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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá vlivem odvětrání při výpočtu požárního rizika a numerické simulaci 

požáru. V rámci rešerše této práce je shrnut výpočet požárního zatížení pro nevýrobní objekty (dle 

ČSN 73 0802 [1]) a ekvivalentní doby trvání požáru pro výrobní objekty (dle ČSN 73 0804 [2]). 

Pozornost ve výpočtu je věnována především parametru odvětrání. Popsána je i aplikace 

podrobnějšího výpočtu, který uvažuje vliv umístění otvorů na parametr odvětrání. Dále je v rámci 

rešerše shrnuto chování dvojitého a trojitého zasklení při požáru. Předmětem této práce je 

parametrická studie vlivu odvětrání na výpočet požárního rizika a numerickou simulaci požáru. 

Nejprve je provedeno analytické porovnání vlivu umístění otvorů na výpočet ekvivalentní doby 

trvání požáru. V tomto porovnání je aplikován podrobnější postup výpočtu vlivu umístění otvorů 

na parametr odvětrání. Následně je provedeno i numerické porovnání vlivu umístění otvorů 

v programu Fire Dynamics Simulator. 

Klíčová slova  

požární zatížení; výpočet požárního zatížení; ekvivalentní doba trvání požáru; parametr odvětrání; 

okenní výplň; vliv umístění otvorů; program FDS 

 

Abstract  

The diploma thesis describes the effect of ventilation during fire load calculation and numerical 

simulation of fire. The research part of this thesis sums up the procedure of calculation of the fire 

load in non-production facilities (according to ČSN 73 0802 [1]) and the equivalent duration of 

fire in production facilities (according to ČSN 73 0804 [2]). Attention is drawn to the ventilation 

parameter in the calculation process. A more detailed calculation, which considers the influence 

of the location of the opening, is described. In addition, the behaviour of double and triple glazing 

is summarized in this research. The subject of this thesis is a parametric study of the effect of 

ventilation on fire load calculation and numerical fire simulation. First, an analytical comparison 

of the effect of opening location on the calculation of the equivalent duration of fire is performed. 

In this comparison, more detailed procedure for calculation of the influence of the opening location 

on the ventilation parameter is applied. Subsequently, a numerical comparison of the effect of the 

opening placement in Fire Dynamics Simulator is performed. 

Keywords  

fire load; calculation of fire load; equivalent duration of fire; ventilation parameter; window 

glazing; influence of openings; program FDS 
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Seznam použitých symbolů a zkratek  

pv výpočtové požární zatížení kg·m–2 

p 
požární zatížení vyjadřující množství hořlavých látek 

v posuzovaném požárním úseku 
kg·m–2 

a 
součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru 

hořlavých látek 
 

b součinitel vyjadřující odhořívání z hlediska stavebních podmínek  

c 
součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních zařízení a 

opatření 
 

ps stálé požární zatížení kg·m–2 

pn nahodilé požární zatížení kg·m–2 

an součinitel pro nahodilé požární zatížení  

as součinitel pro stálé požární zatížení   

S celková půdorysná plocha požárního úsek  m2 

So 

celková plocha otvorů v obvodových a střešních konstrukcích 

požárního úseku  

 

m2 

ho 
výška otvorů v obvodových a střešních konstrukcích požárního 

úseku 
m 

hs světlá výška prostoru (místnosti) v posuzovaném PÚ m  

e ekvivalentní doba trvání požáru min 

k3 
součinitel vyjadřuje podíl plochy ohraničujících konstrukcí PÚ a 

plochy PÚ 
 

Fo parametr odvětrání  m1/2 

Sk povrchová plocha stavebních konstrukcí  m2 

e  ekvivalentní doba trvání požáru min 



 

VII 

 

p  průměrné požární zatížení  kg·m–2 

vv rychlost odhořívání látek tvořících průměrné požární zatížení  kg·m–2·min–1 



1R  průměrný tepelný odpor stavebních konstrukcí ohraničující PÚ  m2·K·W-1 

d tloušťka konstrukce m 

  součinitel tepelné vodivosti W·m-1·K-1 

k21 součinitel zahrnující vliv otvorů v různé výšce  

hv vzdálenost otvorů m 

k22 součinitel zahrnující vliv protilehle umístěných otvorů  

F1 přepočtový parametr odvětrání m1/2 

F2 přepočtový parametr odvětrání m1/2 

k4 

součinitel vlivu tepelně technických vlastností stavebních 

konstrukcí ohraničujících požární úsek na průběh teplot v hořícím 

prostoru 

 

K součinitel ekvivalentního množství dřeva podle  

vm výsledná rychlost odhořívání kg·m–2·min–1 

vp rychlost odhořívání při požáru řízeným palivem kg·m–2·min–1 

vv rychlost odhořívání při požáru řízeným odvětráním kg·m–2·min–1 

Ss půdorysná plocha, na níž se vyskytuje místně soustřední zatížení  m2 

Sfi 
povrchová plocha i-té hořlavé látky, na níž může dojít při požáru 

k odhořívání 
 m2 

mi 
hmotnost odhořelého množství i-té hořlavé látky z jednoho m2 

jejího povrchu za minutu  
kg·m–2·min–1 

γ součinitel rychlosti odhořívání  kg·m–5/2·min–1 

Tg teplota plynu °C 

∆T Rozdíl teplot při nerovnoměrném zahřivání °C 



 

VIII 

 

ρ Objemová hmotnost kg/m3 

ϲ Měrná tepelná kapacita kJ/kg·K 

tα doba potřebná pro dosažení rychlosti uvolnění tepla 1MW s 

HRR množství uvolněného tepla kW/m2 

qf.,k hustota charakteristického požárního zatížení na jednotku plochy MJ/m2 

qf,d návrhová hodnota požárního zatížení MJ/m2 

m součinitel hoření  

1  
součinitel vyjadřující nebezpečí vzniku požáru v závislosti na 

velikosti požárního úseku 
 

2  
součinitel vyjadřující nebezpečí vzniku požáru v závislosti na 

velikosti požárního úseku 
 

n  součinitel, kterým se uvažují různá protipožární opatření  

HHRPUA množství uvolněného tepla na ploše kW/m2 

   

 

Zkratky 

PÚ   požární úsek  

PBŘ   požárně bezpečnostní řešení 

SPB   stupeň požární bezpečnosti 

PO   požární odolnost  

PBS   požární bezpečnost staveb
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1 Úvod  

Jedním z hlavních okruhů při projektování stavby je požární bezpečnost objektu. Zpracována je 

v požárně bezpečnostním řešení objektu, které je vypracováno specialistou na požární bezpečnost 

staveb. Vyjádření nebezpečí vzniku, velikosti, rozšíření a nebezpečí požáru je vyjádřeno požárním 

rizikem. Toto riziko je pro potřebné výpočty vyjádřeno požárním zatížením. 

Požární zatížení (ekvivalentní doba trvání požáru) je základní hodnotou pro určení stupně 

požární bezpečnosti požárního úseku, ze kterého se dále určují požadované požární odolnosti 

konstrukcí a další požadavky při návrhu požárně bezpečnostního řešení stavby. Správné určení má 

zásadní dopad na projekční a ekonomickou stránku stavby. V rámci projektu tedy hraje 

významnou roli jak pro projektanty, tak i pro investora. 

Jedním z hlavních parametrů pro určení požárního zatížení je parametr odvětrání (b, Fo). 

Hlavní roli při určení tohoto parametru hraje množství, umístění a typ vložky otvorů. Tyto faktory 

mohou hrát zásadní roli pro průběh požáru v požárním úseku. V případě, kdy je zde velké množství 

otvorů, které umožňují přístup vzduchu, dochází k intenzivnímu požáru a flashoveru. Naopak 

pokud bude v místnosti malé množství otvorů, které umožnují přístup vzduchu, bude se jednat  

o požár, při němž se šíří především toxické plyny, a je tedy nebezpečný především pro osoby. 

Umístění otvorů hraje významnou roli při určení parametru odvětrání. Pří umístění otvorů 

nad sebe nebo proti sobě v požárním úseku dochází ke změně rychlosti odhořívání (parametru 

odvětrání). Při běžném výpočtu dle ČSN 73 0802 [1], ČSN 73 0804 [2] se tento jev zanedbává. Je 

možné ho započítat při podrobnějším výpočtu pomocí součinitele k21 (pro okna umístěná nad 

sebou) a k22 (okna umístěna proti sobě). Je to tedy jeden z prostředků, jak zpřesnit výpočet 

parametru odvětrání, a tím pádem i výsledné požární zatížení. Výsledkem může být snížení 

požadavků na konstrukce a tím finančních nákladů na projekt. 

1.1 Motivace 

Požadavky na výstavbu objektů v dnešní době jsou čím dál náročnější. Při výstavbě je posouzeno 

mnoho aspektů od estetických po bezpečnostní. Jedním z trendů poslední doby je výstavba 

energeticky výhodných pasivních objektů. Součástí těchto objektů bývá dvojité a trojité zasklení 

otvorů ve fasádě. Z hlediska požární bezpečnosti je ovšem chování těchto zasklení neznámou, a to 

především u trojitého zasklení. Kdy dojde k porušení tohoto typu zasklení a v jakém množství? 

Při jakých teplotách a čím je toto porušení způsobeno? To jsou vlastnosti, které mohou zásadně 

ovlivnit průběh požáru. Tyto vlastnosti jsou při posuzování požární bezpečnosti stavby vyjádřeny 

v parametru odvětrání. Odpověď na otázky chování zasklení při požáru lze částečně nalézt 

v zahraniční literatuře. Bylo provedeno několik výzkumů a experimentů na chování dvojitého 

zasklení. Pro trojité zasklení byl proveden jeden experiment pro zjištění chování za požáru. Přesto 

je tomuto tématu věnována malá pozornost odbornou veřejností a tato diplomová práce se snaží 

na toto téma upozornit. 



Kapitola 1: Úvod  

2 

 

Dalším tématem diplomové práce je aplikace podrobnějšího výpočtu parametru odvětrání. 

Tento výpočet uvažuje vliv umístění otvorů a jejich vliv na průběh požáru. Aplikace výpočtu může 

být jedním z nástrojů pro zpřesnění výpočtu požárního rizika a tím snížení navazujících požadavků 

na konstrukce a další požadavky v rámci požárně bezpečnostního řešení. Podobnější výpočet není 

běžně využíván a autor nezná výpočetní program, který by postup výpočtu umožnoval. 

1.2 Cíle 

V rámci rešerše dojde k: 

 shrnutí výpočtu požárního zatížení, se zaměřením na parametr odvětrání pro nevýrobní 

objekty dle ČSN 73 0802 [1] 

 shrnutí výpočtu ekvivalentní doby trvání požáru, se zaměřením na parametr odvětrání pro 

výrobní objekty dle ČSN 73 0804 [2] 

 přiblížení chování dvojitého a trojitého zasklení při požáru 

Hlavními cíli této práce jsou: 

 analytická studie vlivu umístění otvorů pro výpočet požárního rizika 

 porovnání vlivu umístění otvorů na průběh požáru při numerické simulaci 

1.3 Struktura 

První část této práce obsahuje motivaci pro diplomovou práci a stanovuje cíle této práce. 

V rámci rešerše jsou popsány základní vlastnosti hoření a průběhu požáru. Je shrnut výpočet 

požárního zatížení a parametru odvětrání pro nevýrobní objekty dle ČSN 73 0802 [1] a výrobní 

objekty dle ČSN 73 0804 [2]. Popsán je i podrobnější výpočet parametru odvětrání s vlivem 

umístění otvorů. V další kapitole je přiblíženo chování dvojitého a trojitého zasklení při požáru. 

Na rešerši navazuje parametrická studie, v rámci níž je provedeno analytické porovnání 

výpočtu ekvivalentní doby trvání požáru pro čtyři různé situace ve stejném požárním úseku se 

zaměřením na vliv parametru odvětrání. Výsledné hodnoty jsou vzájemně porovnány. Pro stejnou 

situaci je provedena numerická analýza vlivu umístění otvorů na průběh požáru. 

V závěru jsou shrnuty klíčové poznatky z této diplomové práce a doporučení pro další 

navazující činnost. Poslední kapitola obsahuje přílohy, které obsahují výpočet výsledných 

ekvivalentních dob trvání požáru. 
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2 Hoření a průběh požáru 

Hoření je oxidační exotermický děj, při kterém dochází k uvolňování energie ve formě tepla  

a světla za neustálé spotřeby kyslíku a tvorby zplodin hoření. Pro hoření je nutné, aby nastaly tyto 

tři podmínky: přítomnost hořlavé látky, dostatečné množství oxidačního prostředku (kyslíku)  

a dostatečný zdroj tepla (energie). Dohromady se těmto podmínkám říká trojúhelník hoření (Obr. 

1). K ukončení procesu hoření dochází při narušení rovnováhy těchto tří podmínek [3; 4]. 

 

Obr. 1 Trojúhelník hoření; [3] 

Jako požár označujeme každé nežádoucí hoření, při kterém dochází k ohrožení nebo 

usmrcení osob nebo zvířat, ke škodám na majetku nebo životním prostředí. Průběh požáru je 

charakterizován těmito fázemi (Obr. 2): počáteční fáze, fáze rozvoje, flashover efekt, plně 

rozvinutý požár a fáze dohořívání. Při flashoveru dochází k prostorovému vzplanutí, které je 

charakterizováno výrazným nárůstem teploty v krátkém čase. Požár může být řízený palivem nebo 

ventilací. Požár řízený palivem vzniká v případě dostatečného množství vzduchu (např. požár ve 

venkovním prostoru) a je charakterizován vysokými teplotami. U požáru řízeného ventilací naopak 

není přítomno dostatečné množství vzduchu a vzniká větší množství zplodin. Na Obr. 2 můžeme 

vidět požár řízený palivem (plná čára) a požár řízený ventilací (čárkovaná čára) [3; 4] 

 

Obr. 2 Průběh požáru; [3] 
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3 Požární riziko a parametr odvětrání pro 

nevýrobní objekty 

„Požární riziko stanovuje rozsah a intenzitu případného požáru v posuzovaném PÚ. Požární riziko 

PÚ je určeno charakterem objektu, jeho funkcí, technickým a technologickým zařízením, 

konstrukčním dispozičním a případně urbanistickým řešením, požárně bezpečnostními opatřeními 

apod. Stanovuje se samostatně u všech požárních úseku. Jeho velikost je určena výpočtovým 

požárním zatížením.“ [1] 

3.1 Výpočtové požární zatížení pv 

Výpočtové požární zatížení vyjadřuje výslednou teoretickou intenzitu požáru (v kg·m–2) a vliv 

požárně bezpečnostních opatření v PÚ. Stanovuje se dle rovnice: 

cbappv             (1)  

kde: 

p   je požární zatížení vyjadřující množství hořlavých látek v posuzovaném požárním 

úseku v kg·m–2 

a součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek 

b součinitel vyjadřující odhořívání z hlediska stavebních podmínek 

c součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních opatření 

Pro některé druhy provozů lze stanovit výpočtové požární zatížení z tabulky v příloze B [1]. 

3.1.1 Požární zatížení p 

Stanoví se z požárního zatížení stálého (ps) a nahodilého (pn) podle rovnice:  

sn ppp             (2) 

Hodnoty nahodilého požárního zatížení (pn) vyjadřují z hlediska výhřevnosti ekvivalentní 

množství dřeva, které reprezentuje hořlaviny různého typu nacházející se v PÚ [5]. Pro většinu 

provozů udává příloha A [1] hodnoty nahodilého požárního zatížení (pn). 

Stále požární zatížení (ps) vyjadřuje hmotnost a výhřevnost hořlavých výrobků obsažených 

ve stavebních konstrukcích (dveře, okna, podlahy) krom nosných a požárně dělících konstrukcí. 

Hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1 [1] v závislosti na ploše posuzovaného prostoru [1]. 
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3.1.2 Součinitel a 

Tento součinitel hodnotí rychlost odhořívání1 látek při výpočtu požárního zatížení. Součinitel a se 

stanoví ze součinitele an (pro nahodilé požární zatížení) a as (pro stále požární zatížení). Hodnota 

součinitele as je konstantní a to 0,9. Hodnota as < 1,0 proto, že ve většině případů mají stavební 

konstrukce menší povrchovou plochu vůči své hmotnosti, tedy odhořívají pomaleji [1]. 

 Hodnota součinitele an je pro většinu případů uvedena v tabulce v příloze A [1], popřípadě 

v dalších normách.  

Součinitele a pro daný PÚ se následné určí z rovnice: 

sn

ssnn

pp

apap
a




           (3) 

kde: 

pn   je nahodilé požární zatížení v kg·m–2 

ps stálé požární zatížení v kg·m–2 

an součinitel pro nahodilé požární zatížení 

as součinitel pro stálé požární zatížení 

Pro druhy provozů, pro které není stanovena hodnota součinitele an, nebo u kterých je obtížné 

jednoznačně určit charakter hořlavých látek, lze pro posuzovaný PÚ bez dalšího průkazu nebo 

výpočtu využít hodnoty a = 1,2 [1]. Více informací o výpočtu součinitele a v ČSN 73 0802 [1]. 

3.1.3 Součinitel c 

Součinitel c vyjadřuje vliv požárně bezpečnostních zařízení a opatření v daném PÚ. Tato zařízení 

a opatření snižují pravděpodobnost rozšíření požáru, a tedy nepřímo i požární riziko. Mezi tato 

požárně bezpečnostní zařízení a opatření patří [1]: 

a) Elektrická požární signalizace (EPS), součinitel c1 

b) Možnost zásahu jednotek požární ochrany, součinitel c2 

c) Samočinné stabilní hasicí zařízení (SSHZ), součinitel c3 

d) Samočinné odvětrací zařízení (SOZ), součinitel c4 

Hodnota součinitele c vyplývá z úvahy, že kdybychom neprovedli žádná požárně 

bezpečnostní opatření, pak se součinitel c nezmění a jeho hodnota bude 1.  Pokud provedeme 

nějaké z výše uvedených požárně bezpečnostních opatření, pak se součinitel c zmenší v závislosti 

na omezení pravděpodobnosti vzniku požáru. Kdybychom tedy provedli požárně bezpečnostní 

                                                 

1 Rychlost odhořívání vyjadřuje úbytek hořlavé látky za časovou jednotku z hlediska charakteru hořlavých látek 

(druh, tvar, rozměr, seskupení, uložení, možnost povrchového šíření plamene). 
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opatření, které by zcela vyloučilo vznik požáru, byl by součinitel c roven 0. Hodnota součinitele  

c se tedy pohybuje v rozmezí od 0 do 1. Do výpočtu se započítává pouze vliv jednoho požárně 

bezpečnostního opatření. Hodnoty součinitele c jsou získávány ze statistických a experimentálních 

údajů o požáru [5]. 

3.1.4 Součinitel b 

Součinitel b vyjadřuje rychlost odhořívání z hlediska stavebních podmínek. Těmito stavebními 

podmínkami jsou: 

a) Plocha otvorů, které umožnují přistup vzduchu při požáru. 

b) Výška otvorů, které umožňují přístup vzduchu při požáru. 

c) Poměr ploch otvorů k podlahové ploše prostoru, ve kterém hoří. 

d) Celková povrchová plocha ohraničujícího prostoru, ve kterém hoří. 

e) Tepelně technické vlastnosti (prostup tepla, akumulace tepla) ohraničujících 

stavebních konstrukcí. 

Jak je vidět z výše uvedených podmínek, je nutné součinitel b počítat pro každý konkrétní 

případ (na rozdíl od hodnot pn, kde jsou uvedeny tabulkové hodnoty podle typu provozu) [5]. 

Součinitel b má hodnotu <0,5;1,7> (v případech kdy je hodnota nižší než 0,5, popř. 1,7, 

počítá se se součinitelem b=0,5, popř. b=1,7) a je určen rovnicí: 

,
hS

kS
b

oo 


            (4) 

kde: 

S    je  celková půdorysná plocha požárního úsek m2 

So celková plocha otvorů v obvodových a střešních konstrukcích požárního úseku  

v m2 

ho výška otvorů v obvodových a střešních konstrukcích požárního úseku v m 

k součinitel k 

Pokud je PÚ požárně odvětrán2, lze snížit hodnotu součinitele o 25 % (nejnižší hodnota 

součinitele b=0,5) [1]. 

Na Obr. 3 je vidět závislost požárního zatížení pv na součiniteli b dle rovnice (1). Vstupní 

hodnoty byly uvažovány konstantní, odpovídající provozu knihovny (p = 120, c = 1, a = 0,7)  

a součinitel b nabýval hodnot od <0,5;1,7>. Závislost je lineární. Vyplývá tedy, že čím více bude 

v PÚ otvorů, tím větší bude požární zatížení a naopak. 

                                                 

2 Článek 6.6.7 [1] 
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Obr. 3 Závislost požárního zatížení na součiniteli b 

V praxi by se tento poznatek dal využít například u situace, kdy konstrukce v PÚ nemá 

dostatečnou požární odolnost. Jedním z možných postupů pro vyřešení situace je redukce množství 

otvorů v PÚ. Následkem by došlo ke snížení výsledného požárního rizika a z něj vycházející 

požadované požární odolnosti konstrukce. 

3.1.4.1 Půdorysná plocha S 

„Celková půdorysná plocha požárního úseku v m2 se stanoví součtem půdorysných ploch 

jednotlivých užitných podlaží PÚ.  

Užitné podlaží je každé podlaží v objektu nebo jeho části, které leží na stropní konstrukci 

s nosnou funkcí. Tato stropní konstrukce může mít i požárně neuzavíratelné otvory o celkové ploše 

do 20 % půdorysné plochy posuzované části prostoru, přičemž žádný otvor nesmí být větší než 10 

% plochy posuzované stropní konstrukce, nejvýše však 35 m2.  

Požární zatížení z půdorysných ploch, které nejsou zahrnuty do celkové půdorysné plochy 

PÚ se připočtou k požárnímu zatížení níže položeného užitného podlaží.“ [1] 

3.1.4.2 Geometrické parametry otvorů So, ho 

Celková plocha otvorů So se určí jako součet ploch otvorů v obvodových stěnách. Za otvory 

se považují pouze ty otvory v obvodových, popř. střešních konstrukcích požárního úseku, které 

při požáru mohou umožnit přístup vzduchu do hořícího PÚ. Jedná se hlavně o počáteční fázi 

požáru a z toho hlediska je potřeba posoudit jednotlivé typy konstrukcí [1]. 
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„Za otvory se tedy nepovažují otvory, jejichž výplň odpovídá hodnocení E15 podle 6.2 ČSN 

EN 1363-2:2000 (např. zasklené sklem s drátěnou vložkou, tvrzeným, bezpečnostním či jiným 

sklem, skleněnými tvárnicemi apod.), otvory s neotevíratelnou výplní, nebo otvory, jejichž 

otevření při požáru nelze zaručit (žaluzie, vrata apod.).“ [1] Do plochy So lže tedy započítat pouze 

takové otvory, u kterých máme jistotu, že umožní přístup vzduchu (tj. zejména okna zasklená 

běžným tabulovým sklem apod.) [5]. 

„Celkový vliv otvorů je vyjádřen ve jmenovateli rovnice. Ten se určí podle vztahu: 

,hShS oi

j

1i

ooo  


          (5)  

kde: 

Soi   je  plocha jednotlivých otvorů v obvodových a střešních konstrukcích požárního úseku v m2 

hoi výška těchto otvorů v m 

j počet otvorů 

U střešních konstrukcí se za plochu otvoru Soi považuje jeho půdorysný průmět (např. 

u světlíků) a za výšku hoi se považuje šířka půdorysného průmětu (menší rozměr). Pokud 

půdorysný průmět posuzovaného otvoru má nepravidelný tvar, určí se výška hoi jako podíl z plochy 

otvoru Soi a největšího vnitřního rozměru otvoru [1]. 

Je-li výška jednotlivých otvorů v požárním úseku, popř. světlá výška místností rozdílná, určí 

se průměrná výška otvorů podle rovnice:  

,

S.

h.S.

h
j

1i

oi

j

1i

oioi

o







          (6) 

kde: 

Soi   je  plocha jednotlivých otvorů v obvodových a střešních konstrukcích požárního úseku v m2 

hoi výška těchto otvorů v m 

j počet otvorů 

a výška místností podle rovnice:  

,
S

h.S.

h

j

1i

sii

s


          (7) 

kde: 

Si    je plocha jednotlivých otvorů v obvodových a střešních konstrukcích požárního úseku 

hsi světlá výška i-tého prostoru (místnosti) v m 
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j počet prostorů 

S     celková plocha PÚ v m2 

Průměrnou výšku otvorů a světlou výšku místnosti není třeba počítat, považuje-li se  

za výslednou výšku hodnota nejmenší (na straně bezpečnosti).“ [5] 

Pro ujasnění je uveden jednoduchý příklad výpočtu hodnot So, ho u PÚ, jehož otvory jsou 

zakresleny na Obr. 4. 

05,875,075,0125,15,15,12oi

1

ooo  


hShS
j

i

m5/2 

 

Obr. 4 Určení hodnot So, ho 

Pro PÚ, které nemají v obvodových stěnách nebo střešních konstrukcích otvory a jsou 

odvětrány nepřímo (VZT), se součinitel b stanoví za předpokladu, že S0/S = 0,016 a h0/h = 0,1; 

potom n = 0,005 a rovnice má tvar [5] 

,
h005,0

k
b

s

           (8) 

kde: 

k      je  součinitel dle 2.1.2.3.3 

hs světlá výška prostoru (místnosti) v posuzovaném PÚ 

3.1.4.3 Součinitel k 

Součinitel k se určí podle převládajících velikostí půdorysných ploch místnosti nebo prostorů Sm 

v PÚ oddělených příčkou nebo jinou nepohyblivou provozně dělící konstrukcí. Závisí na celkové 
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ploše otvorů v obvodových a střešních konstrukcích So, celkové ploše PÚ S, výšce otvorů ho  

a světlé výšce prostorů hs.  

V příloze D [1] se zjistí pomocná hodnota n v závislosti na poměru So/S a na poměru ho/hs 

(nebo pomocí vzorce n = So/S (ho/hs)
1/2  0,005). 

V příloze E [1] se zjistí součinitel k podle velikosti půdorysných ploch místností nebo 

prostorů Sm a součinitele n. 

Jestliže velikosti půdorysných ploch místností nebo prostorů (Sm) v požárním úseku jsou 

značně rozdílné, určí se hodnota součinitele k podle plochy největší místnosti nebo prostoru [1]. 
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4 Požární riziko a parametr odvětrání pro výrobní 

objekty 

Požární riziko vyjadřuje pravděpodobnou intenzitu případného požáru v posuzovaném PÚ nebo 

jeho části. Je určeno ekvivalentní dobou trvání požáru (v minutách) a normovými teplotami plynů 

v hořícím prostoru. Závisí zejména na množství a druhu hořlavých látek, na rychlosti jejich 

odhořívání, účinnosti požárně bezpečnostních zařízení a na tepelně technických vlastnostech 

konstrukcí ohraničujících posuzovaný PÚ [2].  

Ekvivalentní doba trvání požáru vyjadřuje pomyslnou dobu trvání požáru, během které by 

požár v posuzovaném PÚ probíhal podle normové teplotní křivky a vyvolal by v reprezentativní 

konstrukci stejné účinky jako skutečný plně rozvinutý požár [2]. 

Požární riziko se dá stanovit [6]: 

a) ekvivalentní dobou trvání požáru e pro (prosté) požární zatížení p zjednodušeným 

postupem (podle empirického vzorce) v závislosti na požárním zatížení p a parametru 

odvětrání F0 a součiniteli k3 nebo pomocí diagramu z ČSN 73 0804 [2] 

b) ekvivalentní dobou trvání požáru e pro průměrné požární zatížení p podrobným 

výpočtem 

c) ekvivalentní dobou trvání požáru em pro místně soustředné požární zatížení pm 

podrobným výpočtem 

4.1 Zjednodušený postup pro určení požárního rizika (e) 

Ekvivalentní doba trvání požáru se určí (e v minutách) se stanoví podle rovnice [2]: 

6/1

o3

e
Fk

cp2




           (9) 

kde: 

p    je požární zatížení v kg·m–2 

c součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních zařízení a opatření 

k3 součinitel vyjadřuje podíl plochy ohraničujících konstrukcí PÚ a plochy PÚ 

Fo parametr odvětrání v m1/2 

Požární zatížení p v kg·m–2 se určí shodně s ČSN 73 0802 [1] a to podle rovnice (2) viz 3.1.1. 

Součinitel k3 se určí dle tabulky 2 ČSN 73 0804 [2] nebo je vyjádřen rovnicí: 

S

S
k k

3             (10) 
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kde: 

S      je půdorysná plocha požárního úseku v m2 

Sk povrchová plocha stavebních konstrukcí v m2 

4.1.1 Parametr odvětrávání Fo 

Parametr odvětrání Fo má svůj matematická základ v rovnici energetické rovnováhy,  

a nejvýrazněji charakterizuje podmínky požáru řízeného přístupem kyslíku. Stanovuje se pro celý 

PÚ, popř. pro jednotlivé části (místnosti, užitná podlaží). Jednotlivé parametry rovnice (11) se 

potom vztahují pouze k této části PÚ [7]. 

Parametr odvětrání Fo se stanoví z rovnice: 

k

j

1i

1/2

oioi

o
S

hS

F





          (11)  

kde: 

1/2

oioi hS    je plocha v m2 a výška v m i-tých otvorů v obvodových a střešních konstrukcích 

požárního úseku (shodně jako v ČSN [1]) 

Sk povrchová plocha stavebních konstrukcí v m2 

j počet otvorů  

Z rovnice (11) vyplývá, že při větším množství otvorů se hodnota 1/2

oioi hS   stanovuje pro 

každý otvor samostatně a pak se provádí součet těchto hodnot. Nestanovuje se tedy např. průměrná 

výška otvorů jako tomu je u ČSN 73 0802 [1]. 

U PÚ, který nemá žádné otvory a je odvětrán nepřímo, se předpokládá Fo = 0,005 m1/2  

(za předpokladu, že toto odvětrání je funkční i při požáru), potom So · 2/1
oh  = 0,005 · Sk v m5/2. 

Stejný předpoklad platí i v těch případech, kde Fo je menší než 0,005 m1/2 [2]. 

Pokud při nepřímém odvětrání je výměna plynů větší než odpovídá parametru Fo = 0,005 

m1/2, musí se k této skutečnosti ve výpočtu přihlédnout [2]: 

a) U požárního úseku, kde nejsou sprinklerové stabilní hasicí zařízení SHZ  

či doplňkové sprinklerové hasicí zařízení DHZ a nemá ani žádné otvory So (okna 

apod.), avšak je instalováno požární odvětrání SOZ podle 7.2.6, se musí počítat 

nejméně s parametrem odvětrání Fo = 0,02 m1/2, pokud není hodnota Fo přesněji 

určena. 

b) Do parametru odvětrání Fo lze započítat také infiltraci vzduchu a zplodin hoření 

spárami a jinými netěsnostmi – jsou-li tyto plochy jednoznačně definovatelné  

a to s rychlostí toku 0,5 m·s–1, nebo s rychlostí toku plynů určenou přesněji podle 
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tlakových rozdílů. Pokud je parametr odvětrání Fo > 0,14 m1/2, započítává se pouze 

hodnotou 0,14 m1/2. 

4.1.1.1 Povrchová plocha konstrukcí Sk 

Povrchová plocha konstrukcí je rozhodujícím členem pro určení množství tepla, které přestoupí 

do stavebních konstrukcí. Započítávají se zde plochy stavebních konstrukcí ohraničující PÚ 

(plochy požárních stěn, stropů, podlah, střech a obvodových stěn). Nezapočítávají se plochy otvorů 

S0 [2].  

Je možné započítat i plochy ostatních stavebních konstrukcí uvnitř PÚ (příčky, nosné 

konstrukce apod.), a to v případě, kdy tyto konstrukce jsou druhu DP1 nebo DP2 a nemusí mít 

žádnou požární odolnost [2]. 

Povrchová plocha konstrukcí se pak určí z rovnice: 







 


1

j

1i

iki

k1k
R

RS

SS          (12)   

kde: 

Sk1 plocha stavebních konstrukcí ohraničující PÚ v m2 



1R  průměrný tepelný odpor stavebních konstrukcí ohraničující PÚ v m2·K·W-1 

Ski plocha konstrukcí uvnitř PÚ v m2 

Ri  průměrný tepelný odpor stavebních konstrukcí uvnitř PÚ v m2·K·W-1 

Kdy tepelný odpor 


1R se vypočte jako: 



d
R 

           (13)  

kde: 

 d tloušťka konstrukce 

  součinitel tepelné vodivosti v W·m-1·K-1 

Výsledkem je započítání větší (reálnější) povrchové teploty konstrukce. Do rovnice (11)  

se nezapočítávají konstrukce, které naopak teplo uvolňují a subtilní konstrukce, jež mají minimální 

tepelnou jímavost [7]. 

4.1.1.2 Plocha otvorů So 

Do plochy otvorů So se zahrnují otvory podle pravidel již popsaných v kapitole 3.1.4.2, tedy 

takové, které zaručí přístup vzduchu během prvních 15 minut požáru. Nezapočítávají  

se v tomto případě otvory, jejichž výplň má požární odolnost E15 podle 6.2, ČSN EN 1363-2:2000 
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(např. zasklené sklem s drátěnou vložkou, tvrzeným, bezpečnostním či jiným sklem, skleněnými 

tvárnicemi apod.) [2]. 

Pokud se v PÚ nachází pouze otvory v střešních konstrukcích a jsou tedy jedinými otvory 

umožňujícími výměnu plynů v úseku, se při určení parametru odvětrání F0 v rovnici (12) 

započítává pouze poloviční hodnota plochy otvoru Soi [2]. Zároveň je plocha Soi určena skutečnou 

velikostí otvorů, kterými mohou proudit plynné zplodiny hoření (viz Obr. 5). U střešních 

konstrukcí se za plochu otvorů Soi považuje půdorysný průmět a za výšku hoi se považuje šířka 

půdorysného průmětu (menší rozměr) [2]. 

 

Obr. 5 Skutečná velikost otvorů So; [2] 

Výška ho se určí podle poměru těchto otvorů a půdorysné plochy PÚ takto: 

a) So / S = 0,05 je ho = 1,2 m 

b) So / S = 0,20 je ho = 1,8 m 

c) So / S > 0,20 je ho = 2,4 m 

 V případě, že se zde vyskytují otvory jak ve střešní konstrukci, tak v obvodových 

konstrukcích, započítává se hodnota plochy otvorů Soi plnou hodnotou. Doporučuje se však 

postupovat metodou zvětšení výšky oh nebo podrobnějším řešením (určením neutrální roviny  

a rychlosti toku plynů ve vztahu k uvolňovanému teplu) [2]. 

4.2 Podrobný postup pro stanovení ekvivalentní doby trvání 

požáru ( e ) 

Při podrobném postupu se berou v úvahu další činitelé ovlivňující intenzitu požáru, a to požární 

výhřevnost látek, tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, míra odvětrání (neboli 

rychlost výměny plynů). Ekvivalentní doba trvání požáru se stanoví z rovnice [2]: 

vv

cp 
           (14) 

kde: 

p     je průměrné požární zatížení v kg·m–2 
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c součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních zařízení a opatření 

vv rychlost odhořívání látek tvořících průměrné požární zatížení v kg·m–2·min–1 

4.2.1 Průměrné požární zatížení  

Průměrné požární zatížení p se stanoví z nahodilého a stálého požárního pn a ps zatížení dle 

rovnice (15). Podrobnější informace určení v pn a ps v ČSN 73 0804 [2]. 

S

kSpkSp

p
i1i

j

1i

sii1i

j

1i

ni 



        (15) 

kde: 

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

S  celková půdorysná plocha 

K1i součinitel výhřevnosti i-tého nahodilého a stálého požárního zatížení, podle přílohy 

B ČSN 72 0804 [2] 

j  počet druhů hořlavých látek (počet druhů nahodilého a stálého požárního zatížení) 

Součinitel výhřevnosti nahodilého a stálého zatížení se stanoví podle přílohy B ČSN 73 0804 

[2]. Ten je roven součinu součinitelů kp1 a kp2. Součinitel kp1 závisí na skupenství hořlavé látky. 

Součinitel kp2 uvažuje vliv požárně bezpečnostních zařízení, bez průkazu lze uvažovat kp2 = 1,0 

[2]. 

4.2.2 Rychlost odhořívání vv 

Rychlost odhořívání je rozhodujícím údajem pro stanovení intenzity požáru. Při jejím určení  

je nutné vyhodnotit, zda se jedná o požár řízený povrchem odhořívajícího paliva vp, nebo zda se 

jedná o požár řízení odvětrání vv [7].  

Jedná-li se o požár řízený povrchem odhořívajícího paliva, je rychlost odhořívání vp stanovena 

z rovnice [2]: 





j

i

iifi

s

p KmS
S

v
1

1
        (16) 

kde: 

Ss půdorysná plocha, na níž se vyskytuje místně soustřední zatížení v m2 

Sfi povrchová plocha i-té hořlavé látky, na níž může dojít při požáru k odhořívání v m2 

mi hmotnost odhořelého množství i-té hořlavé látky z jednoho m2 jejího povrchu za 

minutu v kg·m–2·min–1 

Ki součinitel ekvivalentního množství dřeva i-tého druhu hořlavé látky 
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j počet druhů hořlavých látek 

Jedná-li se o požár řízený odvětráním (F0), je rychlost odhořívání vv stanovena z rovnice: 

3ov kFv            (17) 

kde: 

γ součinitel rychlosti odhořívání v kg·m–5/2·min–1 

Fo parametr odvětrání v m1/2 viz rovnice (11) 

k3 viz rovnice S

S
k k

3 
         

  (10) 

Hodnotu γ nabývá hodnot <4,25;8,47>. Lze určit za tabulky 3 v ČSN  73 0804 [2], nebo 

výpočtem rovnicí: 

)F/4log(92,2 o         (18) 

V běžných podmínkách a při plně rozvinutém požáru převažují požáry řízené parametrem 

odvětrání, proto byla rychlost vv určena jako základní a charakteristická pro průměrné požární 

zatížení v ČSN 73 0804 [2]. Pokud nelze stanovit rychlost odhořívání vp, předpokládá se, že 

rychlost odhořívání odpovídá požáru řízenému parametrem odvětrání tedy rychlosti vv [2]. 

4.2.3 Přepočtový parametr odvětrání F1 

„Přepočtový parametr odvětrání  F1 má za cíl stanovit pravděpodobnou teplotní křivku 

v hořícím prostoru, který má oproti reprezentativnímu prostoru jiné tepelně technické 

charakteristiky stavebních konstrukcí popř. další odchylné podmínky.“ [7] 

Přepočtový parametr odvětrání F1 (v m1/2) příslušející době trvání požáru e  se určí podle 

rovnice: 

KFkF o41           (19) 

kde: 

 k4 součinitel vlivu tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí ohraničujících 

požární úsek na průběh teplot v hořícím prostoru, určený podle přílohy C [2]; bez 

průkazu lze užít hodnoty k4 = 1,0 (např. nejsou-li dosud určeny tepelně technické 

vlastnosti stavebních konstrukcí); 

Fo parametr odvětrání v m1/2 

K  součinitel ekvivalentního množství dřeva podle ČSN 73 0824; průměrná hodnota 

K  se určí váženým průměrem hmotnosti i-tého druhu hořlavých látek; v případě užití 

hodnot nahodilého požárního zatížení z přílohy A, ČSN 73 0802 [1]  

se předpokládá K  = 1,0; 
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4.3 Porovnání závislostí výsledných ekvivalentních dob trvání a 

parametru odvětrání 

Pro ukázku byla stejně jako u součinitele b po nevýrobní objekty stanovena závislost výsledných 

ekvivalentních dob trvání požáru na parametru odvětrání. Závislost byla stanovena jak pro 

zjednodušený postup určení ekvivalentní doby trvání požáru τe tak pro podrobnější e . Hodnoty 

τe se získají přímo výpočtem. Hodnoty e se určí z tabulky A.1 v ČSN 73 0804 [2] a to pomocí 

a přepočtového parametru F1.  

Pro porovnání závislosti parametru odvětrání byly ostatní vstupní hodnoty zvoleny 

konstantní a to pro provoz výroby plastů, tedy p = 120 kg/m2, c = 1, k3 = 5,439 a parametr odvětrání 

Fo nabýval svých limitních hodnot <0,005;0,14>. Výsledné porovnání je vidět na Obr. 6. 

 

Obr. 6 Závislost ekvivalentní doby trvání požáru na parametru odvětrání u zjednodušené přesnější 

metody 

Z výsledného grafu lze pozorovat rozdíl v průběhu křivek pro jednotlivé metody.  

U zjednodušeného postupu je křivka po celém svém délce klesající. V první části křivky (interval 

<0,005;0,03>) křivka klesá výrazněji než na intervalu <0,03; 0,14>. Pro podrobnější postup je 

křivka rozdělena na dvě části. V první částí na intervalu <0,005;0,03> prudce stoupá. A na 

intervalu <0,03;0,14> zvolna klesá. Pro oba postupy lze říci, že křivka na intervalu od <0,03;0,14> 

klesá s podobnou intenzitou, a hodnoty podobnější metody výpočtu vychází vyšší, než  

u zjednodušeného postupu. Velký rozdíl nastává na intervalu <0,005;0,03>, kde čím nižší parametr 

odvětrání, tím větších hodnot nabývá výsledná ekvivalentní doba trvání požáru. Je-li parametr 
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odvětrání roven Fo = 0,005 m1/2 je výsledný rozdíl ekvivalentní doby trvání požáru více jak 60 

minut. 

4.4 Vliv umístění otvorů 

Vliv umístění otvorů se při běžném výpočtu zanedbává. Přesto je to jeden z možných nástrojů, jak 

dosáhnout přesnějších výsledků. Tento zpřesněný postup výpočtu je možné zahrnout u situací, kdy 

jsou otvory v konstrukci umístěné nad sebou nebo proti sobě. 

4.4.1 Otvory nad sebou 

Otvory umístěné v různé výšce (nad sebou) vytvářejí předpoklad pro diferentní proudění plynů. 

Spodními otvory dochází k přístupu čerstvého studeného vzduchu a horními otvory dochází 

k odvodu teplých zplodin hoření. Vliv umístění otvorů nad sebou lze zohlednit podrobněji tak, že 

započítáme vetší hodnotu 1/2

oo hS  , než jakou ve skutečnosti mají, např. součinitelem k21 [7]. 

Význam hodnot 
o11 hSo   je patrný z Obr. 7 a rovnice tedy nabývá tvaru: 

21

k

1/2

o11o
o k

S

hS
F 


          (20) 

 

Obr. 7 Vliv parametru otvorů při umístění v různých výškách; [7] 

Pro určení hodnoty k21 je důležitá vzdálenost otvorů (hv), jakož i poloha neutrální 

roviny.  

Na (A)         (B) 

Obr. 8 jsou uvedeny způsoby, jak určit vzdálenost hv. V případě b) se součin ploch horních 

otvorů So a výšky otvorů ho stanoví prostým součtem [2]: 
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2/1''

o

''

o

2/1'

o

'

o

1/2

o22o hShShS         (21) 

a výška hv váženým průměrem: 

''

o

'

o

''

ov

''

o

'

ov

'

o
v

SS

hShS
h




         (22) 

 

(A)         (B) 

Obr. 8 Způsob stanovení výšky hv; [7] 

Dalším důležitým parametrem při výpočtu součinitele k21 je určení neutrální roviny. 

Rozlišujeme dva případy polohy neutrální osy [7]: 

a) Neutrální osa leží nad nadpražím dolního otvoru (hv1 ≥ ho1/2). Dolními otvory vzduch 

pouze přitéká. 

 

Obr. 9 Neutrální rovina nad nadpražím dolního otvoru; [7] 

b) Neutrální osa leží pod nadpražím dolního otvoru (hv1 < ho1/2). Dolními otvory vzduch 

přitéká, ale zároveň jimi i odtékají zplodiny hoření. 
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Obr. 10 Neutrální rovina pod nadpražím dolního otvoru; [7] 

Součinitel k21 se určí dle grafu Obr. 11. Pro jeho určení je potřeba znát poměry hv/ho1  

a So1/So2, z kterých se následně určí součinitel k21. Poté dosadíme do rovnice (18) pro získání 

parametru odvětrání Fo [7]. 

 

Obr. 11 Diagram pro určení součinitele k21; [7] 

4.4.2 Protilehlé otvory 

Otvory protilehle umístěné částečně zvyšují rychlost odhořívání a zpravidla stačí vítr o malé 

rychlosti, aby předurčil směr přítoku vzduchu (jedněmi otvory) a odtoku zplodiny hoření (druhými 

otvory). Stejně jako u otvorů umístěných nad sebou je potřeba zjistit součinitel k22 [7].  
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Obr. 12 Protilehle umístěný otvory; [7] 

Hodnota součinitele k22 se stanoví využitím vypočtených hodnot z tabulky na Obr. 13, a to 

v závislosti na hodnotě: 

k

1/2

o22o

1/2

o11o

S

hShS 
 v m1/2        (23) 

a na poměru: 

1/2

o22o

1/2

o11o

hS

hS




          (24) 

 

Obr. 13 Tabulka pro určení součinitele k22; [7] 
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Tvoří-li plochu So1 a So2 větší počet otvorů s různou výškou ho, stanoví se výsledná hodnota 

1/2

o11 hSo   nebo 1/2

o22 hSo   součtem dílčích násobků jako. 





j

1i

1/2

oioi

1/2

o11o hShS          (25) 

Následně určíme parametr odvětrání z rovnice: 

22

k

1/2

o22o

1/2

o11o
o k

S

hShS
F 


          (26) 

V případě, že by nastala situace, kdy jsou otvory protilehlé a zároveň výškově posunuty, lze 

tyto případy počítat buď pomocí součinitele k21 nebo k22. Je-li výškový odstup větší, využívá  

se součinitel k21. Je-li výškový odstup menší, využívá se součinitel k22 (zanedbá se výškový rozdíl). 

Případně lze spočítat obě varianty, za výslednou hodnotu se poté vždy považuje vyšší parametr Fo 

[7]. 

  



Kapitola 5: Vliv výplně otvoru  

23 

 

5 Vliv výplně otvoru  

V této kapitole se budeme věnovat problematice výplně otvorů různými typy skel a to 

především dvojsklem a trojsklem. V dnešní době je požadavek na co největší množství 

prosklených obálek budov, ať už se jedná o velké prosklené fasády výškových budov nebo rodinné 

domy a vily. Moderní výstavba se zaměřuje na výstavbu energeticky efektivních objektů, a tím 

využití dvojného a trojného zasklení. Ovšem chování těchto zasklení při požáru není zcela 

objasněno, a to především u využití trojného zasklení. Dá se předpokládat, že dvojité a trojité 

zasklení dokáže požáru odolávat déle než jednoduché zasklení. Hlavní příčinnou je pozdější 

začátek ohříváni okenních tabulí vzdálenějších od požáru. K porušení druhé, případně třetí okenní 

tabule nemusí vůbec dojít, případně výrazně později [8]. 

 Kdy a při jakých teplotách dojde k praskání a vysypání výplně? Jak velká část výplně se 

vysype? Jak tento nově vzniklý otvor, umožňující přístup vzduchu, ovlivní průběh požáru? To jsou 

otázky, na něž se zaměřuje tato kapitola. 

5.1 Stanovení problematiky 

Ventilace a přístup vzduchu je jedním z hlavních parametrů ovlivňujících požární bezpečnost 

v budovách. Hlavní možností přístupu vzduchu do budov jsou okenní a dveřní otvory. Při požáru 

může dojít k porušení celistvosti těchto výplní a umožnění přístupu vzduchu. Tato skutečnost 

výrazně ovlivňuje průběh vzniklého požáru. Doutnající požár vznikne v případě, kdy nedojde 

k porušení okenních výplní. Dochází při něm k uvolňování toxických látek, a je tedy nebezpečný 

především pro osoby. Také při tomto požáru může dojít k akumulaci výbušných plynů  

a k backdraftu3. Naopak plamenný požár vznikne při porušení okenních výplní, kde mohou 

vzniknout podmínky pro flash-over. Požár může být řízen ventilací nebo palivem viz Obr. 14 [8].  

Jako první se této problematice věnoval ve své práci Emmons [9], který upozornil na 

důležitost praskání a porušení skel výplní pro integritu budovy. Řada experimentů a teoretických 

výzkumů navázala na tuto práci ve snaze pochopit mechanismus porušení skel při požáru. Většina 

těchto prací se však zabývala pouze jednoduchým zasklením otvorů [10]. Například Keski-

Rahkonen [11] jako první představil rozšířenou teoretickou analýzu praskání skel při požáru. 

Zjistil, že teplotní rozdíl mezi povrchem skla vystaveným přímým účinkům požáru a skla 

chráněným rámem okna hraje hlavní roli při tvoření trhlin ve skle [12].  

Shields a Silcock [13] provedli řadu experimentů pro jednoduché a dvojité zasklení. Pro své 

experimenty využili požární pec, kde testovali chování oken o různých rozměrech při požáru.  

                                                 

3Výbušná událost způsobená požárem, vyplívající z opětovného zavedení kyslíku do spalování v kyslíku ochuzeným 

prostředí. 

. 
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Na jejich práci navázal ve své diplomové práci Huzinga [14], kde se zaměřil na porovnání 

chování dvojskel a trojskel při požáru. Pro autora diplomové práce je to jediný známý provedený 

experiment s trojskly za požáru. 

 

(A)         (B) 

Obr. 14 Požár řízen ventilací (A) a palivem (B); [14] 

5.2 Základní parametry pro porušení skla 

Pro pochopení prezentovaných studií v následujících kapitolách je vhodné znát základní pojmy 

pro mechanismus tepelného porušení skel. Řadí se do těchto kategorií [8]: 

 Intenzivní tepelný tok – pokud dojde k intenzivnímu zahřátí jedné strany skleněné tabule, 

vznikne prudký tepelný gradient napříč tloušťkou skleněné tabule. Tento jev se nazývá 

tepelný šok a způsobuje tepelné namáhání, které by mohlo narušit sklo. 

 Tepelný gradient – tepelný gradient napříč tloušťkou skleněné tabule způsobuje rovinnou 

deformaci. Okrajové podmínky způsobí napětí, jež je největší v rozích tabule. Toto napětí 

může být obzvlášť velké u malých skleněných tabulí, oproti velkým, které jsou flexibilní. 

Těmito okrajovými podmínkami jsou např. typ skla, uložení do rámu apod. 

 Nerovnoměrné zahřívání – tepelné napětí vzniká, pokud je tabule nerovnoměrně zahřívána. 

Tato situace nastane, když části skla nejsou vystaveny přímé radiaci (např. jsou stíněny 

rámem konstrukce). Výsledkem je maximální napětí vzniklé na okraji tabule. 

Nerovnoměrné zahřívání mezi rohy a centrální oblastí skleněné tabule se značí ∆T. 

Pro potřeby této diplomové práce se zaměřilo především na teploty skleněných tabulí 

v centrální části výplně pro porovnání s návrhem dle norem. 
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5.3 Posouzení výplně otvoru dle normy 

Jak již bylo zmíněno v přechozích kapitolách, při návrhu PBŘ jsou uvažovány otvory, které 

umožní přístup vzduchu při požáru. Nezapočítávají se výplně otvorů z tvrzeného skla, drátěnou 

vložkou, bezpečnostním sklem apod. Tyto otvory jsou neotevíratelné nebo jejich samočinné 

otevření není při požáru spolehlivě zajištěno. Jejich požární odolnost je E 15. Tato formulace byla 

doplněna do článku 6.2 ČSN 73 0802 [1] v roce 2000, respektive 2002 pro ČSN 73 0804 [2]. 

Snahou bylo specifikovat podmínky pro určení vyhovující výplně, z důvodu rozšíření množství  

a druhů výplní otvorů [15].  

Konkrétní číselná hodnota, se kterou porovnáváme výplně otvorů, vychází z teplotní křivky 

pomalého zahřívání. Ta odpovídá teplotám při fázi rozvoje požáru. Pro určenou návrhovou 

hodnotu E 15 vychází teplota 323 °C. Pro určení plochy So tedy stačí ověřit, zda je použitá 

konstrukce (nebo dílčí materiál) při teplotě 323 °C stabilní, tedy zůstane v otvoru po dobu 15 minut 

a brání přítoku čerstvého vzduchu [15].  

Komentář k článku 6.4.2 normy ČSN 73 0804 zmiňuje výplně otvorů, které splňují 

podmínku E15 a to: skla s drátěnou vložkou, tvrzená (kalená) skla, skleněné tvárnice (luxfery), 

izolační dvojskla (kombinace běžného skla a tvrzeného či lepeného skla) a dále výplně z kovových 

materiálů. V případě skel s bezpečnostní folií je důležité zjistit, na které straně je bezpečnostní 

folie umístěna. Pokud je folie umístěna na straně požáru, dojde při 100 °C k jejímu natavení  

a následně porušení stability skla. U folie na odvrácené straně od požáru, může nastat situace, kdy 

běžné tabulkové sklo bude odolávat požáru požadovaných 15 minut (u těchto případu se 

doporučuje stabilitu prokázat, záleží především na tloušťce a typu skla) [15].  

 

Obr. 15 Porovnání normové teplotní křivky a křivky pomalého zahřívání; [14] 

V případě, že situace není jednoznačná, se doporučuje postupovat na straně bezpečnosti. Pro 

ČSN 73 0804 [2] započítávat otvory a pro ČSN 73 0802 [1] otvory nezapočítávat.  
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Zásadní roli hraje taky rám výplně otvoru. Pokud je tento rám z materiálu, který neodolá 

požáru po dobu 15 minut (plastový rám), nezáleží na výplni otvoru, a logicky dojde k porušení 

rámu a vysypání výplně a přístupu vzduchu při požáru [15]. 

 

Obr. 16 Ilustrační obrázek znázorňující jednotlivé typy výplní otvorů a jejich započtení při výpočtu 

parametru odvětrání; [15] 
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5.4 Typy výplní a jejich chování za požáru 

V této podkapitole jsou shrnuty konkrétní experimenty s dvojitým a trojitým zasklením. Pro účely 

této diplomové se zaměřilo především v jakém čase a při jaké teplotě dochází k vysypání výplně. 

Teplotu budeme měřit v části skleněné tabule vystavené přímé radiaci. 

V rámci diplomové práce R.A. Huzinga [14] provedl výzkum a experiment pro chování 

dvojitého a trojitého zasklení. Experiment byl proveden v požární peci dle ISO 834 standard  

o rozměrech 4.05×0,75×3,0 m. Testováno bylo osm oken pro dvojité a osm trojité zasklení. Ve 

spodní části byla čtyři okna o rozměrech 1897×924 mm (1,753 m2). Ve vrchní částí čtyři menší 

okna o rozměrech 924×924 mm (0.854 m2). Uspořádání je možné vidět na Obr. 17. Uspořádání 

oken je shodné pro oba typy zasklení. Okna jsou usazena do dřevěného rámu, který je vyroben 

z pevného mahagonu bez suků [14]. 

 

Obr. 17 Uspořádání oken u experimentu; [14] 

Teplota uvnitř požární pece byla zvolena podle teplotní křivky pomalého zahřívání. 

Standardně se požární zkoušky provádí podle normové teplotní křivky. Ta je založena na flashover 

podmínkách a slouží pro kopírování plně rozvinutého požáru. Tento požární scénář by se očekával 

po vysypání skleněných tabulí a přístupu čerstvého vzduchu. V případě požáru řízeném ventilací 

se předpokládají nižší teploty a je žádoucí zkoumat chování zasklení při počáteční fázi požáru. 

Proto je vhodnější použít křivku pomalého zahřívání, která lépe vystihuje počáteční fázi požáru 

v uzavřeném prostoru [14]. 
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Teplota plynu a povrchu skleněných tabulí uvnitř požární pece byla měřena pomocí 

termočlánků. Termočlánky byly rozmístěny na vnitřní i vnější straně tabule u všech oken 

v centrální části tabule a zastíněné části tabule (u rámu) [14]. 

 

Obr. 18 Dvojité zasklení; [14] 

5.4.1 Dvojité zasklení 

Pro dvojité zasklení bylo použito 6 standardních oken a dvě okna HE++ (high efficiency) 

s vysokou účinností. Standardní okno se skládá z dvou skleněných tabulí ze sodo-vápenato-

křemičitého skla tl. 4 mm. Mezera mezi skleněnými tabulemi je 12 mm a je vyplněna z 90 % 

plynem Argon. HE++ sklo je vybaveno povlakem na vnitřní straně vnitřní tabule (blíž k požáru). 

Na Obr. 19 je vidět forma a zasazeni okenních tabulí do dřevěného rámu [14].  

 

Obr. 19 Detail osazení dvojskla; [14] 
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Obr. 20 Rozdělení spodní a horní vrstvy; [14] 

Výsledné teploty plynu v požární peci jsou vyjádřeny pro spodní a vrchní vrstvu a zobrazeny 

na Obr. 20. Na Obr. 21 lze pozorovat výsledný průběh teplot ve spodní vrstvě. Termočlánky jsou 

umístěny v blízkosti povrchu velkých oken. Po přibližně 800 s dochází k občasnému kolísání teplot 

plynu, to způsobuje vypadáváním malých částí oken. Na Obr. 22 je zobrazen výsledný průběh 

teplot ve vrchní vrstvě, kde jsou termočlánky umístěny v blízkosti povrchu malých oken. Lze 

pozorovat, že u okna 7 dochází k značnému vysypání skla po přibližně 1000 s. Důsledkem je 

výrazný pokles teplot v daný okamžik. Naopak u sousedního okna 6 dochází ke zvýšení teploty 

v důsledku přístupu čerstvého vzduchu [14]. 

 

Obr. 21 Průběh teplot plynu spodní vrstvy u dvojitého zasklení; [14] 
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Obr. 22 Průběh teplot plynu horní vrstvy u dvojitého zasklení; [14] 

5.4.2 Trojité zasklení 

Pro trojité zasklení bylo použito 8 standardních oken. Skládá ze tří skleněných tabulí ze sodo-

vápenato-křemičitého skla tl. 4 mm. Mezery mezi skleněnými tabulemi mají velikost 12 mm  

a jsou vyplněny z 90 % plynem Argon. Okno je vybaveno povlakem na vnitřní straně vnitřní tabule 

(blíž k požáru) a z vnitřní strany vnější tabule. Na Obr. 23 je vidět forma a zasazeni okenních tabulí 

do dřevěného rámu [14].  

 

Obr. 23 Detail osazení trojskla; [14] 
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Obr. 24 Průběh teplot plynu horní vrstvy u trojitého zasklení; [14] 

Výsledné teploty plynu v požární peci jsou stejně jako pro dvojsklo vyjádřeny pro spodní  

a vrchní vrstvu zvlášť. Termočlánky jsou vždy umístěny v blízkosti povrchu oken. Na Obr. 24 

vidíme výsledný průběh teplot ve spodní vrstvě. Po 1400 s dochází k výraznému vysypání oken, 

a tím ke kolísání teplot plynu. Na Obr. 25 vidíme výsledný průběh teplot ve vrchní vrstvě, kde do 

1260 s nedochází k výraznému kolísání teplot [14]. 

 

Obr. 25 Průběh teplot plynu horní vrstvy u trojitého zasklení; [14] 

5.4.3 Porovnání vývoje teplot 

Na Obr. 26 a Obr. 27 vidíme porovnání průměrných teplot spodní a horní vrstvy pro oba druhy 

zasklení. Dochází k viditelnému rozdílu průběhu teplot mezi spodní a horní vrstvou oken, a tedy 
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nutnosti rozdělit měření do dvou vrstev. U trojskla dochází k výraznému rozdílu průběhu teplot po 

1500 s, to je způsobeno výrazným vysypáním okenní tabule [14]. 

 

Obr. 26 Průměrná teplota plynu pro dvojité zasklení; [14] 

 

Obr. 27 Průměrná teplota plynu pro trojité zaskleni; [14] 

Na Obr. 28 jsou zobrazeny průměrné teploty povrchu dvojskel a trojskel na vnitřní straně blíže 

k požáru. Lze konstatovat, že průměrné teploty pro dvojsklo a trojsklo se do 300 s pro malá a velká 

okna příliš neliší [14]. 
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Obr. 28 Průměrná teplota skla na straně u požáru pro dvojité a trojité zasklení; [14] 

Na Obr. 29 je naopak vidět výrazný rozdíl mezi teplotami na povrchu dvojskel a trojskel na 

vnější straně od požáru. K tomuto jevu dochází proto, že vnitřní (a prostřední v případě trojskla) 

tabule chrání vnější tabuli před účinky požáru. Povlak na vnější tabuli také přispívá ke snížení 

teplot, protože odráží část radiace. Průměrná teplota povrchu vnější tabule trojskel menších oken 

je menší než u velkých oken, přestože jsou ve vyšší vrstvě větší teploty. Naopak u dvojitého 

zasklení teploty menších oken na vnější straně jsou vyšší než u velkých oken. Tento rozdíl ukazuje, 

že menší okna s trojitým zasklením budou lépe chránit před účinky požáru, než okna velká [14]. 

 

 

Obr. 29 Průměrná teplota skla na vnější straně pro dvojité a trojité zasklení; [14] 
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5.4.4 Porovnání výpadku oken 

Měření výpadku oken je procentuálně určeno pomocí odhadu z nahrávky a infračervených snímků. 

V průběhu experimentu byly zpozorovány první trhliny do jedné minuty od začátku. Většina trhlin 

vznikala na hranách okna. Při dostatečném rozšíření trhlin začalo docházet k úniku plynu argonu 

z mezery mezi skleněnými tabulemi. K výpadku částí oken začalo docházet po překrytí několika 

trhlin. Vnitřní skleněné tabule trojskla měly tendenci vypadávat dříve než u dvojskla. Naopak 

vnější tabule trojskel vypadávaly později než vnější tabule dvojskel. Výrazná ztráta integrity 

nastala po 21 minutě, kdy dochází k výraznému zvýšení teplot podle křivky pomalého zahřívání 

[14].  

Tab. 1 Výsledky pro jednotlivá skla dvojitého zasklení; [14] 

 

 

Obr. 30 Vypadnutí vnější tabulí skla u dvojitého zasklení; [14] 
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Na Obr. 30 a Obr. 31 je znázorněn přehled oblastí skla, u kterých došlo k vysypání. Jedná se 

o vnější skleněnou tabuli dvojskel a trojskel. Čísla určují minuty a vteřiny, při kterých došlo 

k vysypání výplně. Tab. 1 a Tab. 2  uvádí výsledné údaje pro jednotlivá okna [14]. 

Tab. 2 Výsledky pro jednotlivá skla trojitého zasklení; [14] 

 

 

Obr. 31 Vypadnutí vnější tabulí skla u trojitého zasklení; [14] 

Tab. 3 Procentuální výpadek skla vzhledem k času; [14] 
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V  Tab. 3 je uvedeno výsledné průměrné procentuální množství výpadku skla v čase pro 

dvojité i trojité zasklení. Na Obr. 32 lze pozorovat procentuální výpadek skla v závislosti na teplotě 

plynu. Je možné konstatovat, že k výpadku dvojskla dochází za nižších teplot než u trojskla [14]. 

 

Obr. 32 Procentuální výpadek skla vztažený pro teplotu plynu; [14] 

5.4.5 Shrnutí 

Z výsledku experimentu lze prohlásit, že je patrný rozdíl v chování dvojitého a trojitého 

zasklení. Trojité zasklení vydrží delší dobu vcelku oproti dvojsklu, a je schopné odolat první části 

teplotní křivky pomalého zahřívání bez výrazného vysypání skleněné tabule. Dvojité zasklení 

zaznamenalo první malé výpadky skla po 10 minutách v porovnání s trojsklem, kdy k prvnímu 

malému výpadku došlo v 19. minutě. V obou případech ke zvětšení plochy vypadlého skla došlo 

až po 21. minutě, kdy dochází k výraznějšímu nárůstu teplot podle teplotní křivky pomalého 

zahřívání [14].  

Z výsledků je také možné pozorovat vliv velikosti okna při vystavení účinkům požáru. Malá 

okna lépe vzdorovala vysokým teplotám, zatímco velká okna lépe odolávala nízkým teplotám. Na 

základě posouzení dle průměrné teploty plynu lze konstatovat, že u malých oken s dvojitým 

zasklením nedošlo k výraznému výpadku skla před 375 °C. U trojitého zasklení nedošlo 

k výraznému výpadku skla před 475 °C. Lze prohlásit, že rozdíl mezi typem zasklení, ač je patrný, 

není tak výrazný jak by se dalo předpokládat, jelikož i dvojité zasklení vzdorovalo požáru bez 

výrazného výpadku skla relativně dlouho [14]. 
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6 Analytické porovnání vlivu umístění otvorů 

V této kapitole byl proveden výpočet a porovnání vlivu umístění otvorů na výpočet ekvivalentní 

doby trvání požáru. Výpočet byl proveden zjednodušenou (τe) i podrobnější (𝜏�̅�) metodou pro 

provoz výroby plastů. Vypočteny byly hodnoty pro následující 4 situace: 

 V PÚ se nevyskytují žádné otvory, uvažujeme parametr odvětrání Fo = 0,005 m1/2. 

 V PÚ jsou otvory umístěny vedle sebe. 

 V PÚ jsou otvory umístěny nad sebou, do parametru odvětrání započten vliv součinitele 

umístění otvorů k21. 

 V PÚ jsou otvory umístěny proti sobě, do parametru odvětrání započten vliv součinitele 

umístění otvorů k22. 

Cílem této analýzy je vyhodnocení vlivu umístění otvorů na výpočet τe a 𝜏�̅� a úvaha, kdy je 

vhodné přistoupit k podrobnějšímu výpočtu vlivu umístění otvorů, a kde je naopak tento výpočet 

možné zanedbat. V následujících podkapitolách budou uvedeny pouze konečné výsledky. 

Konkrétní výpočty jsou obsaženy v kapitole Přílohy. Pro veškeré výpočty byl sestaven výpočetní 

tabulkový soubor v programu Microsoft Excel 2013 [16]. Výsledky byly ověřeny programu 

WinFire [17]. Podrobnější výpočet vlivu umístění otvoru na parametr odvětrání nemohl být ověřen 

v žádném výpočetním programu, protože programy tento druh výpočtu nenabízí. 

6.1 Určení vstupních parametrů 

Pro analýzu je uvažován PÚ jako místnost o rozměrech 6×5×5 m. V místnosti se podle situace 

(ne)budou umísťovat dvě okna o rozměrech 1,85×1,85 m. Veškeré vstupní hodnoty nesouvisející 

s parametrem odvětrání jsou uvažovány konstantní pro všechny situace. Pro provoz výroby plastů 

jsou to následující hodnoty: ps = 0 kg/m2, pn = 120 kg/m2, c = 1.  

6.2 Výpočet ekvivalentní doby trvání požáru zjednodušenou 

metodou (τe) 

Nejprve byl proveden výpočet ekvivalentní doby trvání požáru τe zjednodušenou metodou. Pro 

první situaci, kdy v PÚ nejsou umístěny žádné otvory, je bez výpočtu uvažována hodnota 

parametru odvětrání Fo = 0,005 m1/2. Po spočtení součinitele k3 dle rovnice (10), byla určena 

výsledná ekvivalentní doba trvaní požáru τe dosazením do rovnice (9).  

Rozmístění oken při situaci vedle sebe je možné vidět na Obr. 33. Pro tuto situaci došlo 

k výpočtu parametru odvětrání Fo dle rovnice (11). A následně se stejně jako u předchozí situace 

určil součinitel k3 a výsledná ekvivalentní doba trvání požáru τe.  
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Obr. 33 Umístění otvorů vedle sebe 

 

Obr. 34 Umístění otvorů nad sebou 

 

Obr. 35 Umístění oken proti sobě 

U situace, kdy jsou okna umístěna nad sebou, bylo potřeba určit součinitel k21. Pro jeho 

stanovení je důležité znát výškovou vzdálenost otvorů hv. Dle Obr. 34 je vidět, že hv = 2,35 m. 
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Dále byly stanoveny potřebné poměry hv/ho1 a So1/So2, potřebné pro určení součinitele k21 z grafu 

na Obr. 11. Výsledná hodnota součinitele k21 = 2,5. Poté dosazením do rovnice (20) byl získán 

parametr odvětrání Fo a následně výsledná ekvivalentní doba trvání požáru τe. 

Pro situaci, kdy jsou oka umístěna proti sobě (Obr. 35) je potřeba znát hodnotu součinitele 

k22. Pro jeho určení byly vypočteny poměry (rovnice (23) a (24)) potřebné pro určení výsledného 

součinitele z tabulky na Obr. 13. Výsledná hodnota parametru odvětrání k22 = 1,196. Poté 

dosazením do rovnice (26) byl získán parametr odvětrání Fo a následně výsledná ekvivalentní doba 

trvání požáru τe. 

Výsledné hodnoty jsou přehledně znázorněny v Tab. 4. Z výsledků je patrné, že čím vyšší je 

parametr odvětrání Fo, tím je nižší výsledná ekvivalentní doba trvání požáru τe.  

Tab. 4 Výsledky pro provoz výroby plastů zjednodušenou metodou 

Výroba plastů 

Situace k3 [-] k2i [-] Fo [m1/2] τe [min] 

Bez otvorů 5,667 - 0,005 102,42 

Otvory vedle sebe 5,439 - 0,057 71,12 

Otvory nad sebou 5,439 2,500 0,140 61,24 

Otvory proti sobě 5,439 1,196 0,068 69,03 

Výrazně vyšší je výsledná ekvivalentní době trvání požáru u situace, kdy v PÚ nejsou žádné 

otvory. U situací, kde jsou otvory, dle očekávání vyšlo, že po započtení součinitelů k21,k22 došlo 

ke zvětšení parametru odvětrání Fo a tím zmenšení ekvivalentní doby trvání τe. Je zde však rozdíl 

při porovnání výsledné ekvivalentní doby trvání požáru τe oproti situaci, kdy nedošlo k započítání 

součinitelů k21,k22. 

 

Obr. 36 Porovnání výsledné ekvivalentní doby trvání pro zjednodušenou metodu 
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U situace s otvory naproti sobě (započtený součinitel k22) došlo ke snížení ekvivalentní doby 

trvání požáru τe přibližně pouze o 2 minuty. Zdálo by se tedy, že tento podrobnější výpočet nemá 

význam využívat, ovšem tento výsledek může být zkreslující. Určení součinitel k22 závisí 

především na celkové ploše (výšce otvorů) a ploše konstrukcí ohraničující PÚ. V příkladu je tato 

plocha výrazně menší než plocha konstrukcí. Pokud by však měl PÚ velký množství otvorů (v 

poměru vůči ploše konstrukce) došlo by zvětšení součinitele k22, parametru odvětrání Fo  

a k většímu snížení ekvivalentní doby trvání τe. 

 

Obr. 37 Porovnání parametru odvětrání pro zjednodušenou metodu 

V případě kdy jsou otvory umístěné nad sebou je rozhodující umístění a velikost oken. 

V tomto případě, kdy oba otvory jsou stejné, hrála hlavní roli výška hv (tedy vzdálenost mezi osami 

jednotlivých otvorů). V situaci, kdy jsou různé velikosti otvorů, závisí jak na výšce hv, tak na 

rozdílu ploch a výšek těchto otvorů. 

Z praktického hlediska může mít započítání vlivu umístění otvorů velký vliv při návrhu PBŘ 

objektu. Pro určení SPB je potřeba znát součinitel k8, který závisí na podlažnosti objektu  

a konstrukčním systému. Budeme-li uvažovat jednopodlažní objekt a konstrukční systém 

nehořlavý, je pro nás výsledná hodnota součinitele k8 = 0,416. Pak by tedy výsledný SPB pro 

situace bez otvorů, vedle sebe a proti sobě byl II.SPB dle tabulky 8 v ČSN 73 0804 [2]. Pro situaci 

s otvory nad sebou by PÚ spadal do I.SPB. Vidíme tedy, že pro tuto konkrétní situaci by mělo 

smysl započítat vliv umístění otvorů, protože by došlo ke snížení SPB při podrobném výpočtu. 

Následkem by byly nižší požadavky na PO konstrukcí a případné ušetření finančních nákladů na 

stavbu. 
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Uvažovaný součinitel k8 (nehořlavý konstrukční systém, jedno podlaží) je nejvýhodnější 

situace z hlediska redukce výsledné ekvivalentní doby trvání požáru. Pro konstrukční systémy 

smíšené nebo hořlavé a objekt o více než dvou podlažích je výsledná redukce ekvivalentní doby 

trvání požáru menší. Vliv podrobnějšího započítání umístění oken by mohlo mít v těchto případech 

výraznější výsledky. 

6.3 Výpočet ekvivalentní doby trvání požáru podrobnější 

metodou (�̅�𝒆) 

Pro stejné situace jako v kapitole 6.2 byl proveden výpočet ekvivalentní doby trvání požáru 𝜏�̅�, 

tentokrát zpřesněnou metodou. Pro její výpočet je třeba si určit průměrné požární zatížení p dle 

rovnice (15). Pro jeho určení je potřeba stanovit součinitel výhřevnosti stálého a nahodilého 

požárního zatížení k1i. Ten se stanoví podle přílohy B ČSN 73 0804 [2]. Pro naše situace byl 

součinitel k1 = 0,85 a výsledné průměrné požární zatížení p = 102 kg/m2.  

Další vstupní hodnotou je rychlost odhořívání vv, která se určí dle rovnice (17). Ta je závislá 

jak součiniteli odhořívání γ a parametru odvětrání Fo, který se v našem případě bude měnit podle 

umístění otvorů v PÚ.  

Přepočtový parametr F1 se v našem případe rovná parametru odvětrání Fo, jelikož součinitele 

k4 a K jsou rovny jedné.  

Ekvivalentní doba trvání požáru 𝜏̅ podle rovnice (14) a přepočtový parametr F1 jsou využity 

k určení finální ekvivalentní doby trvání požáru 𝜏�̅� podle tabulky A.1 v příloze A ČSN 73 0804 

[2]. Výsledky jsou přehledně uvedeny v Tab. 5 pro všechny 4 situace.  

Tab. 5 Výsledky pro provoz výroby plastů zpřesněnou metodou 

Výroba plastů 

Situace k3 [-] k2i [-] F0 [m1/2] vv [kg/m2min] τ ̅[min] τ ̅e[min] 

Bez otvorů 5,667 - 0,005 0,24 424,68 41,00 

Otvory vedle sebe 5,439 - 0,057 1,67 60,98 76,00 

Otvory nad sebou 5,439 2,500 0,140 3,24 31,51 65,00 

Otvory proti sobě 5,439 1,196 0,068 1,92 53,23 75,00 

Z výsledků je možné prohlásit, že neplatí závislost, že čím nižší je parametr odvětrání Fo, 

tím vyšší je výsledná ekvivalentní doba trvání požáru 𝜏�̅�. U situace s otvory nad sebou je Fo = 0,14 

a přesto výsledné 𝜏�̅� je nižší než u situací kde jsou otvory vedle nebo proti sobě. Přesto lze 

prohlásit, že podrobnější výpočet vlivu umístění otvorů způsobil snížení výsledné ekvivalentní 

doby trvání požáru a to především u situace s otvory nad sebou. Výsledky situací jsou ovlivněny 

stejným způsobem, který byl popsán v kapitole 6.2. 

Při určování SPB a použití součinitel k8 = 0,416, bychom se v tomto případě zařadili u situace 

bez otvorů do I.SPB a u situací s otvory vedle, proti a nad sebou do II.SPB. Pro tuto konkrétní 
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situaci (v případě, že by v PÚ byly umístěny otvory) by nemělo smysl podrobnější výpočet 

uvažovat. 

 

Obr. 38 Porovnání výsledné doby trvání požáru pro zpřesněnou metodu 

 

Obr. 39 Porovnání parametru odvětrání pro zpřesněnou metodu 
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6.4 Porovnání obou metod výpočtu ekvivalentní doby trvání 

požáru 

V Tab. 6 jsou vypsány výsledky pro obě metody výpočtu ekvivalentní doby trvání požáru. Pro obě 

metody vyšly stejné parametry odvětrání Fo a součinitel k3.  

Tab. 6 Porovnán výsledků zjednodušené a podrobnější ekvivalentní doby trvání požáru 

Výroba plastů 

Situace k3 [-] k2i [-] F0 [m1/2] τe [min] τ ̅e[min] vv [kg/m2min] 

Bez otvorů 5,667 - 0,005 102,42 41,00 0,24 

Otvory vedle sebe 5,439 - 0,057 71,12 76,00 1,67 

Otvory nad sebou 5,439 2,500 0,140 61,24 65,00 3,24 

Otvory proti sobě 5,439 1,196 0,068 69,03 75,00 1,92 

Výsledné porovnání ekvivalentních dob trvání je přehledně znázorněno pro jednotlivé 

situace na Obr. 40. Z něho je patrné, že pro situace s otvory jsou výsledky přibližně stejné, ale 

vždy je výsledek vyšší pro podrobnější postup. Velký rozdíl je ovšem vidět u situace bez otvorů, 

kdy zjednodušenou metodou získáváme více než dvojnásobnou hodnotu než u metody 

podrobnější. 

 

Obr. 40 Porovnání ekvivalentních dob trvání pro obě metody 

Pro porovnání obou metod byla sestavena do jednoho grafu závislost ekvivalentních dob 

trvání na parametru odvětrání Fo (Obr. 41). Parametr odvětrání pro oba případy nabývá limitních 

hodnot <0,005;0,14>. Zbylé vstupní parametry byly uvažovány pro provoz výroby plastů.  
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Obr. 41 Závislost ekvivalentní doby trvání požáru na parametru odvětrání pro provoz výroby plastů 

Průběh závislosti zjednodušené metody je klesající. Potvrzuje tvrzení, že čím vyšší je 

parametr odvětrání Fo, tím nižší bude výsledná ekvivalentní doba trvání požáru. Mezi hodnotami 

<0,005;0,03> křivka klesá výrazně rychleji, než je tomu v intervalu od <0,03;0,14>, kde křivka 

klesá pozvolněji. 

U přesnější metody je lze naopak rozdělit křivku na to rostoucí a klesající část. V intervalu 

<0,005;0,03> křivka výrazně roste. Poté na intervalu <0,03;0,14> všeobecně (až na malé 

fluktuace) klesá.  

Pro porovnání byla provedena stejná závislost pro jiný provoz. Vybrán byl provoz výroby 

oděvů, kde je nahodilé požární zatížení pn = 45 kg/m2. Výsledná závislost je zobrazena na Obr. 42. 

Křivky mají podobný tvar, jako tomu bylo u provozu výroby plastů. Na intervalu <0,02;0,14> jsou 

hodnoty podobné pro obě metody. K hlavnímu rozdílu mezi křivkami dochází opět v rostoucí fázi 

křivky zpřesněné metody. Čím menší je požární zatížení v PÚ, tím dříve dojde k protnutí obou 

křivek v první fázi. V druhé fázi, kdy se k sobě křivky přibližují, může dojít k jejich protnutí. 

6.5 Vyhodnocení 

Ze získaných výsledků je vidět, že pro některé situace má smysl započítat podrobněji vliv 

umístění otvorů. Rámcově bylo možné podrobnějším výpočtem snížit ekvivalentní dobu trvání 

požáru u obou metod výpočtu až o 10 minut. V praxi by bylo časově nevýhodné tento výpočet 

provádět pro každý PÚ. Je vhodné nejprve provést běžný výpočet, a pokud se při zařazování do 

SPB nacházíme blízko hraniční hodnoty mezi dvěma SPB, poté aplikovat podrobnější výpočet 

vlivu umístění otvorů. Záleží také na materiálu konstrukce a řádu požadované PO konstrukce. 
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Pokud bude posuzována betonová konstrukce a budeme se pohybovat v řádech 15 a 30 min PO, 

je výsledek jedno, protože beton vyhoví bez problému pro oba požadavky. V případě oceli by tato 

úvaha už měla smysl. 

 Výsledný rozdíl při výpočtu a určení SPB bude větší u vícepodlažních objektů a objektů 

se smíšeným a hořlavým konstrukčním systémem (součinitel k8). 

 

Obr. 42 Závislost ekvivalentní doby trvání požáru na parametru odvětrání pro provoz výroby oděvů 

Pro průběh závislosti ekvivalentní doby trvání požáru na parametru odvětrání lze rozdělit do 

dvou intervalů. V prvním intervalu se hodnoty pro obě metody výrazně liší, kdy zpřesněnou 

metodou vychází výrazně nižší doba trvání požáru. V druhém intervalu jsou si hodnoty bližší. 
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7 Matematické modely 

V rámci požárního inženýrství hraje matematické modelování dynamiky požáru důležitou roli. 

Díky výpočetní technice narůsta počet softwarových nástrojů, mezi než patří programy aplikující 

tzv. princip dynamického proudění tekutin. Ty se rozdělují na zjednodušené modely (např. 

zónové) a zpřesněné modely (např. CFD = Computational Fluid Dynamics). Tekutinu v případě 

požáru reprezentuje především dynamicky proudící směs vzduchu, kouře a plynných zplodin 

hoření [18]. 

V rámci numerických simulací v této diplomové práci byl využit program FDS (Fire 

Dynamics Simulator) a jeho komerční grafická nástavba Pyrosim. FDS je matematický model 

vyvíjen Národním institutem pro normalizaci a technologii v USA (NIST). První verze softwaru 

byla vydána roku 2000. Od té doby došlo k mnoha změnám a úpravám vedoucím k zodkonalení 

nástroje. V současné době je nejaktuálnější verze FDS 6 [18; 19; 20]. 

 

Obr. 43 Příklad CFD simulace požáru (programy FDS a Smokeview) [18] 

Program FDS je výpočetní CFD model. Prinicp CFD modelu (tzv. modelu typu pole) je 

založen na algoritmech výpočtového proudění tekutin. Výpočetní oblast modelu je rozdělena do 

velkého konečného počtu trojrozměrných objemů (buněk) vytvářející prostorovou síť. Pro 

jednotlivé buňky jsou řešeny rovnice zachování hmoty, energie , hybnosti a částicového složení. 

Jedná se o Navier-Stokesovy rovnice [18; 19]. 

FDS je výpočetní program, který řeší rovnice popisující vývoj požáru čtením vstupních dat 

z textového souboru (tzv. zdrojového kódu). Výsledky jsou rovněž zaznamenány v podobě 

textových souborů. Samotný FDS program nemá žádne uživatelské rozhraní. Na FDS mohou 
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navazovat další nevýpočetní programy, které pomáhají interpretovat data. Jedním z nich je 

program smokeview  (Obr. 43), který pomáhá graficky zobrazit výsledky FDS [18; 19; 21]. 

 

Obr. 44 Rozvoj požáru v CFD modelu; [18] 

Pyrosim  je komerční program, který vyvíjí americká společnost Thunderhead engineering. 

Tvoří grafické uživatelské rozhraní pro podporu práce v programu FDS. Pyrosim umožňuje 

komplexní definici modelovaného prostoru, tvorbu kompletního zdrojového kódu, spuštění 

výpočtů programu FDS a tvorbu grafů a vizualizací výsledků ve Smokeview [18; 20]. 

 
Obr. 45 Pracovní prostředí programu pyrosim; [20] 
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8 Numerické porovnání vlivu umístění otvorů 

Pro určení okrajových podmínek byl využit sklad knih o půdorysných rozměrech 6,4×5,4 m. 

8.1 Popis objektu a parametry modelu 

Popisovaný PÚ je místnost o půdorysných rozměrech 6,4×5,4 m a výšce 5,4 m. Světlé rozměry 

místnosti jsou 6×5×5 m. Provoz PÚ je sklad knih. Plocha PÚ je 30 m2. Sklad je zařazen do IV. 

skupiny skladů. 

 

Obr. 46 Ukázka vizualizace PÚ v programu Pyrosim 

Celkem byly vytvořeny 3 modely, které se liší umístěním otvorů. Stejně jako tomu bylo  

u analytického řešení, dojde k posuzování rozdílu umístění otvorů vedle, nad a proti sobě. 

Rozměry Otvorů jsou 1,85×1,85 m. 

Výpočetní čas modelu je 7200 s. Výpočetní oblast má rozměry 6,4×8,0 m a výšku 5,4 m. Ve 

dvou rozměrech má výpočetní oblast stejné rozměry jako PÚ. V směru y je ovšem výpočetní oblast 

rozšířena. K rozšíření dochází z důvodu umístění otvorů do podélných stěn a k přehledné 
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vizualizaci požáru. Celkem byla oblast rozdělena na 34 560 objemů, které mají rozměry 

0,2×0,2×0,2 m. 

 

Obr. 47 Výpočetní oblast 

Pro potřeby modelu byly definovány dva materiály. Prvním je cihla, z které jsou tvořeny 

obvodové stěny místnosti. Stropní a podlahová konstrukce je tvořena z betonu. Bylo potřeba určit 

základní vlastnosti materiálů a to objemovou hmotnost, měrnou tepelnou kapacitu a součinitel 

tepelné vodivosti (Tab. 7). 

Tab. 7 Vlastnosti materiálů; [20] 

Materiál 
Objemová hmotnost 

[kg/m3] 
Merná tepelná 

kapacita [kJ/kgK] 
Součinitel tepelné 
vodivosti [W/mK] 

Cihla 1600 0,84 0,69 

Beton 2400 0,88 1,00 

V objektu byly umístěny termočlánky pro měření teploty plynu v PÚ. Cekem zde bylo 

rozmístěno 832 termočlánků. Termočlánky byly pravidelně rozmístěny po celém objemu místnosti 

(Obr. 48). Vzdálenost mezi termočlánky je ve vodorovném směru pro první tři termočlánky 0,7 

poté 0,4 m. Ve svislém směru je jejich vzdálenost 0,7 m. 
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Obr. 48 Rozmístění termočlánků 

8.2 Návrhový požár 

Program FDS je schopný simulovat požár dvěma způsoby. Prvním způsobem je zadání množství 

tepla uvolněného z jednotkové plochy za jednotku času. Lze využít již zjištěných hodnot rychlosti 

rozvoje požáru pro t-kvadratické požáry. Tyto hodnoty jsou uvedeny v ČSN EN 1991-1-2 [22; 

18].  

U druhého způsobu je potřeba určit druh a množství hořlavých látek v PŮ. Tyto látky se liší 

svými tepelně-fyzikálními vlastnostmi, chemickým složením a prostorovým uložením. FDS model 

poté vypočte rychlost hoření a odhořívání. Výpočet bere v potaz i vznik dalších produktů hoření 

při pyrolýze (např. vodní pára, plynné palivo aj.). Tyto produkty mohou ovlivnit dynamiku požáru. 

Tento postup má nevýhodu, že je potřeba určit přesné množství jednotlivých materiálů. Dále 

tepelně fyzikální vlastnosti jednotlivých prvků nejsou dostatečně známy, a výsledky by mohli být 

nepřesné. Proto by požár modelován prvním způsobem [18]. 
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Obr. 49 Ukázka zadáváni dat v programu FMC 

Pro stanovení množství uvolněného tepla byl využit program Fire Models Calculator (FMC) 

2.0 [23] (Obr. 49). Pro určení bylo potřeba určit následující vstupní hodnoty. 

Doba potřebná pro dosažení rychlosti uvolňování tepla 1 MW tα. V ČSN EN 1991-1-2 [22] 

se tato hodnota pro výrobní objekty neobjevuje. Byla využita příloha H v ČSN 73 0802 [1], kde je 

uveden součinitel kv, který vyjadřuje dynamiku rozvoje požáru a lze jím nahradit tα. Hodnoty kv 

pro jednotlivé skupiny výrobních provozů jsou zobrazeny v Tab. 8. Náš sklad knih spadá do IV. 

skupiny skladů tudíž výsledné tα je rovno 230 s. 

Tab. 8 Parametr kv pro skupinu výrob a provozů 

Skupina výrob a 

provozů 
I.sk II.sk III.sk IV.sk V.sk VI.sk VII.sk 

tα [s] 500 380 290 230 190 160 130 

 Další hodnotou je HRRf [kW/m2] tedy maximální množství uvolněného tepla na 1 m2. Pro 

výrobní provozy tato hodnota není tabulkově udávána v ČSN EN 1991-1-2 [22]. V příloze E jsou 

pouze udávány hodnoty pro provozy nevýrobních objektů. Pro potřeby skladu knih bylo 
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uvažováno hodnotu HRRf = 500 kW/m2, což odpovídá provozu knihovny, tedy provozu 

podobnému jako je sklad knih.  

Plocha požáru byla PÚ tedy 30 m2. Plocha otvorů je 6,85 m2 a výška otvorů 1,85 m. 

Návrhová hodnota požárního zatížení qf,d se stanoví z rovnice (27): 

n2q1qk.fd,f mqq           (27) 

kde: 

m    je součinitel hoření; roven 0,8 

qf,k hustota charakteristického požárního zatížení na jednotku podlahové plochy 

[MJ/m2] 

1  součinitel vyjadřující nebezpečí vzniku požáru v závislosti na velikosti požárního 

úseku 

2  součinitel, kterým se uvažuje nebezpečí vzniku požáru vlivem provozu 

n  součinitel, kterým se uvažují různá protipožární opatření; v tomto případě 1,5 

Tab. 9 Součinitele nebezpečí vzniku požáru; [22] 

Podlahová 

plocha úseku Af 

[m2] 

Nebezpečí 

vzniku požáru 

δ1 

 

Nebezpečí 

vzniku požáru 

δ2 

Příklad provozu 

25 1,10  0,78 galerie, muzea, bazény 

250 1,50  1,00 kanceláře, byty, papírenský průmysl 

2500 1,90  1,22 výroba strojů a motorů 

5000 2,00  1,44 chemické laboratoře, lakovny 

10000 2,13  1,66 výroba zábavné pyrotechniky, barev 

 

Součinitele 2 a 1  se určí z tabulky Tab. 9. Pro podlahovou plochu 30 m2 odpovídá hodnota 

součinitele 1 = 1,11. Provozem v PÚ je sklad knih, neblíže se tomuto provozu blíží papírenský 

průmysl, hodnota součinitele 2 = 1,00.  

Hustota charakteristického požárního zatížení qf,k  pro různé provozy je možné najít příloze 

E v ČSN EN 1991-1-2 [22]. Pro náš provoz je nejbližší hodnota provozu knihovny. 1824 MJ/m2. 

Tato hodnota je 80% kvantil a platí za předpokladu Gumbelova rozdělení.  

Tab. 10 Hustota požárního zatížení qf,k [MJ/m2] pro různé provozy; [22] 

Provoz Průměr 
80% 

kvantil 

byty 780 948 

nemocnice 230 280 

hotely 310 377 
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knihovny 1500 1824 

kanceláře 420 511 

školní třídy 285 347 

nákupní centra 600 730 

divadla (kina) 300 365 

doprava 100 122 

Výsledná hodnota návrhového požárního zatížení po dosazení do rovnice (27) je přibližně 

qf,d = 2400 MJ/m2. 

 

Obr. 50 Výsledný graf HRR 

Nyní jsou známy všechny potřebné vstupní hodnoty do programu FMC [23]. Tento program 

umožní vykreslit graf množství uvolněného tepla (HRR) a data této křivky v tabulkovém souboru 

(xls). Tato data byla využity pro stanovení RAMP funkce při zadávání vlastnosti návrhového 

požáru v Pyrosimu a také získání výsledného množství uvolněného tepla na plochu HHRPUA = 

435 kW/m2 pro plochu 30 m2. 

8.3 Porovnání průměrných teplot numerických simulací 

Pro porovnání výsledků byly využity naměřené teploty z 832 termočlánků. Pro jednotlivé časové 

kroky se stanovila průměrná teplota ze všech termočlánků. Z výsledných průměrných teplot byla 

sestavena křivka průběhu teploty v závislosti na čase. Tato úprava byla provedena pro všechny 3 

situace a křivky byly vloženy do jednoho grafu (Obr. 51) pro porovnání. Na první pohled je vidět, 

že průběh teplot je rozdílný pro každou situaci. 
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Obr. 51 Průběh teplot pro všechny 3 situace 

Nejvíce rozdílná je teplotní křivka pro situaci, kdy jsou otvory umístěny nad sebou oproti 

zbylým dvěma křivkám.  Křivka pro otvory umístěné nad sebou se dá rozdělit do 3 intervalů.  

V prvním časovém intervalu <0;850>  dochází k výraznému nárůstu teploty až do hodnoty 

přibližně 610 °C. Tento interval odpovídá fází rozhořívání požáru. Druhý interval má limitní 

hodnoty <850;4442>  a dochází na něm k pozvolnějšímu nárůstu teploty. Teploty se pohybují 

v rozmezí 610 až 754 °C. Nárůst teploty odpovídá fázi plně rozvinutého požáru. Poslední interval 

odpovídá fázi chladnutí a to na časových hodnotách <4442;7200>. Zde dochází k postupnému 

klesání teplot a uhašení požáru. Posledním časovým krokem při numerické simulaci je čas 7200 s, 

lze ale předpokládat, že kdyby simulace probíhala dál, došlo by k poklesu teploty až na původní 

pokojovou teplotu 20 °C.  Maximální teplotou je hodnota 754,07 °C v čase 4442,2 s. Průměrnou 

teplotou je 588,09 °C. 

Teplotní křivka pro situaci s otvory vedle sebe se dá rozdělit do 4 intervalů. První interval 

odpovídá fázi rozhořívání a nabývá časových hodnot <0;806> a teplota dosahuje 644 °C. Dochází 

k prudkému nárůstu teploty v čase. V druhém intervalu <806;907> dochází k rychlému a krátkému 

snížení teploty. Teplota klesá až na hodnotu 600 °C. V třetím intervalu <907;4953> odpovídající 

fázi plně rozvinutého požáru dochází k pozvolnému zvyšování teploty, které se pohybují v rozmezí 

600 až 835 °C V posledním intervalu <4953;7200> odpovídající fázi chladnutí dochází 

k postupnému snižování teplot. Maximální teplotou je hodnota 835 °C v čase 4953,61 s. 

Průměrnou teplotou je 658,01 °C. 

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

0

2
3

0

4
6

1

6
9

1

9
2

2

1
1

5
2

1
3

8
2

1
6

1
3

1
8

4
3

2
0

7
4

2
3

0
4

2
5

3
4

2
7

6
5

2
9

9
5

3
2

2
6

3
4

5
6

3
6

8
6

3
9

1
7

4
1

4
7

4
3

7
8

4
6

0
8

4
8

3
8

5
0

6
9

5
2

9
9

5
5

3
0

5
7

6
0

5
9

9
0

6
2

2
1

6
4

5
1

6
6

8
2

6
9

1
2

7
1

4
2

Te
p

lo
ta

 [
°C

]

Čas [s]

vedle nad proti



Kapitola 8: Numerické porovnání vlivu umístění otvorů  

55 

 

Teplotní křivka pro situaci s otvory proti sobě lze rozdělit na 5 intervalů. První interval 

odpovídající fázi rozhořívání odpovídá časovým hodnotám <0;698> a teplota dosahuje 556 °C. 

V druhém intervalu odchází v krátkém časovém úseku <698;727>  k poklesu teploty na 513 °C. 

V třetím intervalu <727;3960> teplota pozvolna roste, dosahuje hodnot v rozmezí 520 až 713 °C.  

V následném intervalu <3960;4990> dochází k intenzivnějšímu nárůstu teploty v čase, než je tomu 

ve třetím intervalu. Teplota se pohybuje v rozmezí 713 až 795 °C. V posledním intervale dochází 

opět k pozvolnému poklesu teploty. Maximální dosaženou teplotou je 795,79 °C. Průměrnou 

teplotou je 610,35 °C. 

K porovnání situací mezi sebou využijeme 3 intervaly a to rozhořívání, plně rozvinutý požár 

a fázi chladnutí. 

Ve fázi rozhořívání je možné pozorovat, že situace vedle a proti sobě má téměř identický 

nárůst teploty až do času 698 s a teploty 556 °C, kdy u křivky s otvory proti sobě dochází k poklesu 

teplot. K podobnému poklesu teplot dochází i u křivky v situaci s otvory vedle sebe. Tento pokles 

však nastává později v čase 806 s a teplotě 644 °C. U teplotní křivky pro situaci s otvory nad sebou 

dochází k pozvolnějšímu nárůstu teploty než u zbylých situací. 

Pro druhou fázi plně rozvinutého požáru lze konstatovat, že nárůst teplot u situace s otvory 

vedle a proti sobě je stejně intenzivní až do 4990 s. V tomto intervale jsou teploty pro situaci 

s otvory vedle sebe konstantně vyšší přibližně o 85 °C. Následně dochází k intenzivnímu nárůstu 

teploty u situace s otvory proti sobě a dochází k přiblížení teplot obou situací. Pro situaci s otvory 

nad sebou je fáze plně rozvinutého požáru kratší přibližně o 700 s. Nárůst teploty je oproti zbylým 

situacím pozvolnější. Na začátku intervalu jsou nejvyšší teploty právě v situaci s okny nad sebou, 

ale na konci intervalu jsou již naopak v této situaci nejnižší. 

Ve fázi chladnutí dochází k stejně intenzivnímu poklesu teplot pro všechny tři situace, ale 

pro situaci s otvory nad sebou dochází k poklesu teplot výrazně dřív, než u zbylých situací. 

Tab. 11 Porovnání teplot pro jednotlivé situace 

Situace s 

otvory 

Maximální 

teplota [°C] 

Průměrná 

teplota [°C] 

Nad sebou 754,07 588,09 

Vedle sebe 835,03 658,01 

Proti sobě 795,79 610,35 

V souhrnu lze prohlásit, že nejméně příznivá je situace s otvory vedle sebe. Dochází u ní 

k nerychlejšímu nárůstu teplot ve fázi rozhořívání. Dosahuje také nejvyšší maximální teploty  

a nejvyšší maximální průměrné teploty. Porovnání situací s otvory nad a proti sobě už tak 

jednoznačná není. U situace s otvory nad sebou vychází nižší maximální i průměrná teplota během 

simulace. Tyto teploty by ovšem byly nižší u situace s otvory proti sobě až do času 3960 s, kdy 

dochází k druhému výraznějšímu nárůstu teploty v čase.  Zatímco pro situaci s otvory nad sebou 

v čase 4442 s začíná fáze chladnutí. Lze tedy prohlásit, že do času 3960 s je příznivější situace 

s otvory proti sobě, následně již situace s otvory nad sebou. 
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8.4 Porovnání množství uvolněného tepla HRR 

Pro návrhový požár jsme využili křivku HRR, kterou jsme získali z programu FMC. Ta je 

na Obr. 52 označena černou barvou (designed HRR). Výsledné křivky HRR pro jednotlivé situace, 

které byly získány z datového souboru FDS, jsou označeny jako FDS beside (situace vedle sebe), 

FDS above (situace nad sebou) a FDS against (situace proti sobě). Je vidět, že jednotlivé křivky 

se od původní návrhové křivky liší. Nejvíce se původní návrhové křivce blíží křivka situace 

s otvory nad sebou. Zatímco křivky pro situace vedle a proti sobě mají celkové množství 

uvolněného tepla nižší. Pro zpřehlednění byl křivkami proložen polynom v programu Octave [24]. 

Tímto proložením jsme získali přehlednější průběh křivek pro jednotlivé situace. Tyto křivky jsou 

označeny jako polynom beside (vedle), above (nad) a against (proti). 

 

Obr. 52 Porovnání výsledných křivek HRR 

Zajímavostí je, že pro situaci s okny vedle sebe vyšlo nejmenší množství uvolněného tepla 

a zároveň nejvyšší naměřené maximální a průměrné teploty. Naopak u situace, kdy jsou okna nad 

sebou, bylo naměřeno největší množství uvolněného tepla a nejnižší průměrné a maximální 

teploty. Přirozeně by se očekávalo, že u situace s největším množstvím uvolněného tepla zároveň 

nastanou i největší teploty. Důvodem proč tomu tak u těchto situací není, je větrání a to v podobě 

přívodu čerstvého studeného vzduchu a odvodu horkých zplodin hoření. U situace s otvory nad 

sebou dochází k efektivní výměně vzduchu (proudění), kdy spodním otvorem je ve velkém 

množství přiváděn čerstvý vzduch a zplodiny jsou odváděny horním otvorem a vrchní částí 
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spodního otvoru (Obr. 53). Prostor je tedy ochlazován studeným vzduchem a zároveň je ve velkém 

množství odváděn horký kouř.  

 

Obr. 53 Průběh teplot a cirkulace vzduchu u situace s otvory nad sebou 

U situace s otvory vedle sebe nedochází k tak velkému proudění vzduchu, kdy oba otvory 

jsou téměř po celé ploše využívány pro odvod kouře. Čerstvý studený vzduch přitýká pouze malou 

částí otvorů (Obr. 54). 

 

Obr. 54 Průběh teplot a cirkulace vzduchu u situace s otvory vedle sebe 
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8.5 Porovnání analytického výpočtu a numerické simulace 

Pro porovnání výsledků z analytického výpočtu a numerické simulace budou využity teploty plynu 

v PÚ. Maximální a průměrné teploty plynu při numerické simulaci jsou známé. Pro zjištění teplot 

plynu na základě analytického výpočtu využijeme přílohu A ČSN 73 0804 [2]. Tato příloha 

umožňuje určit pravděpodobnou teplotu plynu pomocí ekvivalentní doby trvání požáru 𝜏̅  

a přepočtového parametru odvětrání F1. Porovnání výsledných teplot je možné vidět v Tab. 12. 

Tab. 12 Porovnání teplot plynu pro analytický výpočet a numerický model 

  Analytický výpočet Numerický model 

Situace F1 [m1/2] τ ̅[min] Tg [°C] Průměrná teplota [°C] Maximální teplota [°C] 

Otvory vedle sebe 0,057 60,984 1020,0 658,0 835,0 

Otvory nad sebou 0,140 31,511 1100,0 588,0 754,0 

Otvory proti sobě 0,068 53,232 1040,0 610,0 796,0 

 Pro analytický výpočet vyšla nejvyšší teplota pro situaci s otvory nad sebou, zatímco při 

numerické simulaci měla tato situace nejnižší teploty. Naopak u situace s otvory vedle sebe vyšla 

nejnižší teplota podle analytického výpočtu a podle numerické simulace byly naměřeny teploty 

nejvyšší. Z výsledků je patrné, že teploty dle analytického výpočtu jsou výrazně vyšší než 

průměrné a maximální teploty v numerickém modelu. U analytického výpočtu vychází teploty 

vyšší, protože jejich určení vychází z rovnice normové teplotní křivky, která je konzervativní. 
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9 Závěr 

V diplomové práci je řešen vliv parametru odvětrání při výpočtu požárního rizika a numerické 

simulaci požáru. V první části rešerše je shrnut postup výpočtu požárního rizika se zaměřením na 

vliv parametru odvětrání a problematiky určení jednotlivých vstupních parametrů. Nejprve je řešen 

výpočet požárního zatížení a parametru odvětrání pro nevýrobní objekty dle ČSN 73 0802 [1]. 

Navazuje výpočet ekvivalentní doby trvání požáru a parametru odvětrání pro výrobní objekty dle 

ČSN 73 0804 [2]. V rámci tohoto výpočtu je představen podrobnější výpočet parametru odvětrání 

Fo, který uvažuje vliv umístění otvorů na průběh požáru. 

Druhá část rešerše se věnuje problematice chování dvojitého a trojitého zasklení v průběhu 

požáru. Nejprve bylo popsáno, jak se výplně otvorů posuzují dle normy [1; 2]. Navazuje popis 

experimentu, při kterém bylo testováno chování dvojskla a trojskla za požáru. Z výsledků 

experimentu je patrný rozdíl v chování dvojitého a trojitého zasklení. U dvojitého zasklení začalo 

docházet k prvním výpadkům zasklení okolo 10 minuty, u trojitého zasklení až v 19. minutě. 

Trojité zasklení tedy lépe odolává působení první části křivky pomalého zahřívání. U obou výplní 

dochází k větším výpadků zasklení po 21. minutě, kdy dochází k nárůstu teploty podle teplotní 

křivky pomalého zahřívání. Z výsledků lze také určit průměrná teplota plynu, při které začne 

docházet k většímu výpadku skla a to 375 °C pro dvojsklo a 475 °C pro trojsklo [14]. 

Poznatky z první části rešerše jsou využity u analytického porovnání vlivu umístění otvorů 

na výpočet ekvivalentní doby trvání požáru ve výrobním objektu dle ČSN 73 0804 [2]. Pro stejný 

požární úsek jsou stanoveny 4 různě situace a to bez otvorů a s otvory nad sebou, proti sobě  

a vedle sebe. Výpočet se zaměřuje na vliv parametru odvětrání, kdy ostatní vstupní parametry 

zůstávají u všech situací konstantní. Pro situace s otvory nad sebou a proti sobě je využit 

podrobnější výpočet parametru odvětrání uvažující vliv umístění otvorů. Ekvivalentní doba trvání 

požáru je spočtena zjednodušenou a přesnější metodou. Výsledky jsou porovnány a je patrné, že 

podrobnější výpočet vlivu umístění otvorů může být jedním z nástrojů pro redukci ekvivalentní 

doby trvání požáru a tím požadovaných vlastností konstrukcí (např. PO) v PÚ. U situace s otvory 

nad sebou jsme se díky podrobnějšímu výpočtu dostali do I.SPB, zatímco situace s otvory vedle a 

proti sobě spadají do II.SPB. Tento rozdíl v zatřídění má dopad na výsledné požadované PO 

konstrukcí a mohl by prodražit resp. ušetřit ekonomické náklady na stavbu. Jelikož tento výpočet 

není zahrnut v žádném výpočetním programu, nemá smysl z důvodu časového náročnosti tento 

výpočet provádět vždy. Ale je vhodné ho použít v situacích, kdy se výsledná ekvivalentní doba 

trvání požáru pohybuje na hraniční hodnotě mezi dvěma SPB. Důležitý je taky materiál 

konstrukce. Beton všeobecně bez problému vždy splní požadavek na PO 60 minut. Pokud by se 

tedy jednalo o zařazení do SPB, který by rozhodoval, zda požadovaná PO je 15 nebo 30 minut, 

nemá smysl tento výpočet využívat, protože beton splní oba požadavky. V případě, že by se 

jednalo o ocelovou konstrukci, to již může být rozhodující, protože ocelové konstrukce mají 

výrazně nižší PO, než konstrukce betonové. 
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 Dalším poznatkem je rozdíl průběhu závislosti výsledné ekvivalentní doby trvání požáru na 

parametru odvětrání. Pro zjednodušenou metodu je závislost klesající po celé své délce, a platí 

tvrzení, že čím menší je parametr odvětrání, tím vyšší je ekvivalentní doba trvání požáru. U 

podrobnější metody průběh není tak jednoznačný, kdy křivka ve své první fázi intenzivně stoupá 

a ve druhé pozvolně klesá (viz Obr. 41). Zajímavý je velký rozdíl výsledných ekvivalentních dob 

trvání požáru pro obě metody výpočtu, když se parametr odvětrání blíží svým nejnižším hodnotám. 

U zjednodušené metody byla výsledná ekvivalentní dobra trvání požáru více než dvojnásobná než 

u zpřesněné metody pro hodnotu parametru odvětrání Fo = 0,005 m1/2. 

Další část diplomové práce nejprve popisuje význam a princip fungování programu FDS. 

Poté jsou v tomto programu provedeny 3 simulace ve stejném prostoru, jako tomu bylo 

v analytickém výpočtu. Výsledný průběh teplot zaznamenávají termočlánky rovnoměrně 

rozmístěné v prostoru PÚ. Z výsledných teplot byl stanoven průměrný průběh teploty po celou 

dobu simulace. Z výsledků vyplývá, že u situace s otvory vedle sebe dochází k nerychlejšímu 

nárůstu teploty ve fázi rozhořívání a dosahuje nejvyšších maximálních a průměrných teplot. 

Výsledné porovnání průběhu pro situace s otvory nad sebou a proti sobě není jednoznačné. U 

situace nad sebou vychází nejnižší průměrná a maximální teplota. Tyto teploty byly ale nižší u 

situace s okny proti sobě až do 3960 s simulace, než došlo dalšímu nárůstu teploty. Pro simulaci 

do 3960 s by nejpříznivější byla situace s otvory proti sobě. Při porovnání množství uvolněného 

tepla pro jednotlivé situace bylo zjištěno, že nejvíce se původní návrhové křivce blíží situace 

s otvory nad sebou, kdežto varianty s okny vedle sebe a pod sebou mají menší množství 

uvolněného tepla. Zajímavostí je porovnání teplot a množství uvolněné tepla pro jednotlivé 

situace. U situace nad sebou byly naměřeny nejnižší teploty, a zároveň nejvyšší množství 

uvolněného tepla. Naopak u situace s otvory vedle sebe byly naměřeny teploty nejvyšší a nejmenší 

množství uvolněného tepla. Tento jev je způsoben větráním. U situace s otvory nad sebou dochází 

k proudění vzduchu, kdy je do místnosti přiváděn studený vzduch spodním otvorem a horním 

odváděn horký kouř, dochází tedy k efektivní výměně vzduchu. U otvorů vedle sebe nedochází 

k takovému proudění vzduchu, kdy čerstvý vzduch je přiváděn jen malou částí otvoru. Nedochází 

tak k ochlazování prostoru čerstvým studeným vzduchem a rychlejšímu odvodu teplého kouře 

z prostoru. Výsledné teploty jsou proto u situace s otvory vedle sebe vyšší než u situace s otvory 

nad sebou, přesto že má tato situace větší množství uvolněného tepla. 

Poslední částí této diplomové práce je porovnání analytické výpočtu a numerické simulace 

pro všechny 3 situace. Porovnány byly výsledné teploty naměření při numerické simulaci a teploty 

plynu určené podle vypočtené ekvivalentní doby trvání a přepočtového parametru odvětrání. Pro 

analytický výpočet vyšly nejvyšší teploty pro situaci s otvory nad sebou a nejnižší pro situaci 

s otvory vedle sebe. Pro numerickou simulaci byly naopak nejvyšší teploty naměřeny pro situaci 

s otvory vedle sebe a nejnižší pro situaci s otvory nad sebou. Z výsledků je patrné, že výsledné 

teploty pro analytický výpočet jsou vyšší v řádech stovek °C než u numerického výpočtu. Tento 

rozdíl je způsoben tím, že analytické určení teploty plynu vychází z rovnice normové teplotní 

křivky, která je konzervativní. 
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9.1 Doporučení pro další činnosti 

Na základě získaných poznatků zkoumané problematiky lze na diplomovou práci navázat 

například v těchto směrech: 

 Realizace laboratorního a CFD modelu pro zkoumání vlastností dvojitého a trojitého 

zasklení při požáru 

 Realizace laboratorního a CFD modelu pro zkoumání prosklených fasád za požáru  

 Vytvoření výpočetního programu umožňující podrobnější výpočet parametru odvětrání 

zahrnující vliv umístění oken pro výrobní objekty 

 Normy pro navrhování požární bezpečnosti staveb uvažují, že výplně otvorů, které nesplní 

požadovanou PO E 15, vypadnou v celé své ploše. Z výsledků aktuálního výzkumu a 

výstupu této práce je ale vidět, že ve skutečnosti dochází k výpadku jen části této výplně. 

Jak by se tedy změnil výpočet požárního rizika a jaké by byly výsledky, kdyby se tyto 

informace zohlednily. 
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Přílohy 

Výpočet ekvivalentní doby trvání požáru v PÚ bez otvorů         
zjednodušenou metodou 

Parametry PÚ            

l1 = 6 m  pn = 120 kg/m2 S = 30 m2    

l2 = 5 m  ps = 0 kg/m2 Sk = 170 m2    

hs = 5 m  c = 1   p = 120 kg/m2   

Parametr odvětrání F0           

Fo = 0,005 m1/2  (bez výpočtu uvažovaná hodnota)     

Součinitel k3            

 

 
 

             

    k3 = 5,667         

Ekvivalentní doba trvání požáru τe        

 

 
 

             

    τe = 102,4 min        

Výpočet ekvivalentní doby trvání požáru v PÚ s otvory vedle sebe 
zjednodušenou metodou 

Parametry PÚ            

l1 = 6 m  pn = 120 kg/m2 S = 30 m2    

l2 = 5 m  ps = 0 kg/m2 Sk = 163,2 m2    

hs = 5 m  c = 1   p = 120 kg/m2   

Parametry otvorů           

bo = 1,85 m  So = 6,845 m2        

ho = 1,85 m            

n = 2             

Parametr odvětrání F0           

 

 
 

          
   

    Fo = 0,057 m1/2        

Součinitel k3            

 

 
 

          
   

    k3 = 5,439         

Ekvivalentní doba trvání požáru τe        

 

 
 

   τe = 71,12 min     
   

  

𝜏𝑒 =
2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑐

𝑘3 ∙ 𝐹𝑜
1/6

 

𝑘3 =
𝑆𝑘
𝑆

 

𝐹𝑜 =
∑ 𝑆𝑜𝑖 ∙ ℎ𝑜𝑖

1/2𝑗
𝑖=1

𝑆𝑘
 

𝑘3 =
𝑆𝑘
𝑆

 

𝜏𝑒 =
2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑐

𝑘3 ∙ 𝐹0
1/6
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Výpočet ekvivalentní doby trvání požáru v PÚ s otvory nad sebou 
zjednodušenou metodou  

Parametry PÚ            

l1 = 6 m  pn = 120 kg/m2  S = 30 m2    

l2 = 5 m  ps = 0 kg/m2  Sk = 163,2 m2    

hs = 5 m  c = 1   p = 120 kg/m2    

Parametry otvorů            

bo = 1,85 m  So = 6,845 m2        

ho = 1,85 m            

n = 2             

              

Součinitel k21            

hv = 2,35   hv/ho1 = 1,27   k21 = 2,5     

    So1/So2 = 1         

Parametr odvětrání F0           

 

 
 

          
   

    Fo = 0,14 m1/2        

Součinitel k3            

 

 
 

          
   

    k3 = 5,439         

Ekvivalentní doba trvání požáru τe         

 

 
 

          
   

    τe = 61,24 min        

              

 

  

𝜏𝑒 =
2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑐

𝑘3 ∙ 𝐹0
1/6

 

𝐹𝑜 =
∑ 𝑆𝑜𝑖 ∙ ℎ𝑜𝑖

1/2𝑗
𝑖=1

𝑆𝑘
∙ 𝑘21 

𝑘3 =
𝑆𝑘
𝑆
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Výpočet ekvivalentní doby trvání požáru v PÚ s otvory proti sobě 
zjednodušenou metodou 

Parametry PÚ            

l1 = 6 m  pn = 120 kg/m2  S = 30 m2    

l2 = 5 m  ps = 0 kg/m2  Sk = 163,2 m2    

h = 5 m  c = 1   p = 120 kg/m2    

Parametry otvorů            

bo1 = 1,85 m  bo2 = 1,85 m2  So1 = 3,423 m2    

ho1 = 1,85 m  ho2 = 1,85   So2 = 3,423 m2    

n = 1   n = 1         

Součinitel k22            

 
 

 

 
 

 

 

  
  

  
   

     = 1         

              

              

 
 

 
 

 
 

 

      
   

    = 0,057   k22= 1,196     

              

Parametr odvětrání F0           

 

 
 

          
   

    F0 = 0,068 m1/2        

Součinitel k3            

 

 
 

          
   

    k3 = 5,439         

Ekvivalentní doba trvání požáru τe         

 

 
 

          
   

    τe = 69,03 min        

              

 

  

𝜏𝑒 =
2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑐

𝑘3 ∙ 𝐹0
1/6

 

𝐹0 =
∑ 𝑆𝑜𝑖 ∙ ℎ𝑜𝑖

1/2𝑗
𝑖=1

𝑆𝑘
∙ 𝑘21 

𝑘3 =
𝑆𝑘
𝑆

 

𝑆𝑜1 ∙ ℎ𝑜1
1/2

𝑆𝑜2 ∙ ℎ𝑜2
1/2

 

𝑆𝑜1 ∙ ℎ𝑜1
1/2

+ 𝑆𝑜2 ∙ ℎ𝑜2
1/2

𝑆𝑘
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Výpočet ekvivalentní doby trvání požáru v PÚ bez otvorů podrobnější 
metodou 

Parametry PÚ            

l1 = 6 m  pn = 120 kg/m2  S = 30 m2    

l2 = 5 m  ps = 0 kg/m2  Sk = 170 m2    

hs = 5 m  c = 1   p = 120 kg/m2    

Parametr odvětrání F0           

F0 = 0,005 m1/2  (bez výpočtu uvažovaná hodnota)      

Přepočtový parametr odvětrání F1         

 

 
 

   
F1 = 0,005 m1/2 

       

Součinitel k3            

 

 
 

             

    k3 = 5,667         

Rychlost odhořívání vv           

 

 
 

   γ= 8,477 kg/m5/2min vv = 0,24 kg/m2min   

    γ= 8,47 kg/m5/2min       

Součiitel výhřevnosti k1           

 

 
 

   kp1 = 0,85   k1 = 0,85     

    kp2 = 1         

Průměrné požární zatížení          

 

 
 

             

        

 

 
 

102,0 kg/m2    

Ekvivalentní doba trvání požáru τe         

 

 
 

             

    τ ̅= 424,7 min        

              

              

Ekvivalentní doba trvání požáru τ         

    τ ̅e= 41 min        

 

  

𝐹1 = 𝑘4 ∙ 𝐹0 ∙ �̅� 

𝑘3 =
𝑆𝑘
𝑆

 

𝑣𝑣 = 𝛾 ∙ 𝐹0 ∙ 𝑘3 

𝑘1 = 𝑘𝑝1 ∙ 𝑘𝑝2 

�̅� =
∑ 𝑝𝑛𝑖 ∙ 𝑆𝑖 ∙ 𝑘1𝑖 +
𝑗
𝑖=1 ∑ 𝑝𝑠𝑖 ∙ 𝑆𝑖 ∙ 𝑘1𝑖

𝑗
𝑖=1

𝑆
 

�̅� = 

�̅� =
�̅� ∙ 𝑐

𝑣𝑣
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Výpočet ekvivalentní doby trvání požáru v PÚ s  otvory vedle sebe 
podrobnější metodou 

Parametry PÚ            

l1 = 6 m  pn = 120 kg/m2  S = 30 m2    

l2 = 5 m  ps = 0 kg/m2  Sk = 163,2 m2    

hs = 5 m  c = 1   p = 120 kg/m2    

Parametry otvorů            

bo = 1,85 m  So = 6,845 m2        

ho = 1,85 m            

n = 2             

Parametr odvětrání F0           

 

 
 

          
   

    Fo = 0,057 m1/2        

Přepočtový parametr odvětrání F1         

 

 
 

   
F1 = 0,057 m1/2     

   

Součinitel k3            

 

 
 

          
   

    k3 = 5,439         

Rychlost odhořívání vv           

 

 
 

   γ= 5,389 kg/m5/2min vv = 1,673 kg/m2min   

Součiitel výhřevnosti 
k1           

 

 
 

   kp1 = 0,85   k1 = 0,85     

    kp2 = 1         

Průměrné požární zatížení          

 

 
 

             

        

 

 
 

102 kg/m2    

Ekvivalentní doba trvání požáru τe         

 

 
 

             

    τ ̅= 60,98 min        

Ekvivalentní doba trvání požáru τem         

    τ ̅e= 76 min        

  

𝐹𝑜 =
∑ 𝑆𝑜𝑖 ∙ ℎ𝑜𝑖

1/2𝑗
𝑖=1

𝑆𝑘
 

𝑘3 =
𝑆𝑘
𝑆

 

𝐹1 = 𝑘4 ∙ 𝐹0 ∙ �̅� 

�̅� =
�̅� ∙ 𝑐

𝑣𝑣
 

𝑣𝑣 = 𝛾 ∙ 𝐹0 ∙ 𝑘3 

�̅� =
∑ 𝑝𝑛𝑖 ∙ 𝑆𝑖 ∙ 𝑘1𝑖 +
𝑗
𝑖=1 ∑ 𝑝𝑠𝑖 ∙ 𝑆𝑖 ∙ 𝑘1𝑖

𝑗
𝑖=1

𝑆
 

𝑘1 = 𝑘𝑝1 ∙ 𝑘𝑝2 

�̅� = 
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Výpočet ekvivalentní doby trvání požáru v PÚ s otvory nad sebou podrobnější 
metodou 

Parametry PÚ            

l1 = 6 m  pn = 120 kg/m2  S = 30 m2    

l2 = 5 m  ps = 0 kg/m2  Sk = 163,2 m2    

hs = 5 m  c = 1   p = 120 kg/m2    

Parametry otvorů            

bo = 1,85 m  So = 6,845 m2        

ho = 1,85 m            

n = 2             

Součinitel k21            

hv = 2,35   hv/ho1 = 1,27   k21 = 2,5     

    So1/So2 = 1         

Parametr odvětrání F0           

 

 
 

          
   

    Fo = 0,14 m1/2        

              

Přepočtový parametr odvětrání F1         

 

 
 

   F1 = 0,14 m1/2 
    

   

Součinitel k3            

 

 
 

          
   

    k3 = 5,439         

Rychlost odhořívání vv           

 

 
 

   γ= 4,251 kg/m5/2min vv = 3,237 kg/m2min   

Součiitel výhřevnosti k1           

 

 
 

   kp1 = 0,85   k1 = 0,85     

    kp2 = 1         

Průměrné požární 
zatížení           

 

 
 

             

        

 

 
 

102 kg/m2    

Ekvivalentní doba trvání požáru τe         

 

 
 

             

    τ ̅= 31,51 min        

Ekvivalentní doba trvání požáru τem         

    τ ̅e= 65 min        

 

𝐹𝑜 =
∑ 𝑆𝑜𝑖 ∙ ℎ𝑜𝑖

1/2𝑗
𝑖=1

𝑆𝑘
∙ 𝑘21 

𝑘3 =
𝑆𝑘
𝑆

 

𝐹1 = 𝑘4 ∙ 𝐹0 ∙ �̅� 

�̅� =
�̅� ∙ 𝑐

𝑣𝑣
 

𝑣𝑣 = 𝛾 ∙ 𝐹0 ∙ 𝑘3 

�̅� =
∑ 𝑝𝑛𝑖 ∙ 𝑆𝑖 ∙ 𝑘1𝑖 +
𝑗
𝑖=1 ∑ 𝑝𝑠𝑖 ∙ 𝑆𝑖 ∙ 𝑘1𝑖

𝑗
𝑖=1

𝑆
 

𝑘1 = 𝑘𝑝1 ∙ 𝑘𝑝2 

�̅� = 
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Výpočet ekvivalentní doby trvání požáru v PÚ s otvory proti sobě 
podrobnější metodou 

Parametry PÚ            

l1 = 6 m  pn = 120 kg/m2  S = 30 m2    

l2 = 5 m  ps = 0 kg/m2  Sk = 163,2 m2    

h = 5 m  c = 1   p = 120 kg/m2    

Parametry otvorů            

bo1 = 1,85 m  bo2 = 1,85 m2  So1 = 3,423 m2    

ho1 = 1,85 m  ho2 = 1,85   So2 = 3,423 m2    

n = 1   n = 1         

Součinitel k22            

 
 

 

 
 

  

 

 
  

  
   

     = 1         

              

 
 

 
 

 
 

 

      
   

    = 0,057   k22= 1,196     

              

Parametr odvětrání F0           

 

 
 

          
   

    Fo= 0,068 m1/2        

              

Přepočtový parametr odvětrání F1         

 

 
 

   
F1 = 0,068 m1/2     

   

Součinitel k3            

 

 
 

          
   

    k3 = 5,439         

Rychlost odhořívání vv           

 

 
 

   γ= 5,162 kg/m5/2min vv = 1,916 kg/m2min   

Součiitel výhřevnosti k1           

 

 
 

   kp1 = 0,85   k1 = 0,85     

    kp2 = 1         

Průměrné požární zatížení          

 

 
 

             

        

 

 
 

102 kg/m2    

 

 

 

             

𝐹𝑜 =
∑ 𝑆𝑜𝑖 ∙ ℎ𝑜𝑖

1/2𝑗
𝑖=1

𝑆𝑘
∙ 𝑘21 

𝑘3 =
𝑆𝑘
𝑆

 

𝑆𝑜1 ∙ ℎ𝑜1
1/2

𝑆𝑜2 ∙ ℎ𝑜2
1/2

 

𝑆𝑜1 ∙ ℎ𝑜1
1/2

+ 𝑆𝑜2 ∙ ℎ𝑜2
1/2

𝑆𝑘
 

𝐹1 = 𝑘4 ∙ 𝐹0 ∙ �̅� 

𝑣𝑣 = 𝛾 ∙ 𝐹0 ∙ 𝑘3 

�̅� =
∑ 𝑝𝑛𝑖 ∙ 𝑆𝑖 ∙ 𝑘1𝑖 +
𝑗
𝑖=1 ∑ 𝑝𝑠𝑖 ∙ 𝑆𝑖 ∙ 𝑘1𝑖

𝑗
𝑖=1

𝑆
 

𝑘1 = 𝑘𝑝1 ∙ 𝑘𝑝2 

�̅� = 
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Ekvivalentní doba trvání požáru τe         

 

 
 

             

    τ ̅= 53,23 min        

Ekvivalentní doba trvání požáru τem         

    τ ̅e= 75 min        

  

�̅� =
�̅� ∙ 𝑐

𝑣𝑣
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