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Abstrakt  

Práce je zaměřena na projektování sdíleným informačním modelem budovy,  

který se využije po dobu životnosti stavby. První část obsahuje shrnutí problematiky 

dokumentace požárně bezpečnostního řešení a dílčí část, odstupové vzdálenosti  

od budovy postižené požárem. Rozdíly mezi klasickým přístupem projektování 

a projektováním využívající informační model budovy. Použití databázových 

vizualizačních softwarů pro výpočet a vymodelování odstupových vzdáleností  

od požáru. Druhá se věnuje vytvoření nástroje pro projektanty PBŘ, který popisuje 

způsob, jakým se dají data z informačního modelu ve vizualizačním databázovém 

softwaru využít. Dále se zaměřuje na samotnou tvorbu nástroje pomocí vzorců 

vložených do komponent a naprogramování aplikace, který umožní výpočet 

a vymodelování pro následné posouzení. V poslední je nástroj využit na modelu 

administrativní budovy s halou. 

Klíčová slova  

PBŘ (požárně bezpečnostní řešení stavby); odstupové vzdálenosti; požárně 

nebezpečný prostor; BIM (Informační model budovy); životní cyklus budovy; 

algoritmizace 

 

Abstract  

The thesis focuses on building design using a shared building information model, 

which can be used for the whole lifetime of the building. The first part consists of the 

current state-of-the-art of fire safety design and fire distances of building. Differences 

between classical design approach and design using the building information model. 

Using database visualization software for calculating and modifying of fire distances. 

In second part is created a tool for fire safety designers, which works with information 

of project model and describes the way in which the data from the information model 

can be used in the visualization database software. It also focuses on the tool itself 

using formula embedded in components, and programming an application to allow  

for calculation and modelling of subsequent assessment. In the last part, the tool  

is used on the model of the office building with a hall. 

Keywords  

Fire safety design; fire distances of buildings; heat transfer; BIM (Building 

Information Modelling); building life cycle; algorithmization 



 

 

 

Seznam použitých zkratek 

BEP   BIM výkonný plán (The BIM Execution Plan) 

BIM Informační modelování budov (Building Information Modeling) 

CFD Dynamická analýza plynů (Computational Fluid Dynamics) 

DSP   Dokumentace pro stavební povolení 

DSPS  Dokumentace skutečného provedení stavby 

DUR  Dokumentace pro územní rozhodnutí 

EPS Elektrická požární signalizace 

FDS Fire Dynamics Simulator (software)   

FM Správa budov (Facility Management) 

GIS Geografický informační systém 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IFC  International Foundation Class 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JPO Jednotka požární ochrany 

LOD  Úroveň detailu (Level Of Detail/Development) 

PBŘ Požárně bezpečnostní řešení 

PBZ Požárně bezpečnostní zařízení 

PNP Požárně nebezpečný prostor 

PO Požární odolnost 

POP Požárně otevřená plocha 

PUP Požárně uzavřená plocha 

PÚ Požární úsek 

SOZ Samočinné odvětrávací zařízení 

TZB Technická zařízení budov 

VZT  Vzduchotechnika a klimatizace 

ZOKT Zařízení pro odvod kouře a tepla 

ŽB Železobeton 
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Úvod  

Diplomová práce je zaměřena na informační model budovy pro posouzení 

odstupových vzdáleností požárně bezpečnostního řešení stavby. Je uveden přístup 

projektování pomocí sdíleného informačního modelu budovy, který lze využívat  

po dobu celé životnosti stavby. V rámci odstupových vzdáleností se řeší využití dat 

v modelu pro automatizování výpočtů, vymodelování tvaru obalové plochy  

a posouzení. Kromě efektivnosti, které algoritmizace nabízí, jsou reflektovány 

výhody, které poskytuje projekt informačního modelu budovy. 
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1 Současný stav poznání  

1.1 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ) je dokumentace, která omezuje riziko 

vzniku a šíření požáru a zabraňuje tím ztrátám na životech, ohrožení zdraví osob, zvířat 

a ztrátám na majetku. Zajišťuje bezpečnou evakuaci osob a zvířat na volné 

prostranství, eventuálně do jiného objektu. Zabraňuje šíření ohně a kouře mezi 

jednotlivými požárními úseky uvnitř objektu a mimo objekt. Umožňuje účinný  

a bezpečný zásah jednotek požární ochrany při hašení a vykonávání záchranných prací. 

1.1.1 Legislativa 

PBŘ je jednou z klíčových dokumentací při realizaci, kolaudaci, uvádění do provozu 

i vlastnímu užívání stavby a řídí se řadou legislativních požadavků. Dle vyhlášky  

č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, je nedílnou částí dokumentace pro vydání 

rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, dokumentace pro vydání společného 

územního rozhodnutí a stavebního povolení, dokumentace pro vybrané ohlášení 

stavby, revize a doplnění dokumentace pro provádění stavby. 

Strukturu PBŘ v textové (technická zpráva včetně výpočtů) i výkresové formě 

definuje vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Projekt zpracovává 

autorizovaný inženýr nebo technik pro požární bezpečnost staveb, který dle zákona  

č. 360/1992 Sb., získal oprávnění autorizovaného inženýra požární ochrany. 

Zpracovatelé PBŘ zároveň musí pracovat se skupinou zákonů, podzákonných 

předpisů (vyhlášky, nařízení vlády), českých technických norem (projektové, 

hodnotové, předmětové, zkušební, klasifikační), zkušebních předpisů, evropských 

návrhových norem (Eurokódy) a dalších legislativních dokumentů. Stěžejními 

normami pro projektování jsou dvě základní normy a to norma ČSN 73 0802  

pro nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 pro výrobní objekty. Dále velice důležitou 

normou je norma ČSN 73 0810, která vytváří vazbu mezi evropskými normami  

a zbylými normami požární bezpečnosti.  
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1.1.2 Dokumentace požárně bezpečnostního řešení stavby 

Celkovou dokumentaci PBŘ (požárně bezpečnostní řešení stavby) tvoří textová část 

(technická zpráva včetně výpočtů) a část výkresová, která vychází se ze zvláštních 

požadavků právních předpisů normativních požadavků a z podmínek vydaného 

územního rozhodnutí. Příslušné podklady z hlediska požární bezpečnosti poté definuje 

osmý oddíl (obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení) § 41 vyhlášky č. 246/2001 

Sb. [1]. Požárně bezpečnostní řešení, které je nedílnou součástí dokumentace nebo 

projektové dokumentace podle zvláštních předpisů, obsahuje: 

a) Seznam použitých datovaných podkladů pro zpracování 

b) Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, 

popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu  

k okolní zástavbě 

c) Rozdělení stavby do požárních úseků 

d) Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární 

bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků 

e) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich 

požární odolnosti 

f) Zhodnocení navržených stavebních výrobků a hmot (třída reakce na oheň, odkapávání 

v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření 

apod.) 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku  

a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení 

h) Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních 

vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům 

i) Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních  

a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních 

prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku 

j) Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění 

bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení 

příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku 

k) Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších 

věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky 

l) Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná 

potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární 

bezpečnosti 

m) Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

nebo snížení hořlavosti stavebních hmot 

n) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

o) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek včetně 

vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární 

ochrany a požárně bezpečnostní zařízení [1] 
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1.1.3 Shrnutí 

Dokumentace PBŘ stavby slouží k zabránění či minimalizaci ztát na životech a zdraví 

osob, zvířat a ztrát na majetku. Je jednou z klíčových dokumentací při realizaci, 

kolaudaci, uvádění do provozu i vlastnímu užívání stavby a řídí se řadou legislativních 

požadavků. Toto řešení lze provést několika způsoby. Preskriptivní přístup pomocí 

tabulkových hodnot, které vychází z norem, zákonů a vyhlášek je nejpoužívanějším 

způsobem. Tyto tabulkové hodnoty vznikly na základě vědeckých poznatků  

a empirických vztahů. Dalším možným řešením je přístup využívající pokročilé 

přístupy modelování využívající analýzu pomocí přesnějších výpočetních metod  

a softwarové simulace, analyzujících podrobněji podmínky posuzované stavby  

po vzniku požáru, zejména intenzitu požáru, jeho šíření a šíření zplodin hoření, 

podmínky evakuace a zásahu s ohledem na užívání a provoz objektu. Z těchto dat  

se zpracuje odborná expertizní zpráva či posudek. [2]  
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1.2 Odstupové vzdálenosti budovy 

Kolem posuzovaného hořícího objektu vzniká oblast požárně nebezpečného prostoru, 

PNP, ve kterém v případě požáru může dojít k rozšíření požáru. Hodnota se stanovuje 

pro případy, kdy teplo sálá vně objektu skrze požárně otevřené plochy, tj. otvory 

v konstrukci, jejíž výplně nemají požární odolnost a pro místa možného dopadu 

hořících částí objektu, tzv. troskovým stínem. Požadovaná odstupová vzdálenost  

je poté vzdálenost větší z obou hodnot. Práce je zaměřena na stanovení odstupové 

vzdálenosti pro sálání tepla vně objektu. 

Důvod stanovení oblasti je zabránění přenosu požáru na sousední zástavbu.  

Dle § 20, vyhl. MMR 137/1998 Sb. Z hlediska požární ochrany se u PNP, stanovují 

odstupové vzdálenosti, které délkově vymezují hranici PNP od požárně otevřené 

plochy. Hranice nesmí přesahovat hranice stavebního pozemku a nesmí  

se v ní nacházet konstrukce bez požární ochrany, které by mohly požár šířit nebo, 

 které mají nosnou funkci. Hranice tohoto PNP odpovídá kritické hustotě tepelného 

toku I. Kritická hustota tepelného toku pro šíření požáru pro výpočet  

v České Republice je stanovena na hodnotu I = 18,5 kW/m2. Hodnota reprezentuje 

hodnotu tepelného toku, při kterém začíná k hoření běžných hořlavých látek,  

které se mohou vyskytovat na sousedních budovách, jako je střešní plášť nebo okenní 

rámy. [3],[4] 
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1.2.1 Výpočet požárního rizika 

Pro stanovení hustoty tepelného toku je nejdříve zapotřebí zjistit teplotu požárně 

otevřené plochy. Za předpokladu, požárního úseku s prostorovým vzplanutím požáru 

po tzv. „flashover“ efektu, je uvažován zjednodušenými jednozónovými modely  

i rovnoměrný vývoj teplot v celém PÚ. Pro určení maximální teploty se využije jedna 

z křivek vývoje teplot požáru, které jsou popsány níže. Některé tyto křivky teplotu 

počítají pomocí tzv. požárního rizika pro PÚ. To je vyjádřeno pomocí výpočtového 

požárního zatížení pro nevýrobní objekty a ekvivalentní dobou trvání požáru  

(v minutách) pro výrobní objekty. Je určeno charakterem objektu, jeho funkcí, 

technickým a technologickým zařízením, konstrukčním, dispozičním a případně 

urbanistickým řešení, požárně bezpečnostními opatřeními apod. [3] 

Požární zatížení v českých normách představuje pomyslné množství kilogramů 

smrkového dřeva na metr čtvereční PÚ [kg/m2] jehož výhřevnost je ekvivalentní 

výhřevnosti hořlavých látek v PÚ. Pro použití v dalších rovnicích je uvažováno,  

že 1 min doby trvání požáru odpovídá přibližně 1 kg/m2 smrkového dřeva požárního 

zatížení. 

Jedná se o množství tepla Q, které může hořlavý materiál při požáru uvolnit. 

Toto množství lze určit z následujícího vztahu. [3] 

𝑄 = ∑ 𝐻𝑖 ∙ 𝑀𝑖 𝑛
𝑖=1      (1) 

Q je celkové množství uvolněného tepla [J/s∙W] 

Hi výhřevnost (i-té) hořlavé nebo nesnadno hořlavé látky [J/kg] 

Mi hmotnost (i-té) látky [kg] 

n  počet hořlavých nebo nesnadno hořlavých látek 

 

Pro zjednodušení výpočtu je toto množství uvolněného tepla přepočteno  

na normovou výhřevnost suchého smrkového dřeva o hodnotě  

Hd = 16,75 MJ/kg = 16,75 ∙ 106 J/kg. Veličina je označována jako požární zatížení  

p [kg] a pro přepočet z celkového množství uvolněného tepla platí následující vztah. 

[3] 

𝑝 =
𝑄

𝑆 ∙𝐻𝑑 
=  

∑ 𝐻𝑖∙𝑀𝑖 𝑛
𝑖=1

𝑆 ∙16,75 ∙106     (2) 

p  je požární zatížení (průměrné) [kg/m2] 

Q celkové množství uvolněného tepla [J/s∙W] 

S  celková plocha požárního úseku v [m2] 
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Hd normová výhřevnost suchého smrkového dřeva 16,75 ∙ 106 [J/kg] 

Hi výhřevnost (i-té) hořlavé nebo nesnadno hořlavé látky [J/kg] 

Mi hmotnost (i-té) látky [kg] 

 

Požární zatížení se skládá ze stálého požárního zatížení, které představuje 

hmotnost a výhřevnost hořlavých látek obsažených ve stavebních konstrukcích, kromě 

hořlavých látek v nosných konstrukcích zajišťující stabilitu objektu a v požárně 

dělících konstrukcích. Jedná se o konstrukce podlahy, oken a dveří, které v objektu 

jsou napevno zabudovány. Další složkou je nahodilé požární zatížení, které 

reprezentuje hořlavé látky obsažené v předmětech jako je nábytek, technologická 

zařízení, skladované hmoty a výrobky, zařizovací předměty, popř. jejich hořlavé 

součásti, náplně, izolace apod. Tato část se za běžných podmínek v posuzovaném 

úseku vyskytuje, avšak nemusí být nutně stálá. Platí tedy následující vztah. [3] 

𝑝 =  𝑝𝑠 + 𝑝𝑎     (3) 

ps je stálé požární zatížení [kg/m2] 

pn nahodilé požární zatížení [kg/m2] 

 

Pro posouzení v rámci požárně bezpečnostního řešení se uvažuje s upraveným 

požárním zatížením, ve kterém je zohledněn vliv rychlosti odhořívání z hlediska 

charakteru hořlavých látek – součinitel a. Rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

podmínek – součinitel b. Vliv PBZ (požárně bezpečnostního zařízení) – součinitel c, 

který zahrnuje vliv automatické požární signalizace na průběh požáru, vliv zásahu 

profesionální požární jednotky, vliv stabilních a automatických hasicích zařízení a vliv 

automatické požární ventilace. Pro stanovení součinitele c se použije příznivější vliv 

z výše uvedených. Hodnoty součinitelů jsou podobně rozebrány v ČSN 73 0802. 

Finální hodnota výpočtového zatížení se započtením výše uvedených součinitelů  

se získá pomocí následující rovnice. [3] 

𝑝𝑣 = (𝑝𝑠 + 𝑝𝑛) ∙  𝑎 ∙  𝑏 ∙  𝑐      (4) 

ps je stálé požární zatížení [kg/m2] 

pn nahodilé požární zatížení [kg/m2] 

a  součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru 

hořlavých látek [-]; platí: 0,8 ≤ a ≤ 1,2 

b  součinitel vyhadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

podmínek [-]; platí: 0,5 ≤ b ≤ 1,7   
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c  součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních opatření [-];  

platí: 0,5 ≤ c ≤ 1,0 

 

Pro urychlení výpočtu se v praxi používají tabelární hodnoty pro dané provozy 

v posuzovaném objektu. Příloha A ČSN 73 0802 udává hodnoty nahodilého požárního 

zatížení pn a součinitele an pro typické druhy provozů nebo objektů. Hodnoty mají 

charakter průměrného (reprezentativního) zatížení. Jestliže se v jednom PÚ vyskytují 

provozy o různé hodnotě nahodilého požárního zatížení pn, určí se hodnota pn pro celý 

požární úsek podle následující rovnice. [3] 

𝑝𝑛 =  
∑ 𝑝𝑛𝑖∙𝑆𝑖 

𝑗
𝑖=1

𝑆
      (5) 

pni je nahodilé požární zatížení i-tého provozu [kg/m2] 

Si podlahová plocha, na které se i-tý provoz vyskytuje [m2] 

S  celková plocha požárního úseku [m2] 

j  počet provozů v požárním úseku [-] 

 

Obdobně tomu je pro součinitel an. 

𝑎𝑛 =  
∑ 𝑝𝑛𝑖 ∙ 𝑎𝑛𝑖 ∙ 𝑆𝑖

𝑗
𝑖=1

∑ 𝑝𝑛𝑖 ∙ 𝑆𝑖
𝑗
𝑖=1

    (6) 

pni je nahodilé požární zatížení i-tého provozu [kg/m2] 

ani hodnota součinitele an i-tého provozu [-] 

Si podlahová plocha, na které se i-tý provoz vyskytuje [m2] 

j  počet provozů v požárním úseku [-] 

 

V předchozím výpočtu byl zanedbán podíl požárního zatížení od nosné 

konstrukce. V případě, kdy je v objektu dřevěný trámový strop, dojde k většímu vývoji 

tepla vlivem hoření i těchto konstrukcí. Z tohoto důvodu se hodnota výpočtového 

zatížení navýší. U smíšeného konstrukčního systému o 5 kg / m2, u hořlavého 

konstrukčního systému typu DP2 o 10 kg / m2 a u hořlavého konstrukčního systému 

typu DP3 o 15 kg / m2. U částečně požárně otevřených ploch obvodových stěn  

se připočte hodnota 60 kW/m2, což odpovídá 15 pv = 15 kg/m2 a u požárně otevřených 

ploch střešních plášťů je stanovena hodnotou 87 kW/m2, což odpovídá pv = 30 kg/m2. 
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Konečná hodnota požárního zatížení se zohledněním konstrukčního systému se vyjádří 

následujícím vztahem. [3] 

𝑝𝑣′ =  𝑝𝑣  +  𝑝𝑣,𝐾𝑆      (7) 

𝑝𝑣′ je výpočtové požární zatížení se zohledněním vlivu konstrukčního  

systému [kg/m2] 

pv výpočtové požární zatížení [kg/m2] 

pv,KS vliv konstrukčního systému na požární zatížení [kg/m2] 

 

Pro stanovení teploty v hořícím PÚ se používá více metod v závislosti  

na zvoleném modelu. Výslednou hodnotu 𝑝𝑣′ lze použít pro stanovení teploty  

v hořícím PÚ v následující části této práce. 

Doba trvání požáru se stanovuje pro výrobní objekty jeho ekvivalentem 

požárního zatížení. Z hlediska požární ochrany se uvažuje, že jedna min trvání požáru 

odpovídá požárnímu zatížení rovnému 1 kg/m2. Tento přibližný ekvivalent vznikl  

pro zjednodušení výpočtů. Ve vztahu k požárnímu riziku určenému výpočtovým 

požárním zatížením pv lze přibližně předpokládat následující tvrzení. [5] 

𝜏𝑒 či  𝜏𝑒 ≈ 𝑝𝑣      (8) 

pv je výpočtové požární zatížení při součiniteli a = 0,86; c =1,0 

  ve smyslu ČSN 73 0802 [kg/m2] 

 

Pro výrobní objekty se obdobným způsobem jako pro objekty nevýrobní, 

popsaným v ČSN 73 0804, stanoví požární zatížení p, průměrné požární zatížení 𝑝 

nebo místně soustředěné požární zatížení pm. Z tohoto zatížení se stanoví ekvivalentní 

doba trvání požáru v min vyjadřující požární riziko PÚ, případně jeho části. 

Do průměrného požárního zatížení 𝑝 se nezapočítávají hořlavé látky tvořící 

místně soustředěné požární zatížení pm a stanoví se z následující rovnice. [5] 

𝑝 =  
∑ 𝑝𝑛𝑖 ∙ 𝑆𝑖 ∙ 𝑘1𝑖+ ∑ 𝑝𝑠𝑖 ∙ 𝑆𝑖 ∙ 𝑘1𝑖

𝑗
𝑖=1

𝑗

𝑖=1

𝑆
    (9) 

Si je půdorysná plocha, na které se vyskytuje i-té nahodilé a stálé požární 

zatížení [m2] 

S  celková půdorysná plocha požárního úseku [m2] 

k1i součinitel výhřevnosti i-tého nahodilého a stálého požárního zatížení  

[-] 
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j  počet druhů hořlavých látek (počet druhů nahodilého a stálého 

požárního zatížení) [-] 

 

Ekvivalentní dobu trvání požáru lze zjistit podle empirické rovnice v závislosti 

na požárním zatížení p, parametru odvětrání F0 a součinitele k3 z následující rovnice. 

[5] 

𝜏𝑒 =
2𝑝 ∙ 𝑐 

𝑘3 ∙ 𝐹0
1/6      (10) 

p  je požární zatížení [kg/m2] 

k3 součinitel určený dle 6.4.5 ČSN 73 0804 a tabulky 2 [-] 

F0 parameter odvětrání [m1/2] 

c  součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních opatření [-];  

platí: 0,5 ≤ c ≤ 1,0 

 

Pro průměrné požární zatížení 𝑝 a rychlost odhořívání jeho látek se stanoví 

pravděpodobná doba trvání požáru dle následujícího vztahu. 

𝜏 =
𝑝∙ 𝑐 

𝑣𝑣
      (11) 

𝑝  je průměrné požární zatížení [kg/m2] 

vv rychlost odhořívání látek tvořících průměrné  

požární zatížení [kg/m2/min] 

c  součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních opatření [-];  

platí: 0,5 ≤ c ≤ 1,0 

 

Pro soustředěné požární zatížení platí pm platí obdobná rovnice pro výpočet 

pravděpodobné doby trvání požáru. [5] 

𝜏𝑚 =
𝑝𝑚∙ 𝑐 

𝑣𝑝
      (12) 

pm je místně soustředěné požární zatížení [kg/m2] 

vp rychlost odhořívání látek tvořících místně soustředěné  

požární zatížení [kg/m2/min] 

c  součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních opatření [-];  

platí: 0,5 ≤ c ≤ 1,0 
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Stejně jako pro požární zatížení u nevýrobních objektů je u výpočtu doby trvání 

požáru zanedbán podíl požárního zatížení od samotné konstrukce. Je uvažováno 

navýšení ekvivalentní doby trvání požáru o 5 min pro konstrukční systém smíšený,  

10 min pro konstrukční systém hořlavý typu DP2 a 15 min pro konstrukční systém 

hořlavý typu DP3. U částečně požárně otevřených ploch obvodových stěn se uvažuje 

hodnota 60 kW/m2, což odpovídá 15 𝜏𝑒 = 15 kg / m2. Konečná hodnota ekvivalentní 

doby trvání požáru se zohledněním konstrukčního systému se vyjádří následujícím 

vztahem. [3] 

𝜏𝑒′ =  𝜏𝑒  + 𝜏𝑒,𝐾𝑆     (13) 

𝜏𝑒′ je ekvivalentní doba trvání požáru se zohledněním vlivu konstrukčního 

systému [min] 

τe ekvivalentní doba trvání požáru [min] 

τe,KS vliv konstrukčního systému na doba trvání požáru [min] 

 

Pro stanovení teploty v hořícím PÚ se používá několik metod v závislosti  

na zvoleném modelu. Hodnota 𝑝𝑣′ nebo 𝜏𝑒′ lze použít pro stanovení teploty v hořícím 

PÚ. 
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1.2.2 Požární scénáře 

Časový průběh požáru ovlivněného faktory jako je prostředí, chování osob, požárně 

bezpečnostní zařízení atd. Průběh popisuje požární scénář. Návrhové požární scénáře 

se volí takové, které představují přijatelnou horní mez rizika a vyjadřují 

nejnepříznivější variantu rozvoje požáru. Představují konkrétní kombinaci vlivu 

faktorů, které mají vliv na rozvoj požáru, jako je charakteristika zdroje hoření a paliva 

– druh, velikost a umístění. Prostředí, ve kterém se požár bude nacházet – vnitřní nebo 

vnější. Zabezpečení objektu po technické a technologické stránce a provedení 

jednotlivých opatření požární bezpečnosti jako jsou například PBZ, stavební 

konstrukce nebo dispozice objektu. [5] Pro vybrané návrhové scénáře se stanovuje 

předpokládaná charakteristika požáru, tzv. návrhový požár, která se snaží přiblížit 

skutečnému požáru, který může nastat. Jelikož má každý požár jiný průběh, který 

ovlivňuje mnoho faktorů jako je nedostatek paliva či kyslíku nebo případné aktivace 

PBZ, jedná se o odhad skutečného vývoje požáru s přihlédnutím na výše uvedené 

faktory. Zároveň je vhodné uvažovat více různých požárních scénářů. Například jeden 

pro určení odstupových vzdáleností, jeden pro posouzení nosné konstrukce za požáru 

a další pro posouzení evakuace osob z hořícího objektu. 

V rámci prováděných zkoušek pro klasifikaci konstrukcí nebo pro individuální 

ověření požární odolnosti stavebních konstrukcí se pracuje s požárními scénáři,  

ke kterým náleží různé teplotní křivky v závislosti na charakteru uvažovaného požáru. 

Ty popisují fázi plně rozvinutého požáru s charakteristickým rychlým nárůstem 

teploty. Pro normový průběh požáru, ze kterého jsou odvozeny požadované požární 

odolnosti určené výpočtovým požárním zatížením podle ČSN 73 0802 nebo 

ekvivalentní dobou trvání požáru podle ČSN 73 0804. Pro pravděpodobný průběh 

požáru parametrickou křivkou se uvažují jednotlivé fáze rozvoje normového požáru. 

Zjednodušené určení teploty lze provést pomocí vhodně zvolené nominální teplotní 

křivky dle odpovídajícího požárního scénáře. Ty zachycují rozvoj teploty v PÚ  

a reprezentují průměrnou teplotu v PÚ v závislosti na době požáru. [6] 

 

Obr. 1 Požární scénáře pro oblast požárního zkušebnictví (Zdroj: [7]) 
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Základní nominální křivkou je normová teplotní křivka (ISO 834), která byla 

stanovena mezinárodně podle statistiky pro jednotný časový průběh teploty při požáru. 

Má empirický základ a neodráží proměnné, které ovlivňují prostředí po celkovém 

vzplanutí prostoru. Slouží pro stanovení požární odolnosti stavebních prvků.  

Ta vytváří kompromis mezi nárůstem teplot intenzivního krátkého požáru a pozvolně 

dlouhotrvajícího požáru. Využití najde pro porovnání s experimentálně stanoveným 

chováním stavební konstrukce za požáru. Křivku určuje následující rovnice. [6] 

θ = 345 · log10 · (8t + 1) + 20     (14) 

t  je doba od začátku požáru [min] 

θ  průměrná teplota plynů v PÚ [°C] 

 

Požár, který není v uzavřeném prostoru, popisuje křivka vnějšího požáru. 

Teplota plynů u křivky je limitována hodnotou 680 °C absencí akumulace teplot  

v hořícím prostoru. Do této teploty koresponduje s normovou křivkou. Využití najde 

při posuzování tepelného zatížení konstrukčních prvků vně objektu (např. sloupů nebo 

obvodových stěn) a je dána následujícím vztahem. [6] 

θ = 660 · (1 - 0,687 · e-0,32t – 0,313 · e -0,38t ) + 20   (15) 

t  je doba od začátku požáru [min] 

θ  průměrná teplota plynů v PÚ [°C] 

 

Křivka pomalého zahřívání reprezentuje požár s pomalým nárůstem. Využije 

se u specifických případů, kdy teplota požáru pomalu násrůstá, zejména prvních  

20 min. Křivka se použije například v případě návrhu požáru v dutinách zdvojených 

podlah, či v podhledech. Je vyjádřena následujícím vztahem. [6] 

θ = 154 · t0,25 + 20    …pro 0 < t ≤ 21 min   (16) 

θ = 345 · log10 · (8(t-20) + 1) + 20  …pro t > 24 min   (17) 

t  doba od začátku požáru [min] 

θ  průměrná teplota plynů v PÚ [°C] 

 

Prudký nárůst teplot s rychlým nárůstem intenzity, které mohou nastat například 

při plně rozvinutém požáru ropných látek, se snaží reprezentovat uhlovodíková 

(hydrokarbonátová) teplotní křivka. Pro podobné scénáře se taktéž užívají tunelové 
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uhlovodíkové křivky, které mohou vzniknout v dopravních tunelech. Uhlovodíkovou 

křivku vyjadřuje následující vztah. [6] 

θ = 1080 · (1 - 0,325 · e-0,167t – 0,675 · e -2,5t ) + 20  (18) 

t  doba od začátku požáru [min] 

θ  průměrná teplota plynů v PÚ [°C] 

 

Další alternativou oproti nominálním křivkám je použití parametrické teplotní 

křivky. Výpočet pomocí těchto křivek je podstatně složitější a vyžaduje více vstupů. 

Vyjadřují se pro různé součinitele odvětrání, různé hustoty požárního zatížení a odlišné 

fyzikální vlastnosti konstrukcí ohraničujících požární úsek. Křivku tvoří více částí, kde 

každá část reprezentuje konkrétní fázi rozvoje požáru. Křivka se snaží kompletně 

popsat možný požární scénář od fáze vzniku přes fázi plně rozvinutého požáru  

až po fázi dohořívání. Rovnice pro určení těchto křivek vznikly na základě rovnice 

tepelné rovnováhy. Tuto křivku popisuje například vztah, který je uveden v Eurokódu 

1, EN 1991-1-2, příloze A na následujícím obrázku. [6] Je platná pouze pro požáry 

s požárním zatížením celulosového typu a pro PÚ o velikosti do 500 m2 podlahové 

plochy s maximální světlou výškou 4 m. Křivka nelze použít pro PÚ s vodorovnými 

otvory v podlahách nebo stropech. 

 

Obr. 2 Parametrická křivka dle EN 1991-1-2, přílohy A (Zdroj: [8]) 
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1.2.3 Pokročilé modely 

Zjištění teploty plynů pomocí výše uvedených křivek lze použít pouze pro plošný 

požár po prostorovém vzplanutí, ze kterého se získají hodnoty, které jsou uvažovány 

v kterémkoliv místě zasaženého prostoru přibližně stejné. Při skutečném požáru ovšem 

nastávají situace, kdy požární zatížení může být nerovnoměrně rozmístěné, případně 

soustředěné na jednom místě. Například hala, ve které je cisterna s hořlavou kapalinou 

nebo sklad materiálu. V hale kromě zmíněného zatížení může být zbylé požární 

zatížení zanedbatelné a uvažovat stejnou teplotu v celém prostoru by zdaleka 

neodpovídalo realitě. Z tohoto důvodu využíváme pokročilé modely požáru, pomocí 

kterých je simulován vývoj teplot v jednotlivých částech prostoru. 

V situacích podobných výše uvedené, kdy se celkové vzplanutí celého PÚ jeví 

jako nepravděpodobné, je nejvýhodnější využití modelu představující lokální požár. 

Při tepelné analýze jsou rozlišovány dva základní případy lokálních požárů a to případ, 

kdy plamen nedosahuje ke stropu a případ, kdy plamen dosahuje ke stropu. [9] 

Sloupec zplodin hoření a horkých plynů, které při takto soustředěném požáru 

vzniká lze reprezentovat vertikálním sloupcem kouře, který je v zahraniční literatuře 

označován pojmem „Fire Plume“ případně „Smoke Plume“, u vzdálené části sloupce. 

Zóna plamene tvoří oblast těsně nad povrchem hořlavého materiálu. V této oblasti  

je uvažován stálý plamen se zvyšující se rychlostí proudění plynů. Přechodová zóna je 

oblast, která propojuje zónu plamene a zónu kouře. Zde se uvažuje občasný plamen  

a přibližně stálá rychlosti proudění horkých plynů. Zóna kouře je tvořena sloupcem 

plynných zplodin hoření bez plamene. Mnohdy bývá nejrozsáhlejší oblastí  

a je uvažována klesající rychlost proudění hořících plynů a teploty s narůstající 

výškou. [6] 

 

Obr. 3 Schematické znázornění oblastí Fire Plume a Smoke Plume (Zdroj: [10]) 



Kapitola 1 – Současný stav poznání 

24 

 

Další možností je použití teplotních zónových modelů požáru. Tyto modely 

řeší rovnice rovnováhy hmoty a energie a jsou buďto jedno-zónové, tj. celý požární 

úsek je jedna zóna. Nebo dvou-zónové, kde je PÚ dělen na dvě zóny, které mají 

homogenní vlastnosti – teplou a studenou. 

Hodnotám, které se nejblíže přibližují skutečnému požáru, odpovídají 

prostorové modely využívající dynamické analýzy plynů – CFD (Computational 

fluid dynamics). Data získaná z těchto modelů mohou být velice přesná, avšak velmi 

záleží na vstupech do výpočtu. Při použití těchto modelů se předpokládá velice dobrá 

znalost požární problematiky, znalost simulací CFD a zkušenosti v těchto výpočtech.  

 

Obr. 4 Simulace CFD v podzemní garáži, požár autobusu – znázornění teploty plynů 

v prostoru (FDS), (Zdroj: vlastní) 

 

Obr. 5 Simulace CFD v podzemní garáži, požár autobusu – obalová plocha teploty  

plynu při 500°C (FDS), (Zdroj: vlastní) 

Na základě těchto pokročilých modelů, získáme teplotu plynu v místě POP. 

Z této teploty lze vyjádřit hustotu tepelného toku pomocí rovnice (19). Výsledná 

hodnota může být použita pro výpočet odstupových vzdáleností pomocí přístupu  

dle hustoty tepelného toku viz 2.2.5. 
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1.2.4 Normativní přístup  

V příloze F normy ČSN 73 0802, a příloze H normy ČSN 73 0804, jsou v tabulce na 

základě analytických termodynamických modelů tabelované hodnoty odstupových 

vzdáleností v závislosti na rozměrech otvoru, podílu požárně otevřené plochy  

a výpočtovým požárním zatížení s přídavkem požárního zatížení vlivem 

konstrukčního systému 𝑝v′, respektive ekvivalentní době trvání požáru 𝜏𝑒 či  𝜏𝑒. 

Hodnoty z tabulek mají své meze a nelze je extrapolovat. Postup určení pomocí této 

metodiky spočívá v tom, že se na základě výše zmíněných veličin vyhledá v tabulce 

nejbližší odpovídající hodnoty. Hodnoty lze lineárně interpolovat. Jedná se však  

o prostorovou interpolaci, kdy je potřeba interpolovat jednak rozměry otvoru, procento 

požárně otevřené plochy a také výpočtové požární zatížení v případě nevýrobních 

objektů nebo ekvivalentní doba trvání požáru v případě výrobních objektů. Metodika 

je konzervativní, na straně bezpečnosti a vznikla z důvodu usnadnění stanovení 

odstupové vzdálenosti pro ruční výpočet. V současnosti začíná pozbývat využití, 

jelikož výpočetní technika je natolik dostupná a výkonná, že výpočet pokročilejšími 

metodami je přesnější a mnohdy i rychlejší než vyhledávání tabulkových hodnot  

a ruční interpolace. [3],[5] 

Interpolací získaná hodnota d utváří zástupný tvar obalové plochy PNP  

a vymezuje jeho hranici. V kolmém směru je hranice od POP ve vzdálenosti d  

a od okrajů POP je tvořena kružnicí se středem v jejím okraji a poloměru d. Kružnice 

je seříznuta v odklonu 20° od roviny POP. Tvar obalové plochy je znázorněný na 

následujícím obrázku. 

 

Obr. 6 Tvar obalové plochy PNP určený normativním přístupem (Zdroj: [3]) 
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1.2.5 Přístup dle hustoty tepelného toku 

Pro stanovení odstupové vzdálenosti přístupem dle hustoty tepelného toku je zapotřebí 

zjistit hustotu tepelného toku (I v kW/m2) požárně otevřené plochy, dále její rozměry 

a procento vyjadřující podíl sálavých částí ku celkové ploše POP. Hustota tepelného 

toku se určí z výpočtového požárního zatížení podle rovnice  

Stefan–Boltzmannova zákona. Norma ČSN 73 0802 používá konzervativnější vztah 

pro stanovení hustoty tepelného toku a tak v rovnici vynechává odečtení počáteční 

teploty plynu v prostoru. [3],[6] 

𝐼 =  𝜀 ∙  (𝜃𝑁  +  273)4  ∙  5,67 ∙ 10−11     (20) 

ε  emisivita (předpokládá se ε = 1,0) [-] 

θN teplota plynů v hořícím prostoru [°C] 

 

Přičemž teplotu plynů v hořícím prostoru lze získat z normové teplotní křivky 

(ISO 834). 

𝜃𝑁  =  345 ·  𝑙𝑜𝑔 (8 𝑡 +  1) + 20     (21) 

t  čas doby trvání požáru (dosadí se 𝜏𝑒
′

 nebo pv′) [min] 

 

Pokud počítáme s pokročilými modely požáru, teplota plynů v hořícím prostoru 

není rovnoměrná. Z toho vyplývá, že i intenzita tepelného toku POP není ve všech 

místech konstantní. Z pokročilých modelů lze stanovit vývoj průběhu teplot nebo 

hustoty tepelného toku v předem specifikovaných bodech. Z průběhu v těchto bodech 

lze uvažovat jejich nejvyšší hodnoty.  

 

Obr. 7 Rozdílná hustota tepelného toku I u POP (Zdroj: vlastní) 
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Pro možnost dalšího výpočtu se stanoví jedna hodnota hustoty tepelného toku 

pro celou POP. Přesných hodnot lze dosáhnout výpočtem odstupové vzdálenosti 

vztažené ke konkrétnímu dílčímu tepelnému toku. Jelikož by byl výpočet příliš 

komplikovaný, máme dvě možnosti, z čehož ani jedna neodpovídá realitě. První 

možností je vzít nejvyšší hodnotu hustoty tepelného toku, která se na POP vyskytuje. 

Přístup je na bezpečné straně, neboť tvar obalové plochy odstupové vzdálenosti 

odpovídá předpokladu skutečného sálání jen v místě nejvyšší teploty, v místech 

nižších teplot je tvar větší. Druhá možnost je výpočet průměru jednotlivých hodnot 

hustoty tepelného toku pro stanovení průměrné hustoty tepelného toku 𝐼. Při použití 

této metody výsledný tvar obalové plochy neodpovídá skutečné ploše, protože hodnoty 

teplot na horní a dolní části POP jsou rozdílné. Zejména v případě, kdy se při požáru 

vyskytuje neutrální rovina v úrovni posuzované plochy, dochází k poklesu teplot 

prouděním studeného vzduchu do objektu a nárůstu teplot únikem horkých plynů 

v horní části otvoru. Hodnoty lze určit následujícími vztahy. 

𝐼 = 𝑚𝑎𝑥(𝐼𝑖); nebo 𝐼 =
∑ 𝐼𝑖·𝑆𝑝𝑜,𝑖

𝑗

𝑖=1

∑ 𝑆𝑝𝑜,𝑖

𝑗

𝑖=1

    (22) 

Ii  je hustota tepelného toku i-té sálavé plochy 

Spo,i plocha i-té sálavé plochy  

 

 

Obr. 8 Průměrná hustota tepelného toku POP (Zdroj: vlastní) 
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Dále se stanoví procento požárně otevřených ploch po z plochy obvodové stěny 

nebo průmětu střešního pláště posuzovaného požárního úseku následující rovnicí. [3] 

𝑝
𝑜

=
𝑆𝑝𝑜

𝑆𝑝
 · 100 [%]    (23) 

Spo je velikost POP v PÚ [m2] 

Sp celková plocha [m2] 

 

 

Obr. 9 Znázornění požárně otevřené plochy a celkové plochy (Zdroj: vlastní) 
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1.2.6 Polohový součinitel 

Polohový součinitel Φ vychází ze zákonů termodynamiky a vyjadřuje část 

vyzařovaného tepelného toku, která dopadá z požárně otevřené plochy na příjmovou 

plochu. Jeho hodnota obvykle závisí na velikosti požárně otevřené plochy, vzdálenosti 

příjmové plochy od požárně otevřené plochy a na jejich vzájemné orientaci,  

tj. orientace rovnoběžná, kolmá nebo pod konkrétním úhlem. Jeho výpočet  

je odvozený z experimentálních dat pro jednotlivé orientace k sálavé ploše. [11],[12] 

Hodnota polohového součinitele odpovídá místu, ve kterém se určuje. Pokud  

se sálavá plocha rozdělí na dílčí plochy, je možné stanovit jednotlivé polohové 

součinitele a ty posléze sčítat či odečítat. Zpravidla se rozděluje na čtyři části, přičemž 

výsledný polohový součinitel Φ je roven součtem dílčích polohových součinitelů Φi 

rozdělených ploch. [6] 

To popisuje následující obrázek, kde sálavá plocha sálá na plochu ozařovaného 

tělesa, která je vůči ní rovnoběžná. Pro bod P na ozařované ploše se stanoví bod X, 

který se promítne na sálající plochu v kolmém směru od bodu P, ozařované roviny. 

Vzdálenost mezi těmito body je označována jako d. Pro výpočet dílčího polohového 

součinitele Φi platí následující vztah. [13] 

𝛷𝑖  =
1 

2π
[

𝑎

(1+𝑎2)0,5 tan−1 (
𝑏

(1+𝑎2)0,5) +
𝑏

(1+𝑏2)0,5 tan−1 (
𝑎

(1+𝑏2)0,5)] (24) 

a  = h / d 

b  = w / d 

d  je vzdálenost od bodu X do bodu P [m] 

h  výška oblasti sálajícího povrchu [m] 

w šířka oblasti sálajícího povrchu [m] 

 

Pro kolmou dispozici lze uvažovat následující rovnice. [13] 

𝛷𝑖  =
1 

2π
[tan−1(𝑎) −

1

(1+𝑏2)0,5 tan−1 (
𝑎

(1+𝑏2)0,5)]  (25) 

a  = h / d 

b  = w / d 

d  je vzdálenost od bodu X do bodu P [m] 

h  výška oblasti sálajícího povrchu [m] 

w šířka oblasti sálajícího povrchu [m] 
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Výsledný polohový součinitel Φ v bodě X se vypočte součtem dílčích 

polohových součinitelů Φi. [6] 

𝛷 = 𝛷1 +  𝛷2 +  𝛷3 +  𝛷4    (26) 

 

Obr. 10 Schéma určení polohového součinitele s rovnoběžnou orientací prostorů  

(Zdroj: vlastní) 

Polohový součinitel lze stanovit pro libovolné místo na sálavé ploše.  

Pro představu hodnot v základních místech lze plochu rozdělit dle symetrie na body  

1, 2, 3 a 4, které jsou znázorněny na následujícím obrázku. 

 

Obr. 11 Znázornění bodů pro polohový součinitel (Zdroj: vlastní) 

Na povrchu sálavé plochy nabývá nejvyšších hodnot v bodě 1 (střed plochy)  

Φ = Φ1 + Φ2 + Φ3 + Φ4 = 0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25 = 1 
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Obr. 12 Znázornění dílčích hodnot polohového součinitele pro bod 1 (Zdroj: vlastní) 

V bodech 2 a 3 (ve středech okrajů sálavé plochy) nabývá hodnot  

Φ = Φ1 + Φ2 + Φ3 + Φ4 = 0,25 + 0,25 + 0 + 0 = 0,5 

 

Obr. 13 Znázornění dílčích hodnot polohového součinitele pro bod 2 (Zdroj: vlastní) 

V bodech 4 (rozích sálavé plochy) má hodnotu Φ = Φ1 + Φ2 + Φ3 + Φ4  

= 0,25 + 0 + 0 + 0 = 0,25 

 

Obr. 14 Znázornění dílčí hodnoty polohového součinitele pro bod 4 (Zdroj: vlastní) 
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Hustota tepelného toku dopadající na bod P v obrázku X se určí součinem 

vypočteného polohového součinitele Φ s hustotou tepleného toku I sálající plochy 

následujícím vztahem. [12] 

𝐼0 =  𝛷 ·  𝐼      (27) 

Φ je polohový součinitel v bodě P [m] 

I  hustota tepelného toku sálavé plochy [kW/m2] 

 

Sálavá plocha nemusí být vždy rovnoběžná s příjmovou. Ve stavební praxi pro 

výpočet požárně nebezpečného prostoru a odstupových vzdáleností však  

lze akceptovat tuto variantu pro všechny případy orientace obou ploch, jelikož se jedná 

o nejméně příznivou variantu, je výpočet vždy na straně bezpečnosti. 

Tímto způsobem lze pro rovnoběžnou dispozici spočítat místa kolmá k rovině 

sálavé plochy (např. uprostřed a na krajích). Za okraji této části dochází také k sálání 

tepla ze sálavé plochy. Zde platí útlum toku záření, který popisuje Lambertův kosinový 

zákon. 

𝐼𝑆  =  𝐼 ·  𝛷 ·  cos 𝛾     (28) 

Φ je polohový součinitel na okraji sálavé plochy [ m ] 

I  hustota tepelného toku sálavé plochy [ kW / m2 ] 

γ úhel mezi kolmou rovinou okraje sálavé plochy a bodem na příjmové 

ozařované ploše [ rad ] 
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1.2.7 Shrnutí 

Odstupové vzdálenosti slouží k zabránění přenosu požáru na sousední zástavbu.  

Pro jejich stanovení se používají buďto tabulky uvedené v normách s předem 

vypočtenými hodnotami, výpočet dle hustoty tepelného toku nebo výsledky analýzy 

pokročilých CFD modelů. Výběr výpočetního modelu závisí na požadavcích  

na charakteru objektu a na požadavcích na přesnost výpočtu.  

Obecně by se dalo říci, že použití normativních tabelárních hodnot je na straně 

bezpečnosti, jelikož jsou stanoveny na základě statistických a experimentálních 

hodnot s přidanou rezervou. Stanoví se vyhledáním hodnoty v tabulce v závislosti  

na rozměrech požárně nebezpečného prostoru, hodnotě požárního rizika a procentu 

požárně otevřené plochy. Jsou vhodné pro výpočet s hrubými analytickými vstupy, 

výsledkem jsou hrubé analytické výstupy.  

Pro stanovení hodnoty přístupem dle hustoty tepelného toku se zvolí kritická 

hustota tepelného toku I0,cr, která je podle ČSN 73 0802 rovna 18,5 kW / m2. Vypočte 

se hustota tepelného toku I podle vztahu 20. Jako teplotu θN ve výpočtu může  

být uvažována hodnota z rovnice 14 normové teplotní křivky, kde se pro výpočet 

dosadí za čas buď požární zatížení 𝑝𝑣′ v kg / m2, stanovené z rovnice 7 nebo 

ekvivalentní dobu trvání požáru 𝜏𝑒′ v minutách stanovené dle rovince 13. Dále se určí 

kritická hodnota polohového součinitele Φcr, která reprezentuje podíl kritické hustoty 

tepelného toku I0,cr k tepelnému toku I. Hledá se taková hodnota polohového 

součinitele Φ z rovnic 24 nebo 25, která je nejblíže hodnotě kritického polohového 

součinitele Φcr. Hodnota Φ klesá s narůstající odstupovou vzdáleností d. Proto  

je výpočet opakován, dokud nejsou hodnoty přibližně stejné Φ ≈ Φcr. Z nejbližšího 

výpočtu polohového součinitele máme výslednou odstupovou vzdálenost d. [6] Použití 

zjednodušeného přístupu dle hustoty tepelného toku je přesnějším výpočtem s tím,  

že jejich geometrie je vytyčena pouze několika přesně vypočtenými body, zbylá 

geometrie vychází z geometrického modelu, který by měl obalovat skutečné hodnoty. 

Metoda je přesnější a vhodná pro použití se středně hrubými vstupy. Výsledkem jsou 

zjednodušené přesné výstupy. Přístup dle hustoty tepelného toku paprskovou metodou 

počítá hodnoty ve více bodech. Výsledný obrazec je reprezentací termodynamického 

výpočtu. Čím je počet výpočetních bodů větší, tím je tvar obalové plochy jemnější  

a přesnější. Jedná se o metodu, která má smysl pro středně přesné až přesné vstupy. 

Použitím této metody lze dosáhnout přesných výstupů. 

Stanovení na základě simulace dynamiky horkých plynů probíhá ve vytvořených 

CFD modelech a vyžaduje velmi přesné vstupy. Výsledkem simulace jsou velmi 

přesné výstupy, ze kterých lze vytvořit obalovou plochu kritické hustoty tepelného 

toku. Použití metody je časové náročné a předpokládají se vysoké znalosti specialisty. 



Kapitola 1 – Současný stav poznání 

34 

 

1.3 Klasický přístup k projektování staveb 

Klasickým přístupem se rozumí projektování pomocí papírové dokumentace a křivek 

(2D problematika). Ať už jde o projektování v ruce nebo projektování v elektronické 

2D CAD podobě, nese metoda řadu kladů a záporů. 

1.3.1 Výhody 

Tvorba dokumentace tímto přístupem je rychlá v prvních fázích projektování.  

Projektant kreslí vždy jen daný výkres (půdorys, řez, pohled) a potřebné informace  

si do daných výkresů zanáší pomocí kót a odkazů s textem a pomocí tabulek. Dalším 

kladem je dostupnost softwaru, ve kterém lze projekt rýsovat při projektování 

v elektronické podobě. 

1.3.2 Nevýhody 

Projekt se začíná komplikovat v okamžiku, kdy investor chce provést změnu a jsou 

pro projekt potřeba i další profese jako je statika, rozvody TZB a požárně bezpečnostní 

řešení stavby. Každá dílčí profese vytváří novou dokumentaci nezávisle na plánech 

ostatních profesí. Je tak obtížná koordinace všech zapojených stran (například: statik 

na základě požadavku upraví pozici nosné stěny, musí dát vědět všem zúčastněným 

stranám, že změnu provedl, projektant vzduchotechniky musí změnit umístění 

rozvodů, to se může křížit s projektem rozvodů zdravotechniky a pakliže tyto kolize 

už nikdo další nezkontroluje, může vzniknout komplikovaná situace při realizaci 

stavby). Jednotlivé profese musí komunikovat mezi sebou tím, že si předávají svou 

verzi dokumentace a je velice obtížné zajištění absence jejich kolizí, ztrátě dat  

a udržení aktuálních verzí. Pro správce budov a státní správu je zároveň důležitý 

přehled aktuálních informací o projektu ve fázi provozu objektu, což může být 

vzhledem k velkému počtu verzí projektu leckdy obtížně dohledatelné. 

1.3.3 Shrnutí 

Přístup k projektování najde své opodstatněné využití především u malých  

a méně složitých projektů, kde není potřeba dbát větší pozornosti na koordinaci 

jednotlivých profesí. Při tvorbě projektu dochází k duplikování informací v projektu, 

což může při změně návrhu zapříčinit chybu. Je zde kladen menší požadavek  

na znalosti softwaru a celková pořizovací cena licence softwaru pro rýsování  

je přijatelná. V současnosti se jedná o velice rozšířený přístup. U komplikovanějších 

projektů může přinést řadu chyb, které se projeví až v pozdějších fázích stavby,  

což může stavbu v celkovém měřítku značně prodražit. 
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1.4 Informační modely budov 

Výpočetní technika a její výkon se každým rokem vyvíjí. Z hlediska výpočetního 

výkonu obvodů v elektronice lze až s překvapivou přesností považovat pravidlo, které 

vyslovil v roce 1965 Gordon Moore. Trend zdvojnásobení výkonu/efektivity každých 

18 měsíců přináší i nové možnosti využití softwaru pro projektování, které se každým 

rokem zdokonalují. Vznikla tak metoda řízení informací týkajících se zařízení staveb 

a projektů. Metoda využívá informačního modelování budov, anglicky Building 

Information Modeling, BIM. Model, který obsahuje vedle geometrických informací 

také řadu informací dalších. Informace jsou uloženy v parametrech jednotlivých 

komponent a tvoří databázi uložených informací, kterou lze sdílet s ostatními uživateli, 

kteří mají přístup k tomuto modelu. Tyto parametry lze využívat nejen při projektování 

a realizaci, ale i ke správě dat o budově během jejího životního cyklu. Informace 

z modelu lze hledat, porovnávat, analyzovat, měřit. BIM lze použít na věci, které  

by zabrali hodiny mravenčí práce, nebo by bylo nemožné informace vůbec získat bez 

výskytu chyby. Zkratka BIM se obecněji používá už od roku 2002, její originální znění 

nesou anglická slova Building Information Modelling, zkratku nelze překládat 

doslovně, avšak uznávaným překladem je ,,Informační modelování budov“. Je ovšem 

nutné míti na paměti, že slovo ,,building“ nelze překládat jako slovo pouze  

pro ,,budovu“, protože důležitým významem, které nese je právě význam slova jakožto 

metodiky práce stavebního procesu po dobu životnosti stavby [14]. 

Masivní rozmach používání internetu je nazýván novou průmyslovou revolucí 

současnosti. Jedná se o velký posun praktického využití technologií, který doprovází 

ekonomické a společenské změny. Proto řada literárních zdrojů nástup označuje  

4. průmyslovou revolucí. Německý pojem „Industrie 4.0“, který lze přeložit jako 

„Průmysl 4.0“ lze vnímat i ve stavebnictví. Z toho vznikl pojem pro proces 

„Stavebnictví 4.0“. Použití metody BIM je základní podmínkou digitalizace 

stavebnictví. Nejde jen o využití technologií pro uchování informací, ale také o jejich 

sdílení s jinými uživateli. Současná technologie umožňuje vedení digitálního projektu 

bez potřeby papírové dokumentace po dobu celé životnosti stavby. Použití digitálního 

modelu přinese nejen přehlednější dohledávání informací, ale také urychlení většiny 

procesů, které s projektem souvisí. Jakmile je jedna informace vložena, už nemusí být 

vložena znovu ta samá. Přístup ušetří práci a omezí duplikaci. Jakmile je jednou 

vymodelovaný model budovy, není jej potřeba modelovat znovu pro jinou profesi. 

Stačí jej do modelu profese podložit a veškeré informace jsou automaticky převedeny. 

Automatizace procesů šetří především čas a peníze spojené s eliminováním chyb 

pomocí této metody.  
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Stavebnictví je přesto jedno z nejméně digitalizovaných průmyslů. Poukazuje 

průzkum, který hodnotil strategii, produkt, prodej a procesy v jednotlivých odvětvích 

u 500 předních společností v Německu. [15] Na vině může být malá připravenost 

projekčních firem, malá informovanost investorů o výhodách ale i nepřipravenost 

legislativy. 

Pro uživatele je nesmírně důležité pochopení metody jako procesu. Je nutné  

ho pochopit před investováním do tohoto systému. Předem si jasně stanovit cíle, které 

chce uživatel touto technologií dosáhnout. Bohužel často se však stává, že společnosti 

investují do přechodu na tuto technologii finance a nevědí, co očekávat. Informační 

modelování představuje ohromné množství možností. Proces BIM jsou vstupy, model, 

a výstupy, které lze z modelu získat. V modelu nemusí být nutně vše, co je o budově 

známo, ale mělo by zde ale být vše, co bude potřeba v budoucnu o budově dohledat. 

Pro jeho uživatele je proto nutné definovat si dopředu k čemu se bude model v průběhu 

jeho životnosti používat. K tomu by mělo sloužit zpracování dokumentu zvaného BIM 

výkonný plán z anglického BIM execution plan, BEP. Dokument by měl popisovat 

jednotlivé pracovní postupy, kompetence, základní vlastnosti projektu, cíle, účel a jiné. 

[16] 

Jedním ze zadání pro tvorbu modelu by měla být úroveň podrobnosti, neboli 

z anglického Level of Detail nebo Level of Development, LoD. Jedná se o smluvenou 

podrobnost geometrických informací jednotlivých komponent v modelu, neboli Level 

of Geometry, LoG a podrobnost negeometrických informací uložených 

v komponentách modelu, neboli Level of Information, LoI. Úrovně podrobnosti  

by měly být předem definovány pro jednotlivé fáze projektu. Na studii projektu nám 

postačí nejhrubší úroveň podrobnosti, na dokumentaci pro stavební povolení střední 

úroveň a pro model pro provedení stavby detailní úroveň podrobnosti. [17] 

S použitím nové metody zároveň dochází ke změně pracovních pozic  

ve stavebnictví. Ubývá práce, kterou lze zautomatizovat a vytváří se pracovní místa, 

které budou automatizaci řídit. Nově vznikající profese definuje řada BIM příruček, 

většinou se jedná o BIM modeláře, který vytváří informační model a vkládá do něj 

informace – tato pozice může být v kombinaci s projektantem stavby a nahrazuje 

kresliče dokumentace klasického přístupu k projektování. BIM manažer projektu, 

který koordinuje využití BIM na projektu, určuje jeho plán, kontrolu kvality, 

kontroluje a odpovídá za modelování dokumentace podle stanoveného BEP. Další 

profesí je BIM koordinátor návrhu stavby, který spolu s BIM manažerem formuluje 

strategii pro BIM a rozhoduje o použití softwarových nástrojů pro analýzy, simulace 

a tvorbu dokumentace v BIM procesu, spolupracuje s modelářem a projektantem.  

Pro realizaci stavby poté vzniká pozice BIM koordinátora stavby, který přijímá 

vytvořený model pro využití na stavbě. [18] 
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1.4.1 Informační modelování budov ve světě 

Postoj jednotlivých států k tomuto přístupu projektování je rozdílný.  

Vývoj technologií je v některých zemích rychlejší než změny legislativy a státy jsou 

nuceny na vývoj reagovat. V rámci evropských zemí se přístup jednotlivých zemí liší 

podle určení, zda má být přístup povinný a pro jaké typy staveb. V roce 2014 vydala 

Evropská unie směrnici, ve které všem svým členským zemím používání BIM 

doporučuje. [17] 

V Norsku od roku 2010 platí povinný požadavek použití metodiky BIM  

pro veřejné zakázky pro pozemní stavby i infrastrukturu. [19] Hlavním důvodem pro 

vznik požadavku byla správa budov. Pro Norskou vládu zajišťuje správu budov 

Stattsbygg, který se stal garantem pro vypracování. Systém elektronického stavebního 

povolení je v Norsku od roku 2003 pro klasickou dokumentaci a připravuje se jeho 

rozšíření na použití informačního modelu namísto klasické elektronické dokumentace. 

[20] 

Ve Finsku je od roku 2007 v platnosti požadavek pro pozemní stavby budov 

státní správy a jejich FM. A od roku 2016-18 zde uplatňují požadavky na použití BIM 

modelu jako součásti plánu pro digitalizaci dopravy s názvem INFRABIM. [21] 

V Dánsku jsou od roku 2013 kladeny aktualizované požadavky z roku 2011  

pro pozemní stavby a infrastrukturu povinně, až na výjimky, pro státní veřejné 

zakázky, kde je investorem stát alespoň z 50% pro stavby nad 5 mil. DKK, které budou 

využívat veřejné instituce a pro stavby regionální pro kraje a obce nad 20 mil. DKK. 

Holandsko od konce roku 2011 zavedlo požadavky, které dávají povinnost  

pro zakázky nad 10 mil. euro a od roku 2015 požadavky s názvem BIM Loket, které 

kladou důraz na propojení BIM s GIS. [22] 

Spolková republika Německo zavedla pro roky 2017-20 období pro pilotní 

projekty a od roku 2020 plánuje BIM pro všechny projekty veřejných zakázek 

povinně. Zavedením metodiky plánuje zvýšit přesnost při plánování, optimalizovat 

náklady celého životního cyklu a zvýšení úrovně spolupráce, odstranění výběru podle 

nejnižší ceny a dalších kritérií pro veřejné zakázky.  

V souvislosti se změnami ve stavebnictví ve Spojeném království, které měly  

za cíl snížení nákladů o 20% se strategií pro rok 2012-16 je plánován přechod  

po úrovních podle složitosti informací v modelu. Aktuální úroveň je BIM Level 2, 

která je povinná od roku 2016 pro období 2017-20. Požadavky úrovně jsou určeny  

pro ověřovací pilotní projekty. Přechod na úroveň BIM Level 3 se plánuje v rámci 

zpracovávaného programu Digital Build Britain. [23] 
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Obr. 15 - diagram udávající vývoj přechodu na proces BIM (Zdroj: [23]) 

Španělská plánovaná vládní strategie by měla být povinná od roku 2018  

pro pozemní stavby a od roku 2019 pro infrastrukturu, avšak při tvorbě strategie došlo 

ke zpoždění a přesný harmonogram není znám. 

Japonsko se v posledních letech potýká s problematikou stárnoucí populace  

a stálého poklesu zaměstnanců ve stavebním průmyslu. Podobně jako v jiných zemích 

motivací Japonska je zvýšení produktivity práce. Program se jménem i-Construction 

si bere za cíl do roku 2025 zvýšení produktivity zaměstnanců o 20% pro vyrovnání 

poptávky po pracovní síle. Program bere v úvahu použití BIM modelů pro celou 

životnost stavby s kombinací moderních technologií, jako je zaměřování staveb 

pomocí dronů, nebo výstavbu automatizovanými stavebními stroji. [24] 

V řadě států vznikají standardy pro implementaci a používání informačního 

modelování ve stavebnictví. Ty si kladou za cíl určit jednotný směr používání přístupu 

s vymezením základních principů spolupráce na modelu, vysvětlení pojmů 

problematiky, nové role ve stavebním odvětví nebo BIM výkonný plán. Například  

ve spojených státech se jedná o National BIM Standard, NIBS. V Austrálii National 

Guideline for Digital modeling, CRC nebo v Sungapuru to je Singapore BIM 

Regulation Submission Pilot Guideline, BCA. 
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1.4.2 Informační modelování budov v ČR 

V České republice byla v květnu 2011 sestavena Odborná rada pro BIM, která  

se zaměřuje na implementaci BIM procesu pro České stavby a stavební procesy, 

výuku, standardy jako je například Standardizace negrafických informací 3D modelu 

a na legislativu.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM  

a Státním fondem dopravní infrastruktury vypracovalo dokument Koncepce zavádění 

metody BIM v České republice. Na usnesení vlády č. 682 25. září 2017 byla koncepce 

schválena. Dokument obsahuje plán zavádění BIM v ČR v letech 2018 – 2027. 

Z pohledu vládních požadavků bude pro Českou republiku stěžejní rok 2022, kdy  

je s přihlédnutím na zhodnocení pilotních projektů plánována povinnost použití 

metody BIM u nadlimitních veřejných zakázek na stavby, které jsou financovány 

z veřejných rozpočtů. [25] 
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Obr. 16 - Harmonogram doporučených opatření pro zavádění BIM v ČR (Zdroj: [17]) 
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1.4.3 Model po dobu životnosti stavby 

Každý stavební objekt v průběhu existence projde životním cyklem (obr. 17).  

Cyklus zahrnuje fáze od samotného definování a přípravy projektu po plánování  

a tvorbu dokumentace s následnou realizací stavby. Dále se jedná o údržbu objektu, 

kam lze zahrnout i případná rekonstrukce stavby a v poslední řadě likvidace objektu. 

 

Obr. 17 Schéma životního cyklu stavby (Zdroj: vlastní) 

Pro informační modelování lze uvažovat jeden model po dobu celé životnosti  

tj. od fáze utváření prvotních návrhů po fázi demolice. Vložení informací na jedno 

místo přináší řadu výhod. Projektanti mají mezi sebou snadnější komunikaci  

a kontrolu chyb. Stavební firmy možnost lepšího plánování pro prefabrikaci. Správce 

objektu má ve fázi údržby a provozu aktualizovanou dokumentaci a podklady  

pro změny, plánování oprav a rekonstrukcí či demolici. Model využije i investor  

či sektor státní správy pro kontrolu či vyhodnocení a posouzení stavby. Ve fázi 

likvidace poslouží k určení přesných informací o konstrukcích a jejich geometrii. 

Největší vynaložená práce na modelu je ve fázi navrhování, kdy se model utváří spolu 

s návrhem stavby. Návrh může být o něco dražší, než při klasickém přístupu 

k navrhování. To ovšem neplatí v pozdějších fázích, kdy je práce na modelu méně 

pracná a pomocí něj je možné předcházet chybám na stavbě a profitovat z něj ve fázi 

užití stavebního díla. 

Z hlediska požární bezpečnosti se model využije pro celou životnost. Během 

plánování pro tvorbu dokumentace, posouzení požadavků a skutečného stavu  

a rozmístění jednotlivých požárně bezpečnostních zařízení, které nesou parametry 
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v modelu. Ve fázi realizace parametry slouží ke tvorbě výkazu počtu, druhu a umístění 

zařízení. Během fáze užívání stavby se předpřipravené parametry jednotlivých 

komponent použijí pro revizi požárně bezpečnostních zařízení. Data může využívat 

správce objektu nebo státní správa pro kontrolu. V provozní fázi lze data využívat  

pro zásah IZS, kde lze informace z modelu importovat do GIS mapy. Případně  

do mapy vložit URL adresu modelu pro jeho stažení či prohlížení ve webové aplikaci 

a mít přehled o počtu a rozmístění přenosných hasicích přístrojů, umístění požárních 

hydrantů nebo uzávěrů plynu. Informace o těchto požárně bezpečnostních zařízeních 

lze využít pro kontrolu revize. 

1.4.4 Využití modelu 

Je několik softwarových produktů, které umožňují vkládání informací při vytváření 

modelu stavby. Řadu informací je software schopen poskytnout z geometrie objektu. 

Informace lze využít pro algoritmizaci výpočtů. Programy pracují na rozdílném 

principu a často nespolupracují s dalšími produkty. Pro výměnu dat existují výměnné 

formáty, které umožňují využití modelu jiným softwarem. Lze tak zajistit využití 

modelu po projekční fázi. 

Každý softwarový produkt nabízí jiný přístup k práci s uloženými informacemi 

v jejich databázi a tak i kompatibilita mezi těmito softwary je obtížná. Jednotlivé 

produkty spolupracují s dalšími produkty od stejné společnosti, ale se soubory  

od jiných společností již pracovat neumí. Aby využití modelu nekončilo tvorbou 

dokumentace, vznikl otevřený neutrální souborový formát podporující sdílení dat, 

který umožňuje komunikaci mezi jednotlivými účastníky stavebního procesu a jejich 

softwarovými BIM nástroji. Převod do tohoto formátu napomáhá dalšímu využití 

databázového modelu stavby. V České republice mezi nejpoužívanější databázové  

a zároveň vizualizační software pro projektování patří ArchiCAD, Autodesk Revit, 

Allplan Architektura, Bentley Architecture. 

Další použití modelu pro správu budovy probíhá za použití jiného softwaru. 

Facility manager většinou potřebuje jen část informací pro správu objektu a není třeba 

kvůli tomu vlastnit licenci s projekčními nástroji. Data se exportují z projekčního 

nástroje do jiného FM nástroje a dále se pracuje s tímto modelem [26]. 
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1.4.5 Kompatibilita 

Vizualizační databázové softwary, které pracují s informačními parametry a lze v nich 

vytvářet výkresová dokumentace umožňují vkládání dat z externích zdrojů pomocí 

importu nebo naopak předávání dat jiným formátem pomocí exportu. Často operují 

s převodem dat do tabulkových procesorů nebo 2D CAD formáty pro projekci jako 

jsou DWG a DWF. 

První možností využití softwaru je spoluprací přímo s projekčním nástrojem, 

z něhož si data načte. Model se nemusí převádět. Nevýhoda tohoto softwaru je,  

že neumí přímo zasahovat do projekčního modelu, ale tvoří si vlastní databázi.  

Čerpá data z projekčního modelu, ale zpětně neumí data zapsat. Pro nástroje Allplan 

nebo Archicad tuto možnost nabízí nezávislý software Solibri. Pro Autodesk Revit  

lze použít software od téže firmy Autodesk Navisworks, který slouží především  

pro programování a definici pravidel, které se automaticky spustí při změně 

projekčního modelu – to lze využít pro detekci kolizí křížení tras a podobně. Dalším 

příkladem je nástroj pro FM Archibus, který přímo pracuje s Revit modelem. 

Další možností pro předávání informací je neutrální souborový formát,  

IFC (The Industry Foundation Classes), který specifikuje mezinárodní norma ISO 

16739:2013. IFC je textový popis modelu, který lze dále zpracovávat nezávisle  

na použitém softwaru. Textový přepis modelu popisuje například jeho geometrii, 

materiály, jejich vlastnosti a další parametry přiřazené geometrii tvořící komponentu. 

Formát je používán pro výměnu dat v oblasti BIM navrhování a jeho model popisuje 

všechny aspekty stavby a stavebního procesu. Aplikace, které s ním pracují, využívají 

většinou jen část těchto kompletních možností. Definují se jednotlivé objekty a jejich 

vlastnosti podle typů, které se řadí hierarchisticky. Formát zajišťuje čitelnost dat  

a jejich efektivní výměnu ze souborů jiných komerčních softwarů. Využije  

se především po projekční fázi. Každý certifikovaný software umožňuje formát 

exportovat a číst. Většina software umí formát načíst, ale neumí jej editovat. Nelze 

tedy provést export do IFC, načíst jej do jiného software a pokračovat v modelování 

dál. Část informací se při převodu do textového přepisu vytratí.  

Následující obrázek ukazuje příklad exportu z modelu do IFC formátu.  

Na obrázku je ve formátu popsán stropní panel vytvořený v modelu komponentou  

pro strop. Jednotlivé řádky popisují jeho geometrické, fyzikální a identifikační 

vlastnosti pro použití v jiném software. Z řádku #211-13 lze vyčíst informace  

o obvodu, tloušťce a objemu panelu. Řádek #220 nese informaci o jeho součiniteli 

prostupu tepla U. Řádek #230 popisuje cenu panelu, řádek #233 udává informaci  

o výrobci, atd. Podobným způsobem je při exportu popsán každý prvek informačního 

modelu. S těmito uchovanými informacemi lze dále pracovat ve čtečkách IFC formátů. 
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Obr. 18 - Stropní panel z modelu zapsaný v IFC textovém formátu (Zdroj: vlastní) 
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1.4.6 Otevřené prostředí 

Projekční software umožňuje vkládání početních vzorců přímo do komponent 

v modelu. Do komponenty lze pohodlně vložit vzorec, který dle automaticky 

načtených geometrických veličin (jako je délka, plocha, objem) nebo pomocí ručního 

vložení veličiny, vypočte potřebný údaj. 

Jednotlivé programy pro vytváření projekčního modelu umožňují tvorbu 

dokumentace pro více profesí. Nelze ale obsáhnout všechny profese a splnění všech 

projekčních norem ve všech zemích. Jednotlivé softwary nabízí rozšíření (plugin) 

přímo od uživatelů softwaru. To jsou aplikace třetích stran, které si ostatní uživatelé 

mohou dále instalovat jako doplněk do svého softwaru. Buď zcela zdarma, nebo  

za poplatek jednorázově, případně platbou pravidelného poplatku. 

1.4.7 Výhody 

Hlavním rozdílem oproti klasickému projektování je celkový přístup k zacházení 

s informacemi. Zpracování nového projektu od počáteční fáze začíná zpracováním 

modelu architektem. Ten může model sdílet se statikem a stavebním inženýrem ve fázi 

studie. Ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební 

povolení na tomto modelu mohou spolupracovat další profese, jako požární 

specialista, projektant TZB nebo energetický specialista. Profese mohou mít stavební 

informační model jako podklad ve svém modelu – veškeré informace z podloženého 

však mohou čerpat, ale nemohou do něj zapisovat. Statik může využít geometrii 

modelu pro další posouzení ve svém software. V pozdějších fázích model využije 

vedení stavby při realizaci a ve fázi užívání model použije správce budovy. [16] 

 

                    (a)                            (b) 

obr. 19 Schéma komunikace stran: (a) klasický přístup k projektování staveb; 

(b) využití sdíleného informačního modelu stavby (Zdroj: vlastní) 
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Jak je patrné z obr. 19, jednotlivé zainteresované strany jako jsou profese 

(projektant, architekt, statik, požární technik, projektanti TZB a elektrických rozvodů), 

vedení stavby, správa budovy a investor nemusí při změně v jejich návrhu 

komunikovat se všemi zbylými profesemi. Jednotlivé zúčastněné strany používají 

jeden model, který může být sítově sdílený. Jednotlivé úpravy se zobrazí ostatním 

uživatelům modelu ihned po synchronizaci dat.  

Sdílený informační model budovy usnadňuje koordinaci jednotlivých profesí. 

Což napomáhá k včasnému opravení kolizí. Celý přístup šetří čas a peníze 

v pozdějších fázích projektu. Největšího využití modelu se dosáhne při používání 

modelu všemi zainteresovanými stranami. 

Model nese i další datové informace jako jsou informace o výrobcích, cena  

a čas. Vytvořený model lze efektivně využívat ne jen pro dokumentaci a realizaci,  

ale především také ve fázi užívání stavby až po její demolici.  
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1.4.8 Nevýhody 

Použití informačního modelu má řadu výhod oproti klasickému přístupu. Důvodů proč 

se BIM nepoužívá, pro projektování všech současných novostaveb, je hned několik. 

Pro projekční firmy je nákladné přejít na nový způsob projektování. Přístup požaduje 

od projektanta umět ovládat daný software a myslet novým způsobem, než na který  

je zvyklý. V současnosti takových lidí není mnoho, jelikož metodika není zcela 

integrovaná ve výuce studentů a také jelikož stávající projektanti ztrácejí schopnosti 

učit se novým věcem. Dalším důvodem jsou vysoké pořizovací náklady na software. 

Využití BIM modelu se pro malé projekty často nevyplatí. 

Využití obecně sdíleného modelu poté komplikují dva faktory. Prvním je zájem 

projekčních firem uchovat si své technické know-how. Tím jsou myšleny konstrukční 

postupy a technologie samotného projektu. Dalším faktorem je softwarové know-how. 

Firma vytvářející model vlastní knihovnu parametrických prvků, které lze používat  

i na jiných projektech. Tvorba knihovny stojí nějaké úsilí. Data tvoří majetek firmy. 

Projekční firma proto nemusí mít motivaci svůj projekční model sdílet s dalšími 

účastníky procesu, pokud další procesy budou náležet konkurenčním firmám.  

Další bariérou je nekompatibilita softwaru jednotlivých společností, které 

v současnosti tvoří převážně produkty od společností Autodesk, Nemetschek, 

Archibus, Bentley Systems, BuildingSMART, GRAITEC a Trimble. Využití modelu 

je tak kompatibilní pouze v balíčku produktů od jedné společnosti či více společností. 

Model je tedy obtížné využít pomocí softwaru od jiné společnosti. Jedinou možností 

je výměnný formát IFC, který tyto produkty podporují. Při něm však dochází ke ztrátě 

informací jak geometrických, tak negeometrických. Nelze tedy převést model do IFC 

formátu a pokračovat v modelování v jiném software. Software IFC formát většinou 

načte jen jako geometrii, případně geometrii nesoucí si negeometrickou informaci, 

která v ni zbyla. Geometrii není možné dále upravovat a rozšiřovat. Je možné,  

že se v budoucnu ustálí více konkurenčních platforem, které nabízejí podobné 

produkty. Podobně jako tomu je u operačních systémů počítačů, kde se ustálilo použití 

platforem Microsoft Windows, Linux a macOS. 

Další nevýhodou může být rozdílná legislativa v malých státech. Produkty 

společností nemohou pokrýt předpisy všech zemí po celém světě pro tvorbu aplikací 

na analýzy a výpočty. Tvorba lokálních nástrojů je tak v ruce uživatelů softwaru  

a v případě malého počtu společností zabývající se tvorbou doplňků do softwaru může 

pro použití v lokální legislativě chybět možnost využití potenciálu modelu pro různé 

analýzy a výpočty usnadňující práci. 
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1.4.9 Využití pro požární bezpečnost 

Tvorba informačního modelu pro účely požární bezpečnosti staveb najde své využití 

již v projekční fázi, kdy projektant PBŘ může přehledně uložená data využívat  

pro urychlení výpočtů při posuzování přímo v modelu nebo lze exportovat geometrii 

pro pokročilé modely požárních simulací. Při změnách v projektu lze výpočet 

jednoduše zopakovat.  

Další využitím může být pro správu objektu pro přehlednější kontrolu  

a zaznamenávání revizí požárně bezpečnostních zařízení. Data mohou být sdílena 

s HZS a sloužit jako ověření provedených kontrol.  

Model je možné využít i pro požární zásah. Dispozice objektu může být mnohdy 

obtížná pro orientaci. Pomocí BIM modelu mohou jednotky požární ochrany 

prohlédnout model před vstupem do objektu. Model může obsahovat informace 

podobné jako operativní karta dokumentace zdolávání požáru, která je uložena  

na příslušném HZS kraje, druhý výtisk je uložen u provozovatele. Pomocí modelu 

reprezentovaného 3D geometrií s vloženými informacemi mohou zasahující jednotky 

najít vyhledáním správného hesla důležitá místa stavby a přímo si je v modelu 

zobrazit. Může se jednat o prvky jako je hlavní uzávěr plynu, rozmístění požárních 

hydrantů, central stop a total stop na vypnutí elektřiny v objektu, druh provozu objektu 

pro zvolení vhodného hasiva, informace o rozdělení na požární úseky objektu a další 

informace, které mohou pomoci veliteli zásahu. Jelikož při zásahu hraje každá minuta 

roli, může zjištění těchto informací při cestě na místo požáru usnadnit jeho zdolávání. 

1.4.10 Shrnutí 

Rozvoj výpočetní techniky umožnil projektování staveb pomocí informačního 

modelování budov (BIM). Model, který vedle geometrických informací uchovává  

i informace datové. To přináší řadu výhod oproti klasickému přístupu projektování. 

Při projektování stavby ve 2D nelze pro jednotlivé profese vyřešit tolik nesrovnalostí, 

jako při využití 3D modelu stavby. Projekt a stavební proces využívající BIM modelu 

je více transparentní a při jeho tvorbě se eliminuje řada chyb. Není to jen 3D model, 

ale především jsou to informace v něm uložená, které lze dále využívat ve správě 

budovy v průběhu celé životnosti stavby. Technologie se nejvíce využívá pro kontrolu 

dokumentace, odhalování vad stavby a koordinaci profesí. Model lze využít  

pro vytvoření výkazů výměr a získat data daleko rychleji než klasickým přístupem  

k projektování. Užití znamená počáteční investici pro projekt, která se ovšem vrátí 

v pozdějších fázích životního cyklu stavby. Vytvořený model lze využít pro další účely 

a nemusí se vytvářet nová dokumentace. Data v modelu lze využít pro automatizování 

řady výpočtů, které jsou stále aktuální.  
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Metoda je v současnosti málo rozšířená. Může za to malá osvěta o efektivnosti 

a výhodách. Dále současná nepřipravenost projektantů a realizačních firem využít 

potenciál metody, malé znalosti a proškolení zaměstnanců firem. Pro projektanty  

je kromě odborných znalostí ve svém oboru kladen větší důraz na znalosti softwaru. 

Pro společnosti metodika představuje výzvu, která ovšem znamená ušetření financí 

v průběhu pozdějších fází životního cyklu stavby. 

Požární legislativa se v jednotlivých zemích liší. Software pracující 

s informačním modelem budov většinou cílí na globální využití. To má za následek 

podporu jen všeobecně využívaných postupů v dané profesi. Software má mnohdy 

otevřené prostředí pro vytvoření vlastních doplňků, které mohou být naprogramovány 

v souladu s místními normami a vyhláškami. Složitá legislativa představuje složitou 

algoritmizaci a lokální českou legislativu mohou algoritmizovat jen lokální specialisté. 

V projekční fázi lze BIM model využít pro usnadnění výpočtu a to buď algoritmizací 

vlastními vzorci vloženými do projekčního softwaru, nebo pomocí doplňku, který  

si uživatelé softwaru sami naprogramují.  

Výpočet odstupových vzdáleností jako dílčí části požárně bezpečnostního řešení 

zahrnuje řadu výpočtů, které vycházejí z geometrie objektu a jeho provozu. Informace 

lze ve vizualizačním databázovém projekčním softwaru získat a dále s nimi počítat 

pomocí vzorců přímo implementovaných do softwaru. Pro pokročilejší matematické 

modely požáru lze model využít pro získání geometrie objektu. Geometrii  

lze importovat do softwaru využívající pokročilých matematických metod. Pro využití 

modelu v pozdějších fázích životního cyklu stavby jej lze převést do výměnného 

formátu. 
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2 Cíle práce 

Hlavním cílem práce je metodika a nástroj pro posouzení požárních odstupových 

vzdáleností pro projektanty požárně bezpečnostního řešení budovy.  

Bude navržena obecná metodika řešení a nástroj ve vizualizačním databázovém 

softwaru. Ta bude použita v projekčním softwaru s využitím naprogramovaného 

doplňku.  

Pro výpočet budou do komponent vloženy vztahy, které umožní dílčí výpočty 

na základě geometrie načtené z informačního modelu budovy. Doplněk umožní 

vypočítat požární zatížení a vytvořit odstupové vzdálenosti pro požární posouzení 

budovy.  

V řešeném příkladu bude nástroj ukázán na stanovení odstupových vzdáleností 

v administrativní budově s halou.  
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3 Odstupové vzdálenosti 

3.1 Informační model budovy 

Stanovení odstupových vzdáleností z hlediska požární ochrany je stěžení pro omezení 

možnosti rozšíření požáru na jiné konstrukce a pro jejich ochranu. Pro jejich stanovení 

je stěžejní znát základní informace z požárního hlediska o objektu a další návaznosti. 

Pro zjednodušené modely vývoje požáru lze použít výpočet požárního zatížení,  

který se odvíjí od geometrie požárního úseku, volbě provozu jednotlivých prostor  

a volbě požárně bezpečnostních zařízení a podobných vlivů, které tuto hodnotu 

ovlivňují. 

Pro použití modelu ke grafickým výstupům do PBŘ byla vytvořena šablona 

s připravenými parametrickými komponentami, jejich výkazy a s přednastavením 

viditelnosti jednotlivých kategorií komponent projektu. Do šablony se vloží model 

stavby, který bude posouzen. 

Informační model využije pro stanovení odstupových vzdáleností od POP data 

vložená do modelu uživatelem a informace z geometrie objektu. Lze vytvořit 

komponenty, které mají parametricky řízenou geometrii reprezentující tvar obalové 

plochy PNP. Přímo v komponentách probíhá také k jednoduchým výpočtům spolu 

s vloženými informacemi do jejich parametrů. Výsledkem je vygenerování komponent 

reprezentující hranice PNP. 

3.2 Vstupy 

Pro provedení výpočtu je zapotřebí několika zásahů uživatele. Prvním je otevření 

připravené šablony, do které se podloží model stavby jako externí reference. 

Výsledným modelem je oddělený model s návrhem PBŘ, jakožto model dílčí profese. 

Tento model může být použit pro koordinaci projektu. 

V podloženém modelu je zapotřebí definovat provoz jednotlivých prostor, jejich 

světlou výšku a rozdělení těchto prostor na požární úseky dle předpisů požární 

ochrany. Do parametrů modelu, parametrů požárních úseků a parametrů prostor 

požární specialista vloží informace o požárně bezpečnostních zařízení, možnosti 

zásahu jednotek požární ochrany, hořlavosti konstrukčního systému a hořlavosti dveří, 

podlah a oken. Předpokládá se, že řešení bude navrhovat pouze zkušený požární 

specialista. 
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4 Aplikace 

Pro tvorbu nástroje posloužil databázový vizualizační software Revit 2017  

od společnosti Autodesk, ve kterém byla vytvořena šablona pro projekt, do které  

se vloží hotový model od projektanta. Pro vytvoření aplikace, která pomocí 

naprogramovaných pravidel provádí výpočet, bylo využito vývojové prostředí 

Microsoft Visual Studio 2017 v programovacím jazyce C#. 

 

Obr. 20 Část kódu aplikace v jazyce C# (Visual studio 2017) 

4.1 Funkcionalita 

Aplikace je připravena pro model podložený do připravené šablony. Stavební model 

bude podložený přes externí referenci, protože požární specialista nemá ambice 

zasahovat do konstrukcí modelu – vytváří pouze připomínky na stavbu, které posoudí 

z požárního hlediska. 

Pro výpočet se definují vstupní hodnoty pro jeden požární scénář. Pro další 

požární scénáře by se udělaly verze jednoho modelu. Vstupní hodnoty budou 

uživatelem zapsány do parametrů modelu, ze kterého aplikace informace načítá. 

Výsledkem výpočtu je číselná hodnota požárního rizika všech požárních úseků 

objektu. Tuto hodnotu aplikace zapíše do modelu. Další část aplikace načte hodnoty 

spolu s dalšími hodnotami geometrickými načtenými z modelu a uživatelem zadanými 

do modelu. Pomocí těchto hodnot vypočte hodnotu odstupové vzdálenosti  

od jednotlivých otvorů. Vloží komponentu odstupové vzdálenosti na pozici okna  

a zapíše do ní vypočtenou hodnotu odstupové vzdálenosti. Komponenta v sobě 
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obsahuje parametry a vzorce, které automaticky vygenerují potřebný tvar obalové 

plochy PNP. 

4.1.1 Provozy prostor 

Do šablony pro model byly vytvořeny parametry „PÚ an (tabulkové)“ a „PÚ pn 

(tabulkové)“. Parametry poslouží pro celkový výpočet požárního zatížení pro 

nevýrobní objekty. 

Pro snadnější zadání vstupních hodnot uživateli byla v šabloně informačního 

modelu vytvořena tabulka s druhem jednotlivých provozů dle přílohy A normy  

ČSN 73 0802.  

 

Obr. 21 - databáze s druhem provozu (místností) podle ČSN 73 0802 vložená do připravené 

šablony projektu (Revit) 

Projektant mění pouze parametr „Druh provozu (místnosti)“ v jednotlivých 

místnostech. Ostatní parametry pro výpočet požárního zatížení jako je parametr an  

a pn se pro místnost vyplní podle vytvořené tabulky v šabloně. 

Dalším vstupem uživatele je zadání světlé požární výšky jednotlivých prostorů. 

Jelikož definice světlé požární výšky je špatně algoritmizovatelná, software určí výšku 

místnosti od čisté podlahy k podhledu bez ohledu na to, jestli je požární. Hodnotu 

uživatel v modelu upraví ručně. 
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4.1.2 Požární úseky 

Pro výpočet budou jednotlivé prostory (místnosti) v modelu sloučeny do skupin tvořící 

zónu reprezentující požární úsek. Zónám je přidělen parametr pro zadání názvu 

požárního úseku „PÚ NÁZEV“. Pro výpočet požárního zatížení je pro zóny vytvořen 

parametr „PÚ pv“ do kterého se po spuštění aplikace zapisuje vypočtená hodnota 

výpočtového požárního zatížení v PÚ. Dále jsou přidány parametry pro výpočet 

součinitele c.  

Jde o parametr „PBZ EPS“ který poslouží pro výpočet dílčího součinitele c1. 

Součinitel zohledňuje vliv elektrické požární signalizace provedené v celém požárním 

úseku podle tabulky 2 normy ČSN 73 0802. Dále globální parametr projektu "Zásah 

požárních jednotek" pro výpočet součinitele c2, který zohledňuje možnost zásahu 

jednotek požární ochrany dle tabulky 4 normy ČSN 73 0802. Dále je vytvořen 

parametr pro výpočet dílčího součinitele c3 „PBZ SSHZ“ zohledňující přítomnost 

samočinného stabilního hasicího zařízení dle tabulky 5 normy ČSN 73 0802. 

Posledním dílčím parametrem je parametr „PBZ SOZ“, který slouží pro výpočet 

součinitele c4, který zohledňuje samočinné odvětrací zařízení podle tabulky 6 normy 

ČSN 73 0802 a na základě kombinace SOZ se sprinklerovým stabilním hasicím 

zařízením a časovým pásmem příjezdu jednotek požární ochrany je součinitel c4 snížen 

o hodnoty tabulky 7 normy ČSN 73 0802.  

Dalšími parametry, které se přidají do požárního úseku, jsou „PÚ hořlavost 

oken“, „PÚ hořlavost dveří“ a „PÚ hořlavost podlah“. Na základě hodnot těchto 

parametrů dojde k výpočtu stálého požárního zatížení požárního úseku ps. 
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4.1.3 Požární riziko 

Výpočet požárního rizika řeší samotná aplikace. Na základě vstupních hodnot dojde 

k výpočtu. Aplikace v sobě obsahuje databázi tabulek z norem pro získání dílčích 

hodnot. 

Nevýrobní objekty 

U nevýrobních objektů je pro zjištění odstupových vzdáleností normativním postupem 

nutné zjistit výpočtové požární zatížení. Aplikace načte připojený model stavby,  

z něj načte všechny prostory a požární úseky a z nich vybere hodnoty jednotlivých 

parametrů. Některé hodnoty jsou zapsány přímo projektantem do modelu, některé 

aplikace načte z geometrie jednotlivých prostor, požárních úseků a ostatních 

komponent modelu.  

Pro každý prostor zjistí půdorysnou plochu, parametry „PÚ an (tabulkové)“  

a „PÚ pn (tabulkové)“. Pro každou zónu zjistí půdorysnou plochu a vypočte průměrnou 

hodnotu součinitele pn a an jednotlivých prostor požárního úseku. Následně načte 

parametry „PÚ hořlavost oken“, „PÚ hořlavost dveří“ a „PÚ hořlavost podlah“ pro 

výpočet stálého požárního zatížení ps v jednotlivých zónách. Jako součinitel 

odhořívání stálého zatížení se uvažuje hodnota as = 0,9. Výše uvedené hodnoty použije 

pro výpočet součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru hořlavých 

látek a. 

Pro další výpočet aplikace načte všechny okna a dveře z modelu. Z otvorů (oken 

a dveří) načte jejich plochu So a výšku otvoru ho. Pro každý otvor zjistí, v jakém 

prostoru se nachází. Z prostoru načte parametr plochy dílčích prostor S a světlou 

požární výšku prostoru hs. Pomocí výše uvedených hodnot aplikace spočítá hodnotu 

součinitele vyjadřujícího rychlost odhořívání z hlediska stavebních podmínek b. 

Zjistí, v kolika rovinách podlaží se jednotlivé prostory v zóně nachází  

a na základě rozdílu jejich výšek určí počet podlaží. Pro rozdíl výšek 0 - 2200 mm 

aplikace uvažuje jedno podlaží, pro rozdíl výšek 2200 – 3000 mm aplikace uvažuje 

dvě podlaží a pro vyšší rozdíly uvažuje počet podlaží z: 1 + [(rozdíl úrovní podlaží  

/ 3000) zaokrouhleno dolu na celá čísla]. Počet podlaží z se využije pro správný výběr 

dílčích součinitelů c. Dále načte minimální hodnotu výškové úrovně požárního úseku 

vztažené k počátku projektu (tj. podlaží s výškovou úrovní ± 0,000) pro výpočet 

výškové polohy požárního úseku hp.  

Dále načte parametry „PBZ EPS“, „Zásah požárních jednotek“, „PBZ SSHZ“,  

„PBZ SOZ“, ze kterých, v kombinaci se získanými hodnotami výše uvedenými,  
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podle tabulek z databáze, zjistí hodnoty dílčích součinitelů c1, c2, c3, c4. Z těchto 

součinitelů vybere minimální hodnotu. 

Pomocí předchozích zjištěných hodnot požárního zatížení a dílčích součinitelů 

aplikace vypočte výpočtové požární zatížení. Posloupnost výpočtu je zřetelná 

z vývojového diagramu na Obr. 22. Červené šipky reprezentují posloupnost toku 

informací pro výpočet, modré šipky zápis informací zpět do modelu. Červené 

ohraničení znamená zásah uživatele do procesu výpočtu. 

Hodnotu vypočteného požárního zatížení aplikace zapíše do parametru modelu 

„PÚ pv“ k příslušné zóně (požárnímu úseku). 

Výrobní objekty 

Pro výrobní objekty by se dal obdobně provést výpočet pro ekvivalentní dobu 

trvání požáru podle vztahů z normy ČSN 73 0804. 
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Obr. 22 Vývojový diagram určení výpočtového požárního zatížení v BIM modelu (Příloha 1) 
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4.1.4 Odstupové vzdálenosti 

Pro výpočet odstupových vzdáleností je vytvořena druhá část aplikace. Ta vypočte 

hodnotu odstupové vzdálenosti, načte rozměry otvorů a jejich pozici umístění 

v modelu. Na základě těchto hodnot vygeneruje komponenty odstupových vzdáleností 

na stejných místech a do jejich parametrů vloží vypočtené hodnoty. 

Pro výpočet hodnot aplikace načte výpočtové požární zatížení pv a globální 

parametr modelu „Druh konstrukčního systému“, na jehož základě zvolí navýšení 

výpočtového zatížení. U smíšeného konstrukčního systému o 5 kg/m2, u hořlavého 

konstrukčního systému typu DP2 o 10 kg/m2 a u hořlavého konstrukčního systému 

typu DP3 o 15 kg/m2. Po přičtení tohoto navýšení získáme hodnotu 𝑝𝑣′. 

Dále načte všechny stěny, lehké obvodové pláště, okna a dveře v modelu  

a vybere konstrukce, které mají z jedné strany požární úsek a z druhé strany volné 

prostranství a udělá z nich seznam. Pokud komponenty nemají zapsanou hodnotu 

v parametru požární odolnosti, počítá s nimi dále jako s požárně otevřenou plochou. 

Pokud okna nebo dveře jsou hostované na stěně bez požární odolnosti, nejsou  

do seznamu POP přiřazeny, jelikož POP tvoří sama stěna. 

Aplikace načte z jednotlivých prvků obálky budovy jejich výšku, šířku a jejich 

souřadnice místa vložení. Hodnoty použije pro vygenerování jednotlivých 

odstupových vzdáleností spolu s hodnotami pv a 𝑝𝑣′ 

 

Obr. 23 Vývojový diagram určení odstupových vzdáleností v BIM modelu (Příloha 1) 
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Aplikace obsahuje okno, které uživateli nabídne změnu či ruční zadání 

požárních charakteristik pro jednotlivé požární úseky. V okně je vložen rolovací 

seznam s možností volby výběru křivek rozvoje požáru. Funkcionalita okna umožní 

přímé zadání teploty v požárním úseku po prostorovém vzplanutí. Pomocí toho 

dopočítá hustotu tepelného toku v závislosti na vybrané křivce. Dále je možné zadat 

hustotu tepelného toku přímo. 

Tabulkové odstupové vzdálenosti 

Na základě parametru pv a rozměrů POP pro všechny otvory vyhledá v tabulce hodnotu 

odstupové vzdálenosti. Porovná vzdálenost všech POP mezi jejich okraji. Otvory 

uvažuje jako jednu skupinu pokud je vzdálenost větší než součet jejich odstupů 

násobený hodnotou 0,6. Z jejich vzájemné geometrie vypočte procento požárně 

otevřených ploch a opakuje vyhledání hodnoty odstupové vzdálenosti pro celou 

skupinu otvorů. Tentokrát dohromady se součtem jejich rozměrů a se zohledněním 

procenta požárně otevřených ploch. 

 

Obr. 24 Odstupové vzdálenosti tabulkové (vytvořená parametrická komponenta) 

Přístup dle hustoty tepelného toku zjednodušenou metodou 

Přístup stanovení vzdálenosti podle hustoty tepelného toku využije podobného 

principu. Na základě navýšené hodnoty výpočtového zatížení 𝑝𝑣′ se spočte teplota  

v požárním úseku podle zvolené křivky vývoje teplot. Z teploty se vypočítá hustota 

tepelného toku a určí se kritický polohový součinitel. 
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Pomocí kritického polohového součinitele je vypočtena odstupová vzdálenost 

pro každý otvor kolmo na střed sálavé plochy a na okrajích ve vodorovné i svislé 

poloze. Aplikace porovná vzdálenost všech POP mezi jejich okraji. Otvory uvažuje 

jako jednu skupinu pokud je vzdálenost větší než součet jejich odstupů, kolmo na střed 

sálavé plochy, násobený hodnotou 0,6. Pokud je otvor ve skupině jeden, vloží 

komponentu odstupových vzdáleností určenou pro samostatnou POP na souřadnice 

umístění otvoru a zapíše do jejich parametrů odstupovou vzdálenost kolmo na střed 

sálavé plochy, kolmo na střed horizontálních krajů sálavé plochy a kolmo na střed 

kraje dolního vertikálního okraje sálavé plochy. Pomocí těchto bodů je definován tvar 

obalové plochy PNP. 

 

Obr. 25 Odstupové vzdálenosti z hlediska sálání tepla zjednodušenou metodou – samostatná 

POP (vytvořená parametrická komponenta) 

 

Pokud skupina přilehlých POP obsahuje více než jeden otvor, tak z jejich 

vzájemné geometrie vypočte procento požárně otevřených ploch a opakuje výpočet 

odstupové vzdálenosti pro celou skupinu otvorů. Tentokrát dohromady se součtem 

jejich rozměrů a se zohledněním procenta požárně otevřených ploch. 

Pro každou skupinu obsahující více POP bude vložena komponenta odstupových 

vzdáleností určena pro více POP na souřadnici uprostřed umístění skupiny otvorů  
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a zapíše do jejich parametrů odstupovou vzdálenost kolmo na střed sálavé plochy  

a střed vertikálního okraje sálavé plochy. Na základě těchto bodů je definován tvar 

obalové plochy PNP v komponentě. 

 

Obr. 26 Odstupové vzdálenosti z hlediska sálání tepla zjednodušenou metodou – skupina POP 

(vytvořená parametrická komponenta) 

 

Přístup dle hustoty tepelného toku paprskovou metodou 

Přístup výpočtu paprskovou metodou aplikace umožňuje pro jednotlivé otvory nebo 

skupiny otvorů. Nikoliv pro celý objekt. Je to z důvodu složitějšího výpočtu 

v závislosti na orientaci sálavé plochy a ozařované plochy. Z důvodu zajištění větší 

kontroly výpočtu uživatel místo celého podloženého modelu vybere otvory, k nímž 

zadá hodnotu odklonu ozařované plochy vůči ploše sálající. 

Po výběru jednoho či více prvků (oken, dveří, stěn nebo LOP) aplikace načte 

rozměry těchto prvků. Zjistí, v jaké jsou zóně a načte z nich 𝑝𝑣′. Následně spočte 

hodnotu teploty v požárním úseku, podle které vypočte hustotu tepelného toku a určí 

polohový součinitel podobně jako v předchozí metodě. 
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Pomocí kritického polohového součinitele vypočte hodnotu odstupové kolmo  

na střed sálavé plochy. Otvory, stejně jako v předchozích určeních uvažuje jako jednu 

skupinu pokud je vzdálenost větší než součet jejich odstupů, kolmo na střed sálavé 

plochy, násobený hodnotou 0,6. Pokud tvoří skupinu tak z jejich vzájemné geometrie 

vypočte procento požárně otevřených ploch. Dále výpočet probíhá v určených bodech 

a to kolmo na střed POP, ve středu okrajů POP, v rozích POP. To nám dá zakřivenou 

plochu určenou 9 body kolmo na sálavou plochu. Další výpočty proběhnou  

pro výpočty horizontálních okrajů a to v úhlech odklonu 15°, 30° a 45° od roviny 

okraje POP. V každém tomto úhlu dojde k výpočtu polohy bodů na krajích a uprostřed. 

Dolní vertikální okraj je určen 3 vypočítanými body. Horní okraj je vynechaný, 

protože v horní části se uvažuje vyšší hustota tepelného toku než je sáláním, 

způsobenou prouděním horkých plynů vně požárního úseku. Dohromady je na každém 

okraji výsledná zakřivená plocha tvořena 9 body na každém horizontálním okraji, 3 

body na dolním vertikálním okraji a 9 body v kolmém směru, což činí celkově 30 bodů 

definující tvar obalové plochy PNP. 

 

Obr. 27 Odstupové vzdálenosti z hlediska sálání tepla paprskovou metodou (vytvořená 

parametrická komponenta)  

Aplikace vloží komponentu odstupových vzdáleností určenou pro tento přístup 

na souřadnice umístění otvoru a zapíše do jejich parametrů 30 vypočtených bodů 

definující tvar obalové plochy PNP. 

  



Kapitola 4 – Aplikace 

 

63 

 

4.2 Verifikace 

4.2.1 Ověřovací příklad 

Aplikace byla testována na notebooku s dvou jádrovým procesorem Intel® Core™  

i7-4510U CPU @ 2.00GHz. Frekvence procesoru má vliv na rychlost výpočtu. 

Pro verifikaci nástroje byl vytvořený ověřovací příklad se dvěma místnostmi, 

které ohraničují požární stěny, podlaha a strop o vnitřních rozměrech 3,6x2,4x2,4 m. 

Ověřovací příklad slouží pouze pro kontrolu funkčnosti aplikace jednoduchým snadno 

kontrolovatelným příkladem. Místnost číslo jedna bude sklad kancelářských potřeb. 

V místnosti se uvažuje požární podhled ve výšce 2,2 m. Místnost obsahuje okno bez 

požární odolnosti o rozměrech 1 x 1,2 m s výškou parapetu 1 m. Místnost číslo dva 

bude vstupní prostor. V této místnosti se podhled nevyskytuje. Místnost obsahuje 

dveře bez požární odolnosti o rozměrech stavebního otvoru 0,9 x 2 m. Obě místnosti 

odděluje nepožární příčka, ve které jsou dveře bez požární odolnosti. 

 

Obr. 28 Ověřovací příklad – půdorys (Revit) 
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Obr. 29 Ověřovací příklad – řez (Revit) 

Z požárního hlediska bude objekt tvořit jeden požární úsek, ve kterém je hořlavá 

podlaha a hořlavé dveře. Okno bude nehořlavé. Pro ověření správnosti výpočtu bude 

v požárním úseku uvažována EPS, SOZ a SHZ. Příjezd JPO je uvažován do 7 min. 

Druh konstrukčního systému z požárního hlediska bude uvažován pro vodorovné 

konstrukce druhu DP2, pro svislé konstrukce druhu DP1, čili smíšený druh 

konstrukčního systému. 

 

Obr. 30 Ověřovací příklad – 3D zobrazení (Revit) 
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4.2.2 Vstupy 

Vstupem pro výpočet nástrojem posloužil ověřovací příklad vymodelovaný v softwaru 

Revit 2017 dle zadání. Informační model byl načtený do předpřipravené šablony  

pro požárně bezpečnostní řešení staveb. Z podloženého modelu byly zkopírovány 

podlaží a umístěny prostory, které se automaticky umístily korektně – čili v místnosti 

číslo jedna od čisté podlahy k požárnímu podhledu. Byly přiřazeny druhy provozu 

oběma prostorům. Z prostorů byl utvořen jeden požární úsek a zapsány do něj 

následující hodnoty parametrů: Název: N01.01, Provoz: SKLAD S PŘEDSÍNÍ,  

EPS: Ano, SOZ. Ano, Informace o nainstalovaném SSHZ, hořlavost dveří: Ano, 

hořlavost podlah: ano. Dále byly zapsány hodnoty parametrů pro celý model: Požární 

výška objektu: 0, Zásah požárních jednotek: 7 min, Vodorovné nosné konstrukce: 

DP2, Svislé nosné konstrukce: DP1. 
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4.2.3 Výstupy 

V místnosti číslo jedna se prostor vytvořil až k požárnímu podhledu. Korekce výšky 

prostor v tomto případě nebyla třeba dělat. Taktéž proběhl korektně převod informací 

z místností podloženého projektu do prostor (název, číslo).  

 

Obr. 31 Ověřovací příklad – řez, prostory zeleně (Revit) 

 

Obr. 32 Ověřovací příklad – vyplněné parametry modelu (parametry připravené šablony) 

Výkaz prostor korektně zobrazil zadané parametry: Název požárního úseku, 

Podlaží, Název prostoru, Plochu, Položku provozu, Druh provozu (místností), 

součinitel an a nahodilé požární zatížení pn. 
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Obr. 33 Ověřovací příklad – prostory (výkaz připravené šablony) 

Výkaz požárních úseků zobrazuje korektně zadané hodnoty parametrů názvu, 

podlaží, provozu, plochy požárního úseku a přítomnost EPS, SOZ a SHZ. 

 

Obr. 34 Ověřovací příklad – požární úseky (Výkaz připravené šablony) 

Po spuštění aplikace došlo k výpočtu požárních charakteristik objektu.  

Pro vypočtené hodnoty nebylo potřebné zavádět korekce. Výslednou hodnotu aplikace 

zapsala do parametru požárního rizika požárního úseku. 

 

Obr. 35 Ověřovací příklad – výpočet požárních charakteristik pro určení výpočtového 

požárního zatížení posuzovaným nástrojem (vytvořený nástroj) 
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Vypočtené hodnoty byly porovnány s ručním výpočtem viz Tabulka 1. Hodnoty 

ručního výpočtu s výpočtem aplikace vychází přesně až na hodnoty, které bylo potřeba 

odečítat z tabulek. Zde byla v ručním výpočtu provedena hrubá interpolace, přičemž 

hodnoty vypočtené aplikací jsou interpolované přesněji.  

Tabulka 1 Porovnání výsledků z posuzovaného nástroje s ručním výpočtem 

Ověřovaná 

hodnota 

Hodnoty 

vypočtené 

posuzovaným 

nástrojem 

Hodnoty 

získané ručním 

výpočtem 

Rozdíl 

hodnot 
Příčina odchylky 

Plocha prostoru 1 4,56 4,56 0,000  

Plocha prostoru 2 3,84 3,84 0,000  

Plocha PÚ 8,40 8,40 0,000  

an 1,039 1,039 0,000  

as 0,9 0,9 0,000  

a 1,022 1,022 0,000  

hs 2,291 2,291 0,000  

S 8,40 8,40 0,000  

ho 0,4 0,4 0,000  

So 3 3 0,000  

n 0,149 217 0,157 0,008 urychlení ruční interpolace 

Sm 4,56 4,56 0,000  

k 0,136 991 0,144 0,007 urychlení ruční interpolace 

b 0,959 1,008 0,049 důsledek urychlení ručního výpočtu 

c1 0,7 0,7 0,000  

c2 0,5 0,5 0,000  

c3 0,5 0,5 0,000  

c4 0,6 0,6 0,000  

c 0,5 0,5 0,000  

pn 51,14 51,14 0,003  

ps 7 7 0,000  

p 58,14 58,14 0,003  

pv 28,49 29,95 1,462 důsledek urychlení ručního výpočtu 

Aplikace pro výpočet odstupových vzdáleností k výpočtovému požárnímu 

zatížení korektně připočetla vliv smíšeného konstrukčního systému 5 kg/m2  

a vypočítala hodnotu pv´. Pro výpočet odstupových vzdáleností byly použity všechny 

tři dostupné metody: OV dle tabelárních hodnot, OV z hlediska sálání tepla 

(zjednodušené) a OV z hlediska sálání tepla (paprskové). 
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Obr. 36 Ověřovací příklad – výpočet požárních charakteristik pro výpočet odstupových 

vzdáleností posuzovaným nástrojem (vytvořený nástroj) 

Pro další výpočet byla provedena kontrola výpočtu rozměrů požárně otevřených 

ploch. 

Tabulka 2 Porovnání výsledků z posuzovaného nástroje s ručním výpočtem 

Ověřovaná 

hodnota 

Hodnoty 

vypočtené 

posuzovaným 

nástrojem 

Hodnoty 

získané ručním 

výpočtem 

Rozdíl 

hodnot 
Příčina odchylky 

výška POP 2 2 0,00   

šířka POP 2,45 2,45 0,00   

procento POP 61,22 61,22 0,00   

Po výpočtu dle tabelárních hodnot aplikace určila hodnotu odstupové 

vzdálenosti d interpolací tabulkových hodnot. Výsledek je stejný jako při ruční 

interpolaci. Výpočet trval 43 ms. 

Tabulka 3 Porovnání výsledků z posuzovaného nástroje s ručním výpočtem 

OV dle tabelárních hodnot 

Ověřovaná 

hodnota 

Hodnoty 

vypočtené 

posuzovaným 

nástrojem 

Hodnoty získané 

ručním výpočtem 

tabulkových hodnot 

Rozdíl 

hodnot 
Příčina odchylky 

pv´ 33,49 33,49 0,00   

d 2 904,7 2 904,7 0,00   

Výpočtem z hlediska sálání tepla zjednodušenou metodou aplikace spočetla 

teplotu v požárním úseku TN, hustotu tepelného toku I, kritický polohový součinitel 

Φcr a hodnotu odstupové vzdálenosti d. Hodnoty byly porovnány s hodnotami 

vypočtenými výpočetním programem od Ing. Marka Pokorného, Ph.D. Odchylka 

výpočtů je způsobena rozdílným krokem přírůstku d ve výpočtu. Posuzovaná aplikace 
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počítá s krokem přírůstku 1 mm, výpočetní program s krokem přírůstku 50 mm. 

Výpočet trval 36 ms. 

Tabulka 4 Porovnání výsledků z posuzovaného nástroje s hodnotami z výpočetního programu 

OV z hlediska sálání tepla (zjednodušené) 

Ověřovaná 

hodnota 

Hodnoty 

vypočtené 

posuzovaným 

nástrojem 

Hodnoty získané 

výpočetním programem 

(Ing. M. Pokorný, Ph.D. ) 

Rozdíl 

hodnot 
Příčina odchylky 

pv´ 33,49 33,49 0   

TN 858,2 858,2 0   

I 56,65 56,65 0   

Φcr 0,327 0,327 0   

d 1 774 1 750 24 

rozdílný krok přírůstku 

vzdálenosti d 

Výpočtem z hlediska sálání tepla paprskovou metodou aplikace nejprve 

vypočetla hodnotu d zjednodušenou metodou pro jednotlivé otvory, aby určila, zda 

jsou otvory přilehlé a může je považovat za jednu požárně otevřenou plochu.  

Po posouzení přilehlosti aplikace provedla podrobnější výpočet pro skupinu POP.  

 

Obr. 37 Vypočtené hodnoty odstupových vzdáleností v komponentě pro 30 bodů (Revit) 



Kapitola 4 – Aplikace 

 

71 

 

Došlo k určení odstupové vzdálenosti ve 30 bodech, které utváří geometrický 

tvar obalové plochy požárně nebezpečného prostoru. Z vypočtených hodnot vyplývá, 

že odstupové vzdálenosti bodů v rozích POP jsou nulové (Body: 11, 13, 31, 33, 1l15, 

3l15, 1l30, 3l30, 1l45, 3l45, 1p15, 3p15, 1p30, 3p30, 1p45, 3p45). Je možné upravit 

nástroj, aby počítal jen 14 bodů, případně vytvořit jemnější síť pro výpočet. Výpočet 

trval 108 ms. Pro urychlení výpočtu je možné zvětšit krok přírůstku hodnoty d. 

Vzhledem k rychlému výpočetnímu času ale není změna potřeba i pro případy výpočtu 

odstupových vzdáleností od více POP. 

Pro ověření těchto hodnot byl kromě výpočtu posuzovaného nástroje proveden 

také výpočet pomocí výpočetního programu z publikace Požární inženýrství dynamika 

požáru, Edice SPBI Spektrum 65. [6] Do programů byly zadány stejné vstupy zadáním 

hustoty tepleného toku I.  

Tabulka 5 Porovnání výsledků z posuzovaného nástroje s hodnotami z výpočetních programů 

OV z hlediska sálání tepla (paprskové) 

Ověřovaná 

hodnota 

Hodnoty 

vypočtené 

posuzovaným 

nástrojem 

Hodnoty získané 

výpočetním 

programem (SPBI 

Spektrum 65. ) 

 

Rozdíl 

hodnot 

 

Příčina odchylky 

pv´ 33,49 - -  

procento POP 61,22 100 -  

I 56,65 56,65 0  

d1 1 774 1 800 26 rozdílný krok přírůstku vzdálenosti d 

d3 1 082 1 100 18 rozdílný krok přírůstku vzdálenosti d 

d10° - 1 100 -  

d15° 1 022 - -  

d20° - 1 000 -  

d30° 828 900 72 rozdílný krok přírůstku vzdálenosti d 

d40° - 600 -  

d45° 402 - -  

d50° - 0 -  

d60° - 0 -  

d70° - 0 -  

d80° - 0 -  

d90° - 0 -  

Jednotlivé programy počítají odstupové vzdálenosti v rozdílných polohách 

výpočtových bodů. Totožné výpočtové body jsou pro bod  

ve středu sálavé plochy d1 a poté bod v odklonu od kraje sálavé plochy ve 30°. 

Porovnané vypočtené hodnoty odstupové vzdálenosti d1 (uprostřed sálavé plochy) jsou 

téměř stejné, odchylka je opět způsobena přesností výpočtu, kde posuzovaná aplikace 

počítala s krokem 1 mm a program SPBI s krokem 100 mm. Pro okraj sálavé plochy 
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d3 vychází vypočtená hodnota téměř stejně jako hodnota zjištěná programem SPBI. 

Odchylka je opět způsobená přesností výpočtu. 

 

Obr. 38 Ověřovací příklad – 3D pohled vytvořených komponent (Revit) 

 

Obr. 39 Půdorys vytvořených komponent odstupových vzdáleností (Revit) 
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4.3 Shrnutí 

Vytvořená aplikace na základě hodnot parametrů provozu prostorů, požárních úseků  

a parametrů informačního modelu vypočítá hodnotu požárního rizika a odstupových 

vzdáleností. Nástroj byl verifikován na ověřovacím příkladu. 

Uživatel spustí aplikaci, klikne na připojený model, vypočte se požární zatížení 

jednotlivých požárních úseků. Z jednotlivých otvorů aplikace načte rozměry a vypočte 

odstupovou vzdálenost. Poté posoudí, zda jsou jednotlivé otvory vzájemně blízko  

a pokud ano, vypočte pro ně novou hodnotu odstupové vzdálenosti se zohledněním 

jejich procenta požárně otevřené plochy. Poté vygeneruje komponenty na pozicích 

jednotlivých otvorů nebo skupin otvorů a zapíše do nich hodnotu odstupové 

vzdálenosti. Komponenta se poté přepočte na požadovaný tvar obalové plochy. 
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5 Příklad administrativní budovy s halou 

Pro použití nástroje je zvolen projekt v digitálním formátu (informační model stavby) 

vypracovaného projektu stavby spolu s požárně bezpečnostním řešením stavby.  

Na projektu se podíleli: Tereza Havlíčková, Roman Macháček, Karolína Maršíčková, 

Kristýna Janatová. Hodnoty vypočtené aplikací budou porovnány s vypočtenými 

hodnotami z požárně bezpečnostního řešení projektu, které zpracovala Tereza 

Havlíčková. 

5.1 Popis 

Budova administrativy je dvoupodlažní, objekt obsahuje v úrovni přízemí recepci, 

sklad náhradních dílů a částečně oddělenou půjčovnu. V 1.NP se dále nachází 

kanceláře pro vedení, malá zasedací místnost, potřebné hygienické zázemí pro klienty 

a zaměstnance a kotelna. Vstupní hala je volně propojená schodištěm na úroveň 2.NP, 

kde se nachází velké otevřené kanceláře obchodního oddělení, velká zasedací místnost 

s čajovou kuchyňkou, spisovnou, šatnami zaměstnanců a hygienické zázemí. 

Administrativní část objektu je v přízemí propojena chodbou s jednopodlažní výrobní 

halou. Hala má v úrovni 1.NP k dispozici kancelář servisních techniků, prostor pro 

výdej náhradních dílů a sklad náhradních dílů. 

5.1.1 Stavebně technické řešení 

Svislé nosné konstrukce - železobetonové stěny tloušťky 200 mm, a = 35 mm 

 - železobetonové sloupy 250x250 mm, a = 35 mm 

 - prefabrikované železobetonové sloupy (hala) 

Obvodový plášť        - stěnové sendvičové panely KINGSPAN Stěnový 

sendvičový panel KS1000 AWPFlex, jádro MW 60 mm 

 - LOP - dvojsklo, rámy z hliníkových profilů 

Nenosné stěny  - sádrokartonové příčky tloušťky 125 mm 

  - prosklené příčky 

  - nenosné stěny z vápenopískových tvarovek tl.  200 mm 

Instalační šachty         - zdivo Porotherm 14 P+D 

Stropní konstrukce - železobetonová deska tl. 300 mm (lokálně podepřená) 

 - železobetonové vazníky, trapézový plech (hala) 
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Střešní konstrukce  - železobetonová deska tl. 300 mm (lokálně podepřená), 

spádová vrstva z lehč. betonu tl. 25-235 mm, nátěr 

podkladu, asfaltový pás 4 mm, EPS tl. 160 mm, 

separační vrstva, PVC-P folie  

 - ŽB vazníky, trapézový plech, KINGSPAN sendvičové 

střešní panely KS1000 FF, jádro min. vlna 100 mm 

Schodiště  - dvouramenné, železobetonové 

  - ocelové 

Podlahy - betonová mazanina, keramická dlažba, dřevěná 

podlaha 

Podhledy   - sádrokartonové podhledy Rigips 

Výplně otvorů  - okna plastová, vstupní dveře hliníkové, vnitřní dveře 

kovové, dřevěné popř. skleněné, vrata ocelové lamely 

5.1.2 Požární hledisko 

Pro potřeby PBŘ je uvažována požární výška v administrativní části 3,3 m a pro 

výrobní halu 0,0 m. Konstrukce zajišťující stabilitu jsou z nehořlavých hmot druhu 

DP1, jedná se o nehořlavý konstrukční systém. Požární úseky byly stanoveny dva, 

administrativní část a hala. Je zde instalována EPS. Na ZOKT či SHZ požadavek 

nevzniká. 

Požární úseky 

N01.01/N02  - Administrativní část 

N01.02  - Výrobní hala 
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5.2 Požárně bezpečnostní řešení 

Posouzení odstupových vzdáleností je dílčím bodem PBŘ a posouzení souvisí  

se zbytkem řešení. Pro použití nástroje se předpokládá vyřešení všech souvisejících 

oblastí. Z pohledu předepsané struktury PBŘ to jsou:  

a) Seznam použitých datovaných podkladů pro zpracování 

b) Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, 

popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu  

k okolní zástavbě 

 Pro posouzení odstupových vzdáleností se předpokládá známá požární výška, 

počet podlaží a využití objektu 

c) Rozdělení stavby do požárních úseků 

 Pro posouzení odstupových vzdáleností se předpokládá, že je pro objekt vyřešené 

rozdělení do PÚ 

d) Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární 

bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků 

e) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich 

požární odolnosti 

f) Zhodnocení navržených stavebních výrobků a hmot (třída reakce na oheň, odkapávání 

v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření 

apod.) 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat  

a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení  

a vybavení 

h) Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení 

požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě 

bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům  

a volným skladům 

i) Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních  

a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních 

prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku 

j) Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění 

bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení 

příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku 

k) Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších 

věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky 

l) Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná 

potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární 

bezpečnosti 

m) Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

nebo snížení hořlavosti stavebních hmot 

n) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
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o) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek včetně 

vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární 

ochrany a požárně bezpečnostní zařízení 

5.2.1 Stanovení požárně bezpečnostního rizika z vypracovaného 

projektu PBŘ. 

N01.01/N02 - Administrativní část 

Požární riziko bude stanoveno vytvořeným nástrojem v informačním modelu budovy. 

N01.02 - Výrobní hala 

3. skupina výrob a provozů, 3.1 dle tab. E.1, ČSN 73 0804  

S = 525 m2  

Ekvivalentní doba trvání požáru 

τe = 
2p ∙ c

𝑘3 ∙ 𝐹𝑜
1/6 = 

2 ∙ 26 ∙ 1,0

3,5 ∙ 0,0051/6 = 36 min 

pn nahodilé požární zatížení v kg/m2; 25 kg/m2 dle [3, A.1 položka 13.2.1]  

ps 1,0 – hořlavá vrata dle [5, 6.3.5, tabulka 1]  

FO parametr odvětrávání, PÚ nemá otvory v obvodových a střešních 

konstrukcích, je odvětráván nepřímo; 0,005 m1/2 dle [5, 6.4.3]  

c = 1,0 

k3 = 3,5 dle [5, tabulka 2]   

H.1 Odstupy z hlediska sálání tepla od střešního pláště 

Střešní panel s trapézovou profilací má klasifikace z hlediska chování střech  

při vnějším požáru BROOF(t3), požární odolnost REI 90 DP1 a třídu reakce na oheň  

A2 -s1, d0. Není uvažován jako POP, požadavky pro I. SPB jsou nulové  

a pv ≤ 50 kg/m2, tudíž pro něj nebudou stanoveny odstupové vzdálenosti.  

H.2 Odstupy z hlediska sálání tepla od obvodových stěn 

Panel Kingspan je fasádní systém s izolačním jádrem z minerální vlny 

dosahující vysoké požární odolnosti a třídou reakce na oheň A2 - s1, d0 pro použití 

v konstrukcích druhu DP1. Panel Kingspan má izolační jádro z minerální vlny a třídou 

reakce na oheň A2. Obvodové stěny ze sendvičových panelů jsou považovány za PUP 

a nezapočítávají se do odstupových vzdáleností.  

Jako POP je uvažován lehký obvodový plášť, proto jsou od něj stanoveny odstupy. 

Jak obvodové stěny, tak střešní plášť neodpadávají, tudíž torzní stín nenastane.  

Bude provedeno posouzení, zda odstupové vzdálenosti nezasahují na sousední 

pozemky nebo objekty. 

https://www.kingspan.com/cz/cs-cz/produkty/izolacni-sendvicove-panely/know-how/pozarni-ochrana/konstrukce-typu-dp1
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5.3 Řešení 

5.3.1 Příprava modelu pro aplikaci 

Pro výpočet aplikací byl vytvořen nový projekt v softwaru Revit 2017  

na předpřipravené šabloně projektu pro požárně bezpečnostní řešení staveb. 

 

Obr. 40 Vytvoření nového projektu (Revit) 

Do nově vytvořeného prázdného modelu byl připojený stavební model 

administrativní budovy s halou. Připojený model byl připnutý a definovala se mu 

vlastnost, aby ohraničoval místnosti a prostory v aktuálním modelu.  

 

 

Obr. 41 Vlastnosti připojeného modelu (Revit) 

Z podloženého modelu byly zkopírovány podlaží pomocí nástroje 

Kopírovat/sledovat. 
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Obr. 42 Kopírování podlaží v řezu modelem (Revit) 

 

Pomocí nástroje Umístit prostory automaticky byly automaticky umístěny 

prostory na místa místností podloženého modelu spolu s jejich názvem a číslem  

pro obě podlaží. 
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Obr. 43 Vytvoření prostor – v obrázku zeleně (Revit) 

Pro prostory byly provedeny korekce jejich výšky, aby odpovídaly světlé 

požární výšce místnosti. 

 

Obr. 44 Korekce výšky prostor – v obrázku modře (Revit) 

K jednotlivým prostorům byl přiřazen Druh provozu (místnosti). Z databáze 

byly automaticky doplněny hodnoty nahodilého požárního zatížení pn a součinitele an 

pro typické druhy provozů nebo objektů. U provozů, kterým nebylo možné přiřadit 

hodnotu z norem, byly přiřazeny hodnoty nahodilého požárního zatížení pn  

a součinitele an zadány ručně. 
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Obr. 45 Prostory (výkaz připravené šablony) 

Z prostorů byly utvořeny požární úseky, ve kterých bylo definováno požárně 

bezpečnostní zařízení a hořlavost podlahy a dveří pro výpočet stálého zatížení. 
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Obr. 46 Vytvoření požárních úseků z prostor (Revit) 

Dále byly definovány další parametry, které představují požární specifikaci  

pro celý model. 

 

Obr. 47 Definování parametrů pro celý model (Revit) 
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5.3.2 Použití aplikace 

Spuštění aplikace vytvoří nové WPF okno, ve kterém lze definovat, pro který požární 

úsek bude hodnota požárního rizika vypočtena. V okně dochází automaticky 

k výpočtu charakteristik pro výpočet požárního rizika pro daný požární úsek. Hodnota 

součinitele an a as vychází z provozu prostor požárního úseku, podle vzorce dojde 

k výpočtu součinitele a. Hodnotu průměrné světlé výšky hs aplikace spočítá 

v závislosti na světlé výšce jednotlivých prostorů a ploše prostoru. Hodnotu S aplikace 

určí ze součtu ploch všech místností v požárním úseku. Hodnotu průměrné výšky 

jednotlivých otvorů požárního úseku ho aplikace vypočte na základě hodnot plochy 

jednotlivých otvorů a jejich výšky parapetu. Hodnota So odpovídá součtu ploch všech 

otvorů v obvodových a střešních konstrukcích požárního úseku. Součinitel n aplikace 

vypočte interpolací tabelárních hodnot z norem. Hodnotu Sm aplikace uvažuje jako 

plochu největší místnosti v modelu. Součinitel k aplikace vypočte interpolací 

tabelárních hodnot. Součinitel b je určen výpočtem dle rovnice z ČSN 73 0802. Dílčí 

součinitele ci aplikace vyhodnotí na základě definovaných požárně bezpečnostních 

zařízení v objektu a vlivu zásahu požárních jednotek v návaznosti na ploše požárního 

úseku, výškové poloze požárního úseku a počtu podlaží v požárním úseku. Výsledný 

součinitel c je vypočten jako minimální hodnota dílčích součinitelů ci. Pro jednotlivé 

hodnoty součinitelů aplikace uvažuje s jejich mezními hodnotami. Pokud vypočtená 

hodnota mezní hodnotu překračuje, aplikace dosadí hodnotu součinitele rovnu dané 

mezní hodnotě. Hodnotu součinitele nahodilého požárního zatížení pn aplikace 

vypočte v závislosti na dílčích hodnotách pn prostorů a jejich plochách S. Hodnotu 

součinitele ps aplikace vypočte v závislosti na ploše místností a vlastnostech hořlavosti 

podlahy, oken a dveří. Hodnota p je součtem pn a ps a hodnota pv je výsledným 

součinem p se součiniteli a, b, c. Proces výpočtu těchto požárních charakteristik 

aplikací pro vybraný požární úsek trval 0,884 s. 

Vypočtené hodnoty byly porovnány s předchozím ručně provedeným výpočtem. 

Použitím aplikace se předešlo chybám, které v ručním výpočtu nastaly hrubým 

odměřováním hodnot, špatnou interpolací a nedbalostí. Například hodnota průměrné 

světlé výšky byla z důvodu urychlení ručního výpočtu uvažována 3 m,  

což neodpovídalo realitě, jelikož prostor vstupní haly je po provedení podrobného 

výpočtu vyšší. Aplikace pro výpočet převládající velikosti půdorysných ploch 

místností nebo prostorů Sm v požárním úseku, oddělené příčkou nebo jinou 

nepohyblivou provozně dělící konstrukcí uvažuje hodnotu Sm rovnu největší místnosti 

v modelu. Jelikož největší místnost v požárním úseku, kterou je vstupní hala, není 

oddělena s místností recepce žádnou nepohyblivou příčkou, byla do výpočtu aplikace 

zavedena korekce s připočtenou hodnotou půdorysné plochy recepce. Pro možnost 
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zavádění korekcí byl do výpočtového okna přidán sloupec pro zadávání vlastních 

hodnot určených uživatelem. Případy, kdy dojde k chybnému vyhodnocení aplikací, 

nastávají zřídka, jelikož nastanou pouze v případě výjimek. Je proto nutné vypočtené 

hodnoty vždy zkontrolovat. Výskyt špatně určených hodnot aplikací je v porovnání 

s ručním výpočtem značně menší a výpočet je přesnější a lépe kontrolovatelný, jelikož 

si aplikace neusnadňuje výpočet určováním přibližných hodnot, k čemuž v praxi často 

dochází a počítá s hodnotami zadanými a přesně načtenými z geometrie modelu.  

 

Obr. 48 Výpočet požárních charakteristik pro stanovení výpočtového požárního zatížení 

posuzovaným nástrojem (vytvořený nástroj) 

Po stisknutí tlačítka „Vypočítat požární zatížení“ došlo k novému výpočtu 

hodnoty pv se zohledněním zadané korekce. Nově vypočtené hodnoty byly stisknutím 

tlačítka zapsány do informačního modelu budovy. Aplikace po výpočtu vytvořila 

textový soubor s reportem výpočtu pro uvedení hodnot do textové části PBŘ. 
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Obr. 49 Výpočet požárních charakteristik pro stanovení výpočtového požárního zatížení 

posuzovaným nástrojem – po zavedení korekce (vytvořený nástroj) 

Pro výpočet a umístění komponent odstupových vzdáleností do modelu byla 

použita druhá část aplikace. Po jejím spuštění se vytvoří nové WPF okno, ve kterém 

po výběru metody výpočtu a po zvolení teplotní křivky dojde k výpočtu teploty 

v požárním úseku a hustoty tepelného toku. Hodnotu požárního rizika aplikace sama 

dosadí z modelu na základě vybraného požárního úseku. V aplikaci je možnost opět 

volit vlastní hodnoty namísto hodnot vypočtených modelem. Možnost byla zvolena 

pro požární úsek haly, kde byla hodnota hustoty tepelného toku vypočtena metodou 

výpočtu mimo informační model. 
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Obr. 50 Výpočet požárních charakteristik pro výpočet odstupových vzdáleností posuzovaným 

nástrojem (vytvořený nástroj) 

Po stisknutí tlačítka „Vypočítat odstupové vzdálenosti“ aplikace načetla veškeré 

stěny, lehké obvodové pláště, okna a dveře a vybrala z nich konstrukce bez zadaného 

parametru požární bezpečnosti, které jsou zároveň na styku s exteriérem ve vybraném 

požráním úseku. Z těchto elementů byla vytvořena skupina požárně otevřených ploch. 

Pro každou tuto plochu proběhl zvlášť výpočet zjednodušenou metodou z hlediska 

sálání tepla. Po výpočtu aplikace vyhodnotila, zda může POP uvažovat jako jednu 

skupinu na základě vypočtených hodnot odstupových vzdáleností. Pro blízké otvory 

proběhl výpočet znovu spolu s výpočtem procenta POP z geometrické dispozice 

jednotlivých POP. Pro plochy proběhl výpočet znovu se zohledněním jejich procenta 

POP. Aplikace umístila komponenty odstupových vzdáleností do modelu na pozice 

otvorů, kterým náleží. Výpočet všech odstupů počítaných s přesností 1 mm spolu 

s vygenerováním komponent do modelu trval 1,794 s. 

 

Obr. 51 Posuzovaný objekt – 3D pohled (Revit) 
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5.3.3 Následné využití 

Pro následné využití vypočtených hodnot byl v šabloně projektu připraven výkaz 

komponent OV. Výkaz automaticky vykazuje veškeré komponenty odstupových 

vzdáleností v modelu a jejich parametry. Po vygenerování odstupových vzdáleností 

došlo k automatickému zápisu parametrů označení, požárního úseku, rozměrů sálavé 

plochy, procenta POP, požárního rizika, odstupové vzdálenosti uprostřed a na krajích. 

Ručně byl vyplněn pouze parametr slovního popisu specifikace stěny, který aplikace 

komponentám nepřiřadila. 

 

Obr. 52 Odstupové vzdálenosti (výkaz připravené šablony) 

Použitý software umožňuje vytváření půdorysného zobrazení a zobrazení řezu 

pro vytváření výkresové dokumentace. V softwaru byl vytvořen nový půdorysný 

pohled a nový řez na předpřipravené šabloně. V šabloně byla předem definována 

nastavení pro vykreslení komponent. V řezu komponentou se zobrazují velmi tlustou 

červenou čarou s dvěma tečkami s červenou šrafou, v pohledu tenkou červenou čarou 

s poloprůhlednou červenou výplní. V půdorysu se zobrazí veškeré viditelné hranice 

komponent velmi tlustou čerchovanou červenou čarou s dvěma tečkami s červenou 

šrafou. Do pohledu půdorysu byly automaticky vloženy komponenty popisek, které 

vypisují jejich označení a odstupové vzdálenosti ve středu a na krajích na základě 

vypočtených parametrů, které jsou zapsané v komponentě. 
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Obr. 53 Posuzovaný objekt – řez modelem (Revit) 

 

Obr. 54 Posuzovaný objekt – půdorys (Revit) 

Grafické výstupy spolu s výkazem odstupových vzdáleností lze použít pro 

výkresovou část požárně bezpečnostního řešení a pro ověření, zda odstupové 

vzdálenosti nezasahují na sousední pozemek. Velké využití sdíleného modelu nastane, 

když projektant je autorem podloženého modelu. Požární specialista připojený model 

opřipomínkuje. Projektant zapracuje připomínky respektive požadavky PBŘ a model 

synchronizuje. Požárnímu specialistovi se poté ihned promítnou změny podloženého 

modelu a poté během chvilky aktualizuje výpočet. Výsledkem jsou zapracované 

požadavky do modelu stavby projektanta. Zapracované požadavky jako je parametr 
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požární odolnosti konstrukcí, změna dispozice atd., ve stavebním modelu zůstanou  

a při realizaci se na ně nezapomene. 

Dalším možným využitím tohoto modelu s komponentami odstupových 

vzdáleností může být řešení kolizí. To může být užitečné u větších objektů, kde není 

na první pohled zřejmé, co vše do požárně nebezpečného prostoru zasahuje. V našem 

případě lze využít buďto vyhledávání kolizí přímo v použitém softwaru nebo je možný 

export modelu do IFC pro použití v software určeným pro sofistikovanější vytváření 

podmínek pro zjištění kolize. Například lze definovat pravidlo, aby software hledal 

kolize komponent odstupových vzdáleností s konstrukcemi stěn, stropů, sloupů  

a podobně. Po vyhodnocení lze kolize zobrazit a ověřit, zda vybrané prvky splňují 

požadovanou požární odolnost. Stavební konstrukce kolidující s požárně 

nebezpečným prostorem se dále posoudí, případně pozmění, aby odpovídali 

požadavkům na požární odolnost. Získaná geometrická data lze použít pro návrh 

požárně bezpečnostních zařízení a pro určení bezpečné evakuace osob, případně  

pro úspěšný zásah JPO. 
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6 Shrnutí 

V práci jsou sdíleným informačním modelem budovy, který lze využívat po dobu 

životnosti stavby, řešeny odstupové požární vzdálenosti. Přidanou hodnotou  

je zefektivnění práce projektanta algoritmizací dat získaných z modelu. Posouzení 

odstupových vzdáleností je konkrétní příklad využití vizualizačního databázového 

softwaru. Přináší zefektivnění a urychlení výpočtu a možnost snadných změn. Přístup 

nabízí řadu výhod, mezi které patří především přehlednost informací, zpětná vazba 

práce se změnami a lepší koordinace jednotlivých profesí. 

Pro práci byl vytvořen obecný model nástroje pro projektanty PBŘ,  

který popisuje využití dat z informačního modelu pro posouzení odstupových 

vzdáleností ve vizualizačním databázovém softwaru. Dále je pomocí vztahů vložených  

do komponent a naprogramováním aplikace vytvořen nástroj pro výpočet odstupových 

vzdáleností. Vytvořená aplikace je pro výpočet odstupových vzdáleností použita  

na model administrativní budovy s halou. Výsledné hodnoty lze posoudit z požárního 

hlediska. Určí se, zda požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemek 

nebo nekoliduje s nosnými konstrukcemi bez požární odolnosti. V případě,  

že posouzení nevyhoví, projektant upraví objekt (např. změnou rozměrů oken  

či přidáním požárně dělících konstrukcí) a výpočet opakuje. 

Informačního modelování se výhodami databázového zpracování prosazuje  

při projektování po světě. Pro vytvoření nástroje byly použity principy z norem 

požární ochrany. Normy a obsahují řadu výjimek, které způsobují obtížnou 

algoritmizaci. Pro použití v informačním modelu by bylo vhodné normy sjednotit. 

Například tabulkové hodnoty provozů v prostorech v normách ČSN 72 0802 a ČSN 

72 0818 by mohly obsahovat stejné položky. V softwaru by se zadávala jen jedna 

hodnota pro prostor, což by usnadnilo práci při výpočtu evakuace a požárního rizika. 

Další překážkou je struktura norem. Pro vývojáře softwaru je obtížné zachytit výjimky, 

které jsou vypisovány v poznámkách, či nesouvisejících odstavcích. Pro zkvalitnění 

norem bude třeba připravit vývojové diagramy jednotlivých řešení včetně nutných 

výjimek. 
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7 Další otázky v problematice 

7.1 Informační model budovy pro návrh  

sprinklerového systému 

7.2 Informační model budovy pro návrh PBZ 

7.3 Využití BIM modelu pro posouzení pokročilými 

požárními modely 

7.4 Informační model budovy pro zásah JPO 

7.5 Využití geometrie konstrukcí BIM modelu pro 

teplotní analýzu požárního úseku. 
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