvím GŘ HZS ČR rozeslal na jednotlivé územní odbory Hasičských 

záchranných sborů kraje dotazník, týkající se využitím těchto programů v praxi. Výsledky 

průzkumu jsou následující (viz graf 4). 

 

 

Graf 4 – Využití matematického modelování 
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Zpětné odezvy se mi dostalo celkem z 34 územních odborů. Souhrn výsledků naleznete 

v příloze B.  

Z průzkumu vyplývá, že převážná většina vyšetřovatelů nevyužívá žádný z programů 

určených k matematickému modelování požáru. Výjimkou jsou pouze čtyři územní odbory. 

Jedná se o jeden ÚO Plzeňského kraje, kde využívají program CFAST. Dále pak je využíván 

v Pardubickém kraji program FDS a CFAST. V kraji Vysočina „omezeně FDS“ a 

v Moravskoslezském kraji taktéž program FDS. 

Na jednom z územních odborů kraje Vysočiny je program FDS používán v oblasti 

stavební prevence k ověření evakuace, odstupů, odvětrání, a dalším účelům. 

Proškolování příslušníků HZS ČR zabývajícího se touto problematikou ve většině 

případů neprobíhá. Konkrétně 25 územních odborů se s žádným školením nesetkalo. Na 8 

územních odborech školení proběhlo, ale většinou spíše jen informativní formou. Především 

prostřednictvím přednášky pořádané Generálním ředitelstvím HZS ČR. 

 

 

3.2 Okolnosti využití MMP 

K vytváření zpětné rekonstrukce rozvoje požáru, za pomocí softwaru určeného 

k simulování průběhu požáru, lze při jeho šetření využít údajů zaznamenávaných těmito 

programy a vizualizovaných pomocí trojrozměrné počítačové grafiky nebo prostřednictvím 

grafů. Především jde o údaje týkající se pohybu kouře a jeho koncentrací, šíření tepla, šíření 

plamenného hoření a odhořívání materiálů. 

K vytvoření takovéhoto modelu je nutné využít veškeré informace zjištěné ohledáním 

místa požáru, vytěžením svědků a poznatků získaných provedením požárně technických 

expertíz. Aby matematický model co možná nejvíce odpovídal skutečnému průběhu požáru, 

je důležité, aby při šetření požáru byla aplikace matematického modelování na daný požár 

předem známa a tím byla pozornost vyšetřovatelů zaměřena na specifické stopy.  

 

Okolnosti získané prostřednictvím MMP 

Aplikací matematického modelování požáru pro účely ZPP lze určit tyto fakta: 

1. Místo vzniku požáru 

2. Čas vzniku požáru 

3. Dynamiku rozvoje požáru 

4. Šíření tepla a kouře 
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Na základě zjištěných stop na požářišti a informací získaných od náhodných svědků, 

zasahujících hasičů nebo majitelů objektu, jsou vytvořeny hypotézy příčiny, místa a doby 

vzniku požáru. Nasimulováním jednotlivých scénářů průběhu požáru jsme do určité míry 

schopni tyto jednotlivé hypotézy potvrdit nebo vyvrátit. Při podezření z úmyslného nebo 

nedbalostního založení požáru lze také tímto způsobem vyvrátit lživou výpověď podezřelé 

osoby. 

Z vytvořené časové osy na základě výpovědí svědků týkající se přítomnosti kouře 

v určité části objektu, pocitové teploty v prostoru nebo spatření požáru v určité fázi rozvoje 

lze zpětně zjistit čas vzniku požáru. 

 

 

Vstupní informace potřebné k vytvoření matematického modelu 

Jak už bylo zčásti uvedeno, aplikace těchto výpočtových metod je podmíněno znalostí 

několika potřebných informací: 

1. Znalost dispozičního řešení objektu 

2. Znalost rozmístění předmětů a jejich materiálového složení 

3. Znalost parametrů odvětrání před vznikem požáru 

4. Znalost venkovních podmínek (především směr větru atd.) 

 

Bezpodmínečným podkladem pro vytvoření matematického modelu je znalost dispozic 

jednotlivých místností v objektu. Tuto informaci lze zjistit z projektové dokumentace objektu, 

která však v mnoha případech shoří spolu s vybavením prostoru, nebo zaznamenáním 

rozměrů místností při ohledání místa požáru.  

Dalším potřebným vstupním údajem je rozmístění předmětů v prostoru spolu s určením 

jeho materiálového složení. Do určité míry je možné vybavení a rozmístění předmětů zjistit 

opět při ohledání místa požáru. Toho však lze jen za předpokladu, že hořlavý předmět je 

možné i přes působení požáru identifikovat. Druhou možností zjištění rozmístění předmětů je 

popsání prostoru majitelem, nebo poskytnutím fotografií zachycujících místnosti před 

požárem. 

Velmi důležitým poznatkem mající zásadní vliv na rozvoj požáru je znalost parametrů 

odvětrání před vznikem požáru. Tuto skutečnost je nutné zjistit nejlépe od majitelů, popř. 

náhodných svědků, nebo prostřednictvím ohledání požáru a charakteristických stop šíření 

kouře, tepelného působení na dveře a okolní konstrukce atd. Z hlediska působení tepla či tlaku 
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na výplně oken a jejich následného porušení, které vede k zásadní změně dynamiky rozvoje 

požáru, je nutné zjistit, jaké sklo bylo v daném prostoru použito (klasické tabulové sklo, 

drátosklo, sklo opatřené termoizolační fólií, sklo s určitou požární odolností). A to z důvodu 

určení teploty, při které dojde k prasknutí okenní výplně. 

Na průběh požáru mají značný vliv také venkovní podmínky, mezi které patří teplota, 

vlhkost, tlak a především směr a síla větru. 

 

Každá nepřesná informace získaná při jejich shromažďování vnáší do výpočtu rozvoje 

požáru chybu. 

 

 

Okolnosti omezující využití MMP 

Programy sloužící k matematickému modelování požáru mají i své limity, které více či 

méně omezují jejich využití v oblasti ZPP. Tyto omezení souvisejí především s typem modelu 

(zónový model, model typu pole) respektive principem jejich výpočtu. 

U dvouzónových modelů je místnost rozdělena na dvě vrstvy. Každá tato vrstva má 

stejnou teplotu, hustotu a koncentraci plynů (viz kapitola 2.2.1). Tímto typem modelu lze tedy 

sledovat pouze průměrné hodnoty sledované u těchto dvou vrstev. Zónový model není vhodný 

pro simulaci šíření požáru v prostorách s převažujícím jedním rozměrem (šachet, chodeb atd.) 

[32]. Také je nevhodný při simulování rozvoje požáru s nízkým výkonem v rozlehlých 

prostorách, nebo naopak s velkým výkonem s nízkým stropem. Dalším mantinelem je 

omezená doba simulace, možnost vytvoření omezeného počtu místností, hořlavých předmětů 

a dalších prvků v něm umístěných. 

Matematické modely typu pole mají výpočtovou oblast rozdělenou na velký počet 

kontrolních objemů (viz 2.2.2 kapitola). U programu typu pole tedy lze komplexně 

nasimulovat veškeré děje probíhající u požáru a sledovat libovolné hodnoty v kterémkoli 

místě výpočtového prostoru. Jeho nevýhodou je složitost práce při vytváření modelu v těchto 

programech a tím pádem požadavek na dobrou znalost programu. Dalším omezením je 

výpočetní čas, který u dnes standardně výkonných počítačů trvá řadově dny až týdny, 

v závislosti na složitosti modelu a požadavcích na podrobnost výpočtu. Z tohoto omezení 

vyplývají také vysoké požadavky na hardwarové vybavení počítače, z důvodu snížení doby 

zpracování dat na přijatelnou úroveň. 

 



46 

 

Okolnosti aplikování MMP na šetření požáru 

S ohledem na složitost a pracnost vytváření matematických modelů má význam 

využívat matematické modelování pouze u požárů se závažnými následky. Využívání 

výpočetního modelování z pohledu vyšetřovatelů také limituje omezená doba na zpracování 

spisu o požáru. 

Z hlediska zaškolení příslušníků zařazených na úseku ZPP je neefektivní a prakticky 

nemožné seznámit s touto problematikou plošně všechny vyšetřovatele na takou úroveň, aby 

byli v praxi schopni tyto programy využívat. Vhodným řešením by bylo vyčlenit v rámci 

jednotlivých krajů jednotlivce, kteří by o tuto oblast projevili zájem, případně vyčlenit k této 

činnosti pouze pár příslušníků v rámci celé České republiky. Další z možných cest je 

k matematickému modelování využít Technického ústavu požární ochrany. [18] Oddělení 

požárně technických expertíz bylo uloženo na základě SIAŘe ředitele TÚPO výpočetně 

modelovat závažné požáry pro potřebu požárně technické expertízy. 

 

Zásadním mezníkem, pro využívání matematického modelování požárů, je nahlížení na 

výsledky získané těmito výpočetníma metodami při trestněprávním a přestupkovém řízení. 

Aby byla tato výpočetní metoda uznatelná, jsou matematické modely pro dané scénáře požáru 

validovány. V případě, kdy by tyto výsledky nebyly považovány za důkazní materiál, bylo by 

pro účely ZPP bezpředmětné se touto oblastí zabývat (snad až na orientační ověření rozvoje 

požáru). Ve světě je matematické modelování při vyšetřování příčin požárů již využíváno. 

[32] Tato výpočetní metoda je zapracovaná i v normě NFPA 921, jako jedna z možností 

ověření fyzických důkazů. 

 

 

3.3 Aplikace výpočetních programů na konkrétní požáry 

Cílem této části je demonstrovat na reálných požárech aplikování matematického 

modelovaní. Vzhledem k nedostatku vstupních údajů v podobě neznalosti materiálového 

složení hořlavých předmětů v prostoru a jejích požárně technických charakteristik, neznalosti 

rychlosti rozhořívání jednotlivých materiálů a teprve počátečním zkušenostem s prací v těchto 

složitých programech, neodrážejí výsledky vygenerované programem průběh požáru 

s dostatečnou přesností. K tomu aby tomu tak bylo, je nutné, jak už jsem výše uvedl, 

přistupovat ke shromažďování informací na místě požáru s předem známým úmyslem využití 

výpočetních metod při šetření požáru.  
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Z důvodu citlivosti informací týkajících se konkrétních případů požárů, budou některé 

údaje identifikující dotyčný požár zatajeny. 

 

3.3.1 Požár hospody 

K požáru hospody došlo v měsíci únoru roku 2011 v prostoru místnosti s výčepem 

nacházejícím se v 1.NP. Doba vzniku požáru byla ze svědeckých výpovědí stanovena na čas 

mezi 9 
00

 až 11 
10

 hod.. Jeden ze svědků uvedl, že v době 8 
20

 hod. nejevil objekt z vnějšku 

žádné příznaky požáru. Majitelka domu byla v prostoru, kde začalo hořet v době kolem 9
00

 

hod. a také nic zvláštního nezpozorovala. Majitel objektu v 11 
10

 hod. ucítil v 2.NP kouř. 

Proto se šel podívat do sálu hospody, kde zjistil, že v oblasti výčepu hoří požár v pokročilé 

fázi rozvoje. Po vyběhnutí zpět do 2.NP již byla místnost bytu plná kouře s minimální 

viditelností. Na krajské operační středisko byl požár nahlášen v 11
26

 hod. První jednotka 

požární ochrany se na místo dostavila v 11 
35

 hodin. Požár byl lokalizován v 12 
02

 hod. a 

likvidován v 16 
59

 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22 – Požár hospody [archív HZS ČR] 
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Popis objektu 

Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní podsklepenou budovu s půdorysnými 

rozměry 18 x 14 m. Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou zděné z cihel. Strop nad 1. PP je 

klenutý, z části zhotovený z tvarovek Hurdis. Stropy v 1.NP jsou dřevěné trámové. Objekt má 

sedlovou střechu se třemi vikýři opatřenými dřevěnými okny. V 1.NP se nacházejí prostory 

restaurace, kuchyň a sociální zařízení. V 2.NP je samostatná bytová jednotka s kuchyní, 

dvěma pokoji a se sociálním zařízením.  

 

Stanovené hypotézy vzniku požáru 

Ohledáním místa požáru bylo zjištěno, že kriminalistické ohnisko se nachází v hlavní 

místnosti restaurace v místě dřevěné příčky oddělující výčep od zbytku prostoru se stoly. Na 

tomto místě se nacházel kávovar a chladicí box a byl zde zřetelně patrný ohniskový kužel. 

Obrázek 23 – Požářiště, pohled na výčep [archív HZS ČR] 

 

V předvečer vzniku požáru se v prostoru restaurace konala pietní akce. Přitom se 

v prostoru kouřilo, místnost byla vytápěna krbem a na jednom ze stolů byly rozsvíceny čajové 
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svíčky. Na základě těchto zjištěných informací byly stanoveny následující hypotézy vzniku 

požáru: 

1. Nedbalost a neopatrnost dospělých – kouření 

2. Nedbalost a neopatrnost dospělých – používání otevřeného ohně k osvětlení 

3. Nedbalost a neopatrnost dospělých – nesprávná obsluha topidla 

4. Úmyslné zapálení 

5. Technická závada na elektroinstalaci 

 

Hypotéza týkající se vzniku požáru v důsledku kouření byla vyloučena na základě 

výpovědi jednoho z účastníků akce, který vypověděl, že zbytky popela a nedopalků vysypal 

do koše. Při ohledání místa požáru byl koš s nedopalky nalezen a nejevil známky přímého 

hoření. 

Druhá verze vzniku souvisí s použitím čajových svíček umístěných na jednom ze stolů. 

Tento stůl se nacházel mimo kriminalistické ohnisko. Majitel při výpovědi uvedl, že v době 

ukončení akce byly svíčky vyhořelé. 

Verze vzniku požáru v důsledku nesprávné obsluhy krbu byla taktéž vyloučena na 

základě ohledání místa požáru. Kriminalistické ohnisko se nacházelo ve vzdálenosti 1,3 m od 

krbu a ve výšce 1,6 m nad podlahou. S popelem nebylo nijak manipulováno a kouřový odtah 

byl po dohoření zcela uzavřen. 

Hypotéza úmyslného založení požáru byla vyloučena na základě negativního nálezu 

zbytkových stop hořlavých kapalin. Vchod do objektu byl v době vzniku požáru uzamčen. 

 Jak již bylo výše uvedeno, nejpravděpodobnější příčinou vzniku požáru byla závada na 

elektroinstalaci jednoho z elektrických přístrojů, nacházejících se v prostoru kriminalistického 

ohniska. 

 

 

FDS 

Programem FDS pro matematické modelování požáru jsem se pokusil demonstrovat 

využití tohoto softwaru k vyvrácení jedné z hypotéz vzniku požáru na základě odlišnosti 

chybné verze od skutečného průběhu požáru. Prvním scénářem požáru bude skutečná příčina 

vzniku požáru - technická závada na elektroinstalaci. Druhým scénářem je vznik požáru od 

otevřeného ohně v podobě čajových svíček. Půdorysy obou nadzemních podlaží 

s vyznačeným kriminalistickým ohniskem a rozmístěním předmětů v prostoru jsou uvedeny 

v příloze D. 
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Obrázek 24 – Časová osa požáru hospody 

 

Podle výpovědí svědků a ohledáním místa požáru lze stanovit záchytné body rozvoje 

požáru, které je možné prostřednictvím simulace zasadit do časové osy. 

 

Pro simulaci tohoto požáru byly sledovány následující momenty. 

1. Doba, potřebná na rozvoj požáru do pokročilého stádia rozvoje požáru, 

definovaný majitelem objektu 

2. Doba prohoření dřevěného podhledu v prostoru nad kriminalistickým ohniskem 

3. Doba zakouření prostoru 2.NP 

4. Dynamika rozvoje požárů u jednotlivých scénářů 

 

 

 

Obrázek 25 – Hlavní místnost hospody vizualizovaná programem PyroSim 
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Scénář požáru – technická závada na elektroinstalaci 

Jak bylo výše popsáno, šetřením byla stanovena příčina vzniku požáru v důsledku 

technické závady na elektroinstalaci. V jednotlivých místnostech byly rozmístěny 

termočlánky zaznamenávající změnu teploty v závislosti na čase. Vygenerovaná data byly 

vyobrazeny prostřednictvím grafů a vizualizačního softwaru Smokeview. 

Z důvodu časové náročnosti výpočtu byla výpočtová oblast omezena na prostor sálu 

hospody s výčepem, přilehlé kuchyně a místnosti nacházející se nad sálem hospody. I přesto 

nebylo z časových důvodů možné nasimulovat celkovou dobu rozvoje požáru. Vzhledem 

k omezení výpočtové oblasti nebylo modelem zaznamenáno šíření kouře vnitřkem budovy do 

horních pater schodišťovým prostorem. 

 

Na základě výpovědi majitele objektu, který uvedl, že požár zpozoroval v 11 
10

 hod. 

v pokročilé fázi rozvoje vzniku požáru, kdy už nebylo v jeho silách požár uhasit, lze 

z výsledků simulace stanovit, že požár se nacházel v 7 minutě od počátku iniciace (viz 

obrázek 26). Z tohoto zjištěného faktu lze určit, že k požáru došlo krátce po 11 hodině.  

 

 
Obrázek 26 – Požár v 7 min 1s vizualizovaný programem Smokeview 

 

 

Za účelem stanovení doby prohoření podhledu byl do prostoru mezi podhledem a 

záklopem umístěn termočlánek (viz. Obrázek 27). Moment, kdy by k tomuto došlo lze 

sledovat i z vizualizace v programu Smokeview. V omezeném čase simulace (21 min 46 

sekund) však k tomu nedošlo. U reálného požáru došlo po prohoření podhledu k tepelnému 
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působení na záklop s jeho současným odhoříváním. Důsledkem toho došlo ke vzplanutí 

koberce v 2.NP. K tomu došlo pravděpodobně až v době před lokalizací požáru. 

 

 

 

 

Obrázek 27 – Stropní konstrukce 

 

 

 

Výsledky simulace byly silně ovlivněny nedostatkem vzdušného kyslíku v prostoru 

obou místností 1.NP. V modelu nebyla nasimulovaná infiltrace vzduchu dveřmi a nedošlo 

k prasknutí okenních výplní v kuchyni. Důsledkem toho se v pokročilé fázi rozvoje požáru 

nacházelo pásmo hoření pouze v okolí oken, u kterých k prasknutí výplní došlo. Podrobný 

záznam rozvoje požáru s tímto scénářem je obsažen v přílohách F a G. 
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Graf 5 – Průměrná teplota v místnosti sálu hospody s výčepem (1. scénář) 

 

Termočlánek 
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Záznam teplot na termočláncích v sále hospody
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Graf 6 – Záznam teplot na vertikálně rozmístěných čidlech v sále hospody (1. scénář) 

 

 

Scénář požáru – manipulace s otevřeným ohněm v podobě čajové svíčky 

Příčina vzniku požáru od svíček umístěných na jednom ze stolů byla šetřením, jak výše 

uvádím, vyvrácena. Stůl se nenacházel v prostoru označeném za kriminalistické ohnisko a 

tato hypotéza byla vyloučena i na základě výpovědi majitele, který požár zpozoroval. 

 

 

Obrázek 28 – Požár v 2 min 31s vizualizovaný programem Smokeview 
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Obrázek 29 – Požár v 19 min 30s vizualizovaný programem Smokeview 

 

Při výpočtovém modelování tohoto scénáře došlo po uplynutí 19 minut a 30 sekund 

k samovolnému uhašení požáru (viz Obrázek 28). V místnosti byla opomenuta infiltrace 

vzduchu přes dveře a okna a žádná z výplní oken působením tepla nepraskla. Tím byl 

zapříčiněn pokles koncentrace kyslíku pod limitní hodnotu. Kdyby k prasknutí okenního skla 

došlo, dá se předpokládat, že dynamika rozvoje požáru by byla v porovnání s předchozím 

scénářem rozdílná. V případě, že by údaje získané výpočtem nezapadaly do časové osy, dala 

by se tato hypotéza vyvrátit. 
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Graf 7 – Průměrná teplota v místnosti sálu hospody s výčepem (2. scénář) 
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Záznam teplot na termočláncích v sále hospody
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Graf 8 – Záznam teplot na vertikálně rozmístěných čidlech v sále hospody (2. scénář) 

 

 

Na předchozích grafech lze sledovat průměrnou změnu teplot v prostoru sálu s výčepem 

(viz graf 7) a záznam teplot na vertikálně rozmístěných termočláncích v témže místnosti (viz 

graf 8). Podrobnější záznam měřených teplot v průběhu rozvoje požáru naleznete spolu se 

snímky zaznamenanými programem Smokeview v přílohách H a I. 
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3.3.2 Požár bytu 

K tomuto požáru bytu došlo v měsíci září roku 2012. Na základě svědeckých výpovědí a 

ohledání požářiště bylo zjištěno, že ke vzniku požáru došlo v ložnici bytu, nacházejícím se 

v 7.NP. Doba vzniku požáru byla ze svědeckých výpovědí stanovena na cca 5 
20

 hod. 

Majitelka bytu požár zpozorovala a ohlásila na krajské operační středisko v 5 
42

 hod. První 

jednotka požární ochrany se na místo dostavila v 5 
56

 hod.. Podle údajů ze zprávy o zásahu byl 

požár lokalizován a likvidován v 6 
15

 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 30 – Panelový dům [archív HZS ČR] 

 

Popis objektu 

Jedná se o samostatně stojící panelový dům s patnácti nadzemními a jedním podzemním 

podlažím. Budova má skeletový konstrukční systém. Příčky oddělující místnosti jsou zděné. 

Střecha panelového domu je monolitická železobetonová.  

 

Stanovené hypotézy vzniku požáru 

Ohledáním místa požáru a ze svědeckých výpovědí bylo zjištěno, že požární i svědecké 

ohnisko se nachází v prostoru ložnice. Kriminalistické ohnisko se nacházelo v místech, kde 

původně stála postel. Při dynamickém ohledání požářiště byly nalezeny zbytky elektrického 

spotřebiče později identifikovaného jako elektrická topná dečka. 
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Obrázek 31 – Ložnice po požáru [archív HZS ČR] 

 

Na základě zjištěných informací byly stanoveny následující hypotézy možného vzniku 

požáru: 

1. Úmyslné zapálení 

2. Nedbalost – kouření 

3. Technická závada na elektroinstalaci 

 

Hypotéza úmyslného zapálení byla vyloučena. V bytě se nenacházela žádná cizí osoba a 

vstupní dveře do bytu ani okna nevykazovaly žádné známky násilného vniknutí. 

Verze vzniku požáru v důsledku nedbalostního jednání v podobě kouření bylo 

vyloučeno. Majitelka bytu nekouří a v bytě nebyly nalezeny stopy, dokazující opak. 

Jak už bylo výše uvedeno, v prostoru ložnice na místě kde dříve stála postel, byly 

ohledáním požářiště nalezeny zbytky elektrického zařízení a bylo zjištěno, že v době požáru 

byl tento přístroj zapojen do elektrické sítě. Majitelkou bytu bylo potvrzeno, že tento přístroj 

identifikovaný jako elektrická topná dečka v době vzniku požáru byl zapnutý. Tato verze, 

tedy technická závada na elektroinstalaci, byla příčinou vzniku požáru.  
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FDS 

U tohoto požáru jsem se pokusil demonstrovat prostřednictvím programu FDS zjištění 

doby vzniku požáru. Příčinou vzniku požáru je považována závada na elektrické topné dečce 

nacházející se na posteli v ložnici. Půdorysy jednotlivých podlaží jsou uvedeny v příloze E. 

 

 
 

Obrázek 32 – Časová osa požáru bytu 

 

Podle výpovědí svědků a ohledáním místa požáru lze stanovit záchytné body rozvoje 

požáru, které je možné prostřednictvím simulace zasadit do časové osy. 

 

Pro simulaci tohoto požáru byly sledovány následující momenty. 

1. Doba potřebná na rozvoj požáru do rozšíření na celou postel 

2. Doba potřebná na rozšíření požáru do vyššího patra 

 
Obrázek 33 – Místnost ložnice 7.NP a 8.NP vizualizovaná programem PyroSim 

 

Z důvodu velké časové náročnosti nebylo možné, stejně jako u předchozího požáru, 

programem nasimulovat celkový čas jeho rozvoje.  
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Obrázek 34 – Požár v 2 min 35s vizualizovaný programem Smokeview 

 

Na základě výpovědi majitelky bytu, která uvedla, že požár zpozorovala v 5 
42

 hod., kdy 

byl rozšířený na celou postel, lze usoudit, že požár již trval 2 a půl minuty (viz obrázek 33). 

Z výsledků simulace tedy vyplývá doba vzniku požáru na 5 hodin 39 minut. Čas, potřebný na 

rozšíření požáru do horního patra nebyl vzhledem k nasimulování pouze prvních 10 minut 

zjištěn. Požár se však šířil pravděpodobně s větší rychlostí než u reálného případu a již v 10. 

minutě došlo k přenesení požáru do vedlejší místnosti obývacího pokoje. Toto bylo 

způsobeno nejspíš chybným nadefinováním vlastností hořlavých materiálů. V reálném 

případě došlo k rozšíření požáru pouze do chodby.  

 

 

Obrázek 35 – Požár v 7 min 59s vizualizovaný programem Smokeview 
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Na následujících grafech je zaznamenána průměrná teplota v prostoru ložnice (viz graf 

9) a teploty v závislosti na čase u termočlánků umístěných v téže místnosti. Podrobný záznam 

rozvoje požáru je opět obsažen v přílohách J a K. 
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Graf 9 – Průměrná teplota v místnosti ložnice 

 

 

 

Záznam teplot na termočláncích v ložnici v 7.NP
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Graf 10 – Záznam teplot na vertikálně rozmístěných termočláncích v ložnici 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit možnosti uplatnění matematického 

modelování požáru v oblasti zjišťování příčin vzniku požárů s následnou aplikací softwaru 

Fire Dynamics Simulator na reálné požáry. Práce neměla za cíl provést srovnání fyzikálního 

modelu s modelem matematickým za účelem validace. Podklady k vytvoření matematického 

modelu v programu FDS byly nedostatečné pro objektivní zhodnocení platnosti výsledků 

vygenerovaných tímto softwarem. Na simulacích rozvoje a šíření požárů byly pouze 

nastíněny cesty možného využití výpočetního modelování při šetření požáru. 

Na základě provedeného průzkumu prostřednictvím rozeslaných dotazníku vyplývá, že 

drtivá většina příslušníků zařazených na úseku ZPP nevyužívá a nemá žádné zkušenosti 

s prací v těchto programech. V případě využití softwaru při šetření požáru by bylo technicky 

možné tuto metodu aplikovat pouze na rozsáhlé požáry se závažnými následky. Proto by bylo 

vhodné vyškolit k této činnosti pouze jednotlivce v rámci celé České republiky, případně 

v rámci krajů.  

Při samotném aplikování výpočtových metod na šetření požáru, spočívá jeho využití 

v zasazení informací zjištěných z ohledání místa požáru a z výpovědí svědků do časové osy. 

Na základě vytvořených scénářů v modelu lze jednotlivé hypotézy o místě, době a dynamice 

rozvoje požáru potvrdit či vyvrátit. 

Programů určených k výpočetnímu modelování požáru je celá řada. Deterministické 

modely lze na principu jejích výpočtu rozdělit do dvou kategorií. Jednou z nich jsou modely 

zónové. Prostřednictvím tohoto typu modelu je možné zjistit pouze údaje týkající se 

průměrných měřitelných hodnot (teplota, hustota kouře, tepelný tok, koncentrace kouře atd.) v 

dané vrstvě prostoru. Naproti tomu programem založeným na výpočetních technologiích 

CFD, tzv. modely typu pole, lze sledovat dynamiku vzájemného pohybu částic a veškeré 

měřitelné údaje v kterémkoliv místě výpočetním prostoru. Zástupcem této kategorie je 

program FDS. Jde tedy o komplexní simulaci veškerých dějů probíhajících při požáru. Proto 

se dají programy typu pole považovat za vhodnější při aplikování na ZPP.  

Je potřeba si však uvědomit velmi zásadní omezení týkajících se CFD programů. Práce 

v programech typu pole vyžaduje hluboké znalosti s matematickým modelováním. Dalším 

značným omezením je časová náročnost výpočtu. Doba zpracování dat k nasimulování 

scénáře požáru se pohybuje při využití standardně výkonných počítačů v řádech dnů až týdnů. 

Ve spojitosti s omezenou dobou na zpracování spisu o požáru je aplikace této metody silně 

limitována. Ke snížení doby výpočtu na únosnou mez je potřeba investovat nemalé částky do 
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hardwarového vybavení počítačů. Tak jako rozvoj požáru v reálném prostředí je i požár 

simulovaný v matematickém modelu velmi citlivý na parametry odvětrání, směr větru, 

teplotu, vlhkost, vlastnosti hořlavých materiálů nacházejících se v prostoru a jejich požárně 

technických charakteristik a na další vlivy. Každá nepřesnost zanesená do modelu nám vnáší 

do výsledného průběhu rozvoje požáru chybu. Je tedy nutné při ohledání požářiště klást velký 

důraz na důkladné zajištění stop a zjištění potřebného množství vstupních informací. I přes 

maximálně přesné zjištění všech informací je výsledek simulace diskutabilní. Potenciálně 

může v jakémkoliv případě dojít k opomenutí některé z potřebných informací.  

Mezníkem pro využití matematického modelování při ZPP je nahlížení na výsledky 

získané touto výpočetní metodou při trestněprávním a přestupkovém řízení. Pokud by tyto 

výsledky nebyly považovány za důkazní materiál, z hlediska ZPP by bylo bezpředmětné se 

touto oblastí zabývat. 

S rychlým  rozvojem oblasti informačních technologií lze předpokládat, že omezení 

založené na časové náročnosti výpočtu se postupem času smaže. Také vývoj CFD programů 

postupuje stále kupředu. Proto lze předpokládat, že metody založené na matematickém 

modelování požáru, budou mít v blízké budoucnosti, ne-li současnosti velký potenciál. 
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