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Abstrakt  

Vlastnosti fasádních systémů se aktuálně stávají často diskutovaným tématem v souvislosti 

s oblastí požární ochrany. Napříč členskými státy Evropské unie neexistuje jednotný zkušební  

a klasifikační předpis. Členské země v současné době zkouší fasádní systémy podle zkušební 

normy platné na území jednoho nebo více států, což je často překážkou pro výrobce a projektanty 

v oboru požární bezpečnosti staveb. Řešením tohoto problému by měla být nová jednotná zkušební 

a klasifikační norma navržená Evropskou komisí, čemuž se bude věnovat tato diplomová práce, 

jež je rozdělena do pěti kapitol. V úvodní kapitole je uvedena motivace pro řešení tohoto tématu  

a představena struktura práce. V druhé kapitole je řešen stav poznání týkající se daného tématu. 

V této části jsou popsány základní druhy fasádních systémů a jejich požární rizika v souvislosti 

s případovými studiemi závažných fasádních požárů. Dále je zde věnován prostor pro souhrn 

aktuálního stavu na poli zkušebnictví v České republice a srovnání se zbytkem Evropské unie. 

V neposlední řadě je v této části rozebrána a popsána navrhovaná metodika pro společné 

zkušebnictví. V poslední podkapitole této části jsou zmíněny některé již proběhlé experimenty 

týkající se řešeného tématu. Ve třetí kapitole se práce věnuje zkoušce obkladu typu „bond“ 

s polymerním jádrem, obsahujícím retardéry hoření v kónickém kalorimetru, za účelem získaní 

potřebných dat o rychlosti uvolňování tepla tohoto stavebního výrobku pro část výpočetní. 

Předposlední kapitola diplomové práce je věnována požárním simulacím s využitím 

matematického CFD modelu velkorozměrové požární zkoušky ve třech různých variantách 

v souladu s návrhem Evropské komise. Jednotlivé varianty matematických modelů se liší 

hořlavostí použitých materiálů a přítomností nebo absencí větrané dutiny. Modely jsou na závěr 

kapitoly podrobeny diskuzi a porovnány mezi sebou. Poslední kapitolou práce je závěr, kde jsou 

shrnuty hlavní řešené problémy a zjištění.  

Klíčová slova  

Fasáda; požární bezpečnost; větraná dutina; požární zkouška; HRR; FDS; CFD model 
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Abstract  

The properties of facade systems are currently becoming frequently discussed topic in connection 

with the branch of fire protection. There is no common testing and classification code across the 

member states of the European Union. Member States are currently testing façade systems 

according to a test standard valid in one or more countries, which is often an obstacle for 

manufacturers and designers in the field of fire safety of buildings. The solution of this problem 

should be a new uniform testing and classification standard proposed by the European 

Commission, which will be adressed in this thesis, which is divided into five chapters. The 

introductory chapter provides motivation for solving this topic and introduced the structure of the 

work. The second chapter deals with the state of knowledge related to the topic. This section 

describes the basic types of facade systems and their fire risks in connection with case studies of 

major facade fires. There is also space devoted to a summary of the current situation in the field 

of testing in the Czech Republic and a comparison with the rest of the European Union. Finally, 

the proposed methodology for joint experimentation is analyzed and described in this section. In 

the last subchapter of this section, some already performed experiments related to the topic are 

mentioned. In the third chapter, the work deals with the test of the "bond" type cladding with a 

polymer core, containing flame retardants in a conical calorimeter, in order to obtain the necessary 

data on the heat release rate of this construction product for the computational part. The 

penultimate chapter of the diploma thesis is devoted to fire simulations using a mathematical CFD 

model of a large-scale fire test in three different variants in accordance with the proposal of the 

European Commission. Individual variants of mathematical models differ in the flammability of 

the used materials and the presence or absence of a ventilated cavity. The models are discussed at 

the end of the chapter and compared with each other. The last chapter of the thesis is the 

conclusion, which summarizes the main problems and findings. 

Key words  

Facade; fire safety; ventilated cavity; fire test; HRR; FDS; CFD model 
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ΔT Změna teploty       °C 

t Čas          min 

d tloušťka vrstvy       m  

c měrná tepelná kapacita       J/(kg K) 

m hmotnost        kg 
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HRR rychlost uvolňování tepla      kW/m2 
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1 Úvod  

1.1 Motivace  

Fasádní systémy tvoří z mnoha hledisek velmi důležitou část obálky budovy. Svými parametry 

ovlivňují kvalitu vnitřního prostředí, energetickou náročnost provozu a v neposlední řadě také 

architektonický a estetický ráz objektu. Svými vlastnostmi se liší v oblasti použitých materiálů, 

instalačními postupy, statickým řešením nebo vhodností užití pro konkrétní typ objektu. Mezi 

široké spektrum požadavků kladených na fasádní systémy patří i požární bezpečnost.  

V současnosti neexistuje v členských státech EU jednotná zkušební a klasifikační norma pro 

fasádní systémy. Každý stát zkouší dle vlastních předpisů, eventuálně je některá z metodik použita 

na území více států. V ČR se momentálně zkouší ve středním měřítku dle ČSN ISO 13785-1 [1] a 

ve velkém měřítku dle ISO 13785-2 [2], u které je však problém chybějící implementace do 

národních norem. Dalším problémem je absence požadavků na lehké obvodové pláště a větrané 

fasády v projektových normách řady ČSN 7308xx. Impulz ke změně by mohl být příchod jednotné 

zkušební a klasifikační metodiky navrhované Evropskou komisí. Velmi důležitým krokem bude 

následná implementace do národních norem.  

Motivací této práce je lepší poznání a porozumění chování skládaných fasádních systémů  

v podmínkách velkorozměrové požární zkoušky a dále také rešerše výše uvedených problémů 

týkajících se zkoumaného tématu. 

1.2 Struktura práce  

Diplomová práce je dělena do pěti základních kapitol, které jsou následně děleny do dvou úrovní 

podkapitol. Diplomová práce dále obsahuje tři tematické přílohy, seznam obrázků, tabulek  

a přehled použité literatury. 

„Kapitola 1: Úvod“ tvoří první část diplomové práce a slouží k představení práce jako 

celku. V této části je vysvětlen motiv pro psaní práce na toto téma a je popsána struktura celé 

práce.  

„Kapitola 2: Stav poznání v řešené oblasti“ zahrnuje šest podkapitol souvisejících 

s řešenou problematikou, které mají za úkol shrnout současný stav poznání týkající se řešeného 

tématu. V podkapitole 2.1 jsou rozebrány základní typy nejpoužívanějších fasádních systémů 

včetně stručného souhrnu jejich požárních rizik. S požárními riziky fasádních systémů souvisí 

podkapitola 2.2 věnovaná případovým studiím závažných fasádních požárů. Následuje 

podkapitola 2.3 zaměřená na tuzemské normové požární požadavky na skládané fasádní systémy, 

dále je podkapitola 2.4 věnovaná požárním zkouškám na našem území a porovnání 

velkorozměrových zkoušek fasádních systémů na území EU. Předposlední podkapitola  

2.5  
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se zabývá návrhem Evropské komise na společnou zkušební a klasifikační normu pro členské státy 

EU. Poslední je podkapitola 2.6 zabývající již provedenými experimenty v souvislosti s řešeným 

tématem. 

„Kapitola 3: Zkouška „bondového“ obkladu v kónickém kalorimetru“ popisuje průběh 

a získané výsledky zkoušky sendvičového obkladu typu „bond“ v kónickém kalorimetru. Tato část 

je složena ze tří podkapitol. Podkapitola 3.1 popisuje zkušební vzorky. Podkapitola 3.2 pojednává 

o průběhu zkoušky každého zkoušeného vzorku. Poslední podkapitola 3.3 popisuje a srovnává 

získané výsledky a obsahuje závěr.  

„Kapitola 4: Matematické CFD modely velkorozměrové požární zkoušky“ je zaměřena 

na tvorbu matematického CFD modelu velkorozměrové požární zkoušky, která je v souladu s nově 

navrhovanou metodikou dle Evropské komise. Výpočetní část je složena ze sedmi podkapitol. 

Podkapitola 4.1 pojednává o zdroji požáru, podkapitola 4.2 vysvětluje konfiguraci výpočetních sítí 

v modelu a podkapitola 4.3 popisuje rozmístění měřících zařízení na zkušebních sestavách. 

Podkapitoly 4.4–4.6 se postupně věnují geometrii, materiálu a konkrétním vypočteným datům 

referenčního nehořlavého CFD modelu bez dutiny, nehořlavého CFD modelu s dutinou a CFD 

modelu s dutinou a hořlavým OSB obkladem. Poslední podkapitola 4.7 se věnuje vzájemnému 

porovnání referenčního nehořlavého modelu s nehořlavým modelem s dutinou a modelů s dutinou 

mezi sebou.  

„Kapitola 5: Závěr“ je poslední kapitolou diplomové práce. Jsou zde shrnuta veškerá 

důležitá fakta s ohledem na teoretickou, experimentální i výpočetní část této práce.  
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2 Stav poznání v řešené oblasti  

2.1 Základní rozdělení fasádních systémů  

V současné době je v ČR i ve světě velké množství výrobců produkujících široké spektrum 

fasádních systémů. Svými vlastnostmi se liší v oblasti použitých materiálů, statickým řešením, 

instalačními postupy i vhodností použití pro konkrétní typ realizovaného objektu. Vedle nejběžněji 

používaného kontaktního zateplovacího systému (ETICS) je na trhu velké množství produktů  

a systémů v oblasti lehkých obvodových plášťů (LOP), provětrávaných fasád s větranou dutinou 

a fasád skládaných z dílců na bázi sendvičových panelů, které se hojně užívají například při 

realizaci průmyslových hal a překladišť. Méně obvyklé je zateplení z vnitřní strany objektu, které 

by se na první pohled mohlo zdát jako méně složitý problém. Z hlediska stavební fyziky  

a vlhkostních poměrů v konstrukci je však tento návrh naopak velmi komplikovaný, je proto nutný 

dobrý průzkum místa spolu s odborným posudkem a návrhem pro zajištění správné funkčnosti 

obvodového pláště [3]. 

 Kontaktní zateplovací systém (ETICS) 

Jedná se o nejrozšířenější technologii pro zlepšování tepelně technických parametrů objektů  

na území ČR. Pro zlepšení tepelně technických vlastností slouží vrstva tepelné izolace, kterých  

se na trhu pohybuje velké množství. Mezi nejčastěji využívané patří desky z expandovaného,  

nebo extrudovaného polystyrenu, minerálních vláken nebo materiály na bázi polyuretanu (např. 

PUR pěna). Drtivá většina kontaktních zateplovacích systémů bývá navržena s tepelně izolační 

vrstvou z vnější strany obvodové konstrukce. Obecná skladba je patrná z obr. 1. 

 

1) nosná obvodová konstrukce (zdivo, 

prefabrikované panely…); 

2) zakládací lišta  

3) lepící vrstva (speciální tenkovrstvé 

stěrkové malty – liší se v závislosti 

na konkrétním výrobci); 

4) tepelně izolační vrstva (fasádní EPS, 

desky z minerálních vláken apod…); 

5) základní vrstva (lepící stěrková 

hmota); 

6) výztužná vrstva (síťovina); 

7) mechanické kotvení (nejrůznější 

druhy kotvících hmoždinek); 

8) povrchová úprava (omítky, obklady) 

obr. 1: Obecná skladba ETICS (zdroj: www.homebydleni.cz) 
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Tepelně izolační vrstva je nejčastěji lepena na připravený podklad (nosná konstrukce)  

a následně kotvena. Technologie lepení a kotvení včetně přesné specifikace použitých materiálů 

je stanovena projektovou dokumentací, která vychází z podkladů výrobce. Po kotvení tepelné 

izolace se nanáší základní vrstva, která je složená z lepící stěrkové hmoty, do které je následně 

vtlačena armovací výztužná vrstva. Přes výztužnou síťovinu je obvykle natažena další vrstva 

stěrkové hmoty tak, aby byl povrch hladký a rovný. Následuje aplikace finální povrchové vrstvy, 

která bývá nejčastěji tvořena omítkou, případně následným obkladem. Jednotlivé druhy omítek  

se liší svými difúzními vlastnostmi, což v kombinaci s volbou tepelné izolace určuje finální 

tepelně vlhkostní vlastnosti konstrukce [3] [4]. 

 Lehké obvodové pláště (LOP) 

LOP je fasádní systém, nebo jeho část, která je sestavena z konstrukčních dílců na bázi kovu, 

dřeva, plastů a skla spojených dohromady a kotvených do nosných prvků budov. Tepelně 

technické vlastnosti LOP jsou v oblasti styků „sklo – nosný prvek“ řešeny pomocí materiálu  

na bázi EPDM (syntetický kaučuk s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům a dobrými 

tepelně izolačními vlastnostmi) a silikonu, nebo pomocí izolačních skel. Jedná se o stavební 

výrobek, který je v dnešní době hojně užívaný především u hotelů či administrativních  

a obchodních budov. Prosklené fasády umožňují výrazně vyšší průnik světla, než je tomu 

například u běžných ETICSů, čímž zvyšují pohodu vnitřního prostředí. Mezi další klady tohoto 

druhu fasádních systémů se řadí pozitivní vliv na architektonický ráz budovy, dobrá odolnost vůči 

klimatickým jevům a nízké nároky na údržbu. LOP bývají obvykle kompletovány až na stavbě 

z předem na míru vyrobených dílců. Za LOP je považována montovaná fasádní konstrukce  

se sklonem do ±15° od svislice. LOP se posuzují dle harmonizované výrobkové normy ČSN EN 

13830 ed. 2 [5].  

Základními požadavky na LOP jsou dle § 8 vyhlášky 268/2009 Sb.,  

o technických požadavcích na stavby:  

- mechanická odolnost a stabilita; 

- požární bezpečnost; 

- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí; 

- ochrana proti hluku; 

- bezpečnost při užívání;  

- úspora energie a tepelná ochrana.  

S ohledem na konstrukční řešení je na trhu v současnosti velmi obsáhlá variace systémů 

LOP. V následujících podkapitolách jsou popsány nejběžnější konstrukční řešení používaných 

lehkých obvodových plášťů v ČR [3] [6]. 
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Sloupko-příčníkové LOP 

Sloupko-příčníkové, nebo také rastrové systémy se skládají z předem vyrobených svislých  

a vodorovných nosných prvků (obr. 2a), které nesou průhledné nebo plné (neprůhledné) výplně. 

Nosné profily, nesoucí skleněné výplně, jsou dále kotveny k nosným konstrukcím řešeného 

objektu a jsou vyráběny nejčastěji z hliníku, vysoce kvalitních slitin, uhlíkaté či nerezové oceli, 

dřeva, nebo plastů. Skleněné tabule jsou k nosnému rastru připevňovány pomocí široké škály 

zasklívacích a přítlačných profilů. Realizace těchto fasádních systémů umožňuje návrh prostorově 

složitějších fasád (obr. 2b) [7]. 

obr. 2: a) konstrukční prvek – spoj sloupku a příčníku; b) příklad sloupko-příčníkové fasády [7] 

Modulové LOP 

Modulové systémy, často označovány jako blokové fasády, se od sloupko-příčníkových systémů 

liší především ve způsobu montáže fasády. Zatímco u sloupko-příčníkových systémů mohou být 

skleněné výplně osazovány až dodatečně do předem vytvořeného rastru nosných prvků, zde jsou 

předem vyrobené dílce zavěšovány na nosnou konstrukci budovy jako jeden celistvý kus (obr. 3). 

Dílce jsou vyrobené většinou na výšku jednoho podlaží tak, aby bylo umožněno zavěšení  

na stropní konstrukci. Velkou výhodou tohoto druhu LOP je velmi rychlá a snadná montáž. 

Nevýhodou je velikost a hmotnost dílců limitovaná přepravními možnostmi a únosností kotevních 

bodů [7]. 

 
obr. 3: Montáž modulové (blokové) fasády [7] 

  
a) b) 
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Terčové LOP 

Terčový, nebo také bodový LOP je fasádní systém tvořený tabulemi skla, jednoduchými  

a izolačními, které jsou k nosné konstrukci kotveny pomocí bodových úchytů – tzv. terčů  

ve vrtaných otvorech v tabulích (obr. 4a), nebo nosiči skel ve spárách mezi jednotlivými tabulemi. 

Obvykle je konstrukce vynášena a stabilizována pomocí systému ocelových táhel a vzpěr  

(obr. 4b). Terčové fasády se používají především k opláštění atrií či vícepodlažních hal, z důvodu 

komplikovaného utěsnění stropní desky pro dosažení požadovaných akustických a požárních 

požadavků [7].  

  
a) b) 

obr. 4: a) Příklad terčového LOP; b) příklad statického schéma terčového LOP [7]  

Strukturální LOP  

Vnější plášť tohoto fasádního systému tvoří skleněné tabule bez viditelných nosných prvků  

(obr. 5), čehož se dá dosáhnout strukturálním zasklením. Strukturální zasklení je takové uložení 

skla, u něhož tabule není osazena do zasklívací drážky, nebo přítlačného profilu, ale je přilepena 

strukturálním lepeným spojem k nosné konstrukci. V kombinaci se strukturálním zasklením  

je možné používat bodové příponky, distanční podpěrný rám, nebo přítlačné lišty  

(tzv. polostrukturální zasklení používané pro skleněné světlíky a skleněné střechy). Zasklení  

je možné provést čtyřmi základními způsoby:  

- Vlastní tíha zasklení je přenášena mechanicky do podpěrného rámu, strukturální tmel 

přenáší všechna ostatní zatížení a přídržná zařízení jsou používána ke zvýšení 

spolehlivosti při ztrátě přilnavosti tmelu. 

- Vlastní tíha zasklení je přenášena mechanicky do podpěrného rámu, strukturální tmel 

přenáší všechna ostatní zatížení a přídržná zařízení nejsou používána.  

- Strukturální tmel přenáší veškerá zatížení, včetně vlastní tíhy výplně a přídržná zařízení 

jsou používána ke zvýšení spolehlivosti při ztrátě přilnavosti tmelu.  
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- Strukturální tmel přenáší veškerá zatížení, včetně vlastní tíhy výplně a přídržná zařízení 

nejsou používána. 

V současné době se na trhu pro strukturální lepení nachází zhruba 4 výrobci. Izolační skla 

pro tyto fasády musí být vyrobena v souladu s normou ČSN EN 1279 a směrnicí ETAG 002. Návrh 

lepeného spoje skla s podpůrnou konstrukcí provádí dodavatel tmelů a provedení spoje musí 

garantovat dodavatel skla [8]. 

 

 
obr. 5: Příklad strukturálního zasklení fasády, budova EVPÚ, Nová Dubnica, Slovensko  

(zdroj: www.aluprof.eu/cz) 

 Větrané fasády  

Větrané fasády jsou definované tím, že mají pod vnějším obkladem, připevněným na nosný rastr, 

průběžně větranou vzduchovou mezeru. Vyznačují se dobrou životností a jednoduchou manipulací 

při údržbě a rekonstrukci. Větrané fasády se dají aplikovat jak u novostaveb, tak i u rekonstrukcí. 

Dají se použít i u složitějších tvarů a to včetně zaoblených ploch. Díky vzduchové mezeře dochází 

ke zlepšení technických parametrů budovy z hlediska tepelně vlhkostních a akustických vlastností 

[9]. 

Konstrukční principy větraných fasád  

Konstrukce větraných fasád je založena na podobném principu, jako LOP. Základními prvky jsou:  

- nosná konstrukce pláště (stěny, sloupy, rámy, dřevostavby apod.);  

- kotvící a spojovací prvky (přítlačné profily, kotvení k nosné konstrukci, bodové kotvy);  

- zasklení a výplně (výplně otvorů, tepelná izolace, obklady); 

- těsnění a hydroizolace (difúzní folie, separační folie, tmely, pryžové těsnící profily);  

- stínící prvky (žaluzie, rolety apod.) [10]. 
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Materiálové řešení větraných fasád 

Pro zateplení větraných fasád je nutné dodržení požárních požadavků dle norem řady 73 08xx 

(více v kapitole 2.3). Z hlediska požární bezpečnosti staveb je nejvýhodnějším izolantem minerální 

vlna, která je navíc výhodnější i během montáže fasády, kde se na rozdíl od tuhých desek mnohem 

snadněji přizpůsobí vzhledem k její pružnosti. Další důležitou vrstvou je větrotěsná, difúzně 

otevřená vrstva na vnější straně izolace, která by měla zajistit správné fungování souvrství  

a umožnit odvod vlhkosti. Materiál této vrstvy je volen v závislosti na typu vnějšího obkladu 

fasády (například difúzně otevřená fólie používaná jako pojistná hydroizolace střech, fólie  

se zvýšenou ochranou proti UV záření, nebo nakašírovaná ochranná textilie). Pro konstrukci 

nosných roštů se dají využít dřevěné, ocelové, nebo hliníkové profily. Variabilita možných 

materiálů, které se využívají pro finální obklad fasády je velmi vysoká, mezi v současnosti 

oblíbené materiály patří heraklit. Dalšími používanými materiály jsou například dřevěné palubky, 

režné zdivo, cementotřískové desky, plech a podobně. I u obkladů je však nutno dodržet 

předepsané požární požadavky norem řady 73 08xx. Požadavky se týkají především třídy reakce 

na oheň výrobků vztažených na požární výšku objektu (více v kapitole 2.3). Obecnou skladbu 

větraných fasád a možné materiálové řešení patrné z obr. 6 [9] [11] [12]. 

 
obr. 6: Obecná skladba větraných fasád [13] 

Klasifikace systémů větraných fasád  

Vzduchová vrstva, vzniklá mezi vnějším obkladem a tepelnou izolací uvnitř, může být 

geometricky členěna několika způsoby. Podle geometrie rozdělení a způsobu proudění vzduchu 

dutinou můžeme druhy větraných fasád klasifikovat. Dle geometrie meziprostoru rozdělujeme 

větrané fasády na následující typy:  

- boxová (kazetová)  

- šachtová (komínová)  
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- koridorová (chodbová)  

- celoplošná (průběžná)  

- lamelová (vnější plášť tvořen naklápějícími se lamelami).  

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

obr. 7: a) Boxová větraná fasáda; b) Šachtová větraná fasáda; c) Koridorová větraná fasáda; 

d) Celoplošná větraná fasáda [14] 

Boxová fasáda je horizontálně a vertikálně rozdělená na nezávislé části – boxy (obr. 7a). 

Alternativou boxové větrané fasády je větraná fasáda šachtová (obr. 7b) na každém podlaží  



Kapitola 2: Stav poznání v řešené oblasti ____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

10 

 

se střídají sekce šachet a sekce boxů s otevíravými okny. Komínový efekt žene vzduch 

z jednotlivých boxů do vertikálních šachet a jimi nahoru, kde je vzduch vyfukován. Koridorové 

fasády se značí tím, že mají širokou vzduchovou mezeru dělenou po podlažích. Dutina často tvoří 

koridor přes celé podlaží, nebo několik místností (obr. 7c). Důvody dělení jsou hlavně akustické 

 a požární. Celoplošné fasády nejsou děleny vertikálně ani horizontálně. Vzduchová mezera tvoří 

jeden velký prostor (obr. 7d) [14]. 

 Sendvičové fasády  

Hlavním důvodem vzniku sendvičových panelů bylo poskytnout stavebnímu průmyslu 

prefabrikovaný stavební výrobek, který by byl odolný vůči povětrnostním vlivům, měl by vysokou 

pevnost, dobré tepelně technické a požární vlastnosti v kombinaci s dlouhou životností a možností 

rychlé montáže. Další výhodou sendvičových panelů je široké spektrum využití. Sendvičové 

panely jsou hojně používány k opláštění administrativních budov (obr. 8), výrobních objektů jako 

jsou průmyslové haly a překladiště, nebo obchodních center. Sendvičové panely se dají snadno 

kombinovat s jinými materiály a mohou taktéž sloužit jako střešní plášť, stropní podhled,  

nebo příčka [15]. 

 
obr. 8: Příklad sendvičové fasády (zdroj: www.frigomont.cz)  

Skladba a materiálové řešení sendvičových panelů 

Materiálové řešení sendvičových panelů má mnoho variant. Mezi nejběžnější užívané ochranné 

pláště patří profilované pozinkované plechy a hliník. Jako tepelně izolační jádro nejčastěji slouží 

polyisokyanurátová pěna (PIR), materiál velmi podobný polyuretanová pěna (PUR), avšak s vyšší 

pevností tlaku a menší tepelnou vodivostí. Dnes již málo používaný PUR patří mezi tepelné izolace 

s nejnižším součinitelem tepelné vodivosti. V případě vyšších nároků na požární bezpečnost jsou 

využívány sendvičové panely s izolačním jádrem z minerální vlny o velké objemové hmotnosti. 

Díky vyšší objemové hmotnosti jsou sendvičové panely dostatečně tuhé, kromě toho zajišťují  

i dobré zvukově izolační vlastnosti. Ochranné vrstvy ocelových panelů mohou být profilovány pro 

zlepšení statické funkce panelů. Dále jsou, kromě zinkování u plechů, chráněny vrstvou 

ochranného laku na bázi polyesteru (PE) pro běžné klimatické podmínky, a na bázi 
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polyvinyldifluoridu (PVDF) v případě zvýšené agresivity prostředí. Sendvičové panely jsou 

vyráběny v různých barevných odstínech, dnes nejhojněji užívány barevné odstíny řady „RAL“. 

Ochranné fólie slouží k ochraně výrobku během převozu a montáže. Obecná skladba 

sendvičového panelu je patrná z obr. 9 [15]. 

 

1) ochranná folie;  

2) barevný film;  

3) vnější ochranný plášť;  

4) adhezní vrstva;  

5) jádro – tepelně izolační vrstva;  

6) adhezní vrstva;  

7) vnitřní ochranný plášť;  

8) barevný film;  

9) ochranná folie.  

obr. 9: Obecná skladba sendvičového panelu  

Konstrukční řešení sendvičových fasád 

Výhodou sendvičových panelů je široké spektrum použití. Panely se nejčastěji spojují pomocí 

zámků, které jsou profilovány na obou koncích panelů. Do nosné konstrukce jsou pak kotveny 

přímo, nebo skrz pomocné vyrovnávací konstrukce (nejčastěji ocelové) pomocí ocelových šroubů, 

nebo přivařených distančních a vyrovnávacích profilů. Ze statického hlediska bývají panely 

ukládány jako prosté, jedno-polové nosníky, nebo jako spojité nosníky přes dvě až tři pole. Otvory 

ve fasádě mohou být v modulové výšce a šíře panelů, anebo vytvářeny přímo na stavbě 

dodatečným vyříznutím v panelech (jsou-li otvory menší než modul panelu). V případě vyříznutí 

otvoru do panelu je třeba brát v potaz statické zeslabení těchto panelů. Jejich zatížení je proto 

přenášeno sousedními panely, které nejsou v některých případech schopny zatížení přenést. Proto 

se v těchto případech tvoří dodatečná podpůrná konstrukce pro přenesení tohoto zatížení. Pro větší 

otvory, jako například vjezdová vrata, jsou vytvářeny podpůrné konstrukce v ostění a nadpraží, 

které otvor ztuží a přenesou zatížení. Tyto podpůrné konstrukce jsou ve většině případů tvořeny 

ocelovými tenkostěnnými profily, které jsou přikotveny do hlavní nosné konstrukce objektu [15]. 

 Požární rizika fasádních systémů   

Interiéry staveb jsou členěny na požární úseky za pomocí požárních stěn, požárních stropů, 

požárních uzávěrů a prostupy těmito požárně dělícími konstrukcemi jsou utěsňovány. Oproti tomu 

fasáda, jakožto místo, které je potřeba co nejvíce proslunit a provětrat, je požárně otevírána 

směrem do exteriéru. To fasádní systémy činí z hlediska požární ochrany jedním 

z nejzranitelnějších míst na realizovaném objektu [13]. 
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Problematika ETICSů byla v roce 2016 pečlivě zapracována do norem řady ČSN 73 08xx, 

kde dochází k rozdělení budov do 4 výškových kategorií, spojených s požadavky na |ETICS jako 

celek a izolant v něm použitý. Tím se eliminují požární rizika tohoto druhu fasádních systémů. 

Požárním rizikem tohoto systému však může být špatně použitá technologie aplikace 

zateplovacího systému, jako tomu bylo například v případě požáru v Maďarském Miškolci ze dne 

15. 8. 2005. Požár, který vypukl v kuchyni bytu nacházející se v 6. podlaží, se následně rozšířil 

otvorem a po fasádě až na vrchol 11podlažní budovy (obr. 10a). Izolant z EPS zde byl lepen 

lepidlem pouze bodově (tzv. „na buchty“) a nikoliv i liniově po obvodu (obr. 10 b). V důsledku 

toho se požár šířil dutinou, která vznikla během požáru mezi tepelným izolantem a vnějším 

povrchem obvodové stěny [13] [16]. 

 

 

a) b) 

obr. 10: a) Fasáda po požáru v Miškolci 2005 [16]; b) správný postup lepení izolantu u ETICS [17] 

Největším požárním rizikem větraných fasádních systémů je větraná dutina, která vzniklému 

požáru umožňuje šíření komínovým efektem po výšce budovy. S větranou dutinou je spojené další 

riziko, a tím je hořlavý tepelný izolant. Vnější obklad je v tomto případě exponovaný ze dvou stran 

– z vnější strany prošlehávajícími plameny a z vnitřní strany plameny, šířícími se komínovým 

efektem v kombinaci s požárem hořlavého tepelného izolantu. Nebezpečím pro unikající osoby  

a zasahující hasiče pak mohou být odpadávající hořící trosky obkladu a hořlavého tepelného 

izolantu. Typickým příkladem takového požáru je Grenfell Tower v Londýně (viz kapitolu 2.2.1), 

během kterého došlo k masivnímu šíření požáru pomocí komínového efektu. Při požáru tepelného 

izolantu navíc funguje vnější obklad jako ochranná bariéra a tím stěžuje požární zásah hasičů. 

Mezi další rizika, spojená zejména s hořlavými materiály, patří skrytá ohniska požáru a žhnutí, 

díky čemuž může snadno dojít k sekundárním zahoření hořlavých materiálů [13] [18]. 
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Valná většina LOP je v dnešní době navrhována ze skleněných výplní v kombinaci s kovy  

a plasty, což často působí problémy s požadavky na realizaci vodorovných požárních pásů. 

Například u celoskleněného LOP na terčových úchytech by se požární pásy musely realizovat  

ze skel s požadovanou požární odolností, které jsou výrazně dražší než normální zasklení. 

Vzhledem k maximální míře prosklení, pro dosažení co nejlepšího proslunění vnitřních prostorů, 

se v případě většiny realizovaných LOP jedná o požárně otevřené plochy velkých rozměrů, což 

úzce souvisí s vyššími odstupovými vzdálenostmi, a tím spojeným rizikem přenosu požáru  

na sousední objekty a požární úseky. LOP s použitím velkého množství skleněných ploch bývají 

často použity u prostorů s vyšším vertikálním rozměrem, jako jsou například atria, haly či vstupní 

síně. Ve vyšších místech těchto prostor dochází během požáru k hromadění velkého množství tepla 

a následnému nárustu tlaku, díky čemuž může snadněji dojít k praskání skleněných výplní, jako 

tomu bylo například u požáru Televizního kulturního centra v Pekingu (více v kapitole 2.2.2). 

V případě tohoto požáru došlo k narušení skleněné fasády ve vrchních podlažích atria 

rozkládajícího se od 5. do 26. podlaží objektu [19] [20]. 

Při požáru objektu, který je vybaven fasádním systémem ze sendvičových panelů bývá 

největším problémem množství uvolněného kouře, který se během deklarované doby požární 

odolnosti uvolní. Tepelně izolační části jádra sendvičových panelů při požáru podléhají 

chemickému rozkladu – pyrolýze, při níž se uvolňují hořlavé a toxické plyny. Pokud se hořlavé  

a toxické plyny během požáru uvolní na vnitřní stranu konstrukce obvodového pláště skrz spáry 

mezi panely, přispívají tím ke snížení viditelnosti a zvýšení toxicity atmosféry a tím zhoršují 

celkové podmínky evakuace osob v zasaženém prostoru. Při vnitřním požáru může uvolňování 

plynů do vnitřního prostoru přispívat ke zvýšení intenzity požáru. Tato zmíněná rizika se dají 

snadno eliminovat použitím sendvičových panelů s tepelně izolačním jádrem provedeným z MW 

třídy reakce na oheň A1/A2, které uvolňují mnohem méně tepla a kouře, než tepelně izolační jádra 

na bázi PUR/PIR, což dokazují testy na obr. 11 [21]. 

 
obr. 11: Zkouška sendvičových panelů s tepelně izolačním jádrem z PUR / MW / PIR provedená firmou 

TRIAMO [22] 
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2.2 Případové studie závažných fasádních požárů  

 Grenfell Tower, Londýn, 2017  

Grenflell Tower je výšková budova nacházející se v Londýně. Objekt vystavěný v 70. letech 20. 

století měl 24 nadzemních podlaží a dosahoval celkové výšky 67 m. V prvních čtyřech NP  

se nacházela komunální část, zbytek podlaží se sestávalo z jediného schodiště umístěného 

doprostřed dispozice, dvou výtahů a šesti bytů (obr. 12). Celkem objekt obsahoval nad 120 bytů  

a nebyl vybaven samočinným hasícím zařízením ani elektrickou požární signalizací. Nosná 

konstrukce byla tvořena stěnovými jádry a obvodovými pilíři ze železobetonu. 

 
obr. 12: Dispoziční řešení typického podlaží budovy Grenfell Tower [18] 

V rámci rekonstrukce objektu probíhající v roce 2016 proběhla i výměna obvodového pláště. 

Tepelně izolační vrstvu rekonstruovaného obvodového pláště nově tvořili PIR desky o tloušťce 

150 mm, které byly kotveny k betonové konstrukci. Mezi tepelně izolační vrstvou a obkladem 

ze sendvičových panelů vznikla nově vzduchová mezera šířky 50 mm. Sendvičové panely tvořící 

vnější obklad byly složeny z hliníkových plechů a vnitřního jádra z polyethylenu (obr. 13). 

 

1) Betonové konstrukce 

2) Tepelná izolace z PIR desek  

3) Větraná dutina  

4) Sendvičové panely  

5) Hliníková deska 

6) Jádro z PE  

obr. 13: Skladba obvodového pláště aplikovaného na objekt Grenfell Tower během rekonstrukce 

v roce 2016 [18] 

Požár vypukl během noci z 13. na 14. 6. 2017. Dle vyšetřování této události vznikl požár 

v bytě ve 4. NP a byl pravděpodobně způsoben závadou na elektroinstalaci lednice. Požár byl 

nahlášen včasně, díky čemuž se hasičským jednotkám podařilo dostat na místo požáru v krátkém 

časovém intervalu. Po 17 minutách od nahlášení již hasiči vstupovali do bytu, kde požár vznikl. 

I přesto se požár po objektu šířil velmi rychle a během 39 minut již dosahoval úrovně střechy  
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(20 minut od porušení okna bytu ve 4. NP). Z 293 osob nacházejících se v době události uvnitř 

budovy bylo prostřednictvím záchranných složek zachráněno 65 osob, z toho 48 až po uplynutí  

1 hodiny od počátku požáru. V důsledku události zemřelo 72 osob. 

Klíčovým faktorem byl v případě tohoto požáru obvodový plášť, díky kterému se požár 

snadno rozšířil po celém objektu až ke střeše. Po prasknutí okenní výplně se plameny začaly šířit 

do konstrukce fasády a větranou dutinou ve fasádě vzhůru do dalších podlaží, čemuž nejvíce 

napomohla hořlavá tepelná izolace z PIR desek (třída reakce na oheň B–C) v kombinaci 

s hořlavým jádrem obkladových desek (třída reakce na oheň E–F). Obložené obvodové pilíře 

s větranou dutinou bez požárních přepážek pak nejvíce napomohly komínovému efektu při šíření 

požáru vzhůru (obr. 14a). Dalšími klíčovými faktory byla špatně řešená evakuace osob 

prostřednictvím jediného schodiště, bez jakýchkoliv předsíní (obr. 14b) a také ztížený přístup 

hasičů k budově díky nové budově školy [13] [18]. 

  
a) b) 

obr. 14: a) Komínový efekt způsobený hořlavým obkladem pilíře a větranou dutinou bez požárních 

přepážek; b) Chybně řešená evakuace osob z objektu Grenfell Tower [13] 

 Televizní kulturní centrum, Peking, 2009 

Televizní kulturní centrum v Pekingu vlastněné Čínskou Centrální Televizí (CCTV) je komplex 

sestávající se z tří hlavních budov: hlavní věže uprostřed (TVCC) a dvou bočních věží na západ  

a východ od hlavní věže (obr. 15a). Hlavní věž obsahuje 32 podlaží a dosahuje výšky 159 m. 

Objekt měl sloužit jako hotel a restaurace s atriem, které se rozkládalo od 5. do 26. podlaží. Severní 

a jižní fasády byly v době události opatřeny skleněným obvodovým pláštěm, zatímco východní a 

západní opláštění tvořily panely vyrobené ze slitiny titanu a zinku. Požár zachvátil hlavní věž 

(TVCC) v poslední noc oslav Čínského Nového roku dne 9. 2. 2009. Požár vypukl přibližně  

3 měsíce před plánovaným dokončením stavebních prací, tudíž nebyl objekt obsazen osobami  

a díky tomu měl požár na svědomí „pouze“ 7 zraněných osob a jednoho mrtvého hasiče.  

Střecha hlavní věže byla v rámci oslav Čínského Nového roku využita k odpalování 

ohňostroje, který se během následného vyšetřování ukázal jako iniciátor požáru. Částice 

z ohňostroje, zahřáté na vysokou teplotu, dopadly na západní stranu střechy, kde pronikly skrz 

kovové panely (bylo zjištěno, že slitina zinku a titanu použitá na panely fasády taje při 400 °C)  
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a zapálily tepelně izolační desky a hydroizolační materiály umístěné pod kovovými panely.  

Tepelně izolační desky byly z extrudovaného polystyrenu (XPS) a hydroizolační folie z pryžové 

EPDM folie. Požár byl navíc podporován větranou dutinou mezi obvodovými panely a deskami 

tepelné izolace. Poté, co požár dosáhl úrovně střechy, začaly odpadávat kusy XPS a hořící kapky, 

které pomocí silného větru rozšířily požár po celém objektu. Hlavní věž se ocitla v plamenech  

do 20 minut od iniciace požáru.  

Některé pokoje byly již vybaveny nábytkem, který posloužil požáru jako palivo. Díky 

požáru v interiéru se kouř dostal i do hlavního atria rozkládajícím se mezi 5. a 26. podlažím. 

V souvislosti s následným nahromaděním kouře a tepla došlo ke zvýšení tlaku v horních částech 

atria, což vedlo k porušení skleněné fasády (obr. 15 b). Jelikož však větší část pokojů nebyla ještě 

vybavena nábytkem, neměl požár dostatek paliva pro další šíření a poškozování konstrukce,  

a proto nebyla větší část skleněné fasády nakonec narušena.  

Běžné požáry stavebních objektů se ve většině případů šíří od spodu nahoru a z interiéru 

směrem do exteriéru. U požáru hlavní věže tomu bylo přesně naopak, oheň se šířil ze střechy  

a horních podlaží směrem dolu a z obvodového pláště směrem dovnitř. Jev, který se v případě 

tohoto požáru vyskytl, způsobilo tavení tepelně izolačních desek z XPS, odpadávání hořících 

kapek v kombinaci s větrem a větranou dutinou bez požárních bariér [19]. 

  
a) b) 

obr. 15: Pohled na televizní kulturní centrum (CCTV) a) před požárem v roce 2009; b) po požáru v roce 

2009 (též patrné porušení skleněné fasády v horních podlažích atria) [19] 

 Windsor Tower, Madrid, 2005 

Windsor Tower v Madridu byl vícepodlažní kancelářský objekt vystavěný mezi lety 1974 a 1978. 

Objekt se skládal z 29 NP, 5 PP a 2 technických podlaží nacházejících se nad 3. a 16. NP  

(obr. 16b). Podlaží do 2. NP byly tvaru lichoběžníku, od 3. NP výše byly tvaru obdélníku  
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o rozměrech cca 40 x 26 m (obr. 16a). Nosná konstrukce objektu byla tvořena kombinací 

železobetonového centrálního jádra a sloupů s kazetovými stropními deskami. Konstrukce 

lehkého obvodového pláště byla vynášena obvodovými ocelovými sloupy. Ocelové sloupy 

vynášející konstrukci fasády nebyly nikterak požárně chráněné.  

  
a) b) 

obr. 16: a) Windsor Tower před požárem v únoru 2005 ; b) Schématický řez objektem [23] 

Požár vypukl v noci z 12. na 13. 2. 2005. V čase 23:05 detekoval bezpečnostní systém požár 

v 21. podlaží a ve 23:25 bylo toto podlaží již plně v plamenech. V tuto dobu byly na místě 

přítomny jednotky hasičských sborů. Už 20 minut po půlnoci dosáhl požár střechy a začal se šířit 

směrem dolů, v 7 hodin ráno dosáhl 5. podlaží. K úplnému uhašení došlo až 14. 2. v 1 hodinu ráno, 

tedy zhruba po 26 hodinách od iniciace. Objekt se v době požáru nacházel v rekonstrukci  

a vzhledem k tomu nebyl obsazen osobami. Požár se obešel bez ztrát na životech, avšak 

ekonomická škoda dosahovala výše 122 milionů EUR. 

Klíčovými faktory, které napomohly požáru k rychlému a snadnému šíření a nabytí ničivých 

rozměrů, patřily hlavně absence požárních opatření budovy (nebylo instalováno stabilní hasící 

zařízení, chyběly vnitřní suchovody a nebyla aplikována požární ochrana vnějších ocelových 

sloupů od 17. podlaží výše), protože v době, kdy byla budova navržena nepožadovaly španělské 

stavební předpisy jejich použití. V rychlosti šíření požáru sehrála důležitou roli také rekonstrukce 

objektu, jelikož se oheň šířil hlavně otvory vytvořenými během rekonstrukce a dutinou mezi 

stávající a novou fasádou. K šíření požáru do vyšších podlaží přispěl komínový efekt v této dutině 

a k šíření do nižších podlaží napomohly hořící úlomky padající dutinou dolů. Jako pozitivní faktor 

se ukázala betonová technická podlaží nad 3. a 16. NP, které dokázaly požár pozdržet v šíření 

směrem dolů. Především vrchní technické podlaží dokázalo zabránit šíření požáru po dobu více 

než 7 hodin, a díky své celo-betonové konstrukci dokázalo zabránit progresivnímu kolapsu budovy 

při zřícení horních podlaží (obr. 17) [23] [24]. 
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obr. 17: Částečný kolaps horních podlaží budovy, betonové technické podlaží nad 16. NP zabránilo 

progresivnímu kolapsu  

2.3 Analýza současných požadavků na skládané fasádní systémy v ČR  

V současnosti jsou požadavky na požární bezpečnost fasádních systémů zformulovány do tří 

kmenových norem – ČSN 73 0802 (Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty) [12], ČSN 

73 0804 (Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty) [25] a ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost 

staveb – Společná ustanovení) [11], která se ve spojitosti s fasádními systémy zabývá hlavně 

požárními požadavky na kontaktní zateplovací systémy (ETICS).  

 ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 

Problematice požárních ochrany větraných fasád, nebo obecně skládaných fasádních systémů  

se v ČSN 73 0802 věnují články 8.4.1 a 8.4.12 (pro výrobní objekty v ČSN 73 0804 jsou to články 

9.4.4 a 9.4.8).  

Článek 8.4.1 se věnuje obvodovým stěnám a uvádí, že na rozhraní požárních úseků musí být 

styk požárních stropů a obvodových (popř. požárních) stěn utěsněn a vykazovat stejnou požární 

odolnost jako obvodové stěny, včetně třídy reakce na oheň použitých stavebních výrobků. Dále 

článek uvádí, že pokud jsou navrženy zdvojené obvodové stěny – tedy i např. větrané fasády, 

jejichž utěsnění je provedeno jen k vnitřní obvodové stěně, musí být samostatně posouzeno riziko 

šíření požáru a zplodin hoření prostorem mezi vnitřní a vnější obvodovou stěnou. Článek již však 

neuvádí, jakým způsobem má být tento posudek proveden.  

Článek 8.4.12 uvádí, že objekty s požární výškou h ≤ 12 m mohou mít vnější obklady 

(včetně říms, nebo předsazené konstrukce před vnější líc obvodové stěny) z výrobků třídy reakce 

na oheň C až E, které se však musí posoudit z hlediska požárně otevřených ploch dle článků 8.4.4 

a 8.4.5 téže normy. Dále je v článku uvedeno, že tyto obklady či jiné předsazené konstrukce mohou 

být použity bez ohledu na požárně nebezpečné prostory požárních úseků téhož objektu. Druhá 

polovina řešeného článku nařizuje pro použití těchto hořlavých úprav a výrobků u budov s požární 

výškou h > 12 m posouzení rizika šíření požáru na jiné požární úseky téhož objektu (např. 

souvislou vrstvou hořlavého výrobku, nebo větranou mezerou). Při posuzování je rozhodující 
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průměrná hustota tepelného toku na povrchu ohrožených konstrukcí jiných požárních úseků téhož 

objektu, která musí být nižší než 18,5 kW/m2. Problémem je stejně jako u článku 8.4.1 otázka, 

jakým způsobem provést požadované posouzení. V poznámce k článku je dále uvedeno,  

že povrchy stěn nesmějí být z výrobků třídy reakce na oheň F.  

Problémem článku 8.4.12 je, že není přesně definován termín „předsazené konstrukce“. 

Chybí vysvětlení, zda je myšlena pouze finální vrstva (obklad), nebo jestli se dá článek aplikovat 

na předsazené nosné rošty a hořlavé tepelné izolace. V praxi by tento článek mohl být chápán tak, 

že umožní výstavbu například dřevostavby s h < 12 m s větranou dutinou, hořlavým obkladem  

a hořlavou izolací. Jedinou podmínkou je splnění požadavků z hlediska požárně otevřených ploch 

dle článků zmíněných výše [12] [25]. 

 ČSN 73 0810 

V normě ČSN 73 0810 je věnován prostor výhradně ETICSům. Norma třídí v článku 3.1.3 objekty 

do výškových kategorií pro které se smí užít pouze výrobky s předepsanou třídou reakce na oheň. 

V článku 3.1.3.4 je poněkud nešťastně použit termín „nekontaktní spojení“ izolantu s obvodovou 

stěnou, čímž však není myšlen provětrávaný fasádní systém.  

Článek 3.2.3.1 vysvětluje, že obvodové stěny druhu DP1 s odpovídající požární odolností 

mohou mít vnější části (povrchy) i z výrobků třídy reakce na oheň B, pokud jsou splněny 

následující podmínky:  

- stěna není v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu;  

- stěna je s touto vnější povrchovou úpravou v objektu s požární výškou 12 < h ≤ 22,5 m; 

- index šíření plamene is = 0 mm/min; 

- nad terénem v úrovni založení a v místech okenních a jiných otvorů musí být zkouškou 

dle ČSN ISO 13785-1 prokázáno, že v době do 30 minut nedojde k šíření plamene  

po vnějším povrchu, nebo po tepelné izolaci obvodové stěny přes úroveň 0,5 m od spodní 

hrany zkušebního vzorku, a to při tepelném namáhání 100 kW po dobu 30 minut; 

- případné provětrávané mezery v povrchových vrstvách, popř. jiné úpravy, nesmí 

umožňovat šíření požáru mimo hranici požárního úseku na obvodové stěně. 

K řešeném článku jsou přiloženy 3 poznámky. Poznámka 1 doplňuje, že obvodové stěny 

podle tohoto článku mohou být použity i v požárních pásech a požárně nebezpečném prostoru 

požárních úseků téhož objektu, a že se nemění konstrukční systém a není nutné posuzovat 

odpadávání hořících částí. V poznámce 2 se uvádí, že objekty s požární výškou h ≤ 12 m mohou 

mít na povrchu i jiné výrobky, pokud jsou dodrženy zásady stanovené v ostatních normách požární 

bezpečnosti staveb. Poznámka 3 přidává informaci, že možnost šíření požáru dle poslední zarážky 

řešeného článku jde eliminovat například požárními přepážkami třídy reakce na oheň A1 nebo A2. 

Norma však již dále nespecifikuje vyhovující způsob aplikace požárních přepážek [11]. 
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Článek 3.2.3.1 by v praxi umožnil použití například sendvičového panelu typu „bond“ 

s třídou reakce na oheň alespoň B u budov s požární výškou do 22,5 m. Aby byla aplikace 

takového obkladu v souladu s článkem, musel by však být podroben požární zkoušce středního 

rozměru ČSN ISO 13785-1. Sendvičovému panelu typu „bond“ s PE jádrem obsahujícím retardéry 

hoření bude věnována kapitola 3 této práce [11].  

 Souhrn získaných informací a závěr  

Vnějším obkladům obvodových konstrukcí a fasád se věnují články 8.4.12 v ČSN 73 0802  

a 3.2.3.1 v ČSN 73 0810. Z těchto článků vychází, že při požární výšce h ≤ 12 m může být v praxi 

užit jakýkoliv obklad včetně těch hořlavých (např. dřevěné latě, desky, plast apod.) a že budovy 

s požární výškou 12 < h ≤ 22,5 m mohou mít, v případě splnění specifikovaných podmínek, 

obklad z výrobků třídy reakce na oheň B (např. sendvičové panely typu „bond“ s  PE jádrem 

obsahujícím retardéry hoření). Podmínky pro objekty s požární výškou h ≥ 22,5 m nejsou blíže 

specifikované, vzhledem ke stanoveným podmínkám se však předpokládá užití výhradně 

nehořlavých výrobků s třídou reakce na oheň A1/A2 (např. kovové panely, keramické obklady 

apod.).  

Články věnované řešené problematice často odkazují čtenáře na posouzení rizika šíření 

požáru a jeho zplodin dutinou mezi vnějším obkladem, nebo na jiné požární úseky jako je tomu  

u článků 8.4.1 a 8.4.12 v ČSN 73 0802. Problémem však zůstává nejasnost způsobu těchto 

posouzení, čímž vznikají vážné nedostatky a v praxi překážky pro projektanty požární ochrany 

[12] [25] [11]. 

2.4 Analýza stávajících požárních zkoušek na území ČR; srovnání 

velkorozměrových požárních zkoušek v EU  

Požární zkoušky používané v ČR dělíme dle rozsahu a tepelného výkonu na zkoušky 

malorozměrové, středněrozměrové a velkorozměrové. Malorozměrové zkoušky slouží nejčastěji 

pro určení třídy reakce na oheň stavebního výrobku, nebo materiálu. Pro stanovení třídy reakce  

na oheň skladeb užitých v konstrukci slouží z malorozměrových zkoušek výhradně SBI test, který 

však neověří charakteristické detaily na fasádě. Zkouška středněrozměrová dokáže vyzkoušet 

skladbu fasádního systému včetně důležitých detailů. Velkorozměrové zkoušky mají dostatečně 

velký teplený výkon pro simulaci reálného prostředí během požáru fasádního systému, a jsou proto 

efektivním nástrojem na jeho zkoušení. V tab. 1 je uveden přehled zkoušek dle jejich rozsahu 

využívaných ve zkušebnictví na území ČR [26]. 
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tab. 1: Přehled požárních zkoušek používaných na území ČR  

Přehled zkoušek aplikovaných na území ČR 

Rozsah  Označení  

Zkoušky malého rozsahu 

ČSN EN 13823 – SBI test [27] 

ČSN EN ISO 1182 – zkouška v ISO peci [28] 

ČSN EN 1716 – zkouška v bombovém kalorimetru [29] 

ČSN EN ISO 11925-2 – zkouška malým zdrojem plamene [30] 

ISO 5660-1 – Zkouška v kónickém kalorimetru [31] 

Zkoušky středního rozsahu 
ČSN ISO 13785-1–Zkoušky reakce na oheň pro fasády – Část 

1: Zkouška středního rozměru [1] 

Zkoušky velkého rozsahu 
ISO 13785-2–Reaction-to-fire test for façades – Part 2: Large-

scale test (chybí implementace do ČSN) [2] 

 Zkoušky malého rozsahu (malorozměrové) 

SBI test 

Jedná se o požární zkoušku probíhající v místnosti o rozměrech 3,0 x 3,0 x 2,4 m z konstrukcí 

třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Ve dvou protilehlých stěnách musí být otvor o minimálních 

rozměrech 1,47 x 2,45 m. Dále jedna stěna musí mít otvor pro zavezení vozíku z přilehlého okolí 

zkušebny. Zkušební těleso je přibližně tvaru písmene „L“. Krátké křídlo měří 0,5 x 1,5 m, delší 

křídlo měří 1,0 x 1,5 m. Tloušťka tělesa je maximálně 0,2 m. Zkušební je vystaveno plamenům 

hořáku umístěného do rohu. Zdrojem požáru je v tomto případě pískový hořák, který vydává 

tepelný výkon 30,7 ± 2 kW (obr. 18a). Chování zkušebního tělesa se hodnotí po dobu 20 minut. 

SBI test slouží k určení třídy reakce na oheň (A2-E) stavebních výrobků je popsaný v ČSN EN 

13823.  

Sledovány jsou následující parametry:  

- tepelný výkon; 

- vývin kouře; 

- boční šíření plamene; 

- odpadávající plamenně hořící kapky a částice [27]. 

Zkouška v ISO peci 

Požární zkouška v ISO peci (obr. 18b), jejíž průběh je popsán v ČSN EN ISO 1182 byla vyvinuta 

a je používána pro zkoušení ne zcela inertních stavebních výrobků, které při působení teplot okolo 

750 °C (po flashover) produkují omezené množství tepla a plamenů. Rozsah platnosti zkoušky byl 

omezen na zkoušení stejnorodých výrobků, případně na zkoušení podstatných složek 

nestejnorodých stavebních výrobků. Zkouší se minimálně 5 zkušebních vzorků, zdrojem tepla je 

elektrická topná spirála. Zkouška trvá maximálně 60 minut. Tato požární zkouška se využívá pro 
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klasifikaci stavebních výrobků do nehořlavých tříd reakce na oheň A1 nebo A2, je tedy vhodná 

zejména pro zkoušení tepelných izolací z MV. Trubka pece je žáruvzdorného materiálu,  

výšky = 150 ± 1 mm a vnitřního průměru = 75 ± 1 mm. Tloušťka stěny je 10 ± 1 mm. Zkušební 

těleso je válcového tvaru o objemu 76 ± 8 cm3, průměru 45 ± 2 mm a výšky 50 ± 3 mm.  

Pro vyjádření výsledků zkoušky se zaznamenává a vyhodnocuje:  

- úbytek hmotnosti;  

- plamenné hoření – zaznamenává se celková doba trvalého plamenného hoření; 

- nárůst teploty – zaznamenává se a vypočítává nárust teploty ΔT [28]. 

Zkouška v bombovém kalorimetru  

Zkouška v bombovém kalorimetru (obr. 18c), jež je přesně popsána v ČSN EN 1716, spočívá  

ve spalování homogenního vzorku nebo složky nehomogenního produktu. Zkouší  

se za standardizovaných podmínek – při konstantním objemu, za přítomnosti kyslíku. 

Z reprezentativního množství homogenního výrobku se odebírají zkušební vzorky o hmotnosti 

alespoň 50 g, a to na náhodných místech a napříč tloušťkou vzorku. Z nepodstatné složky 

nehomogenního výrobku se odebírají zkušební vzorky o hmotnosti alespoň 10 g. Vybrané vzorky 

se nadrtí, smísí s kyselinou benzoovou a následně zapálí. Výsledkem této malorozměrové zkoušky 

je spalné teplo zkoušených stavebních výrobků, ze kterého se dále stanoví třída reakce na oheň. 

Spalné teplo se za těchto podmínek počítá z pozorovaného nárustu teploty, s přihlédnutím  

ke ztrátám tepla a latentnímu teplu odpařování vody. Testují se minimálně tři zkušební vzorky, 

pokud jsou však naměřená minima a maxima výrazně odlišná, zkouší se další dva vzorky. Požární 

zkouška v bombovém kalorimetru slouží ke klasifikaci stavebních výrobků do nehořlavých třídy 

A1 nebo A2. I zde platí, že vzhledem k řešenému tématu je zkouška vhodná zejména pro zkoušení 

třídy reakce na oheň minerální vlny [29]. 

Zkouška malým zdrojem plamene 

Předmětem zkoušky popsané v ČSN EN ISO 11925-2 je stanovení zapálitelnosti a vznětlivosti 

stavebních výrobků při přímém působení malého plamene za nulového sálání na svisle umístěném 

zkušebním vzorku (obr. 18d). Rozměry zkušebních těles musí být maximálně  

250 ± 2 x 90 ± 2 x 60 mm. Zdrojem požáru je plynový hořák. Zkouška je využívána pro určení 

třídy reakce na oheň v rozmezí B-E, což v praxi znamená, že je vhodná například pro fasádní EPS, 

nebo konstrukční dřevo [30]. 
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a) b) 

  
c) d) 

obr. 18: a) SBI test; b) Zkouška v ISO peci; c) Zkouška v bombovém kalorimetru; d) Zkouška malým 

zdrojem plamene 

Zkouška v kónickém kalorimetru  

Zkouška v kónickém kalorimetru (obr. 19) není v běžné praxi využívána. Zkouška vystavuje 

zkoušený vzorek zvolené hodnotě hustoty tepelného toku [kW/m2] a snaží se ho zapálit. Princip 

spočívá v měření úbytku hmotnosti a dalších veličin během experimentu, pomocí kterých je 

následně dopočítávána rychlost uvolňování tepla (HRR) zkoušeného vzorku. Této metody získání 

dat o HRR stavebního výrobku bylo využito při tvorbě této práce, vykonaný experiment je popsán 

v kapitole 3. Během zkoušky jsou vzorky umisťovány do držáku přímo pod kónickým ohřívačem. 

Zápalná jiskra je umisťována přímo nad povrch vzorku, kde zapaluje hořlavé plyny unikající  

ze vzorku během ohřívání. Pokud dochází k celkovému vzplanutí zkoušeného vzorku, je zapalovač 

odsunut. Spaliny z hořícího vzorku zachycuje digestoř, nacházející se nad ohřívačem. Odběr 

vzorku plynů pro následnou analýzu je umístěn ve spalinovém potrubí stejně jako laserový 

paprsek, měřící optickou hustotu kouře. Nepostradatelným analyzátorem k vykonání zkoušky 

v kónickém kalorimetru je kyslíkový analyzátor. Další analyzátory slouží pouze jako dodatečné 

zařízení pro snížení nepřesnosti měření. Zkušební vzorky jsou o rozměrech 100 x 100 x 50 mm  

a jsou během zkoušky obaleny hliníkovou folií tak, aby byla pouze jedna strana zkušebního vzorku 

vystavena tepelnému toku ohřívače. Vzorky se standartně umisťují 25 mm pod zářič na váhy. 

Měřené veličiny závisí na způsobu zvolené metody měření, mezi nejspolehlivější patří metoda 

spotřebování kyslíku. Doba trvání zkoušky je 5–30 minut [32]. 
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obr. 19: Kónický kolorimetr a jeho příslušenství [33] 

 Zkoušky středního rozsahu (středněrozměrové)  

ČSN ISO 13785–1  

Z vět: „Tato část ISO 13785 specifikuje ověřovací metodu pro stanovení reakce na oheň výrobků 

a konstrukcí fasád nebo plášťů vystavených teplu od simulovaného venkovního požáru s plameny 

působícími přímo na fasádu. Je určena pro použití výrobci, aby se snížila nutnost zkoušení podle 

části 2 ISO 13785 tím, že se vyloučí systémy, které nevyhovují zkouškám uvedeným v této části ISO 

13785.“ uvedených v kapitole 1 této normy vyplývá, že smyslem ČSN 13785-1 je pouze vyloučení 

takových stavebních výrobků a fasádních systémů, které nemá smysl zkoušet dle ISO 13785-2. 

Naopak pozitivní výsledek dle zkoušky ČSN ISO 13785-1 nám nezaručí pozitivní výsledek  

Ve velkém měřítku dle ISO 13785-2. I přes výše zmíněná fakta se v ČR výsledek dle  

ČSN ISO 13785-1 považuje za vyhovující.  

Zkouška probíhá na vzorku ve tvaru písmene „L“. Hlavní rameno je dlouhé 1,2 m, vedlejší 

0,6 m. Výška zkušebního vzorku je 2,4 m. Zdrojem požáru je plynový hořák o výkonu  

100 kW a doba trvání zkoušky je 30 minut (obr. 20). Sledovanými parametry v průběhu zkoušky 

jsou:  

- čas vzniku, doba trvání a velikost plamenů; 

- teploty na vnějším povrchu v 5 různých výškových úrovních; 

- teploty uvnitř tepelného izolantu nebo vzduchové dutiny ve výšce 1,2 a 2,3 m;  

- poškození vzorku; 
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- tepelný tok měřený na povrchu zkušebního vzorku.  

Při zkoušce vzorku dle české národní přílohy (ČSN ISO 13785–1) je dáno jediné kritérium 

zkoušky a tím je, že průměrná teplota tří termočlánků uvnitř a tří termočlánků na povrchu ve výšce 

0,5 m od spodní hrany zkušebního tělesa může dosáhnout maximálně teploty 350 °C [1]. 

 
obr. 20: Průběh středněrozměrové požární zkoušky dle ČSN ISO 13785-1 (zdroj: fotoarchiv ČVUT) 

 Zkoušky velkého rozsahu (velkorozměrové)  

ISO 13785–2 

ISO 13785-2 je mezinárodní předpis velkorozoměrové zkoušky používané v rámci EU. Norma 

nedefinuje kritéria pro klasifikaci a vyhodnocení dat nashromážděných během zkoušky.  

Je používána také na Slovensku. I přesto, že stále ještě není tato zkušební metoda propojena  

se systémem norem používaných v ČR, proběhly na našem území nejméně dvě zkoušky dle tohoto 

předpisu. Jedním testem bylo ověření ETICS s fasádním expandovaným polystyrenem 

v kombinace se sníženým požárním pruhem z MV v nadpraží, druhé zkoušce byl podroben ETICS 

s tepelným izolantem Baumit Twinner (obr. 21), který kombinuje hořlavý EPS a nehořlavý 

minerální izolant.  

Vzorek je půdorysného tvaru písmene „L“. Hlavní stěna je 3,0 m dlouhá, kratší stěna je  

1,2 m dlouhá a na výšku mají obě shodně 5,7 m. Na hlavní stěně se nachází otvor  

2,0 x 1,2 m do zkušební komory, ve které je umístěn zdroj tepla. Ve fasádě se nenachází žádné 

další sekundární otvory. Místnost se zdrojem požáru je zděná, či betonová a měla by dosahovat 

objemu 20-100 m3. Jako zdroj paliva poslouží dřevěná hranice o hmotnosti 400 kg, případně 

alternativní palivo. Zkouška zabere přibližně 23–27 minut, kdy rostoucí fáze trvá 4-6 minut, dále 

následuje fáze maximálního výkonu a nakonec 4-6 minut dlouhá fáze chladnutí. Zkouška končí 

samovolným vyhasnutím paliva [34]. 
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obr. 21:Průběh velkorozměrové požární zkoušky dle ISO 13785–2 [35] 

 Srovnání velkorozměrových zkoušek v EU  

Velkorozměrové zkoušky by měly svojí celkovou konfigurací simulovat reálné podmínky během 

požáru fasádních systémů. Nejčastěji bývá zkoušen vnitřní kout fasády (nejnepříznivější místo 

z hlediska akumulace tepla) a proto bývají zkušební vzorky ve tvaru písmene „L“, stejně jako  

u ISO 13785-2. Velkorozměrové zkoušky se od středněrozměrových liší hlavně ve velikosti 

zkušebního vzorku a tepelným výkonem. V tab. 2 je uveden přehled používaných zkušebních 

norem v jednotlivých státech EU. Rozdílnosti ve zkušebních a klasifikačních normách 

jednotlivých zemí bývají často překážkou pro mezinárodní obchod a projektanty v oboru.  

tab. 2: Přehled velkorozměrových požárních zkoušek používaných v členských státech EU [34] 

Stát Název normy pro danou zkoušku 

Velká Británie, Irsko  BS 8414 

Německo, Švýcarsko DIN 4102-20 

ČR, Slovensko  ČSN ISO 13785–1; ISO 13785–2  

Švýcarsko, Lichtenštejnsko  Prüfbestimmung für Aussenwandbekleidungssysteme  

Francie LEPIR 2 

Maďarsko MSZ 14800–6 

Rakousko, Švýcarsko ONORM B 3800-5 

Dánsko, Norsko, Švédsko  SP Fire 105 

Finsko  Tekniikka opastaa 16 (Engineering guidance 16)  
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Velká Británie a Irsko  

Zkouška popsaná v normě BS 8414 (obr. 22) skládající se ze dvou částí je využívána na území 

Velké Británie a Irska. Geometricky je zkušební zařízení situováno do půdorysného tvaru písmene 

„L“. Hlavní křídlo zkušebního vzorku je výšky 8,0 m a šířky 2,6 m. Vedlejší křídlo je kolmo 

umístěno na křídlo hlavní a je vysoké 8 m, široké 1,5 m. Do fasády nejsou osazeny další otvory. 

Zkouška vzorku fasádního sytému s otvory je považována jako další test. Horní hrana spalovací 

komory se nachází ve výšce 2,0 m nad základnou, šířka spalovací komory je taktéž  

2,0 m. Půdorysně je hranice umístěna do středu spalovací komory. 

Jako zdroj tepla je navržena dřevěná hranice o hmotnosti 400 kg a rozměrech 1,5 x 1x 1 m. 

Použité trámky jsou o průřezu 50 x 50 mm a objemové hmotnosti 400-650 kg/m3. Celkový tepelný 

výkon uvolněný dřevěnou hranící je cca 4500 MJ za 30 minut. Maximální rychlost uvolňování 

tepla je cca 3 ± 0,5 MW. Po 30minutovém zahřívání vzorku následuje fáze vizuálního pozorování 

trvající dalších 30 minut. Sledovány jsou následující kritéria [34]:  

- Teplota plynů ve výšce 5 m nad úrovní základny vzorku nesmí být v prvních 15 minutách 

zkoušky vyšší než 600 °C nepřetržitě po dobu 30 sekund.  

- Teplota v jakékoliv hořlavé vrstvě, nebo dutině ve výšce 5 m nad úrovní základny nesmí 

být v prvních 15 minutách vyšší než 600 °C, a to nepřetržitě po dobu 30 sekund.  

 
obr. 22: Zkušební sestava požární zkoušky dle BS 8414 [26] 

Německo a Švýcarsko  

Požární zkouška DIN 4102-20 (obr. 23) je používaná na území Německa a Švýcarska. Zkušební 

sestava je půdorysného tvaru „L“ a dosahuje výšky 6,0 m. Hlavní křídlo je dlouhé 2,5 m, vedlejší 

1,5 m. Spalovací komora je 1,0 m dlouhá, 1,0 m vysoká a 0,8 m hluboká. Norma počítá s dvěma 

možnostmi zdroje požáru, a to s dřevěnou hranící, nebo plynovým hořákem. Dřevěná hranice  

by měla být o rozměrech 0,5 x 0,5 x 0,48 m o celkové hmotnosti 30 kg a z trámků o průřezu 40 x 

40 mm. Při této variantě se počítá s přívodem vzduchu 40 m³/h ze zadní strany spalovací komory. 

U varianty plynového hořáku je uvažován propan jako palivo. Zkouška trvá maximálně 60 minut, 

z čehož expozice trvá 20 minut a 40 minut pozorování. Sledovanými kritérii jsou [34]:  
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- Nad úroveň 3,5 m se kromě tavení, nebo spečení nesmí projevit spálení.  

- Teploty před nebo uvnitř vzorku nad úrovní 3,5 m nesmí překročit 500 °C.  

- Plamen nesmí dosáhnout vrcholu testovaného vzorku.  

- Nad úrovní 3,5 m se nesmí vyskytovat stálý plamen.  

- Odpadávající hořících částic horizontální číření plamene nesmí trvat déle než 90 sekund 

po vypnutí zdroje tepla. 

 
obr. 23: Zkušební sestava požární zkoušky dle DIN 4102-20 [36] 

Švýcarsko a Lichtenštejnsko  

Další ze zkoušek platných na území Švýcarska s platností i na území Lichtenštejnska je zkouška 

s označením „Prüfbestimmung für Aussenwandbekleidungssysteme“ (obr. 24). Geometricky  

se jedná o vzorek o výšce 8,3 m a délce 3,0 m bez vedlejšího křídla. Zdrojem tepla je hranice 

složená z dřevěných trámků o průřezu 40 x 40 mm a celkové hmotnosti 50 kg. Spalovací komora 

je umístěna do otevřené stěny, půdorysně je rozměrů 1,5 x 0,8 m, výška komory je 1,0 m. Zkouška 

by měla simulovat bytový požár, který otevřeným oknem zasahuje na vnější fasádu.  Celková doba 

trvání zkoušky je 40 minut [34]. 

 
obr. 24: Schéma požární zkoušky dle „Prüfbestimmung für Aussenwandbekleidungssysteme“ [37] 
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Rakousko a Švýcarsko 

Zkouška nesoucí označení ÖNORM B 3800-5 využívaná hlavně na území Rakouska a také 

Švýcarska, jež by svými rozměry zapadla spíše mezi zkoušky středněrozměrové. Zkouška 

simuluje bytový požár a sleduje výšku (podlaží), které plameny dosáhly. Dalšími sledovanými 

parametry jsou chování konstrukce a šíření plamenů požáru po povrchu fasády. Zkouška je vhodná 

pro kontaktní zateplovací systémy (ETICS) a provětrávané fasády. Geometricky je zkouška 

podobná zkoušce DIN 4102-20, jedná se tedy o zkušební vzorek půdorysného tvaru písmene „L“. 

Hlavní křídlo je dlouhé 3,5 m a vysoké 6,0 m. Vedlejší křídlo je široké 2,0 m a vysoké shodně 

6,0 m. Vzorek neobsahuje žádné další otvory [34]. 

Maďarsko  

Požární zkouška pod označením MSZ 14800-6 používaná v Maďarsku využívá zkušební vzorek 

bez vedlejšího křídla, který je dlouhý 4,4 m a vysoký 7,27 m. Zdrojem požáru jsou dřevěné palety 

o celkové hmotnosti 650 kg skládající se z trámků o průřezu 50 x 30 mm. Spalovací komora 

nabývá rozměrů 4,3 x 4,0 x 2,65 m a je opatřena otvorem o rozměrech 1,2 x 1,2 m. Ventilace je 

řízena manuálně a maximální doba trvání zkoušky je 45 minut.  

Zkouška celkově počítá se třemi variantami zkušební sestavy. První varianta zkouší 

provětrávanou hořlavou fasádu připevněnou na nehořlavou konstrukci. Druhá varianta uvažuje 

zkoušku fasádního systému s velkým množstvím otvorů, které jsou ve fasádě umístěné blízko  

u sebe. Třetí varianta je zaměřena na zkoušení inovativních a atypických řešení, které nejsou 

v požární bezpečnosti v současnosti běžné (například požární bariéry ve větrané dutině) [34]. 

Francie 

Lepir 2 je požární zkouška používaná na území Francie pro sledování chování fasádního systému 

s okny během působení požáru (obr. 25a). Geometricky se jedná pouze o hlavní stěnu délky 4,85 

m a výšky 7,05 m bez vedlejšího křídla. Vzorek je po výšce rozdělen na 3 NP, kde 1. a 2. NP jsou 

o výšce 2,5 m a poslední podlaží je snížené. Zdrojem tepla jsou dřevěné hranice (obr. 25b), které 

nabývají rozměrů 1,0 x 1,0 x 1,8 m a celkové váhy 600 kg. Dřevěné trámky by měly mít hustotu 

okolo 480 kg/m3 a vlhkost mezi 9 a 15 %. Zdroj tepla je umístěn do místnosti v 1. NP, která má 

rozměry 4,85 x 2,65 x 2,35 m. Do fasády v 1. NP jsou umístěny dva otvory bez zasklení o velikosti 

cca 1,0 x 1,5 m. Fasáda ve 2. NP je opatřena nikami rozměrů podobných otvorům v 1. NP. Niky 

mají simulovat okenní detaily (nadpraží, ostění apod.).  

Minimální doba trvání zkoušky je 30 minut, pro ETICS je doba trvání minimálně 60 minut. 

Měřeny jsou teploty v úrovni stropu nad 1. NP a také v nikách ve 2. NP.  Dále nesmí dojít 

k porušení fasády v úrovni stropu nad 2. NP (cca ve výšce 5,2 m) a plamen nesmí dosáhnout  

po atiku zkoušeného vzorku (cca do výšky 7,0 m) [34]. 
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a) b) 

obr. 25: Zkušební sestava požární zkoušky dle LEPIR 2 a) pohled z vnějšku; b) pohled zevnitř [38] 

Finsko  

Zkušební metodika nesoucí označení „Engineering guidance 16“ používaná na území Finska 

zkoumá požární bezpečnost a chování fasádních systémů využívajících hořlavý tepelný izolant. 

Tato zkouška ověřuje šíření plamenů požáru po povrchu a uvnitř konstrukce zkoumaného vzorku. 

Vzorek se skládá pouze z hlavního křídla, které by mělo být minimálně 4,0 m dlouhé  

a 8,0 m vysoké. V ploše fasády se nachází dva otvory o rozměrech 2,7 až 3,0 x 1,4 m, které jsou 

umístěny nad sebe do 2. a 3. NP. Spalovací komora je 2,2 m široká a 4,0 m vysoká. Palivem jsou 

dřevěné hranice a dřevěné desky připevněné ke stěnám spalovací komory. Požární zatížení musí 

být minimálně 5000 MJ (odpovídá 600 MJ/m2 podlahové plochy). Zkouška probíhá po dobu  

30 minut od proběhnutí flashover efektu [34]. 

Švédsko, Dánsko a Norsko  

Velkorozměrová požární zkouška využívaná ve Švédsku, Dánsku a Norsku je označená názvem 

SP FIRE 105. Zkušební vzorek nemá vedlejší křídlo, jedná se pouze o hlavní stěnu délky  

4,0 m a výšky 6,0 m. V testovacím vzorku jsou provedeny dva otvory o rozměrech  

1,5 x 1,2 m s výškovou polohou 1,5 a 4,2 m nad nadpražím spalovací komory. Spalovací komora 

nabývá šířky 3,0 m a výšky 0,7 m. Do spalovací komory je umístěn hořák, který je zdrojem tepla 

a požáru. Zdrojem paliva je vana s heptanem o obejmu 60 litrů. Doba zkoušky je 16–18 minut  

a hodnocenými kritérii jsou:  

- Teplota plynů měřená na římse; 

- Tepelný tok uprostřed otvoru v 1. NP (platí pro budovy nad 8 NP, zdravotnické zařízení 

apod.);  

- Výška plamene (plamen nesmí dosáhnout výše, než k parapetu otvoru ve 2. NP – tedy 

výše než 4,2 m);  

- Zda odpadávají kusy fasády, které by mohly ohrozit zasahující hasiče či evakuované 

osoby [34]. 
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2.5 Analýza současného vývoje jednotné evropské metodiky pro hodnocení 

chování fasád při požáru  

V současné době probíhá pod záštitou Evropské komise vývoj metodiky požárních zkoušek 

fasádních systémů. Cílem je poskytnutí jednotného zkušebního a klasifikačního předpisu pro 

stanovení požárních vlastností fasádních systémů. Metodika navrhovaná Evropskou komisí má za 

úkol sjednotit zkušebnictví fasádních systémů v EU do jedné zkoušky, kterou bude možné 

provádět ve dvou variantách. První varianta vychází z německé DIN 4102-20 a poskytla by 

velkorozměrovou požární zkoušku se středním účinkem požáru (obr. 26a). Druhou variantou by 

byla velkorozměrová požární zkouška s velkým účinkem požáru, která vychází z britské BS 8414 

(obr. 26b). Obecně sledovanými a posuzovanými kritérii jsou:  

- rychlost svislého a vodorovného šíření požáru; 

- odpadávající části fasády;  

- pozorování styku stropu spalovací komory s fasádním systémem;  

- délka jakéhokoliv nepřetržitého hoření vzorku;  

- doutnání.  

S využitelností navrhované metodiky se neuvažuje pro nakloněné fasádní systémy ani pro 

určení statické únosnosti zkoušeného fasádního systému. Počítá se s použitím u svislých fasádních 

systémů a jejich obkladů připevněných ke zkušební sestavě. Výčet typů fasádních systémů,  

u kterých se předpokládá použitelnost navrhované metodiky velkorozměrové požární zkoušky je 

následující:  

- kontaktní zateplovací systémy (ETICS);  

- systémy obkladů z kovových a kompozitních materiálů; 

- vysokotlaké laminátové fasádní a obkladové systémy; 

- strukturální izolační panelové systémy a systémy se sendvičovými panely;  

- lehké obvodové pláště (LOP);  

- větrané fasády;  

- dřevěné fasády;  

- bariéry odolné povětrnostním vlivům;  

- jednoplášťové stěny [34].  
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a) b) 

obr. 26: Schéma zkušební sestavy zkoušky a) se středním účinkem požáru;  

b) s velkým účinkem požáru [13] 

 Velkorozměrová požární zkouška se středním účinkem požáru  

Požární zkouška se středním účinkem požáru je založena na scénáři průběhu požáru po fázi 

flashover efektu. Metoda se soustředí na fasádní oblast dvou podlaží nad spalovací komorou. 

Expozice v oblasti nadpraží je velmi podobná expozici požáru v plně vybaveném pokoji.  

Zkušební sestava obsahuje hlavní křídlo a kolmo umístěné vedlejší křídlo. Hlavní křídlo 

obsahuje spalovací komoru se zdrojem požáru a okenní otvor (pokud zkouška nevyžaduje, otvor 

není do zkušební sestavy instalován). Hlavní křídlo dosahuje minimální šířky 3,5 m a výšky  

6,0 m od horní hrany spalovací komory. Vedlejší křídlo musí mít alespoň 1,5 m na šířku a musí 

dosahovat stejné výšky jako hlavní křídlo. 

Spalovací komora je široká 1,0 m, vysoká 1,0 m a hluboká 0,8 m. Umístěna by měla být 0,05 

± 0,01 m od styku hlavního a vedlejšího křídla. Spalovací komora by měla být umístěna nejméně 

0,2 m nad úrovní přilehlé podlahy (terénu). Zadní stěna spalovací komory obsahuje otvor  

o velikosti 0,3 x 0,3 m umístěný 0,35 m nad úroveň podlahy. Otvorem je vháněn vzduch o objemu 

400 ± 40 m3/h.  

Zdrojem požáru je dřevěná hranice umístěná na střed spalovací komory 0,1 m od vnějšího 

líce zkušební sestavy (obr. 28a). Dřevěná hranice je půdorysného tvaru čtverce o rozměrech 0,5 x 

0,5 m a je složena z na sebe kolmých vrstev řezaných hranolů vyrobených z měkkého dřeva  

o průřezu 40 x 40 mm. Objemová hmotnost dřeva použitého do dřevěné hranice je 475 ± 25 kg/m3 

a celková hmotnost hranice je 30 ± 1,5 kg.  

Měřícími zařízeními jsou vnitřní a vnější termočlánky. Všechny vnější termočlánky musí 

být umístěny 50 ± 5 mm před vnější líc zkušební sestavy. Pro zkoušku se středním účinkem požáru 

jsou termočlánky umístěny do horizontálních linií ve výšce 2,0, 3,5 a 5,9 m nad spalovací komoru 

a do vertikálních linií nacházejících se na okraji hlavního a vedlejšího křídla. Vertikální linie  
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na hlavním křídle se nachází 2,75 m od spoje obou křídel, linie na vedlejším křídle 1,45 m od spoje 

obou křídel (obr. 29a). Vnitřní termočlánky se umisťují do též vertikálních a horizontálních linií 

s výjimkou linie 2,0 m nad spalovací komorou. Vnitřní termočlánky jsou umisťovány doprostřed 

každé vrstvy nebo větrané dutiny s tloušťkou větší než 10 mm (obr. 27). 

Doba trvání zkoušky je 60 minut, přičemž po uplynutí prvních 4 minut se do spalovací 

komory začne vhánět vzduch pomocí ventilátoru a po 22 minutách dohořívá dřevěná hranice a je 

vypnut ventilátor. Konec zkoušky je v 60. minutě testu [34].  

 Velkorozměrová požární zkouška s velkým účinkem požáru  

Velkorozměrová požární zkouška s velkým účinkem požáru simuluje plně rozvinutý požár 

v místnosti (po fázi flashover efektu), který se okenním otvorem šíří do venkovního prostředí  

a vystavuje tak účinkům požáru fasádu z vnější strany.  

Zkušební sestava s velkým účinkem požáru se od sestavy se středním účinkem požáru liší 

pouze ve velikosti spalovací komory a v celkových rozměrech. Hlavní křídlo obsahuje spalovací 

komoru se zdrojem požáru a okenní otvor (pokud zkouška nevyžaduje, otvor není do zkušební 

sestavy instalován). Hlavní křídlo dosahuje minimální šířky 3,5 m a výšky 6,0 m od horní hrany 

spalovací komory. Vedlejší křídlo musí mít alespoň 1,5 m na šířku a musí dosahovat stejné výšky 

jako hlavní křídlo. 

Spalovací komora je široká 2,0 m, vysoká 2,0 m a hluboká 1,0 m. Umístěna by měla být 0,25 

± 0,01 m od styku hlavního a vedlejšího křídla. Spalovací komora neobsahuje žádný otvor pro 

ventilaci jako je tomu u zkoušky se středním rozměrem požáru.  

Zdrojem požáru je dřevěná hranice umístěná na střed spalovací komory 0,1 m od zadní stěny 

spalovací komory (obr. 28b). Dřevěná hranice je obdélníkového půdorysu o rozměrech 1,5 x 1,0 

m a dosahuje výšky 1,0 m. Dřevěná hranice by měla být umístěna nejméně 0,4 ± 0,05 m nad úrovní 

přilehlé podlahy (terénu). Hranice je složena z na sebe kolmých vrstev řezaných hranolů 

vyrobených z měkkého dřeva. Objemová hmotnost dřeva použitého do dřevěné hranice je  

od 400 do 650 kg/m3. Celkové teplo uvolněné hranicí je cca 4500 MJ.  

Měřícími zařízeními jsou stejně jako u zkoušky se středním účinkem požáru vnitřní a vnější 

termočlánky. Všechny vnější termočlánky musí být umístěny 50 ± 5 mm před vnější líc zkušební 

sestavy. Pro zkoušku s velkým účinkem požáru jsou termočlánky umístěny do horizontálních linií 

ve výšce 2,0, 4,5 a 5,9 m nad spalovací komoru a do vertikálních linií nacházejících se na okraji 

hlavního a vedlejšího křídla. Vertikální linie na hlavním křídle se nachází 2,75 m od spoje obou 

křídel, linie na vedlejším křídle 1,45 m od spoje obou křídel (obr. 29b). Vnitřní termočlánky  

se umisťují do též vertikálních a horizontálních linií s výjimkou linie 2,0 m nad spalovací 

komorou. Vnitřní termočlánky jsou umisťovány doprostřed každé vrstvy nebo větrané dutiny 

s tloušťkou větší než 10 mm (obr. 27). 
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Doba trvání zkoušky je 60 minut, dřevěná hranice po 30. minutě dohořívá a následuje 

pozorování. V 60 minutě je konec zkoušky [34]. 

 

1) neexponovaný líc zkušební sestavy; 

2) vnitřní termočlánek umístěný do středu 

větrané dutiny;  

3) vnitřní termočlánek umístěný do středu 

tepelné izolační vrstvy o šířce > 10 mm; 

4) vnější termočlánek; 

5) exponovaný líc zkušební sestavy (zkušebního 

vzorku). 

obr. 27: Umístění vnitřních a vnějších termočlánků [34] 

 

a) 

 

b) 

obr. 28: Umístění zdroje požáru v komoře a) se středním účinkem požáru;  

b) s velkým účinkem požáru [34] 
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a) b) 

obr. 29: Rozmístění termočlánku na zkušební sestavě u zkoušky: a) se středním účinkem požáru; 

 b) s velkým účinkem požáru [34] 

 Hodnoty sledovaných kritérií  

Pro vertikální šíření požáru se zaznamenávají maximální nárusty teplot termočlánků ve výšce 3,5 

a 5,9 m pro zkoušku se středním účinkem požáru a 4,5 a 5,9 m pro zkoušku s velkým účinkem 

požáru v intervalech 30 sekund po dobu 60 minut.  

Pro vertikální šíření požáru se zaznamenávají maximální nárůsty teplot termočlánků ve 

svislé linii 2,75 m od spoje obou křídel na hlavním křídle a 1,45 m od spoje obou křídel na 

vedlejším křídle pro oba scénáře zkoušky v intervalech 30 sekund po dobu 60 minut.  

Padající části zahrnují veškerý pevný nebo kapalný materiál padající ze zkušebního vzorku. 

Technika měření prozatím není dostupná, proto jsou padající části hodnoceny prozatím jen 

vizuálním pozorováním. Obecným kritériem je, že padající části nesmí být rizikem pro evakuaci 

osob, záchranáře a zasahující hasiče. Stanovovány jsou následující parametry:  

- Hmotnost padajících částí;  

- velikost padajících částí;  

- počet kapek roztaveného materiálu ze zkušebního vzorku, které hoří i na podlaze;  

- maximální plocha každého místa s hořícím materiálem; 

- doba hoření materiálu. 
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Spoj stropu komory s fasádním systémem je hodnocen dle maximálního nárůstu teploty 

naměřeného pomocí termočlánků umístěných do oblasti spoje. Doutnání je hodnoceno dle 

naměřené maximální teploty pomocí termočlánku umístěného na zkušební sestavu po dobu 6 

hodin od skončení zkoušky [34]. 

2.6 Související uskutečněné zkoušky v řešené oblasti  

 Zkouška dřevovláknité desky v kónickém kalorimetru  

Malorozměrová požární zkouška podle ISO 5660 v kónickém kalorimetru proběhla v roce 2017. 

Zkoušeny byly vzorky omítnuté dřevovláknité izolační desky. Důvodem zkoušky byla snaha  

o klasifikaci obvodové stěny jako požárně uzavřené, resp. částečně otevřené požární plochy 

alternativní metodou, která pro tyto účely není využívána. Zkouška probíhala v rámci 

experimentální části diplomové práce [33]. 

Pro provedení zkoušky bylo vyrobeno 6 vzorků o velikosti 100 x 100 mm a celkové tloušťce 

25 mm (obr. 30a). Každý vzorek byl složen ze 2 vrstev, kde první vrstvou byla dřevovláknitá deska 

třídy reakce na oheň E tl. 20 mm a druhou vrstvou byla tenkovrstvá omítka na cementové bázi  

se sklotextilní mřížkou o celkové tl. 5 mm (obr. 30b). Pro zkoušku vzorků z dřevovláknité desky 

byla zvolena hodnota hustoty tepelného toku 50 kW/m2. 

  
a) b) 

obr. 30: a) Schématický řez zkušebním vzorkem; b) pohled na exponovaný povrch zkušebního vzorku [33] 

Při vystavení vzorků hustotě tepelného toku 50 kW/m2 (obr. 31a) začaly vzorky hořet  

po 9. minutě od začátku zkoušky. Rychlost uvolňování tepla byla vyšší než 15 kW/m2 a zároveň 

nepřekročila hodnotu 60 kW/m2. Díky tomuto zjištění lze skladbu klasifikovat jako částečně 

požárně otevřenou plochu. Po závěrečné prohlídce ohořelých vzorku nebyly patné trhliny v omítce 

(obr. 31b) [33]. 



Kapitola 2: Stav poznání v řešené oblasti ____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

37 

 

  
a) b) 

obr. 31: a) Vzorek během zkoušky kónickým kalorimetrem; 

b) vzorek po zkoušce v kónickém kalorimetru [33] 

 Požární zkouška provětrávaného fasádního systému  

Požární zkouška založená na systému zkoušky středního rozměru dle ČSN ISO 13785-1 proběhla 

v prosinci roku 2018 v požární laboratoři Univerzitního centra energeticky efektivních budov 

(UCEEB) ČVUT v Praze. Série požárních zkoušek vznikla jako součást diplomové práce  

[39] za spolupráce a podpory společnosti Ruukki CZ s.r.o a Asociace výrobců minerální izolace 

z.s. s tím, že měla upozornit na problematiku chování fasádních systémů při požáru. Provedené 

zkoušky proběhly v prostoru Room Corner Testu, přímo pod odtahovým zvonem.  

Zkoušce byly podrobeny celkem 3 vzorky, jejichž konstrukce byla pro všechny 3 případy 

stejná, a které se lišily rozdílným typem obkladu. Vzorek 01 (referenční) byl zakryt plechem  

Cor-Ten tl. 1,5 mm třídy reakce na oheň A1. Vzorek 02 (obr. 32a) byl obložen sendvičovými 

kompozitními panely typu „bond“, které se skládaly ze dvou hliníkových plechů, mezi kterými 

bylo PE jádro obsahující retardéry hoření a vykazující třídu reakce na oheň B-s1,d0. Vzorek 03 

(obr. 32b) měl obklad z dřevoštěpkových OSB desek tl. 22 mm a třídy reakce na oheň D. Zkoušený 

vzorek se tedy sestával z minerální izolace ISOVER UNI tl. 100 mm zakryté spodním krycím 

plechem a z nosného roštu společnosti Ruukki, který zároveň vymezoval větranou dutinu. Pískový 

propanový hořák, který zahříval každý vzorek po dobu 30 minut konstantním tepelným tokem  

o výkonu 100 kW po vzoru ČSN ISO 13785-1 byl umístěn 250 mm pod spodní líc sestavy.  
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a) b) c) 

obr. 32: a) Vzorek 01 opatřený plechem Cor-Ten (A1); b) Vzorek 02 opatřený obkladem typu „bond“ 

(B-s1,d0); c) Vzorek 03 opatřený OSB deskou (D-s2,d0) [39] 

Závěrem z provedeného experimentu je stanovení dvou hlavní faktorů rozvoje požáru  

u větraných fasád. Prvním faktorem je větraná dutina, ve které mohou při požáru vznikat velmi 

vysoké teploty, které výrazně převyšují teploty vzplanutí většiny stavebních materiálů (teploty 

v dutině dosahovaly maximálních hodnot okolo 1200 °C). Větraná dutina navíc poskytuje prostor 

pro rozšíření požáru pomocí komínového efektu. Díky obkladu navíc vzniká komplikace při 

likvidaci požáru vzhledem k přístupu hasební látky a lokalizaci ohnisek požáru v dutině. Druhým 

faktorem jsou požární vlastnosti materiálů, které jsou použity jako vnější opláštění fasádního 

systému. Jako velmi rizikový se ukázal kompozitní panel s polymerním retardovaným jádrem typu 

„bond“, který při účinku vysokých teplot a plamenů začal ztrácet celistvost a ve formě horkých 

hořících kapek začal odkapávat. Tento jev může způsobit komplikace při požárním zásahu u hořící 

fasády. Panel navíc šířil požár po vnějším povrchu, což požáru poskytuje další trasu k šíření. 

Oproti tomu OSB panel svým zuhelnatěním na vnitřním povrchu vytvořil bariéru pro přenos 

požáru na vnější stranu, díky čemuž se požár šířil pouze větranou dutinou (kde byly naměřeny 

teploty okolo 1227 °C), a nikoliv po vnějším povrchu [39].  

Obklad typu „bond“, podrobený zkoušce v diplomové práci [39], se stal předmětem dalšího 

požárního experimentu, který je popsán v kapitole 3. Tím na zmíněnou práci tvořená diplomová 

práce navazuje.  
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3 Zkouška „bondového“ obkladu v kónickém kalorimetru  

Experiment zahrnující 5 vzorků obkladu s jednotným materiálem se konal dne 12. 11. 2020 

v požární laboratoři Technického ústavu požární ochrany (TÚPO HZS ČR) v Praze 4 – 

Modřanech. V rámci diplomové práce proběhla zkouška dle ISO 5660-1 v kónickém kalorimetru 

na vzorcích sendvičových obkladů typu „bond“ s jádrem obsahující retardéry hoření, které se 

používají především jako vnější obklad u větraných fasádních systémů. Jedná se o ten samý 

vzorek, který byl použit a popsán v kapitole 2.6.2. Důvodem realizace požární zkoušky bylo 

získání dat o rychlosti uvolňování tepla (HRR) obkladu v podmínkách požáru pro následné použití 

do výpočetního modelu FDS. Vzhled obkladu a jeho vrstvy je znázorněn na obr. 33. 

 

1) povrchová vrstva – plech; 

2) PE jádro. 

obr. 33: Vzhled a vrstvy bondového obkladu  

3.1 Zkušební vzorky 

Pro účel zkoušky bylo připraveno 5 vzorků o velikosti 100 x 100 mm a celkové tloušťce  

4,2 mm (obr. 34a). Vzorky se skládají z jádra a dvou vnějších vrstev. Vnější vrstvu tvoří hliníkový 

plech tl. 0,5 mm opatřený barevným nátěrem. Jádro z polyetylénu s retardéry hoření tloušťce  

3,2 mm vykazující třídu reakce na oheň B-s1, d0 tvoří vrstvu vnitřní. Neexponované strany (boční  

a zadní) některých zkoušených vzorků byly opatřeny hliníkovou fólií (obr. 34b). Bondové desky 

jsou používány především jako vnější obklad u větraných fasádních systémů.  

 

 
a) b) 

obr. 34: a) vzorky určené k požární zkoušce; b) boční strany vzorku opatřené hliníkovou folií 
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3.2 Průběh zkoušky  

Požární zkouška proběhla na kónickém kalorimetru (viz kapitolu 2.4.1 a obr. 35a). Experiment 

proběhl pod odborným vedením Ing. Václava Vystrčila. Pro správnou funkčnost zkušebního 

zařízení byly provedeny následující kalibrační procesy:  

- kalibrace váhy na nulovou hodnotu;  

- kalibrace analyzátoru kyslíku na koncentraci 20,95 %;  

- aktivace jednotky pro sběr dat;  

- příprava vzorku ke zkoušce (obalení hliníkovou fólií, vložení do zkušebního rámečku).  

Kónickému zářiči (obr. 35 b) byla dále nastavena na hustotu tepelného toku dopadajícího  

na povrch vzorku na hodnotu 35 kW/m2, která je v souladu s ISO 5660-1.  

 

 

a) b) 

obr. 35: a) Kónický kalorimetr v TÚPO HZS ČR; b) kónický zářič, držák vzorku a váhy  

Vzorek 1  

Vzorek 1 byl pro napodobení podmínek fasádního požáru umístěn do přístroje s kónickým zářičem 

ve vertikální poloze (obr. 36a). Vzorek 1 byl v souladu s ISO 5660-1 vložen do upevňovacího 

rámečku, z přední strany přitlačen mřížkou a ze zadní strany minerální vlnou (obr. 36b). Následně 

byl vzorek vystaven hustotě tepelného toku 35 kW/m2. Během zkoušky nedošlo ke vzplanutí  
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ani odhoření barvy nátěru obkladu jako u vzorků následujících. Po celou dobu zkoušky nedošlo 

k jakémukoliv hoření nebo nárůstu hodnoty rychlosti uvolňování tepla, a proto byla  

po 20 minutách zkouška prvního vzorku ukončena. Při zkoušce došlo k hmotnostnímu úbytku cca 

11,5 g. Neočekávané výsledky zkoušky byly přisouzeny hlavně umístění vzorku do upevňovacího 

rámečku, kdy okraje rámečku znemožnili dopad tepelného toku na okrajové části obkladu.  

 
 

a)  b)  

obr. 36: vzorek 1: a) ve vertikální poloze během zkoušky v kónickém kalorimetru; b) před zkouškou 

v upevňovacím rámečku 

Vzorek 2 

Vzorek 2 byl vzhledem k výsledkům vzorku 1 vložen do upevňovacího rámečku bez přední mřížky 

(obr. 37). Přední mřížka byla odstraněna, aby byl vzorek 2 blíže ke zdroji tepla, a aby mřížka 

nestínila a nebránila tak dopadu tepelného toku na povrch zkoušeného vzorku. Zbylé parametry 

zůstaly stejné, jako u zkoušky vzorku 1. Po 20 minutách zkoušky byla i tato zkouška ukončena 

bez známek vzplanutí a s hmotnostním úbytkem cca 9,0 g. Odebráním mřížky se ve výsledku ještě 

více utěsnila spára mezi upevňovacím rámečkem zkoušeným vzorkem, což ve výsledku 

znamenalo pokles hmotnostního úbytku a dalších měřených hodnot (tab. 3) oproti vzorku 1. 

 
obr. 37: Vložení vzorku 2 do upevňovacího rámečku bez přední mřížky 
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Vzorek 3 

S ohledem na výsledky předchozích experimentů byl vzorek 3 umístěn pod kónický zářič  

ve vodorovné poloze. Hustota tepelného toku byla z 35 kW/m2 zvýšena na hodnotu 50 kW/m2. 

Vzorek navíc nebyl umístěn do upevňovacího rámečku, ale pouze na vrstvu minerální vaty a bez 

hliníkové folie (obr. 38). Po 85. sekundě testu došlo ke vzplanutí povrchu, plamen však  

po odhoření nátěru obkladu uhasl. Po odhoření nátěru došlo vzhledem k nárustu teplot k tavení 

izolačního jádra obkladu a následném sklouznutí krycího plechu. Při následném pokusu o vrácení 

jiskry došlo ke kolizi se zkoušeným vzorkem a jeho následnému pádu z podstavce. Ke kolizi došlo 

vlivem nafouknutí izolačního jádra za vysoké teploty, čímž se zvětšila jeho tloušťka, což vedlo  

ke ztrátě volného prostoru mezi jiskrou a vzorkem. Zkouška proto byla ukončena v čase 2,5 minut 

a s hmotnostním úbytkem cca 2,0 g.  

 
obr. 38: Umístění vzorku 3 do kónického kalorimetru 

Vzorek 4 

Vzorek 4 byl pod kónický zahřívač umístěn za stejných podmínek, jako vzorek 3. Jediným 

rozdílným parametrem byla vzdálenost od kónického ohřívače, která se nepatrně zvětšila kvůli 

možnosti zpětného vrácení jiskry nad zahřívaný vzorek. Po 2 minutách ohřívání došlo k vzplanutí 

povrchu a odhoření nátěru stejně jako u vzorku 3. Ve 3 minutě odpadl krycí plech (obr. 39a)  

a následně došlo k druhému vzplanutí a odhoření PE jádra (obr. 39b). Nejvyšší zaznamenaná 

rychlost uvolňování tepla se pohybovala okolo hodnoty 268,5 kW/m2 v 9. minutě. Celkový 

hmotnostní úbytek činil zhruba 26,2 g (hmotnost odpadlého plechu zde není započítána). Zkouška 

byla ukončena po zhasnutí plamene, které nastalo ve 12 minutě.  
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a) b) 

obr. 39: Vzorek 4 a) během požární zkoušky; b) po požární zkoušce 

Vzorek 5 

Parametry zkoušky pro vzorek 5 byly identické jako u zkoušky vzorku 4. Po 1,5 minutě došlo 

k vzplanutí a odhoření nátěru během následujících 30 sekund. Krátce po 2. minutě zkoušky odpadl 

krycí plech a stejně jako u vzorku 4 došlo k druhému vzplanutí. Po necelých 10 minutách plamen 

zhasl a zkouška skončila. Nejvyšší zaznamenaná rychlost uvolňování tepla činila 323 kW/m2  

a celkový hmotnostní úbytek byl 26,0 g (hmotnost odpadlého plechu zde není započítána).   

3.3 Souhrn získaných výsledků 

Průběh zkoušek jednotlivých vzorků bude shrnut pomocí dat získaných z kónického kalorimetru. 

Základní přehled naměřených dat uvádí tab. 3. Detailnějšímu rozboru budou dále podrobeny 

průběhy hmotnostních úbytků a rychlostí uvolňování tepla. Vzhledem ke specifickým průběhům 

zkoušek vzorků 1, 2 a 3 budou dále hodnoceny pouze data těchto veličin vzorků 4 a 5.  

tab. 3: Celkové výsledky zkoušky  

Veličina Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 

mstart [g] 77,38 76,65 76,80 76,85 76,74 

mend[g] 65,88 67,65 74,80 36,73 36,42 

mstart-mend [g] 11,50 9,00 2,00 40,12 40,32 

ms-e[g/(m2 s)] 1,33 1,03 0 10,88 12,65 

ttotal [s] 1290 1185 155 815 590 

tign [s] - - 90 144 85 

THR[MJ/m2] 1,66 0,86 1,47 60,49 61,65 

HRRmax [kW/m2] 4,21 3,42 85,32 268,73 323,60 

Legenda: mstart = počáteční hmotnost; mend = koncová hmotnost; ms-e = průměrná rychlost 

úbytku hmotnosti; mstart-mend = celkový hmotnostní úbytek (započítává i hmotnost 

odpadlých plechů); ttotal = celková doba trvání zkoušky; tign = čas do vzplanutí 

vzorku; THR = celkové uvolněné teplo; HRRmax = maximální rychlost 

uvolňování tepla;  

 Rychlost uvolňování tepla 

Vzhledem ke specifickým a neočekávaným průběhům zkoušek budou v této kapitole porovnány 

pouze rychlosti uvolňování tepla vzorků 4 a 5, které jsou patrné z grafu na obr. 40.  
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obr. 40: Průběhrychlosti uvolňování tepla vzorků 4 a 5 během zkoušky 

Z obou křivek je patrný nárůst mezi první a třetí minutou, kdy došlo ke vzplanutí a odhoření 

barevného povrchu vzorků. Díky zvýšeným teplotám došlo k natavení a nadouvání 

polyetylenového jádra vzorků a postupnému sklouzávání krycího plechu. Po následném odpadnutí 

krycího plechu došlo k přímému vystavení jádra tepelnému toku kónického zářiče a následnému 

vzplanutí. U obou vzorků došlo k dosažení dvou vrcholů křivek z grafu na obr. 40. U vzorku 4 

došlo k prvnímu vrcholu v čase t = 4,41 minut a dosahoval hodnoty cca 268 kW/m2. U vzorku 5 

došlo k prvnímu vrcholu již v čase t = 2,91 minut a dosahoval hodnoty cca 324 kW/m2. Křivka 

obou vzorků následně klesla k hodnotám okolo 150 kW/m2, kde se držela po dobu cca 3–4 minuty. 

U vzorku 4 navíc nastává propad k hodnotám okolo 75 kW/m2, a to mezi 7.–8. minutou. Vlivem 

odhořívání zuhelnatěné vrstvy a následnému přístupu kyslíku ke spodní nezuhelnatělé vrstvě jádra 

nastává u obou vzorků druhý vrchol, který u vzorku 4 dosahuje v čase t = 8,75 minut hodnoty cca 

269 kW/m2. U vzorku 5 nastává druhý vrchol v čase t = 6,75 minut a dosahuje hodnoty cca  

270 kW/m2. Vzorek 4 dohořívá na počátku 12. minuty, vzorek 5 na začátku 10. minuty. Oba 

vrcholy křivky vzorků 4 a 5 měly srovnatelné hodnoty, v případě druhého vrcholu téměř identické. 

Rozdílné časy nastalých extrémů a celkové délky zkoušky jsou dané rozdílnou dobou vzplanutí 

nátěru obkladu, a také rozdílným časem mezi vzplanutím nátěru a prvním vrcholem křivky, což je 

dobře patrné z grafu na obr. 40. 

 Úbytek hmotnosti  

Vzhledem ke specifickým a neočekávaným průběhům zkoušek budou v této kapitole porovnány 

pouze úbytky hmotností vzorků 4 a 5, které jsou patrné z grafu na obr. 41.  

 
obr. 41: Graf průběhu úbytku hmotností vzorků 4 a 5 během zkoušky  
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Obě křivky úbytku hmotnosti od počátku měření pozvolna klesají až do okamžiku, kdy  

se uvolní krycí plechy, které postupně sklouzávají, až úplně odpadnou (místa odpadnutí vyznačeny 

na křivkách grafu na obr. 41). Doba odpadnutí krycích plechů kopíruje průběh křivky rychlosti 

uvolňování tepla – u vzorku 5 dochází dříve ke vzplanutí a odhoření nátěru, díky čemuž se dříve 

nataví polyetylenové jádro, po kterém krycí plech sklouzává a následně odpadne. Po odpadnutí 

krycích plechů jsou jádra vzorků vystavena přímému záření kónického zářiče, což se na křivce 

úbytku hmotnosti projevuje strmějším a rovnoměrným poklesem křivky až do fáze zhruba 2 minut 

před koncem testu. V této době křivky přestanou klesat a mají konstantní průběh až do úplného 

konce zkoušky.  

 Závěr  

K uskutečnění malorozměrové požární zkoušky bylo použito 5 vzorků „bondového“ obkladu s  

PE jádrem obsahujícím retardéry hoření třídy reakce na oheň B-s1, d0. Důvodem zkoušky bylo 

získání dat o HRR stavebního výrobku pro následné použití do programu FDS ve výpočetní části 

této práce. Dalším důvodem bylo poznání a pozorování chování kompozitu při vystavení 

tepelnému toku.  

První dva vzorky byly vystaveny tepelnému toku 35 kW/m2 ve vertikální poloze, přičemž 

nedošlo ke vzplanutí. Další tři vzorky byly vystaveny tepelnému toku 50 kW/m2 v horizontální 

poloze, ve které došlo ke vzplanutí vzorků, odpadnutí krycího plechu a v případě vzorku 4 a 5  

i k odhoření PE jádra.  

Ohrožením pro unikající osoby, nebo zasahující hasiče by v případě reálného požáru mohly 

být odpadávající krycí plechy obkladů, a to hlavně v případě nekontaktního připevnění výrobku 

ke konstrukci (například lepením). Překážkou během experimentu bylo problematické chování 

vzorků, z čeho plyne neucelenost naměřených dat. Namísto naměřených dat proto budou 

v následujícím CFD modelu využita data jiného hořlavého materiálu (OSB).  
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4 Matematické CFD modely velkorozměrové požární zkoušky 

Ve výpočetní části budou sestaveny tři matematické CFD modely velkorozměrové požární 

zkoušky v souladu s předpisem popsaným v kapitole 2.5. Modely jsou sestaveny pro sledování, 

hodnocení a vzájemné porovnání fasádního systému bez větrané dutiny, s větranou dutinou  

a nehořlavým obkladem a s dutinou a hořlavým obkladem v podmínkách požáru. V modelech není 

aplikována tepelně izolační vrstva fasády. Smyslem této kapitoly je poskytnout základní pohled 

na chování fasádních systémů s přítomností, či absencí větrané dutiny v kombinaci s hořlavostí 

zvoleného obkladu. Matematické modely jsou řešeny pomocí programu FDS (Fire Dynamics 

Simulator, verze 6.7.4), který je založen na algoritmech výpočtového proudění tekutin.  

Pro zobrazení grafických výstupů byl použit program Smokeview 6.7.14 [40]. 

4.1 Zdroj požáru 

Zdrojem požáru v případě velkorozměrové požární zkoušky dle kapitoly 2.5 je hranice skládající 

se ze dřeva o předepsaných vlastnostech a o rozměrech 1,5 x 1,0 x 1,0 m s celkovou hmotností cca 

400 kg. Zdroj tepla byl do programu definován jako krychle předepsaných rozměrů, které byl 

přidělen validovaný průběh HRR převzatý z literatury [41]. Převzatý zdroj tepla je měřen při 

volném hoření, což znamená bez vlivu spalovací komory. Vzhledem k možnosti redukce HRR 

vlivem komory byly v programu FDS modelovány dvě varianty hořící hranice ((obr. 42a), (obr. 

42b) pro ověření vlivu komory na HRR. Výsledkem modelace jsou grafy patrné z obr. 43, kde je 

patrný rozdíl v HRR jednotlivých hranic. Zatímco křivky volně hořící hranice a hranice převzaté 

ve svých maximech dosahují podobných hodnot a liší se pouze v počáteční fázi rozvoje požáru, 

křivka hořící hranice ve spalovací komoře dosahuje maximálních hodnot přibližně o 500 kW 

menších. Tato skutečnost se dá vysvětlit omezeným přístupem kyslíku do spalovací komory,  

což má za následek tento efekt. V předpisu popsaném v kapitole 2.5 je uvedeno,  

že pro velkorozměrovou požární zkoušku je potřeba zdroj požáru o výkonu 3±0,5 MW, což křivka 

rychlosti uvolňování tepla hranice hořící v komoře splňuje, a je proto možné ji použít  

při výpočtech v programu FDS.  

  
a) b) 

obr. 42: Vizualizace z programu Smokeview – hranice hořící a) volně v prostoru; b) ve spalovací komoře  
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obr. 43 Rychlost uvolňování tepla dřevěné hranice z: převzatého zdroje[41]; v komoře; volně v prostoru 

4.2 Výpočetní síť  

Všechny řešené CFD modely určené pro výpočet v programu FDS byly rozděleny do stejného 

počtu výpočetních sítí tak, aby velikost a počet kontrolních objemů (buněk) co nejvhodněji 

odpovídal geometrii každého modelu a aby byl výpočet co nejméně náročný na použitou výpočetní 

techniku.  

 
obr. 44:Schéma rozdělení do oblastí dle velikosti kontrolního objemu a schéma  

Ze schématu na obr. 44 je vidět, že je každý CFD model rozdělen na 3 výpočetní oblasti, 

které se liší velikostí kontrolních objemů. Oblast čtvercovité šrafy nacházející se v prostoru před 

zkušební sestavou obsahuje 61 560 kontrolních objemů o velikosti 0,1 x 0,1 x 0,1 m. Oblast 

čerchované šrafy vyznačující prostor spalovací komory obsahuje kontrolní objemy o velikosti  

0,05 x 0,05 x 0,05 m, kterých se zde nachází 38 720. Oblast šrafy s dvěma čarami vedle sebe 

vyznačuje oblast před hlavním a vedlejším křídlem zkušební sestavy. Obsahuje buňky o velikosti 



Kapitola 4: Matematické CFD modely velkorozměrové požární zkoušky ____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

48 

 

0,025 x 0,025 x 0,025 m, kterých se zde nachází 322 560. Tato oblast dosahuje šířky  

0,1 m ve směru od křídel zkušební sestavy tak, aby se do ní vešly na šířku 4 kontrolní objemy 

z důvodu následného umístění předsazené konstrukce a větrané dutiny. Celkový počet kontrolních 

buněk je 422 840, což je z hlediska nároků na výpočetní kapacitu velmi vysoké číslo. Vzhledem 

k možnosti puštění a značného urychlení výpočtu na vysokovýkonném počítači na Technickém 

ústavu požární ochrany (TÚPO HZS ČR) byl prostor následně rozdělen do 72 výpočetních sítí tak, 

aby byl celkový počet buněk, co nejrovnoměrněji rozdělen. I tak se z důvodu náročného výpočtu 

nepodařilo dokončit výpočty modelů s dutinou do úplného konce. Model s větranou dutinou  

a nehořlavým obkladem doběhl do výpočetního času cca 1550 sekund, model s větranou dutinou 

a hořlavým obkladem doběhl do výpočetního času cca 1800 sekund. 

4.3 Měřící zařízení  

První měřenou veličinou je teplota plynů 50 mm před vnějších povrchem fasády, nebo uprostřed 

šířky větrané dutiny. Další měřenou veličinou je hustota tepelného toku zachycená radiometry 

umístěných do stejné pozice jako termočlánky. Poslední měřenou veličinou je rychlost proudění 

plynů před fasádou nebo v dutině. Rychlost proudění plynů je měřena pomocí rychlostních sond, 

které jsou umístěny do stejného místa jako předchozí zmíněná zařízení. Poloha měřících zařízení 

odpovídá předpisu, který je popsán v kapitole 2.5 a je patrná z obr. 45. Dále jsou nadefinovány 

isoplochy ukazující rozložení teplot v prostoru. 

  
a) b) 

obr. 45: Rozmístění měřících zařízení dle předpisu popsaného v kapitole 2.5 na: a) vedlejším křídle; 

b) hlavním křídle 



Kapitola 4: Matematické CFD modely velkorozměrové požární zkoušky ____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

49 

 

4.4 Referenční CFD model velkorozměrové zkoušky fasády s nehořlavým 

povrchem bez větrané dutiny 

Zkušební sestava referenčního modelu je tvořena nehořlavým materiálem. Smyslem referenčního 

modelu je poskytnutí dat pro následné porovnání s modelem, který je opatřen větranou dutinou. 

Na základě tohoto porovnání je následně popsán vliv větrané dutiny na měřené veličiny.  

 Geometrie sestavy a použitý materiál  

Geometrické uspořádání a rozměry zkušební sestavy jsou řešeny dle předpisu popsaného 

v kapitole 2.5 a jsou patrné ze schématu na (obr. 46). Zkušební sestava se sestává z hlavního  

a vedlejšího křídla. Hlavní křídlo dosahuje šířky 3,5 m a výšky 8,0 m, vedlejší křídlo má na šířku 

1,5 m a dosahuje stejné výšky jako křídlo hlavní. Spalovací komora, která je umístěna na hlavním 

křídle 0,2 m od spoje obou křídel je 2,1 m široká, 2,0 m vysoká a 1,1 m hluboká.  

 
obr. 46: Vzhled a geometrické řešení referenční sestavy 

Použitý materiál pro referenční model bez dutiny je beton. Tepelně technické vlastnosti 

použitého materiálu, které jsou definovány s konstantními průběhy v čase a teplotě, jsou uvedeny 

v tab. 4. 

tab. 4: Vlastnosti použitého materiálu v referenčním modelu bez dutiny 

Materiál  d [m] c [J/(kg K)] λ [W/(m K)] ρ [kg/m3] 

Beton 0,2 1020 1,3 2300 

 Diskuse získaných výsledků  

Způsob měření sledovaných veličin je popsán v kapitole 4.3. Sledovanými veličinami jsou teplota 

plynů měřená TČ, hustota tepelného toku měřená RM a rychlost proudění plynů zaznamenávána 

pomocí RS. Při výběru reprezentativních měřících zařízení pro popis průběhu zkoušky bylo 

využito programu Smokeview a funkce zobrazující rozložení teploty po povrchu zkušební sestavy 

v čase. Vzhledem k rozložení teplot v okamžiku nejvyššího výkonu zdroje požáru, které je patrné 
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z obr. 47 byly k následnému popisu průběhu zkoušky vybrány měřící zařízení číslo 8 a 18  

na hlavním křídle a měřící zařízení číslo 35 a 43 na křídle vedlejším.  

 
obr. 47: Rozložení teplot po povrchu zkušební sestavy v čase t = 1200 s 

Z grafu průběhů teplot na obr. 48a) je patrné, že teploty s narůstající výškovou polohou 

termočlánků rapidně klesají. Zatímco hodnoty měřené na středu hlavního křídla ve výšce  

2,0 m nad spalovací komorou u TČ8 kolísají ve svých maximech mezi 600–700 °C, tak u TČ18 

umístěného ve výšce 4,5 m nad spalovací komorou dosahují pouze hodnot okolo 300–350 °C. 

Křivky shodně narůstají přibližně do 10. minuty, kdy se dostávají na svá maxima, která si drží  

až do 23. minuty. Ve 23. minutě nastává zlom a obě křivky začínají pozvolně klesat. Křivka teploty 

naměřená TČ8 klesá rychleji než křivka TČ18 a od 32. minuty jsou měřené hodnoty téměř totožné. 

Křivky naměřené pomocí TČ35 a TČ43 (obr. 48b) mají téměř stejný tvar a průběh jako tomu bylo 

u hodnot naměřených na hlavním křídle. Zásadní rozdíl je zde v dosažených maximálních 

hodnotách, které se pohybují okolo 500 °C u TČ35 a okolo 250–300 °C u TČ 43, což je způsobené 

vyšší vodorovnou vzdáleností měřících zařízení od spalovací komory. S narůstající výškovou 

polohou jsou vidět vyšší výkyvy teplot v čase, což je způsobené nerovnoměrností proudění 

horkých plynů vzhůru.  

  
a) b) 

obr. 48 Průběh teplot v čase měřených TČ na: a) hlavním křídle; b) vedlejším křídle  
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I v případě naměřených hodnot hustoty tepelného toku platí, že zde zásadní roli hraje 

výšková poloha měřícího zařízení a jeho vodorovná vzdálenost od spalovací komory. U RM8 

umístěného 2,0 m nad spalovací komorou je vidět, že mezi 5. a 10. minutou dochází k prudkému 

nárůstu až k hodnotě 40 kW/m2. V následujících 5 minutách křivka ještě z volna stoupá k svému 

maximu, které se pohybuje mezi 45 a 50 kW/m2. Okolo maximálních hodnot se následně křivka 

drží až do 23. minuty, kdy začíná prudký pokles k hodnotám okolo 3 kW/m2 ve 30. minutě.  

U RM18 jsou maximální měřené hodnoty řádově pětkrát nižší a ve svých maximech měřených 

mezi 10. a 23. minutou dosahují pouze hodnot okolo 8 kW/m2. Křivky hustot tepelného toku 

naměřených na vedlejším křídle mají identický průběh jako hodnoty z radiometrů na křídle 

hlavním, ve svých maximech však dosahují zhruba dvakrát nižších hodnot. RM35 naměřil 

maximální hodnoty mezi 15. a 23. minutou dosahující 20–25 kW/m2. RM43 naměřil maximální 

hodnoty okolo 4 kW/m2. Zásadní rozdíl v maximálních naměřených hodnotách je způsoben 

svislou a vodorovnou vzdáleností měřících zařízení od zdroje tepla.  

  
a) b) 

obr. 49 Průběh hustoty tepelného toku v čase měřené RM na: a) hlavním křídle; b) vedlejším křídle  

U rychlosti proudění plynů jsou zaznamenány výsledky, které mají podobný průběh  

a maximální hodnoty nezávisle na výškové úrovni či vodorovné vzdálenosti od spalovací komory. 

Data měřená nad spalovací komorou pomocí RS8 a RS18 dosahují maximálních hodnoty 

v rozmezí 10.–25. minuty, kdy se pohybují v rozmezí 8-9 m/s u RS8 a 7-9 m/s u RS18. Vyšší 

výkyvy hodnot u RS18 je způsoben vyšší výškovou polohou, kde dochází k promíchávání 

s chladnějším vzduchem. Data naměřená na vedlejším křídle dosahují obdobných hodnot – u RS35 

jsou měřená maxima mezi 10.–25. minutou a dosahují hodnot 7-8 m/s. Pokles oproti RS8 

umístěného do též výškový polohy je dán vyšší vodorovnou vzdáleností od spalovací komory. 

Rychlosti proudění plynů u RS18 a RS43 jsou téměř totožné, jelikož jsou tvary křivek, měřená 

maxima a velikosti výkyvů hodnot srovnatelné.  
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a) b) 

obr. 50 Průběh rychlostí proudění plynů v čase měřené RS: a) na hlavním křídle; b) na vedlejším křídle  

4.5 CFD model velkorozměrové zkoušky fasády s dutinou a nehořlavým 

kovovým obkladem  

Zkušební sestava modelu s větranou dutinou a nehořlavým obkladem je také tvořena nehořlavými 

materiály. Smyslem tohoto modelu je poskytnutí dat pro následné porovnání s modelem  

bez větrané dutiny a s modelem s větranou dutinou a hořlavým obkladem. Na základě tohoto 

porovnání je popsán vliv hořlavého obkladu na měřené veličiny.   

 Geometrie sestavy a použitý materiál  

Rozměry a tvar sestavy jsou i v tomto případě řešeny podle předpisu popsaného v kapitole 2.5 

s tím, že před nehořlavou betonovou sestavou vznikne navíc ještě předsazená konstrukce v podobě 

plechového obkladu. Nově vzniklá dutina má šířku 0,05 m. Jednotlivé výšky a šířky hlavního 

křídla, vedlejšího křídla a spalovací komory zůstávají zachovány stejně jako u referenčního 

modelu bez větrané dutiny (obr. 51). 

 
obr. 51: Vzhled a geometrické řešení referenční sestavy s větranou dutinou (dutina je patrná jako tlustá 

čára na bočním křídle) 
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Použitý materiál pro zkušební sestavu je i v tomto případě beton. Předsazená konstrukce 

obkladu je tvořena ocelovým plechem. Tepelně technické vlastnosti použitých materiálů jsou 

uvedeny v tab. 5. 

tab. 5: Vlastnosti použitých materiálů v referenčním modelu s dutinou  

Materiál  d [m] c [J/(kg K)] λ [W/(m K)] ρ [kg/m3] 

Beton 0,2 1020 1,3 2300 

Ocel 0,0015 500 45 7850 

 Diskuse získaných výsledků  

Vzhledem k náročnosti na výpočetní techniku doběhl výpočet pouze do času t = 26 minut, proto 

budou v následující kapitole popsána pouze data do tohoto výpočetního času. U modelu s dutinou 

a nehořlavým obkladem se potvrzuje, že s narůstající výškovou polohu a vodorovnou vzdáleností 

od spalovací komory měřené teploty klesají. Křivky naměřené TČ umístěné do dutiny na hlavním 

křídle (obr. 52) mají podobný průběh – do 10. minuty zprudka stoupají, následujících 5 minut ještě 

pozvolna narůstají a následně od 15. do 26. minuty drží maximální měřené hodnoty teplot. U TC8 

maximální měřené teploty pohybují okolo 650 °C, u TC18 jsou to teploty okolo 500 °C a u TC25 

teploty mezi 400 a 450 °C. Na vedlejším křídle mají měřené teploty podobný průběh, avšak 

maximální hodnoty dosahují výrazně nižších hodnot. U TC35 dosahují maximální hodnoty  

200–250 °C, TC43 ve svých maximech dosahuje pouze hranice 200 °C. Vlivem vyšší vodorovné 

vzdálenosti od spalovací komory se dají zejména u TC43 sledovat větší výkyvy teplot během 

krátkých časových úseků, které jsou způsobeny střídání horkého a ochlazeného vzduchu a jejich 

promícháváním.  

  
a) b) 

obr. 52 Průběh teplot v čase měřených TČ v dutině na: a) hlavním křídle; b) vedlejším křídle 

Vliv výškové polohy a vodorovné vzdálenosti měřících zařízení má na průběh hustoty 

tepelného toku vyšší vliv než na měřené teploty. Z grafu na obr. 53a) je patrné, že hodnoty měřené 

RM8 pohybující se v maximech okolo 20 kW/m2 dosahují zhruba čtyřikrát vyšších hodnot než 

hodnoty měřené RM18 a RM25, které se pohybují mezi 5–7 kW/m2. Za zmínku stojí poznatek,  

že hodnoty měřené u RM25, který se nachází o 1,4 m výše než RM18 mají srovnatelný průběh  

a že se s rostoucí vzdáleností od zdroje požáru rozdíly mezi měřenými daty v tomto případě 
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zmenšují. Křivky naměřené RM na vedlejším křídle (obr. 53b) mají podobné tvary jako křivky 

měřené v dané výškové poloze na křídle hlavním, oproti datům z hlavního křídla však dosahují až 

pětkrát nižších maxim. Data z RM35, který je umístěn do stejné výšky jako RM8 dosahují 

maximálních hodnot mezi 2,5–3 kW/m2. Data z RM43, který se nachází ve stejné výšce jako 

RM18 dosahují zhruba pětkrát nižších hodnot a pohybují se mezi hodnotami 0,5–1 kW/m2. 

  
a) b) 

obr. 53 Průběh hustoty tepelného toku v čase měřeného RM v dutině na: a) hlavním křídle; 

b) vedlejším křídle 

Hodnoty rychlosti proudění plynů se v závislosti na výškové poloze měřícího zařízení příliš 

nemění. Na hlavním křídle se průběhy křivek téměř nemění. Všechna měřící zařízení (RS8, RS18 

a RS25) detekují prudký nárůst do 10. minuty. Následně se hodnoty konstantně drží na svých 

maximech, která činí 8 m/s u RS8 a 9 m/s u RS18 a RS25. Za zmínku stojí, že u rychlosti proudění 

plynů s narůstající výškovou polohou měřené hodnoty rostou, což se v tomto případě děje díky 

komínovému efektu vznikajícímu ve větrané dutině. Na vedlejším křídle jsou měřené hodnoty 

taktéž velmi podobné, avšak zhruba dvakrát nižší než na křídle hlavním. Dochází k pozvolnému 

nárůstu až do cca 13. minuty a od této chvíle se hodnoty konstantě drží okolo 4 m/s. U RS43, která 

se nachází ve stejné výškové poloze jako RS18 jsou patrné vyšší výkyvy hodnot v krátkých 

časových úsecích, což se dá vysvětlit zejména vyšší vodorovnou vzdáleností od spalovací komory.  

  
a) b) 

obr. 54 Průběh rychlostí proudění plynů v čase měřené RS v dutině: a) na hlavním křídle;  

b) na vedlejším křídle 
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4.6 CFD Model velkorozměrové požární zkoušky větraného fasádního 

systému s hořlavým OSB obkladem  

Zkušební sestava modelu s větranou dutinou a hořlavým obkladem je tvořena nehořlavou nosnou 

konstrukcí, která je opatřena hořlavým OSB obkladem. Smyslem tohoto modelu je poskytnutí dat 

pro následné porovnání s modelem s modelem s větranou dutinou a nehořlavým obkladem.  

Na základě tohoto porovnání je popsán vliv hořlavého obkladu na měřené veličiny. 

 Geometrie sestavy a použitý materiál  

Geometrické řešení zkušební sestavy zůstává stejné, jako u předchozích variant, a i zde je řešeno 

dle předpisu popsaného v kapitole 2.5. Předsazenou konstrukci bude tvořit obklad z OSB desek  

tl. 0,025 m umístěných tak, aby vznikla mezi obkladem a vnějším povrchem zkušební sestavy 

dutina šířky 0,05 m. Šířky a výšky křídel sestavy a rozměry spalovací komory nabývají stejných 

hodnot jako sestava referenčního modelu (obr. 55).  

 
obr. 55: Vzhled a geometrické řešení sestavy s hořlavým OSB obkladem a větranou dutinou 

Použitý materiál pro zkušební sestavu je taktéž beton. Předsazená konstrukce obkladu je 

tvořena OSB deskami. Tepelně technické vlastnosti použitých materiálů jsou uvedeny v tab. 6. 

tab. 6: Vlastnosti použitých materiálů v modelu s hořlavým obkladem  

Materiál  d [m] c [J/(kg K)] λ [W/(m K)] ρ [kg/m3] 

Beton 0,2 1020 1,3 2300 

OSB 0,025 1550 0,12 600 

 Diskuse získaných výsledků  

S ohledem na nároky na výpočetní techniku tohoto modelu doběhl čas výpočtu pouze do doby  

t = 30 min. Vzhledem k aplikaci hořlavého obkladu a rozšíření požáru téměř po celém povrchu 

zkušební sestavy (obr. 56), byly k popisu chování požáru vybrány měřící zařízení číslo  
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5, 10, 22, 27, 32 a 45. Zvolená měřící zařízení jsou umístěny v rozích křídel zkušební sestavy tak, 

aby bylo možné co nejlépe popsat chování požáru sestavy s hořlavým obkladem a dutinou. 

     
t=300 sekund t=400 sekund t=500 sekund t=600 sekund t=1600 sekund 

obr. 56: Rozšíření požáru po povrchu hořlavého obkladu 

Z grafů průběhu měřených teplot na obr. 57a) je patrné, že po hořlavému obkladu došlo 

k šíření požáru i do okrajových částí hlavního křídla. Průběh teplot změřený termočlánky má 

podobný tvar a maximální hodnoty. Do 15. minuty dochází k prudkému nárůstu teplot na hodnoty 

okolo 600–750 °C. Hodnoty měřené TC5 následně ještě oproti hodnotám z TC10, TC22 a TC27 

stoupají až k hranici 850 °C v čase t = 18 minut a následně začínají klesat. Všechny teploty klesají 

a v čase t = 30 minut se pohybují těsně nad hranicí 500 °C. Z grafů teplot na vedlejším křídle  

(obr. 57b) je zřejmé, že se požár nerozšířil po celém křídle. Z TC45 umístěného v horní části křídla 

vidíme, že se na toto místo požár dostal až v rozmezí 18. a 23. minuty zkoušky. Od 23. minuty  

se zde drží teploty těsně pod hranicí 600 °C až do přerušení výpočtu. Z průběhu teplot na TC32 je 

zřejmé, že na spodní část vedlejšího křídla se požár nedostal.  

  
a) b) 

obr. 57: Průběh teplot v čase měřených TČ v dutině na: a) hlavním křídle; b) vedlejším křídle 

Z průběhu křivek hustoty tepelného toku (obr. 58a) je patrné, že průběh je až na hodnoty 

RM5 u všech měřících zařízení na hlavním křídle podobný. U RM5 dochází k pozvolnému nárůstu 
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až do času t = 20 minut, kde dosahuje své maximální hodnoty pohybující se okolo 80 kW/m2. 

Okolo této hodnoty se hodnoty pohybují až do 25. minuty, kdy nastává pozvolný pokles  

až na hodnotu 50 kW/m2 ve 30. minutě. U měřících zařízení RM10, RM22 a RM27 dochází 

k postupnému střídavému nárůstu a poklesu hodnot. Nejnižších naměřených hodnot dosahují data 

u RM27, které se pohybují do 20 kW/m2. Data u RM10 a RM22 dosahují obdobných maximálních 

hodnot okolo 50 kW/m2 avšak v rozdílných časech. Zatímco o RM22 nastává vrchol v 25. minutě, 

u RM10 je to až v 27. minutě. S ohledem na tendenci požáru šířit se spíše do rohu konstrukce jsou 

výsledky získaných dat neočekávané, protože největší hustota tepelného toku byla zaznamenána 

na RM5, který se nachází na okraji hlavního křídla. Data změřená radiometry na vedlejším křídle 

(obr. 58b) kopírují data z termočlánků. Hustota tepelného toku na RM45 je po celou dobu nulová. 

Hustota tepelného toku na RM32 začíná narůstat až od 20. minuty a svého maxima dosahuje  

30. minutě na hodnotě 35 kW/m2. 

  
a) b) 

obr. 58: Průběh hustoty tepelného toku v čase měřeného RM v dutině na: a) hlavním křídle;  

b) vedlejším křídle 

Z obr. 59a) je vidět, že k vyššímu proudění plynů v dutině dochází spíše v koutě zkušební 

sestavy. Zatímco křivky měřené RS10 a RS27, které se nachází blízko spoje s vedlejším křídlem, 

dosahují rychlejšího nárůstu a vyšších maximálních hodnot, tak křivky měřené pomocí RS5  

a RS22 dosahují nárůstu pomalejšího s nižšími maximálními hodnotami. Rychlostní sondy v rohu 

sestavy měří maximální hodnoty okolo 9,5 m/s v rozmezí 18. a 30. minuty. U rychlostních sond 

na kraji hlavního křídla jsou naměřeny hodnoty mezi 7 a 8 m/s. Graf na obr. 59b) potvrzuje data 

naměřená termočlánky a radiometry. Do spodní části vedlejšího křídla se oheň vůbec nedostal, 

rychlosti proudění plynů se zde pohybují pouze okolo 0,5 m/s. V horní části vedlejšího křídla jsou 

měřeny maximální hodnoty okolo 4 m/s s velkými výchylkami během krátkých časových úseků.  
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a) b) 

obr. 59: Průběh rychlostí proudění plynů v čase měřené RS v dutině na: a) na hlavním křídle;  

b) na vedlejším křídle 

4.7 Srovnání a diskuze získaných výsledků  

Jak je patrné z obr. 45 a kapitoly 2.5, měřící zařízení jsou rozmístěna do dvou vertikálních řad 

s tím, že na každém křídle zkušební sestavy se nachází jedna. Dále jsou měřící zařízení rozmístěné 

do tří výškových úrovní. Výšková úroveň 1 se nachází 2,0 m nad horní hranou spalovací komory, 

výšková úroveň 2 se nachází 4,5 m nad horní hranou spalovací komory a poslední výšková úroveň 

3 se nachází 5,9 m nad úrovní horní hrany spalovací komory. K porovnání jednotlivých modelů 

mezi sebou, vlivu větraných dutin a hořlavosti použitých materiálů na hodnoty měřených veličin 

poslouží průměry teplot a rychlostí proudění plynů naměřených v úrovni 1 a 3. Do průměrů jsou 

započteny hodnoty z hlavního i vedlejšího křídla.  

 Porovnání referenčního nehořlavého modelu a nehořlavého modelu s větranou dutinou  

Z grafu na obr. 60a) je vidět, že u modelu bez dutiny teploty klesají s narůstající výškovou polohou 

a kopírují HRR zdroje požáru. Maximální průměrné hodnoty úrovně 1 jsou zhruba 400 °C,  

u úrovně 3 je to 150–200 °C. Z průběhu průměrných teplot na obr. 60b) je patrný vliv větrané 

dutiny. Nárůst teplot v dutině je mnohem pozvolnější, což je způsobeno tím, že nehořlavý obklad 

působí jako „bariéra“, která tepelný tok rozděluje. Maximální hodnoty v úrovni 1 jsou proto o více 

než 50 °C nižší. Naopak v úrovni 3 jsou díky komínovému efektu a sálání tepla z nahřátého 

kovového obkladu ve svých maximech zhruba o 50 °C vyšší. Pokles nastává u obou modelů 

shodně ve 23. minutě, u referenčního modelu je mnohem prudší, než u větraného modelu, a to díky 

akumulaci tepla v dutině a kovovém obkladu. 
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a) b) 

obr. 60: Průměrný průběh teplot ve výškové úrovni 1 a 3 na nehořlavé zkušební sestavě: a) bez dutiny; 

b) s dutinou 

Z grafů na obr. 61 je patrné, že s narůstající výškou roste i rychlost proudění horkých plynů. 

U referenčního modelu (obr. 61a) dochází k rychlejšímu nárůstu i k dosažení vyšších maximálních 

hodnot, což je vzhledem k absenci větrané dutiny, a tím pádem i komínového efektu neočekávaný 

výsledek. Zatímco se u referenčního modelu maximální hodnoty v úrovni 3 pohybují mezi  

7–8 m/s, hodnoty měřené v dutině větraného modelu dosahují pouze hodnot mezi 5–6 m/s  

(obr. 61). Tato skutečnost se dá vysvětlit tím, že kovový obklad funguje jako bariéra, díky které 

větší část tepla ze spalovací komory uniká do prostoru před zkušební sestavu. Silnější komínový 

efekt by nastal v případě přítomnosti hořlavého obkladu, izolantu, nebo širší vzduchové mezery.  

  
a) b) 

obr. 61: Průměrný průběh rychlostí proudění plynů v úrovni 1 a 3 na nehořlavé zkušební sestavě: 

 a) bez dutiny; b) s dutinou 

 Porovnání modelu s dutinou a nehořlavým obkladem a modelu s dutinou a hořlavým 

obkladem 

Hodnoty teplot naměřené v dutině sestavy s hořlavým obkladem (obr. 62b) dosahují zhruba 

dvakrát rychlejšího nárůstu a maximálních hodnot než hodnoty měřené u modelu s nehořlavým 

obkladem (obr. 62a). Zatímco u modelu s nehořlavým kovovým obkladem dosahují maximálních 

hodnot mezi 300–350 °C v úrovni 1 a 200–250 °C v úrovni 3, tak u modelu s hořlavým OSB 
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obkladem jsou to nezávisle na výškové poloze nad spalovací komorou hodnoty okolo 600°C. 

Vzhledem k hořlavosti použitého obkladu jsou získaná data v souladu s předpokládanými 

výsledky výpočtu. Dvakrát vyšší naměřené teploty u modelu s hořlavým obkladem zároveň 

poukazují na rizika použití takto hořlavých materiálů do fasádních systémů a na potřebu 

zapracování této problematiky do kodexu národních norem požární bezpečnosti staveb. 

  
a) b) 

obr. 62 průměrný průběh teplot v úrovni 1 a 3 na větrané fasádě s dutinou a: a) nehořlavým obkladem; b) 

hořlavým obkladem  

Křivky rychlostí proudění plynů svým průběhem kopírují křivky teplot z obr. 62. I v tomto 

případě dosahují vyšších maximálních hodnot data z RS s vyšší výškovou polohou. U modelu 

s nehořlavým kovovým obkladem se maximální hodnoty pohybují mezi 4–5 m/s pro výškovou 

úroveň 1 a 5–6 m/s pro výškovou úroveň 3. U modelu s hořlavým obkladem dochází k prudšímu 

nárůstu měřených hodnot a vyšších maxim, která se pro úroveň 1 pohybují okolo 6 m/s a mezi  

8–9 m/s. Vypočtené údaje potvrzují tezi zmíněnou na konci kapitoly 4.7.1 a sice, že větraná dutina 

v kombinaci s hořlavým materiálem použitým v izolantu nebo obkladu fasády může mít fatální 

následky z hlediska rychlosti rozvoje požáru, jeho velikosti a s tím spojené ohrožení zdraví osob. 

  

a) b) 

obr. 63: Průměrný průběh rychlostí proudění plynů v úrovni 1 a 3 na větrané fasádě s dutinou a:  

a) nehořlavým obkladem; b) hořlavým obkladem  
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5 Závěr 

5.1 Závěr k požární bezpečnost skládaných fasádních systémů  

Fasádní systémy mohou být z hlediska požární bezpečnosti staveb rizikovým prostorem, což 

potvrzují případové studie skutečných požárů fasádních systémů. Za zmínku stojí tragický požár 

budovy Grenfell Tower v Londýně s desítkami obětí na životech, který z této problematiky udělal 

jedno z hlavních témat řešených v oblasti požární bezpečnosti staveb. Výsledkem diskusí a tlaku 

na řešení tohoto problému je návrh společného zkušebního a klasifikačního předpisu pro fasádní 

systémy dle Evropské komise. V porovnání s požadavky na kontaktní zateplovací systémy  

se v kodexu národních požárních norem ČR nevěnuje skládaným fasádním systémům dostatečný 

prostor a požadavky jsou do značné míry nesjednocené. Zkoušky fasádních systémů se v ČR 

provádí dle ČSN ISO 13785-1, která ale svými parametry odpovídá spíše středněrozměrové 

požární zkoušce. Dále na našem území proběhly nejméně dvě velkorozměrové požární zkoušky 

dle ISO 13785-2, u které však chybí implementace do kodexu národních norem. Tato situace  

by se měla změnit s příchodem již zmíněné společné metodiky navržené Evropskou komisí, 

přičemž stěžejní bude rychlost a kvalita zapracování tohoto předpisu do kodexu požárních norem 

ČR.  

5.2 Závěr ke zkoušce sendvičového obkladu typu „bond“ v kónickém 

kalorimetru 

Experimentální část práce se zabývá zkouškou sendvičového obkladu typu „bond“ v kónickém 

kalorimetru. Obklad třídy reakce na oheň B-s1,d0 sestával z dvou krycích plechů a izolačního 

polyetylenového jádra s retardéry hoření. Experiment proběhl za účelem sběru dat o HRR 

stavebního výrobku a pozorování chování kompozitu po vystavení tepelnému toku. Překážkou 

během experimentu bylo problematické chování vzorků, z čeho plyne neucelenost naměřených 

dat. Namísto naměřených dat proto budou v následujícím CFD modelu využita data jiného 

hořlavého materiálu (OSB). I když polyetylenové jádro obsahuje retardéry hoření, tak přesto došlo 

k odhořívání jádra a uvolnění velkého množství tepla.  

5.3 Závěr k matematickým CFD modelům velkorozměrové požární zkoušky 

Výpočetní část práce se zaměřuje na matematický CFD model velkorozměrové požární zkoušky 

s velkým účinkem požáru, dle již zmíněného návrhu Evropské komise. Matematický model je 

zpracován ve třech variantách – referenční nehořlavý model bez větrané dutiny, model 

s nehořlavým obkladem a větranou dutinou a model s hořlavým obkladem a větranou dutinou. 

Výsledky vypočtených dat v programu FDS jsou v této části shrnuty, popsány a následně 

porovnány a podrobeny diskusi. Získaná data nám poukazují na závažnost požárního rizika větrané 
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dutiny v kombinaci s hořlavými materiály v konstrukci fasády, a s tím spojenou nutnost používání 

požárních bariér ve větraných dutinách fasád.  

5.4 Doporučení pro navazující práci 

V návaznosti na tuto práci se nabízí další výzkum a zkoušení „bondových“ obkladů. Další druhy 

těchto kompozitních obkladů se liší ve složení tepelně izolačního jádra. Za zmínku stojí například 

obklad s jádrem tvořeným PE bez retardérů hoření třídy reakce na oheň E-F, nebo obklad s jádrem 

z MW třídy reakce na oheň A2. Data z dalšího zkušebnictví by mohla pomoci lépe pochopit 

problematické chování těchto obkladů a přinesla by porovnání s daty popsanými v této práci.  

V souvislosti s řešeným tématem se dále nabízí integrace tepelných izolantů  

do matematických modelů a jejich následné porovnání mezi sebou. Zejména široké spektrum 

hořlavých izolantů v kombinaci s větranou dutinou a případným hořlavým obkladem může 

poskytnout zajímavá data k porovnání. V souvislosti s větranou dutinou stojí za zmínku možné 

zkoumání vlivu a účinnosti požárních bariér ve větrané dutině na případný rozvoj a šíření požáru.  
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Příloha 1 – Zdrojový kód zadávaný do programu FDS: referenční 

scénář 

&HEAD CHID='reference',TITLE='nehorlavy model'/ 

&TIME T_END=3600.0/ 

&MISC RESTART=.TRUE. / 

 

&MESH ID='MESH1', IJK=36,3,90, XB=0.1,3.7,0.0,0.3,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,1 x 0,1 x 0,1 - prostor před zkušební sestavou 

&MESH ID='MESH2', IJK=36,4,90, XB=0.1,3.7,0.3,0.7,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,1 x 0,1 x 0,1 - prostor před zkušební sestavou 

&MESH ID='MESH3', IJK=36,4,90, XB=0.1,3.7,0.7,1.1,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,1 x 0,1 x 0,1 - prostor před zkušební sestavou 

&MESH ID='MESH4', IJK=36,4,90, XB=0.1,3.7,1.1,1.5,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,1 x 0,1 x 0,1 - prostor před zkušební sestavou 

&MESH ID='MESH5', IJK=36,4,90, XB=0.1,3.7,1.5,1.9,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,1 x 0,1 x 0,1 - prostor před zkušební sestavou 

 

&MESH ID='MESH6', IJK=4,22,40, XB=0.2,0.4,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora   

&MESH ID='MESH7', IJK=4,22,40, XB=0.4,0.6,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH8', IJK=4,22,40, XB=0.6,0.8,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH9', IJK=4,22,40, XB=0.8,1.0,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH10', IJK=4,22,40, XB=1.0,1.2,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH11', IJK=4,22,40, XB=1.2,1.4,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH12', IJK=4,22,40, XB=1.4,1.6,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH13', IJK=4,22,40, XB=1.6,1.8,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH14', IJK=4,22,40, XB=1.8,1.9,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH15', IJK=4,22,40, XB=1.9,2.1,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH16', IJK=4,22,40, XB=2.1,2.3,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

 

&MESH ID='MESH17', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.0,0.1,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH18', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.1,0.2,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH19', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.2,0.3,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH20', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.3,0.4,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH21', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.4,0.5,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH22', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.5,0.6,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH23', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.6,0.7,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH24', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.7,0.8,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH25', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.8,0.9,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH26', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.9,1.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH27', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.0,1.1,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH28', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.1,1.2,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH29', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.2,1.3,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH30', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.3,1.4,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH31', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.4,1.5,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH32', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.5,1.6,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH33', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.6,1.7,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH34', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.7,1.8,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH35', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.8,1.9,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH36', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

 

&MESH ID='MESH37', IJK=4,4,360, XB=0.1,0.2,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH38', IJK=4,4,360, XB=0.2,0.3,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH39', IJK=4,4,360, XB=0.3,0.4,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH40', IJK=4,4,360, XB=0.4,0.5,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH41', IJK=4,4,360, XB=0.5,0.6,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH42', IJK=4,4,360, XB=0.6,0.7,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH43', IJK=4,4,360, XB=0.7,0.8,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH44', IJK=4,4,360, XB=0.8,0.9,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH45', IJK=4,4,360, XB=0.9,1.0,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH46', IJK=4,4,360, XB=1.0,1.1,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH47', IJK=4,4,360, XB=1.1,1.2,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH48', IJK=4,4,360, XB=1.2,1.3,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH49', IJK=4,4,360, XB=1.3,1.4,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH50', IJK=4,4,360, XB=1.4,1.5,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH51', IJK=4,4,360, XB=1.5,1.6,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH52', IJK=4,4,360, XB=1.6,1.7,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  
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&MESH ID='MESH53', IJK=4,4,360, XB=1.7,1.8,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH54', IJK=4,4,360, XB=1.8,1.9,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH55', IJK=4,4,360, XB=1.9,2.0,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH56', IJK=4,4,360, XB=2.0,2.1,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem 

&MESH ID='MESH57', IJK=4,4,360, XB=2.1,2.2,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH58', IJK=4,4,360, XB=2.2,2.3,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH59', IJK=4,4,360, XB=2.3,2.4,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH60', IJK=4,4,360, XB=2.4,2.5,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH61', IJK=4,4,360, XB=2.5,2.6,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH62', IJK=4,4,360, XB=2.6,2.7,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH63', IJK=4,4,360, XB=2.7,2.8,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH64', IJK=4,4,360, XB=2.8,2.9,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem   

&MESH ID='MESH65', IJK=4,4,360, XB=2.9,3.0,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH66', IJK=4,4,360, XB=3.0,3.1,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH67', IJK=4,4,360, XB=3.1,3.2,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH68', IJK=4,4,360, XB=3.2,3.3,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH69', IJK=4,4,360, XB=3.3,3.4,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH70', IJK=4,4,360, XB=3.4,3.5,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH71', IJK=4,4,360, XB=3.5,3.6,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH72', IJK=4,4,360, XB=3.6,3.7,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

 

********************************geometrie******************************************* 

 

&MATL ID='BETON', SPECIFIC_HEAT=1.02, CONDUCTIVITY=1.3,  

DENSITY=2300.0/ 

 

&SURF ID='STENA', COLOR='GRAY', DEFAULT=.TRUE.,  

MATL_ID='BETON',  THICKNESS=0.2 / 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=0.0,0.0,0.0,0.5,0.0,9.0/ otevřená plocha vedle bočního křídla 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=0.0,3.7,0.0,0.0,0.0,9.0/ čelní otevřená plocha 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=3.7,3.7,0.0,2.0,0.0,9.0/ boční otevřená plocha 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=0.0,3.7,0.0,2.0,9.0,9.0/ stropní otevřená plocha  

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=0.0,0.0,0.5,2.0,8.0,9.0/ plochy mimo sestavu 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=0.0,3.5,2.0,2.0,8.0,9.0/ plochy mimo sestavu 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=3.5,3.7,2.0,2.0,0.0,9.0/ plochy mimo sestavu 

 

********************************hranice********************************************* 

 

&SURF ID='OHEN_1', RGB=250,20,20, RAMP_Q='HRANICE', HRRPUA = 700.0 / vztaženo na plochu 1 m2 

&SURF ID='OHEN_2', RGB=250,10,20, RAMP_Q='HRANICE', HRRPUA = 466.6 / vztaženo na plochu 1,5 m2 

&RAMP ID = 'HRANICE', T = 0.0,   F = 0.0/   

&RAMP ID = 'HRANICE', T = 300.0, F = 0.285/ pátá minuta - 2 MW 

&RAMP ID = 'HRANICE', T = 600.0 F = 0.928/ desátá minuta - 3,25 MW 

&RAMP ID = 'HRANICE', T = 750.0 F = 1.0/ 12,5 min - 22,5 min - 3,5 MW - plný výkon  

&RAMP ID = 'HRANICE', T = 1350.0 F = 1.0/ 

&RAMP ID = 'HRANICE', T = 1890.0 F = 0.0/ 31.5 minuta - zhasnutí ohně  0 MW 

&RAMP ID = 'HRANICE', T = 3600.0 F = 0.0/ konec požární zkoušky  

&OBST XB=0.5,2.0,2.05,3.05,0.4,1.4/ 

 

&VENT SURF_ID='OHEN_2', XB=0.5,2.0,2.05,2.05,0.4,1.4/ čelní stěna 

&VENT SURF_ID='OHEN_1', XB=0.5,0.5,2.05,3.05,0.4,1.4/ boční levá stěna 

&VENT SURF_ID='OHEN_1', XB=2.0,2.0,2.05,3.05,0.4,1.4/ boční pravá stěna 

&VENT SURF_ID='OHEN_2', XB=0.5,2.0,3.05,3.05,0.4,1.4/ zadní stěna 

&VENT SURF_ID='OHEN_2', XB=0.5,2.0,2.05,3.05,1.4,1.4/ horní plocha 

 

&REAC ID='DREVO', FYI='drevo_data z NFPA Handbook, Babrauskas',  

FUEL='REAC_FUEL', C=6.3, H=7.1, O=2.1, SOOT_YIELD=0.008/ 

 

********************************bodová měřící zařízení******************************** 

 

&DEVC ID='TC1', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.95,2.0/ 

&DEVC ID='TC2', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.95,2.5/ 

&DEVC ID='TC3', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.95,3.0/ 

&DEVC ID='TC4', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.95,3.5/ 

&DEVC ID='TC5', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.95,4.0/ 
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&DEVC ID='TC6', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.0,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='TC7', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.5,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='TC8', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.0,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='TC9', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.5,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='TC10', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.1,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='TC11', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.95,4.5/ 

&DEVC ID='TC12', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.95,5.0/ 

&DEVC ID='TC13', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.95,5.5/ 

&DEVC ID='TC14', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.95,6.0/ 

&DEVC ID='TC15', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='TC16', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.0,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='TC17', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.5,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='TC18', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.0,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='TC19', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.5,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='TC20', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.1,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='TC21', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.95,7.0/ 

&DEVC ID='TC22', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.95,7.5/ 

&DEVC ID='TC23', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.0,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='TC24', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.5,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='TC25', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.0,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='TC26', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.5,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='TC27', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.1,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='TC28', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,0.55,2.0/ 

&DEVC ID='TC29', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,0.55,2.5/ 

&DEVC ID='TC30', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,0.55,3.0/ 

&DEVC ID='TC31', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,0.55,3.5/ 

&DEVC ID='TC32', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,0.55,4.0/ 

&DEVC ID='TC33', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,1.0,4.0/ 

&DEVC ID='TC34', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,1.5,4.0/ 

&DEVC ID='TC35', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,1.9,4.0/ 

&DEVC ID='TC36', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,0.55,4.5/ 

&DEVC ID='TC37', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,0.55,5.0/ 

&DEVC ID='TC38', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,0.55,5.5/ 

&DEVC ID='TC39', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,0.55,6.0/ 

&DEVC ID='TC40', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,0.55,6.5/ 

&DEVC ID='TC41', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,1.0,6.5/ 

&DEVC ID='TC42', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,1.5,6.5/ 

&DEVC ID='TC43', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,1.9,6.5/ 

&DEVC ID='TC44', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,0.55,7.0/ 

&DEVC ID='TC45', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,0.55,7.5/ 

&DEVC ID='TC46', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,1.0,7.9/ 

&DEVC ID='TC47', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,1.5,7.9/ 

&DEVC ID='TC48', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,1.9,7.9/ 

 

&DEVC ID='RM1', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.95,2.0/ 

&DEVC ID='RM2', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.95,2.5/ 

&DEVC ID='RM3', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.95,3.0/ 

&DEVC ID='RM4', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.95,3.5/ 

&DEVC ID='RM5', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='RM6', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.0,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='RM7', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=1.5,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='RM8', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=1.0,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='RM9', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.5,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='RM10', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.1,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='RM11', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.95,4.5/ 

&DEVC ID='RM12', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.95,5.0/ 

&DEVC ID='RM13', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.95,5.5/ 

&DEVC ID='RM14', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.95,6.0/ 

&DEVC ID='RM15', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='RM16', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.0,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='RM17', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=1.5,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='RM18', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=1.0,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='RM19', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.5,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='RM20', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.1,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='RM21', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.95,7.0/ 

&DEVC ID='RM22', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.95,7.5/ 
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&DEVC ID='RM23', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.0,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='RM24', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=1.5,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='RM25', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=1.0,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='RM26', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.5,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='RM27', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.1,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='RM28', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,0.55,2.0/ 

&DEVC ID='RM29', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,0.55,2.5/ 

&DEVC ID='RM30', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,0.55,3.0/ 

&DEVC ID='RM31', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,0.55,3.5/ 

&DEVC ID='RM32', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,0.55,4.0/ 

&DEVC ID='RM33', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,1.0,4.0/ 

&DEVC ID='RM34', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,1.5,4.0/ 

&DEVC ID='RM35', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,1.9,4.0/ 

&DEVC ID='RM36', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,0.55,4.5/ 

&DEVC ID='RM37', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,0.55,5.0/ 

&DEVC ID='RM38', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,0.55,5.5/ 

&DEVC ID='RM39', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,0.55,6.0/ 

&DEVC ID='RM40', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,0.55,6.5/ 

&DEVC ID='RM41', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,1.0,6.5/ 

&DEVC ID='RM42', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,1.5,6.5/ 

&DEVC ID='RM43', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,1.9,6.5/ 

&DEVC ID='RM44', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,0.55,7.0/ 

&DEVC ID='RM45', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,0.55,7.5/ 

&DEVC ID='RM46', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,1.0,7.9/ 

&DEVC ID='RM47', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,1.5,7.9/ 

&DEVC ID='RM48', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,1.9,7.9/ 

 

&DEVC ID='RS1', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.95,2.0/ 

&DEVC ID='RS2', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.95,2.5/ 

&DEVC ID='RS3', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.95,3.0/ 

&DEVC ID='RS4', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.95,3.5/ 

&DEVC ID='RS5', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='RS6', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.0,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='RS7', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=1.5,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='RS8', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=1.0,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='RS9', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.5,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='RS10', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.1,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='RS11', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.95,4.5/ 

&DEVC ID='RS12', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.95,5.0/ 

&DEVC ID='RS13', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.95,5.5/ 

&DEVC ID='RS14', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.95,6.0/ 

&DEVC ID='RS15', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='RS16', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.0,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='RS17', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=1.5,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='RS18', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=1.0,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='RS19', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.5,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='RS20', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.1,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='RS21', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.95,7.0/ 

&DEVC ID='RS22', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.95,7.5/ 

&DEVC ID='RS23', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.0,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='RS24', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=1.5,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='RS25', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=1.0,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='RS26', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.5,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='RS27', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.1,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='RS28', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,0.55,2.0/ 

&DEVC ID='RS29', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,0.55,2.5/ 

&DEVC ID='RS30', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,0.55,3.0/ 

&DEVC ID='RS31', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,0.55,3.5/ 

&DEVC ID='RS32', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,0.55,4.0/ 

&DEVC ID='RS33', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,1.0,4.0/ 

&DEVC ID='RS34', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,1.5,4.0/ 

&DEVC ID='RS35', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,1.9,4.0/ 

&DEVC ID='RS36', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,0.55,4.5/ 

&DEVC ID='RS37', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,0.55,5.0/ 

&DEVC ID='RS38', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,0.55,5.5/ 

&DEVC ID='RS39', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,0.55,6.0/ 
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&DEVC ID='RS40', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,0.55,6.5/ 

&DEVC ID='RS41', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,1.0,6.5/ 

&DEVC ID='RS42', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,1.5,6.5/ 

&DEVC ID='RS43', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,1.9,6.5/ 

&DEVC ID='RS44', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,0.55,7.0/ 

&DEVC ID='RS45', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,0.55,7.5/ 

&DEVC ID='RS46', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,1.0,7.9/ 

&DEVC ID='RS47', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,1.5,7.9/ 

&DEVC ID='RS48', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,1.9,7.9/ 

 

********************************plošná měřící zařízení******************************** 

 

&BNDF QUANTITY='WALL TEMPERATURE'/ 

 

&ISOF QUANTITY='TEMPERATURE', VALUE=400.0/ 

&ISOF QUANTITY='TEMPERATURE', VALUE=500.0/ 

&ISOF QUANTITY='TEMPERATURE', VALUE=600.0/ 

&ISOF QUANTITY='TEMPERATURE', VALUE=700.0/ 

 

&SLCF PBZ = 4.0, QUANTITY = 'TEMPERATURE', VECTOR = .TRUE./ měření teploty ve výšce 4 m  

&SLCF PBZ = 6.5, QUANTITY = 'TEMPERATURE', VECTOR = .TRUE./ měření teploty ve výšce 6.5 m  

&SLCF PBZ = 7.9, QUANTITY = 'TEMPERATURE', VECTOR = .TRUE./ měření teploty ve výšce 7.9 m  

&SLCF PBX = 2.75, QUANTITY = 'TEMPERATURE', VECTOR = .TRUE./ měření teploty v úrovni svilé linie TČ na hlavním křídle 

&SLCF PBx = 1.25, QUANTITY = 'TEMPERATURE', VECTOR = .TRUE./ měření teploty v úrovni svilé linie středu komory 

&SLCF PBY = 0.55, QUANTITY = 'TEMPERATURE', VECTOR = .TRUE./ měření teploty v úrovni svilé linie TČ na vedlejším křídle křídle 

&SLCF PBY = 1.25, QUANTITY = 'TEMPERATURE', VECTOR = .TRUE./ měření teploty v úrovni svilé linie středu vedlejšího křídla 

 

&SLCF PBY = 1.95, QUANTITY = 'VELOCITY', VECTOR = .TRUE./ měření rychlosti proudění 0,05 m od fasády hl. křídla 

&SLCF PBX = 0.05, QUANTITY = 'VELOCITY', VECTOR = .TRUE./ měření rychlosti proudění 0,05 m od fasády vedl. křídla 

 

&TAIL / 
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Příloha 2 – Zdrojový kód zadávaný do programu FDS: scénář 

s nehořlavým kovovým obkladem a větranou dutinou  

&HEAD CHID='reference',TITLE='nehorlavy model'/ 

&TIME T_END=3600.0/ 

&MISC RESTART=.TRUE./ 

 

&MESH ID='MESH1', IJK=36,3,90, XB=0.1,3.7,0.0,0.3,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,1 x 0,1 x 0,1 - prostor před zkušební sestavou 

&MESH ID='MESH2', IJK=36,4,90, XB=0.1,3.7,0.3,0.7,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,1 x 0,1 x 0,1 - prostor před zkušební sestavou 

&MESH ID='MESH3', IJK=36,4,90, XB=0.1,3.7,0.7,1.1,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,1 x 0,1 x 0,1 - prostor před zkušební sestavou 

&MESH ID='MESH4', IJK=36,4,90, XB=0.1,3.7,1.1,1.5,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,1 x 0,1 x 0,1 - prostor před zkušební sestavou 

&MESH ID='MESH5', IJK=36,4,90, XB=0.1,3.7,1.5,1.9,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,1 x 0,1 x 0,1 - prostor před zkušební sestavou 

 

&MESH ID='MESH6', IJK=4,22,40, XB=0.2,0.4,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora   

&MESH ID='MESH7', IJK=4,22,40, XB=0.4,0.6,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH8', IJK=4,22,40, XB=0.6,0.8,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH9', IJK=4,22,40, XB=0.8,1.0,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH10', IJK=4,22,40, XB=1.0,1.2,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH11', IJK=4,22,40, XB=1.2,1.4,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH12', IJK=4,22,40, XB=1.4,1.6,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH13', IJK=4,22,40, XB=1.6,1.8,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH14', IJK=4,22,40, XB=1.8,1.9,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH15', IJK=4,22,40, XB=1.9,2.1,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH16', IJK=4,22,40, XB=2.1,2.3,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

 

&MESH ID='MESH17', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.0,0.1,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH18', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.1,0.2,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH19', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.2,0.3,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH20', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.3,0.4,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH21', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.4,0.5,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH22', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.5,0.6,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH23', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.6,0.7,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH24', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.7,0.8,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH25', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.8,0.9,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH26', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.9,1.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH27', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.0,1.1,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH28', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.1,1.2,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH29', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.2,1.3,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH30', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.3,1.4,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH31', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.4,1.5,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH32', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.5,1.6,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH33', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.6,1.7,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH34', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.7,1.8,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH35', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.8,1.9,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH36', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

 

&MESH ID='MESH37', IJK=4,4,360, XB=0.1,0.2,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH38', IJK=4,4,360, XB=0.2,0.3,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH39', IJK=4,4,360, XB=0.3,0.4,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH40', IJK=4,4,360, XB=0.4,0.5,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH41', IJK=4,4,360, XB=0.5,0.6,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH42', IJK=4,4,360, XB=0.6,0.7,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH43', IJK=4,4,360, XB=0.7,0.8,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH44', IJK=4,4,360, XB=0.8,0.9,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH45', IJK=4,4,360, XB=0.9,1.0,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH46', IJK=4,4,360, XB=1.0,1.1,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH47', IJK=4,4,360, XB=1.1,1.2,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH48', IJK=4,4,360, XB=1.2,1.3,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH49', IJK=4,4,360, XB=1.3,1.4,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH50', IJK=4,4,360, XB=1.4,1.5,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH51', IJK=4,4,360, XB=1.5,1.6,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH52', IJK=4,4,360, XB=1.6,1.7,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH53', IJK=4,4,360, XB=1.7,1.8,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH54', IJK=4,4,360, XB=1.8,1.9,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH55', IJK=4,4,360, XB=1.9,2.0,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  
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&MESH ID='MESH56', IJK=4,4,360, XB=2.0,2.1,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem 

&MESH ID='MESH57', IJK=4,4,360, XB=2.1,2.2,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH58', IJK=4,4,360, XB=2.2,2.3,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH59', IJK=4,4,360, XB=2.3,2.4,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH60', IJK=4,4,360, XB=2.4,2.5,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH61', IJK=4,4,360, XB=2.5,2.6,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH62', IJK=4,4,360, XB=2.6,2.7,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH63', IJK=4,4,360, XB=2.7,2.8,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH64', IJK=4,4,360, XB=2.8,2.9,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem   

&MESH ID='MESH65', IJK=4,4,360, XB=2.9,3.0,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH66', IJK=4,4,360, XB=3.0,3.1,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH67', IJK=4,4,360, XB=3.1,3.2,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH68', IJK=4,4,360, XB=3.2,3.3,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH69', IJK=4,4,360, XB=3.3,3.4,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH70', IJK=4,4,360, XB=3.4,3.5,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH71', IJK=4,4,360, XB=3.5,3.6,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH72', IJK=4,4,360, XB=3.6,3.7,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

 

********************************geometrie******************************************* 

 

&MATL ID='BETON', SPECIFIC_HEAT=1.02, CONDUCTIVITY=1.3,  

DENSITY=2300.0/ 

 

&SURF ID='STENA', COLOR='GRAY', DEFAULT=.TRUE.,  

MATL_ID='BETON',  THICKNESS=0.2 / 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=0.0,0.0,0.0,0.5,0.0,9.0/ otevřená plocha vedle bočního křídla 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=0.0,3.7,0.0,0.0,0.0,9.0/ čelní otevřená plocha 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=3.7,3.7,0.0,2.0,0.0,9.0/ boční otevřená plocha 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=0.0,3.7,0.0,2.0,9.0,9.0/ stropní otevřená plocha  

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=0.0,0.0,0.5,2.0,8.0,9.0/ plochy mimo sestavu 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=0.0,3.5,2.0,2.0,8.0,9.0/ plochy mimo sestavu 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=3.5,3.7,2.0,2.0,0.0,9.0/ plochy mimo sestavu 

 

********************************hranice********************************************* 

 

&SURF ID='OHEN_1', RGB=250,20,20, RAMP_Q='HRANICE', HRRPUA = 700.0 / vztaženo na plochu 1 m2 

&SURF ID='OHEN_2', RGB=250,10,20, RAMP_Q='HRANICE', HRRPUA = 466.6 / vztaženo na plochu 1,5 m2 

&RAMP ID = 'HRANICE', T = 0.0,   F = 0.0/   

&RAMP ID = 'HRANICE', T = 300.0, F = 0.285/ pátá minuta - 2 MW 

&RAMP ID = 'HRANICE', T = 600.0 F = 0.928/ desátá minuta - 3,25 MW 

&RAMP ID = 'HRANICE', T = 750.0 F = 1.0/ 12,5 min - 22,5 min - 3,5 MW - plný výkon  

&RAMP ID = 'HRANICE', T = 1350.0 F = 1.0/ 

&RAMP ID = 'HRANICE', T = 1890.0 F = 0.0/ 31.5 minuta - zhasnutí ohně  0 MW 

&RAMP ID = 'HRANICE', T = 3600.0 F = 0.0/ konec požární zkoušky  

 

&OBST XB=0.5,2.0,2.05,3.05,0.4,1.4/ 

 

&VENT SURF_ID='OHEN_2', XB=0.5,2.0,2.05,2.05,0.4,1.4/ čelní stěna 

&VENT SURF_ID='OHEN_1', XB=0.5,0.5,2.05,3.05,0.4,1.4/ boční levá stěna 

&VENT SURF_ID='OHEN_1', XB=2.0,2.0,2.05,3.05,0.4,1.4/ boční pravá stěna 

&VENT SURF_ID='OHEN_2', XB=0.5,2.0,3.05,3.05,0.4,1.4/ zadní stěna 

&VENT SURF_ID='OHEN_2', XB=0.5,2.0,2.05,3.05,1.4,1.4/ horní plocha 

 

&REAC ID='DREVO', FYI='drevo_data z NFPA Handbook, Babrauskas',  

FUEL='REAC_FUEL', C=6.3, H=7.1, O=2.1, SOOT_YIELD=0.008/ 

 

********************************bodová měřící zařízení******************************** 

 

&DEVC ID='TC1', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.95,2.0/ 

&DEVC ID='TC2', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.95,2.5/ 

&DEVC ID='TC3', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.95,3.0/ 

&DEVC ID='TC4', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.95,3.5/ 

&DEVC ID='TC5', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='TC6', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.0,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='TC7', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.5,1.95,4.0/ 
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&DEVC ID='TC8', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.0,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='TC9', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.5,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='TC10', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.1,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='TC11', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.95,4.5/ 

&DEVC ID='TC12', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.95,5.0/ 

&DEVC ID='TC13', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.95,5.5/ 

&DEVC ID='TC14', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.95,6.0/ 

&DEVC ID='TC15', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='TC16', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.0,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='TC17', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.5,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='TC18', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.0,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='TC19', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.5,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='TC20', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.1,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='TC21', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.95,7.0/ 

&DEVC ID='TC22', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.95,7.5/ 

&DEVC ID='TC23', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.0,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='TC24', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.5,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='TC25', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.0,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='TC26', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.5,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='TC27', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.1,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='TC28', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,0.55,2.0/ 

&DEVC ID='TC29', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,0.55,2.5/ 

&DEVC ID='TC30', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,0.55,3.0/ 

&DEVC ID='TC31', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,0.55,3.5/ 

&DEVC ID='TC32', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,0.55,4.0/ 

&DEVC ID='TC33', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,1.0,4.0/ 

&DEVC ID='TC34', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,1.5,4.0/ 

&DEVC ID='TC35', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,1.9,4.0/ 

&DEVC ID='TC36', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,0.55,4.5/ 

&DEVC ID='TC37', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,0.55,5.0/ 

&DEVC ID='TC38', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,0.55,5.5/ 

&DEVC ID='TC39', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,0.55,6.0/ 

&DEVC ID='TC40', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,0.55,6.5/ 

&DEVC ID='TC41', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,1.0,6.5/ 

&DEVC ID='TC42', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,1.5,6.5/ 

&DEVC ID='TC43', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,1.9,6.5/ 

&DEVC ID='TC44', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,0.55,7.0/ 

&DEVC ID='TC45', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,0.55,7.5/ 

&DEVC ID='TC46', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,1.0,7.9/ 

&DEVC ID='TC47', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,1.5,7.9/ 

&DEVC ID='TC48', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.05,1.9,7.9/ 

 

&DEVC ID='RM1', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.95,2.0/ 

&DEVC ID='RM2', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.95,2.5/ 

&DEVC ID='RM3', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.95,3.0/ 

&DEVC ID='RM4', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.95,3.5/ 

&DEVC ID='RM5', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='RM6', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.0,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='RM7', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=1.5,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='RM8', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=1.0,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='RM9', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.5,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='RM10', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.1,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='RM11', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.95,4.5/ 

&DEVC ID='RM12', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.95,5.0/ 

&DEVC ID='RM13', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.95,5.5/ 

&DEVC ID='RM14', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.95,6.0/ 

&DEVC ID='RM15', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='RM16', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.0,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='RM17', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=1.5,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='RM18', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=1.0,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='RM19', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.5,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='RM20', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.1,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='RM21', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.95,7.0/ 

&DEVC ID='RM22', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.95,7.5/ 

&DEVC ID='RM23', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.0,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='RM24', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=1.5,1.95,7.9/ 
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&DEVC ID='RM25', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=1.0,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='RM26', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.5,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='RM27', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.1,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='RM28', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,0.55,2.0/ 

&DEVC ID='RM29', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,0.55,2.5/ 

&DEVC ID='RM30', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,0.55,3.0/ 

&DEVC ID='RM31', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,0.55,3.5/ 

&DEVC ID='RM32', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,0.55,4.0/ 

&DEVC ID='RM33', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,1.0,4.0/ 

&DEVC ID='RM34', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,1.5,4.0/ 

&DEVC ID='RM35', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,1.9,4.0/ 

&DEVC ID='RM36', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,0.55,4.5/ 

&DEVC ID='RM37', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,0.55,5.0/ 

&DEVC ID='RM38', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,0.55,5.5/ 

&DEVC ID='RM39', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,0.55,6.0/ 

&DEVC ID='RM40', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,0.55,6.5/ 

&DEVC ID='RM41', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,1.0,6.5/ 

&DEVC ID='RM42', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,1.5,6.5/ 

&DEVC ID='RM43', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,1.9,6.5/ 

&DEVC ID='RM44', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,0.55,7.0/ 

&DEVC ID='RM45', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,0.55,7.5/ 

&DEVC ID='RM46', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,1.0,7.9/ 

&DEVC ID='RM47', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,1.5,7.9/ 

&DEVC ID='RM48', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.05,1.9,7.9/ 

 

&DEVC ID='RS1', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.95,2.0/ 

&DEVC ID='RS2', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.95,2.5/ 

&DEVC ID='RS3', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.95,3.0/ 

&DEVC ID='RS4', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.95,3.5/ 

&DEVC ID='RS5', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='RS6', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.0,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='RS7', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=1.5,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='RS8', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=1.0,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='RS9', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.5,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='RS10', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.1,1.95,4.0/ 

&DEVC ID='RS11', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.95,4.5/ 

&DEVC ID='RS12', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.95,5.0/ 

&DEVC ID='RS13', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.95,5.5/ 

&DEVC ID='RS14', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.95,6.0/ 

&DEVC ID='RS15', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='RS16', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.0,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='RS17', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=1.5,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='RS18', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=1.0,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='RS19', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.5,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='RS20', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.1,1.95,6.5/ 

&DEVC ID='RS21', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.95,7.0/ 

&DEVC ID='RS22', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.95,7.5/ 

&DEVC ID='RS23', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.0,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='RS24', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=1.5,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='RS25', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=1.0,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='RS26', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.5,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='RS27', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.1,1.95,7.9/ 

&DEVC ID='RS28', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,0.55,2.0/ 

&DEVC ID='RS29', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,0.55,2.5/ 

&DEVC ID='RS30', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,0.55,3.0/ 

&DEVC ID='RS31', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,0.55,3.5/ 

&DEVC ID='RS32', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,0.55,4.0/ 

&DEVC ID='RS33', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,1.0,4.0/ 

&DEVC ID='RS34', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,1.5,4.0/ 

&DEVC ID='RS35', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,1.9,4.0/ 

&DEVC ID='RS36', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,0.55,4.5/ 

&DEVC ID='RS37', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,0.55,5.0/ 

&DEVC ID='RS38', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,0.55,5.5/ 

&DEVC ID='RS39', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,0.55,6.0/ 

&DEVC ID='RS40', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,0.55,6.5/ 

&DEVC ID='RS41', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,1.0,6.5/ 
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&DEVC ID='RS42', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,1.5,6.5/ 

&DEVC ID='RS43', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,1.9,6.5/ 

&DEVC ID='RS44', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,0.55,7.0/ 

&DEVC ID='RS45', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,0.55,7.5/ 

&DEVC ID='RS46', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,1.0,7.9/ 

&DEVC ID='RS47', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,1.5,7.9/ 

&DEVC ID='RS48', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.05,1.9,7.9/ 

 

********************************plošná měřící zařízení******************************** 

 

&BNDF QUANTITY='WALL TEMPERATURE'/ 

 

&ISOF QUANTITY='TEMPERATURE', VALUE=400.0/ 

&ISOF QUANTITY='TEMPERATURE', VALUE=500.0/ 

&ISOF QUANTITY='TEMPERATURE', VALUE=600.0/ 

&ISOF QUANTITY='TEMPERATURE', VALUE=700.0/ 

 

&SLCF PBZ = 4.0, QUANTITY = 'TEMPERATURE', VECTOR = .TRUE./ měření teploty ve výšce 4 m  

&SLCF PBZ = 6.5, QUANTITY = 'TEMPERATURE', VECTOR = .TRUE./ měření teploty ve výšce 6.5 m  

&SLCF PBZ = 7.9, QUANTITY = 'TEMPERATURE', VECTOR = .TRUE./ měření teploty ve výšce 7.9 m  

&SLCF PBX = 2.75, QUANTITY = 'TEMPERATURE', VECTOR = .TRUE./ měření teploty v úrovni svilé linie TČ na hlavním křídle 

&SLCF PBx = 1.25, QUANTITY = 'TEMPERATURE', VECTOR = .TRUE./ měření teploty v úrovni svilé linie středu komory 

&SLCF PBY = 0.55, QUANTITY = 'TEMPERATURE', VECTOR = .TRUE./ měření teploty v úrovni svilé linie TČ na vedlejším křídle křídle 

&SLCF PBY = 1.25, QUANTITY = 'TEMPERATURE', VECTOR = .TRUE./ měření teploty v úrovni svilé linie středu vedlejšího křídla 

 

&SLCF PBY = 1.95, QUANTITY = 'VELOCITY', VECTOR = .TRUE./ měření rychlosti proudění 0,05 m od fasády hl. křídla 

&SLCF PBX = 0.05, QUANTITY = 'VELOCITY', VECTOR = .TRUE./ měření rychlosti proudění 0,05 m od fasády vedl. křídla 

 

&TAIL / 
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Příloha 3 – Zdrojový kód zadávaný do programu FDS: scénář 

s hořlavým OSB obkladem a větranou dutinou 

HEAD CHID='OSB obklad + dutina',TITLE='nehorlavy model + horlavy obklad'/ 

&TIME T_END=3600.0/ 

&MISC RESTART=.TRUE. / 

 

&MESH ID='MESH1', IJK=36,3,90, XB=0.1,3.7,0.0,0.3,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,1 x 0,1 x 0,1 - prostor před zkušební sestavou 

&MESH ID='MESH2', IJK=36,4,90, XB=0.1,3.7,0.3,0.7,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,1 x 0,1 x 0,1 - prostor před zkušební sestavou 

&MESH ID='MESH3', IJK=36,4,90, XB=0.1,3.7,0.7,1.1,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,1 x 0,1 x 0,1 - prostor před zkušební sestavou 

&MESH ID='MESH4', IJK=36,4,90, XB=0.1,3.7,1.1,1.5,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,1 x 0,1 x 0,1 - prostor před zkušební sestavou 

&MESH ID='MESH5', IJK=36,4,90, XB=0.1,3.7,1.5,1.9,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,1 x 0,1 x 0,1 - prostor před zkušební sestavou 

 

&MESH ID='MESH6', IJK=4,22,40, XB=0.2,0.4,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora   

&MESH ID='MESH7', IJK=4,22,40, XB=0.4,0.6,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH8', IJK=4,22,40, XB=0.6,0.8,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH9', IJK=4,22,40, XB=0.8,1.0,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH10', IJK=4,22,40, XB=1.0,1.2,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH11', IJK=4,22,40, XB=1.2,1.4,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH12', IJK=4,22,40, XB=1.4,1.6,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH13', IJK=4,22,40, XB=1.6,1.8,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH14', IJK=4,22,40, XB=1.8,1.9,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH15', IJK=4,22,40, XB=1.9,2.1,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

&MESH ID='MESH16', IJK=4,22,40, XB=2.1,2.3,2.0,3.1,0.0,2.0/... kontrolní objem = 0,05 x 0,05 x 0,05 - spalovací komora  

 

&MESH ID='MESH17', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.0,0.1,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH18', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.1,0.2,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH19', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.2,0.3,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH20', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.3,0.4,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH21', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.4,0.5,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH22', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.5,0.6,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH23', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.6,0.7,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH24', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.7,0.8,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH25', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.8,0.9,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH26', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,0.9,1.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH27', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.0,1.1,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH28', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.1,1.2,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH29', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.2,1.3,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH30', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.3,1.4,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH31', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.4,1.5,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH32', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.5,1.6,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH33', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.6,1.7,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH34', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.7,1.8,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH35', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.8,1.9,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

&MESH ID='MESH36', IJK=4,4,360, XB=0.0,0.1,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před vedlejším křídlem  

 

&MESH ID='MESH37', IJK=4,4,360, XB=0.1,0.2,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH38', IJK=4,4,360, XB=0.2,0.3,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH39', IJK=4,4,360, XB=0.3,0.4,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH40', IJK=4,4,360, XB=0.4,0.5,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH41', IJK=4,4,360, XB=0.5,0.6,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH42', IJK=4,4,360, XB=0.6,0.7,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH43', IJK=4,4,360, XB=0.7,0.8,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH44', IJK=4,4,360, XB=0.8,0.9,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH45', IJK=4,4,360, XB=0.9,1.0,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH46', IJK=4,4,360, XB=1.0,1.1,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH47', IJK=4,4,360, XB=1.1,1.2,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH48', IJK=4,4,360, XB=1.2,1.3,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH49', IJK=4,4,360, XB=1.3,1.4,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH50', IJK=4,4,360, XB=1.4,1.5,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH51', IJK=4,4,360, XB=1.5,1.6,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH52', IJK=4,4,360, XB=1.6,1.7,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH53', IJK=4,4,360, XB=1.7,1.8,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH54', IJK=4,4,360, XB=1.8,1.9,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH55', IJK=4,4,360, XB=1.9,2.0,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  
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&MESH ID='MESH56', IJK=4,4,360, XB=2.0,2.1,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem 

&MESH ID='MESH57', IJK=4,4,360, XB=2.1,2.2,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH58', IJK=4,4,360, XB=2.2,2.3,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH59', IJK=4,4,360, XB=2.3,2.4,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH60', IJK=4,4,360, XB=2.4,2.5,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH61', IJK=4,4,360, XB=2.5,2.6,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH62', IJK=4,4,360, XB=2.6,2.7,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH63', IJK=4,4,360, XB=2.7,2.8,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH64', IJK=4,4,360, XB=2.8,2.9,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem   

&MESH ID='MESH65', IJK=4,4,360, XB=2.9,3.0,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH66', IJK=4,4,360, XB=3.0,3.1,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH67', IJK=4,4,360, XB=3.1,3.2,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH68', IJK=4,4,360, XB=3.2,3.3,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH69', IJK=4,4,360, XB=3.3,3.4,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH70', IJK=4,4,360, XB=3.4,3.5,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH71', IJK=4,4,360, XB=3.5,3.6,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

&MESH ID='MESH72', IJK=4,4,360, XB=3.6,3.7,1.9,2.0,0.0,9.0/... kontrolní objem = 0,025 x 0,025 x 0,025 - oblast dutiny před hlavním křídlem  

 

********************************geometrie******************************************* 

 

&MATL ID='BETON', SPECIFIC_HEAT=1.02, CONDUCTIVITY=1.3,  

DENSITY=2300.0/ 

 

&MATL ID='OSB', SPECIFIC_HEAT=1.55, CONDUCTIVITY=0.12,  

DENSITY=600.0, HEAT_OF_COMBUSTION=14450.0/ 

&SURF ID='STENA', COLOR='GRAY', DEFAULT=.TRUE.,  

MATL_ID='BETON',  THICKNESS=0.2 / 

 

&SURF ID='OBKLAD', COLOR='TAN', HRRPUA=195.0, RAMP_Q='OSB_RAMP_Q', IGNITION_TEMPERATURE = 250.0, 

BACKING='EXPOSED' 

MATL_ID='OSB',  THICKNESS=0.025 / 

 

&RAMP ID='OSB_RAMP_Q', T=0.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='OSB_RAMP_Q', T=25.6, F=0.8877/ 

&RAMP ID='OSB_RAMP_Q', T=66.25, F=0.6768/ 

&RAMP ID='OSB_RAMP_Q', T=159.6, F=0.4816/ 

&RAMP ID='OSB_RAMP_Q', T=460.73, F=0.4764/ 

&RAMP ID='OSB_RAMP_Q', T=629.36, F=1.0/ 

&RAMP ID='OSB_RAMP_Q', T=665.5, F=1.0/ 

&RAMP ID='OSB_RAMP_Q', T=791.97, F=0.3749/ 

&RAMP ID='OSB_RAMP_Q', T=1008.78, F=0.1718/ 

&RAMP ID='OSB_RAMP_Q', T=1421.33, F=0.138/ 

&RAMP ID='OSB_RAMP_Q', T=1556.84, F=0.0703/ 

&RAMP ID='OSB_RAMP_Q', T=1800.0, F=0.0667/ 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=0.0,0.0,0.0,0.5,0.0,9.0/ otevřená plocha vedle bočního křídla 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=0.0,3.7,0.0,0.0,0.0,9.0/ čelní otevřená plocha 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=3.7,3.7,0.0,2.0,0.0,9.0/ boční otevřená plocha 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=0.0,3.7,0.0,2.0,9.0,9.0/ stropní otevřená plocha  

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=0.0,0.0,0.5,2.0,8.0,9.0/ plochy mimo sestavu 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=0.0,3.5,2.0,2.0,8.0,9.0/ plochy mimo sestavu 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=3.5,3.7,2.0,2.0,0.0,9.0/ plochy mimo sestavu 

 

&OBST XB=0.05,0.075,0.5,1.95,0.1,8.0, SURF_ID='OBKLAD'/ 

&OBST XB=0.05,0.2,1.925,1.95,0.1,8.0, SURF_ID='OBKLAD'/ 

&OBST XB=0.2,2.3,1.925,1.95,2.0,8.0, SURF_ID='OBKLAD'/ 

&OBST XB=2.3,3.5,1.925,1.95,0.1,8.0, SURF_ID='OBKLAD'/ 

 

********************************hranice********************************************* 

 

&SURF ID='OHEN_1', RGB=250,20,20, RAMP_Q='HRANICE', HRRPUA = 700.0 / vztaženo na plochu 1 m2 

&SURF ID='OHEN_2', RGB=250,10,20, RAMP_Q='HRANICE', HRRPUA = 466.6 / vztaženo na plochu 1,5 m2 

&RAMP ID = 'HRANICE', T = 0.0,   F = 0.0/   

&RAMP ID = 'HRANICE', T = 300.0, F = 0.285/ pátá minuta - 2 MW 

&RAMP ID = 'HRANICE', T = 600.0 F = 0.928/ desátá minuta - 3,25 MW 

&RAMP ID = 'HRANICE', T = 750.0 F = 1.0/ 12,5 min - 22,5 min - 3,5 MW - plný výkon  
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&RAMP ID = 'HRANICE', T = 1350.0 F = 1.0/ 

&RAMP ID = 'HRANICE', T = 1890.0 F = 0.0/ 31.5 minuta - zhasnutí ohně  0 MW 

&RAMP ID = 'HRANICE', T = 3600.0 F = 0.0/ konec požární zkoušky  

 

&OBST XB=0.5,2.0,2.05,3.05,0.4,1.4/ 

&VENT SURF_ID='OHEN_2', XB=0.5,2.0,2.05,2.05,0.4,1.4/ čelní stěna 

&VENT SURF_ID='OHEN_1', XB=0.5,0.5,2.05,3.05,0.4,1.4/ boční levá stěna 

&VENT SURF_ID='OHEN_1', XB=2.0,2.0,2.05,3.05,0.4,1.4/ boční pravá stěna 

&VENT SURF_ID='OHEN_2', XB=0.5,2.0,3.05,3.05,0.4,1.4/ zadní stěna 

&VENT SURF_ID='OHEN_2', XB=0.5,2.0,2.05,3.05,1.4,1.4/ horní plocha 

 

&REAC ID='DREVO', FYI='drevo_data z NFPA Handbook, Babrauskas',  

FUEL='REAC_FUEL', C=6.3, H=7.1, O=2.1, SOOT_YIELD=0.008/ 

 

********************************bodová měřící zařízení******************************** 

 

&DEVC ID='TC1', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.975,2.0/ 

&DEVC ID='TC2', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.975,2.5/ 

&DEVC ID='TC3', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.975,3.0/ 

&DEVC ID='TC4', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.975,3.5/ 

&DEVC ID='TC5', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.975,4.0/ 

&DEVC ID='TC6', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.0,1.975,4.0/ 

&DEVC ID='TC7', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.5,1.975,4.0/ 

&DEVC ID='TC8', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.0,1.975,4.0/ 

&DEVC ID='TC9', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.5,1.975,4.0/ 

&DEVC ID='TC10', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.1,1.975,4.0/ 

&DEVC ID='TC11', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.975,4.5/ 

&DEVC ID='TC12', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.975,5.0/ 

&DEVC ID='TC13', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.975,5.5/ 

&DEVC ID='TC14', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.975,6.0/ 

&DEVC ID='TC15', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.975,6.5/ 

&DEVC ID='TC16', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.0,1.975,6.5/ 

&DEVC ID='TC17', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.5,1.975,6.5/ 

&DEVC ID='TC18', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.0,1.975,6.5/ 

&DEVC ID='TC19', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.5,1.975,6.5/ 

&DEVC ID='TC20', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.1,1.975,6.5/ 

&DEVC ID='TC21', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.975,7.0/ 

&DEVC ID='TC22', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.75,1.975,7.5/ 

&DEVC ID='TC23', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.0,1.975,7.9/ 

&DEVC ID='TC24', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.5,1.975,7.9/ 

&DEVC ID='TC25', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.0,1.975,7.9/ 

&DEVC ID='TC26', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.5,1.975,7.9/ 

&DEVC ID='TC27', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.1,1.975,7.9/ 

&DEVC ID='TC28', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.025,0.55,2.0/ 

&DEVC ID='TC29', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.025,0.55,2.5/ 

&DEVC ID='TC30', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.025,0.55,3.0/ 

&DEVC ID='TC31', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.025,0.55,3.5/ 

&DEVC ID='TC32', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.025,0.55,4.0/ 

&DEVC ID='TC33', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.025,1.0,4.0/ 

&DEVC ID='TC34', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.025,1.5,4.0/ 

&DEVC ID='TC35', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.025,1.9,4.0/ 

&DEVC ID='TC36', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.025,0.55,4.5/ 

&DEVC ID='TC37', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.025,0.55,5.0/ 

&DEVC ID='TC38', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.025,0.55,5.5/ 

&DEVC ID='TC39', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.025,0.55,6.0/ 

&DEVC ID='TC40', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.025,0.55,6.5/ 

&DEVC ID='TC41', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.025,1.0,6.5/ 

&DEVC ID='TC42', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.025,1.5,6.5/ 

&DEVC ID='TC43', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.025,1.9,6.5/ 

&DEVC ID='TC44', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.025,0.55,7.0/ 

&DEVC ID='TC45', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.025,0.55,7.5/ 

&DEVC ID='TC46', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.025,1.0,7.9/ 

&DEVC ID='TC47', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.025,1.5,7.9/ 

&DEVC ID='TC48', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.025,1.9,7.9/ 

 

&DEVC ID='RM1', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.975,2.0/ 
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&DEVC ID='RM2', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.975,2.5/ 

&DEVC ID='RM3', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.975,3.0/ 

&DEVC ID='RM4', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.975,3.5/ 

&DEVC ID='RM5', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.975,4.0/ 

&DEVC ID='RM6', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.0,1.975,4.0/ 

&DEVC ID='RM7', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=1.5,1.975,4.0/ 

&DEVC ID='RM8', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=1.0,1.975,4.0/ 

&DEVC ID='RM9', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.5,1.975,4.0/ 

&DEVC ID='RM10', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.1,1.975,4.0/ 

&DEVC ID='RM11', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.975,4.5/ 

&DEVC ID='RM12', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.975,5.0/ 

&DEVC ID='RM13', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.975,5.5/ 

&DEVC ID='RM14', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.975,6.0/ 

&DEVC ID='RM15', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.975,6.5/ 

&DEVC ID='RM16', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.0,1.975,6.5/ 

&DEVC ID='RM17', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=1.5,1.975,6.5/ 

&DEVC ID='RM18', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=1.0,1.975,6.5/ 

&DEVC ID='RM19', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.5,1.975,6.5/ 

&DEVC ID='RM20', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.1,1.975,6.5/ 

&DEVC ID='RM21', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.975,7.0/ 

&DEVC ID='RM22', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.75,1.975,7.5/ 

&DEVC ID='RM23', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=2.0,1.975,7.9/ 

&DEVC ID='RM24', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=1.5,1.975,7.9/ 

&DEVC ID='RM25', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=1.0,1.975,7.9/ 

&DEVC ID='RM26', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.5,1.975,7.9/ 

&DEVC ID='RM27', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.1,1.975,7.9/ 

&DEVC ID='RM28', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.025,0.55,2.0/ 

&DEVC ID='RM29', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.025,0.55,2.5/ 

&DEVC ID='RM30', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.025,0.55,3.0/ 

&DEVC ID='RM31', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.025,0.55,3.5/ 

&DEVC ID='RM32', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.025,0.55,4.0/ 

&DEVC ID='RM33', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.025,1.0,4.0/ 

&DEVC ID='RM34', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.025,1.5,4.0/ 

&DEVC ID='RM35', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.025,1.9,4.0/ 

&DEVC ID='RM36', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.025,0.55,4.5/ 

&DEVC ID='RM37', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.025,0.55,5.0/ 

&DEVC ID='RM38', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.025,0.55,5.5/ 

&DEVC ID='RM39', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.025,0.55,6.0/ 

&DEVC ID='RM40', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.025,0.55,6.5/ 

&DEVC ID='RM41', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.025,1.0,6.5/ 

&DEVC ID='RM42', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.025,1.5,6.5/ 

&DEVC ID='RM43', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.025,1.9,6.5/ 

&DEVC ID='RM44', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.025,0.55,7.0/ 

&DEVC ID='RM45', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.025,0.55,7.5/ 

&DEVC ID='RM46', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.025,1.0,7.9/ 

&DEVC ID='RM47', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.025,1.5,7.9/ 

&DEVC ID='RM48', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=0.025,1.9,7.9/ 

 

&DEVC ID='RS1', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.975,2.0/ 

&DEVC ID='RS2', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.975,2.5/ 

&DEVC ID='RS3', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.975,3.0/ 

&DEVC ID='RS4', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.975,3.5/ 

&DEVC ID='RS5', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.975,4.0/ 

&DEVC ID='RS6', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.0,1.975,4.0/ 

&DEVC ID='RS7', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=1.5,1.975,4.0/ 

&DEVC ID='RS8', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=1.0,1.975,4.0/ 

&DEVC ID='RS9', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.5,1.975,4.0/ 

&DEVC ID='RS10', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.1,1.975,4.0/ 

&DEVC ID='RS11', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.975,4.5/ 

&DEVC ID='RS12', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.975,5.0/ 

&DEVC ID='RS13', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.975,5.5/ 

&DEVC ID='RS14', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.975,6.0/ 

&DEVC ID='RS15', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.975,6.5/ 

&DEVC ID='RS16', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.0,1.975,6.5/ 

&DEVC ID='RS17', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=1.5,1.975,6.5/ 

&DEVC ID='RS18', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=1.0,1.975,6.5/ 
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&DEVC ID='RS19', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.5,1.975,6.5/ 

&DEVC ID='RS20', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.1,1.975,6.5/ 

&DEVC ID='RS21', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.975,7.0/ 

&DEVC ID='RS22', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.75,1.975,7.5/ 

&DEVC ID='RS23', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=2.0,1.975,7.9/ 

&DEVC ID='RS24', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=1.5,1.975,7.9/ 

&DEVC ID='RS25', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=1.0,1.975,7.9/ 

&DEVC ID='RS26', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.5,1.975,7.9/ 

&DEVC ID='RS27', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.1,1.975,7.9/ 

&DEVC ID='RS28', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.025,0.55,2.0/ 

&DEVC ID='RS29', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.025,0.55,2.5/ 

&DEVC ID='RS30', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.025,0.55,3.0/ 

&DEVC ID='RS31', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.025,0.55,3.5/ 

&DEVC ID='RS32', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.025,0.55,4.0/ 

&DEVC ID='RS33', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.025,1.0,4.0/ 

&DEVC ID='RS34', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.025,1.5,4.0/ 

&DEVC ID='RS35', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.025,1.9,4.0/ 

&DEVC ID='RS36', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.025,0.55,4.5/ 

&DEVC ID='RS37', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.025,0.55,5.0/ 

&DEVC ID='RS38', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.025,0.55,5.5/ 

&DEVC ID='RS39', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.025,0.55,6.0/ 

&DEVC ID='RS40', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.025,0.55,6.5/ 

&DEVC ID='RS41', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.025,1.0,6.5/ 

&DEVC ID='RS42', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.025,1.5,6.5/ 

&DEVC ID='RS43', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.025,1.9,6.5/ 

&DEVC ID='RS44', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.025,0.55,7.0/ 

&DEVC ID='RS45', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.025,0.55,7.5/ 

&DEVC ID='RS46', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.025,1.0,7.9/ 

&DEVC ID='RS47', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.025,1.5,7.9/ 

&DEVC ID='RS48', QUANTITY='VELOCITY', XYZ=0.025,1.9,7.9/ 

 

********************************plošná měřící zařízení******************************** 

 

&BNDF QUANTITY='WALL TEMPERATURE'/ 

 

&ISOF QUANTITY='TEMPERATURE', VALUE=250.0/ 

&ISOF QUANTITY='TEMPERATURE', VALUE=400.0/ 

&ISOF QUANTITY='TEMPERATURE', VALUE=500.0/ 

&ISOF QUANTITY='TEMPERATURE', VALUE=600.0/ 

&ISOF QUANTITY='TEMPERATURE', VALUE=700.0/ 

 

&SLCF PBZ = 4.0, QUANTITY = 'TEMPERATURE', VECTOR = .TRUE./ měření teploty ve výšce 4 m  

&SLCF PBZ = 6.5, QUANTITY = 'TEMPERATURE', VECTOR = .TRUE./ měření teploty ve výšce 6.5 m  

&SLCF PBZ = 7.9, QUANTITY = 'TEMPERATURE', VECTOR = .TRUE./ měření teploty ve výšce 7.9 m  

&SLCF PBX = 2.75, QUANTITY = 'TEMPERATURE', VECTOR = .TRUE./ měření teploty v úrovni svilé linie TČ na hlavním křídle 

&SLCF PBx = 1.25, QUANTITY = 'TEMPERATURE', VECTOR = .TRUE./ měření teploty v úrovni svilé linie středu komory 

&SLCF PBY = 0.55, QUANTITY = 'TEMPERATURE', VECTOR = .TRUE./ měření teploty v úrovni svilé linie TČ na vedlejším křídle křídle 

&SLCF PBY = 1.25, QUANTITY = 'TEMPERATURE', VECTOR = .TRUE./ měření teploty v úrovni svilé linie středu vedlejšího křídla 

 

&SLCF PBY = 1.975, QUANTITY = 'VELOCITY', VECTOR = .TRUE./ měření rychlosti proudění 0,025 m od fasády hl. křídla 

&SLCF PBX = 0.025, QUANTITY = 'VELOCITY', VECTOR = .TRUE./ měření rychlosti proudění 0,025 m od fasády vedl. křídla 

 

&TAIL / 
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