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Předmluva
Předložený dokument je dílčí zprávou a výstupem projektu Specifické
posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti s využitím postupů
požárního inženýrství (VG20122014074), Programu bezpečnostního výzkumu
České republiky BV II/2-VS za rok 2012 a je věnován analýze aktuálnímu stavu
poznání problematiky podrobného posouzení požární bezpečnosti objektů
v České republice a zahraničí.
Kapitoly dokumentu jsou rozděleny do samostatných celků, ve kterých jsou
prezentovány shromážděné údaje v následujících oblastech:
 vytváření zpracování statistických dat,
 hodnocení ekonomické stránky požární bezpečnosti,
 modelování vzniku a rozvoje požáru prostřednictvím matematických
modelů,
 modelování plynů a par hořlavých kapalin,
 hodnocení požární bezpečnosti stavebních konstrukcí,
 zajištění bezpečné evakuace objektu aj.
Text svým zaměřením poskytuje základní přehled o trendech navrhování
požární bezpečnosti staveb, poukazuje na některá praktická uplatnění
jednotlivých oblastí a předkládá data, která budou sloužit jako podklad pro účely
připravované certifikované metodiky tohoto projektu.
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1 Statistické sledování události HZS ČR
1.1 Úvod
Statistické sledování událostí má u Hasičského záchranného sboru ČR (dále
také jen „HZS“) dlouholetou historii. Začátky se datují do poloviny
sedmdesátých let, kdy se začaly shromažďovat data o požárech. V roce 1992 byl
uveden do provozu software Statistické sledování událostí (dále jen „SSU“)
v prostředí OS MS-DOS – databáze FoxPro, kde již byla sledována celá
zásahová činnost HZS. Dalším krokem bylo od roku 1997 ukládání dat
v prostředí OS Windows – databáze Winbase 602.
Od roku 2006 do současnosti jsou data o mimořádných událostech1,
zásazích jednotek a šetření příčin požárů ukládána v databázi Oracle (viz obr.
1.1). Celý systém je neustále rozšiřován a modernizován a od poslední verze je
zaměřen také na vyhodnocování potřeb požární prevence.

Obr. 1.1 – Vzhled programu pro statistické sledování událostí SSU/ZOZ

1

Za mimořádné události (dále jen „události“) se považují veškeré požáry, další události jako jsou dopravní
nehody, živelní pohromy, havárie /např. úniky nebezpečných (např. chemických) látek, technické havárie,
radiační havárie/ a ostatní mimořádné události a plané poplachy spojené se zásahy jednotek PO a složek
integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) včetně prověřovacích cvičení.
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1.1 Statistické sledování událostí
Statistické sledování událostí je součástí výkonu státního požárního dozoru
legislativně zakotveného v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, v návaznosti na § 51 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška
o požární prevenci). Statistika událostí je součástí dokumentace výkonu státního
požárního dozoru.
Údaje o mimořádných událostech se analyzují pro účely stanovení
preventivních opatření, výkonu státního požárního dozoru, koncepce rozvoje
požární ochrany a zaměření preventivně výchovné činnosti.
SSU obsahuje záznamy o mimořádných událostech, kde zasahovaly
jednotky požární ochrany, tříděných podle jejich charakteru (požár, dopravní
nehoda, únik nebezpečné chemické látky, technická havárie, radiační havárie a
nehoda, ostatní mimořádné události a planý poplach). Zvláštní kategorií jsou
požáry, kde SSU sleduje také informace o požárech bez účasti jednotek PO,
které byly HZS ohlášeny. Typy událostí evidované v SSU jsou uvedeny
v tab. 1.1.
Tab. 1.1 – Typy událostí evidované v SSU
Mimořádná událost
Požár
Dopravní nehoda

Živelní pohroma*

Únik nebezpečné látky

Technické havárie

Radiační havárie a nehoda
Ostatní mimořádné události
Planý poplach

Kód
12
19
21
22
23
24
25
31
32
33
34
35
41
42
43
44
45
51
52
53
54
61
71
81

Typ události
Požár
Požár bez účasti JPO
Dopravní nehoda silniční
Dopravní nehoda silniční hromadná
Dopravní nehoda železniční (vč. metra)
Dopravní nehoda letecká
Dopravní nehoda – ostatní
Převažující povodeň, záplava, déšť
Převažující sníh, námrazy
Převažující větrná smršť
Sesuv půdy
Živelní pohroma – ostatní
Únik plynu/aerosolu
Únik kapaliny (mimo ropných produktů)
Únik ropných produktů
Únik pevné látky
Únik nebezp. chem. látky – ostatní
Technická havárie
Technická pomoc
Technologická pomoc
Ostatní pomoc
Radiační havárie a nehoda
Ostatní mimořádné události
Planý poplach

* Pozn.: typ události „Živelní pohroma“ byl s platností od 01. 01. 2010 zrušen
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Pro potřeby projektu FIRESAFE budou využívány údaje za období 2006 –
2011 pouze k typům událostí požár a požár bez účasti JPO. Záznamy o požárech
mají dvě úrovně. První je takzvaný „požár se základní evidencí“2. U těchto
požárů je uvedeno jen několik základních položek a téměř všechny údaje jsou
zadávány veliteli zasahujících jednotek požární ochrany. Tyto požáry, kterých je
z celkového počtu požárů cca 50 %, nejsou pro potřeby projektu použitelné.
Druhá úroveň jsou požáry tzv. došetřované, kde každý jednotlivý požár
doprovází šetření jeho příčiny, možnosti jeho šíření, ohrožení zdraví a života
osob a zjišťování dodržování předpisů o požární ochraně. V tab. 1.2 jsou
uvedeny některé z údajů souvisejících s požáry v Moravskoslezském kraji.
Tab. 1.2 – Základní ukazatelé o požárech v Moravskoslezském kraji
2006
Počet požárů

2007

2008

2009

2010

2011

2 194

2 639

2 611

2 428

2 089

Usm rceno

13

20

25

16

8

2 392
22

Zraněno

90

136

125

115

120

119

Evakuováno

311

258

2 072

1 797

436

317

Zachráněno

35

50

34

45

46

31

Přím á škoda (v tis. Kč)

139 420,00

112 194,40

160 163,50

116 828,30

150 936,40

172 271,80

Uchráněné hodnoty (v tis. Kč)

492 903,60

515 158,80

743 243,50

609 259,20

576 787,00

504 424,00

V příloze č. 1.1 jsou uvedeny údaje o požárech v Moravskoslezském kraji
podle příčiny vzniku požáru a podle druhu objektu za období let 2006 – 2011.
Záznam o každé jednotlivé události v programu SSU umožňuje sledovat
více než 180 položek (mimo údajů o zasahujících jednotkách požární ochrany).
Pro zajištění co největší objektivity a úplnosti záznamů o události je nastaven
několikastupňový systém kontroly. První stupeň jsou systémové kontrolní vazby
mezi řadou povinných i nepovinných položek. Povinná položka znamená,
že musí být pro daný druh události vyplněna. Druhým stupněm je pak krajská
kontrola dat a třetím stupněm je pak kontrola dat na celostátní úrovni.
Za období 2006 – 2011, kdy jsou statistické údaje vedeny v databázi Oracle
s jednotnou strukturou dat, je v SSU (ČR) evidováno 648.983 událostí
(cca 108.000 ročně) a z toho 122.841 požárů (cca 20.400 ročně).
1.2 Analýza dat vedených SSU
Pro potřeby projektu byla provedena podrobná analýza celkové struktury
shromažďovaných dat, na jejímž základě bylo vybráno 47 položek (viz příloha

2

požár se základní evidencí - požár přírodních porostů (i v prostoru lesních pozemků), odpadů, demolic a vraků
vozidel, vznícení potravin při vaření a vznícení sazí v komíně, pokud nevznikne škoda na majetku a nedojde
k rozšíření požáru, k usmrcení či zranění osob nebo jejich přímému ohrožení
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č. 1.2) umožňujících filtrování dat na typ události požár a další zpracování
a vyhodnocování. Vzájemné souvislosti jsou patrné z obr. 1.2.

Obr. 1.2 – Analýza dat vedených v SSU k typu události požár
Pro prvotní analýzu a prověření navržených vazeb bylo rozhodnuto
o využití údajů krajské databáze SSU – Moravskoslezský kraj (dále jen „krajská
databáze“). K tomuto kroku bylo mimo jiné přistoupeno i z důvodu, že program
SSU/ZOZ (a to jak zadávací tak i vyhodnocovací modul) neumožňuje
nestandardní statistické výstupy k realizaci potřeb projektu FIRESAFE.
Krajská databáze obsahuje dostatečné množství dat umožňujících při
zpracování ověřit vazby mezi vybranými položkami SSU, zjistit možné
problémy, navrhnout způsoby filtrování dat pro dosažení co největší
věrohodnosti výsledků, zjistit jaké požadavky na speciální výstupy bude potřeba
při práci na celorepublikové úrovni a další.
Při prvotní analýze byly vytipovány údaje, které mají být z evidovaných
statistických dat získány. Uvedené údaje budou analyzovány ve vazbách na další
položky např. typ objektu, prostor vzniku apod. Jedná se o tyto údaje:
 doba volného rozvoj požáru,
 doba lokalizace,
 doba likvidace,
 přímá škoda,
 konstrukční systém,
 podlažnost a výšková poloha,
 funkce požárního úseku, nedostatky v provedení požárních úseků,
 zranění a úmrtí osob,
5






převážně hořící látky,
zásah občanů,
funkce EPS, SHZ, ZOTK,
vznik požárů podle denní doby.
Po ověření jednotlivých vazeb a výstupů na datech krajské databáze budou
stejné postupy aplikovány na datech celorepublikových.
Ukázka vzájemné vazby mezi počtem událostí a dobou volného rozvoje je
znázorněna na obr. 1.3 (byly využity údaje z databáze SSU/ZOZ Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje)3.
V zásadě jednoduchá záležitost spočívající ve stanovení rozdílů doby mezi
„vznikem požáru“ a „zahájením zásahu“, poukázala na problém s hodnocením
mimořádných událostí, extrémů a jistou chybovostí vložených dat.
Tyto skutečnosti budou dále řešeny v rámci dalších prací na projektu.

Obr. 1.3 – Přehled doby volného rozvoje požáru u požárů
na území města Ostravy za období let 2006–2011
Současně budou vytvořeny obdobné závislosti dalším vyčleněných oblastí.
1.3 Použitá literatura
[1]

3

Software Krajské statistické sledování událostí, verze: 5.0.216.3; RCS Kladno s.r.o.

Doba volného rozvoje požáru je doba, ve které dochází k šíření požáru bez ovlivnění lidským činitelem.
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1.4 Přílohy
Příloha č. 1.1
Tab. P.1.1 – Požáry podle příčiny vzniku
Popisky řádků

2006

Manipulace s hořlavými a výbušnými látkami /mimo třídu 2/
jiné

2007

2008

2009

2010

2011

Celkem

2

2

1

0

0

0

5

1

1

0

0

0

0

2

při lepení podlahových krytin, kladení a lití podlah

0

0

0

0

0

0

0

při m anipulaci s hořlavým i a výbušným i látkam i ,chem ickém

0

1

1

0

0

0

2

při technologii skladování a ochrany hořlavých a výbušných

0

0

0

0

0

0

0

při výrobě hořlavých a výbušných látek

0

0

0

0

0

0

0

u čerpacích a plnicích zařízení PHM (např. benzín, nafta, LPG, CNG, H2) včetně dopravy PHM

1

0

0

0

0

0

1

u dálkové dopravy potrubím a zásobníků

0

0

0

0

0

0

0

u nam áčecích zařízení /lázně, vany/

0

0

0

0

0

0

0

u stříkacích zařízení

0

0

0

0

0

0

0

64

43

44

29

25

28

233

blesk - objekty chráněné hrom osvodem

1

4

2

2

3

1

13

blesk - objekty nechráněné hrom osvodem

2

2

6

1

3

3

17

blesk - ostatní případy zapálení

1

5

3

3

4

3

19

dopravní nehoda

13

26

25

18

11

13

106

jiné příčiny

Mimořádné důvody a události

42

5

7

3

4

8

69

vojenské cvičení, ohňostroje

5

1

1

1

0

0

8

živelná pohrom a /m im o blesku/

0

0

0

1

0

0

1

232

297

372

345

299

312

1 857

63

94

65

61

47

54

384

2

11

10

4

11

10

48

nespecifikovaná nedbalost (nelze jednoznačně určit jednou verzí)

20

37

109

117

85

79

447

nesprávná obsluha topidla

12

17

12

14

18

6

79

2

2

3

3

5

1

16

34

44

47

35

30

38

228

Nedbalost a neopatrnost dospělých
kouření
m anipulace se žhavým popelem

nesprávné používání hořlavých kapalin a plynů
používání otevřeného ohně k osvětlování, rozehřívání ap.
sušení hořlavých m ateriálů a hořlaviny u topidla

17

7

22

7

14

9

76

sváření a řezání, rozehřívání, rozm razování včetně zpětného

31

16

28

19

14

14

122

zakládání ohňů v přírodě a na skládkách, vypalování trávy

21

26

26

32

25

45

175

zanedbání bezpečnostních předpisů, použití předm ětů či zařízení

30

43

50

53

50

56

282

1 349

1 716

1 609

1 395

1 146

1 435

8 650

1 127

1 478

1 349

1 213

984

1 227

7 378

222

238

260

182

162

208

1 272

346

350

345

312

346

339

2 038

cizí předm ět ve stroji

5

3

3

3

1

1

16

nesprávná instalace - krytí neodpovídá prostředí ap.

0

1

0

2

0

3

6

nesprávná údržba - není prováděná, závady jsou odstraňovány

0

2

1

0

0

1

4

ostatní nepředpokládané zm ěny provozních param etrů včetně

77

62

81

67

70

68

425

Neobjasněno, nedošetřováno
dále nedošetřovaná příčina a činnost při vzniku
neobjasněná příčina, dosud v šetření

Provozně technické závady/mimo komínových zařízení a topidel/

231

256

223

224

251

249

1 434

tření a přehřátí

6

6

4

4

5

7

32

úlet jisker z výfuku a parního stroje event.brzdného systém u

2

2

4

2

2

1

13

výboje statické elektřiny

0

1

0

0

1

0

2

25

17

29

10

16

9

106
72

technické závady - vada m ateriálu, konstrukce, opotřebení a

žhavé m ateriály a výrobky /i při kalení/

Samovznícení

9

15

16

11

8

13

chem ické výrobky /barvy,ferm eže ap./

0

0

4

2

0

3

9

chem ických látek

0

3

2

3

3

5

16

jiné

1

1

3

3

1

1

10

olejů a tuků

0

1

0

0

0

0

1

uhlí, uhelného prachu a briket

6

6

3

2

1

1

19

zem ědělských plodin

Špatný stav a instalace topidel, pařáků a kouřovodů

2

4

4

1

3

3

17

18

22

12

16

22

14

104

2

0

4

1

1

4

12

10

11

5

9

10

2

47

špatný stav topidla nebo kouřovodu

4

3

0

4

3

3

17

technická závada topidla /i v dopravním prostředku/

2

8

3

2

8

5

28

24

35

37

47

52

44

239

jiná závada
nesprávné um ístění a instalace topidel a kouřovodů/v nevhod-

Špatný stav a nesprávné používání komínových zařízení

10

19

22

37

38

33

159

nevhodná konstrukce kom ínu a odvod spalin/větrací šachta

5

8

3

5

7

3

31

spáry v kom íně, nezajištěná kom ínová dvířka, nezajištěné

5

5

6

1

1

4

22

zazděný nebo přizděný trám v kom íně

4

3

6

4

6

4

27

148

157

173

272

185

206

1 141

41

26

27

27

25

30

176

3

2

5

4

4

9

27

95

113

128

214

129

156

835

jiskry z kom ína a zažehnutí sazí v kom íně

Úmysl, děti
děti do l5 let
sebevražedný úm ysl, chorom yslnost, nem oc
úm yslné zapálení - pachatel nezjištěn

9

16

13

27

27

11

103

2

2

2

1

6

1

14

par hořlavých kapalin

0

0

0

1

1

0

2

plynů

2

2

0

0

5

0

9

prachů

0

0

1

0

0

0

1

tlakových nádob a kotlů včetně potrubí

0

0

1

0

0

1

2

výbušnin

0

0

0

0

0

0

0

2 194

2 639

2 611

2 428

2 089

2 392

14 353

úm yslné zapálení - pachatel zjištěn

Výbuchy

Celkem
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Příloha č. 1.1 (pokračování)
Tab. P.1.2 – Požáry podle objektu
Popisky řádků

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Celkem

Budovy a haly pro výrobu a služby/m im o e

69

68

76

54

46

54

367

Budovy a objekty ve výstavbě a generální

8

8

10

8

4

13

51

10

8

7

5

10

6

46

5

2

3

2

3

7

22

Budovy pro garážování a údržbu vozidel /

11

7

5

10

7

12

52

Budovy pro kulturu, osvětu a tělovýchovu

2

2

6

4

4

2

20

Budovy pro obchod a veřejné stravování v

19

21

29

35

35

14

153

Budovy pro skladování zem ědělských produ

Budovy adm inistrativní
Budovy pro dopravu a spoje

13

5

7

6

4

7

42

Budovy pro služby a osobní hygienu

3

4

2

0

2

0

11

Budovy pro sociální zabezpečení

6

3

1

1

4

4

19

34

29

31

37

26

30

187

Budovy pro výchovu, vědu a výzkum

2

1

9

9

5

8

34

Budovy pro zdravotnictví

1

3

2

3

1

4

14

Budovy pro živočišnou a rostlinnou výrob

3

5

1

2

3

4

18

Bytový fond dom ovní

370

450

415

339

382

325

2 281

Dopravní prostředky a pracovní stroje /m

217

272

246

233

230

234

1 432

13

7

15

15

8

17

75

Garáže /m im o budov/

5

6

10

5

8

3

37

Historické a církevní budovy a objekty

1

0

3

2

0

2

8

12

2

9

4

7

6

40

Budovy pro společné ubytování a rekreaci

Energetické výrobní budovy a budovy vodn

Jednoúčelové budovy pro skladování /
Kom unikace

4

4

5

1

4

5

23

Lesy

35

49

21

27

61

64

257

Objekty m im o budov

34

26

41

30

34

35

200

1

4

3

2

6

2

18

641

729

911

817

562

747

4 407

Objekty m im o budov v zem ědělství
Odpady a odpadní produkty
Opuštěné a dem oliční budovy a objekty, k

92

128

120

98

77

105

620

Ostatní a nezatříděné

41

170

37

70

40

68

426

5

7

12

4

4

9

41

61

75

76

88

66

61

427

Rodinné dom ky

172

159

189

228

221

211

1 180

Volné a skladovací plochy m im o budovu a

270

327

258

258

198

298

1 609

34

58

51

31

27

35

236

2 194

2 639

2 611

2 428

2 089

2 392

14 353

Ostatní budovy pro bydlení
Provizoria a účelové objekty u budov

Zem ědělské plochy

Celkem
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Příloha č. 1.2
Tab. P.1.3 – Položky zvolené pro další využití v projektu
Zavedeno

Povinná
položka

Typ události SSU

2006

ANO

Vznik

2006

ANO

Zpozorování

2006

ANO

Ohlášení

2006

ANO

Lokalizace

2006

ANO

Likvidace

2006

ANO

Přímá škoda

2006

NE

Druh objektu

2006

ANO

Prostor vzniku

2006

ANO

Konstrukční systém

2006

ANO

Počet podlaží

2006

ANO

Podlaží

2006

ANO

Výšková poloha PÚ

2006

ANO

Funkce PÚ

2006

ANO

Nedostatek v PÚ

2006

ANO

Stupeň poškození

2006

ANO

Charakter škod

2006

ANO

Převažující škody

2006

ANO

Vzdálenost

2006

ANO

Ohlášení

2006

ANO

Vyhlášení poplachu

2006

ANO

Výjezd

2006

ANO

Příjezd

2006

ANO

Začátek
Druh zranění (zraněno, usmrceno,
evakuováno, zachráněno)
Počet osob

2006

ANO

2006

ANO

2006

ANO

Převážně hořící látky

2006

ANO

2006

ANO

Oblast
Základní údaje

Objekt

Jednotky

Zranění

Položka

2

Plocha požáru [m ]
9

Samouhašení

2006

NE

Zásah občanů

2006

NE

Zásah jiných služeb

2006

NE

Evakuace osob

2006

NE

Uhašeno SHZ

2006

NE

Negat. zásah

Negativní vliv

2006

ANO

Jevy na vznik

Jev (např. PBZ)

2006

NE

Funkčnost

2006

NE

Rozšíření v budově při lokalizaci

2006

ANO

Rozšíření mimo budovu

2006

ANO

EPS

2006

NE

ZOTK

2006

NE

SHZ

2006

NE

Druh ovládání SHZ

2006

NE

Hasící látka v SHZ

2006

NE

Detekce plynů a par

2006

NE

Iniciátor

2006

ANO

Iniciace zařízením (kód)

2006

ANO

Verze příčin vzniku požáru

2006

ANO

Činnost

Ostatní
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2 Zahraniční statistické zdroje
2.1 Úvod
V rámci projektu FIRESAFE byla prováděná rešerše zahraničních
statistických zdrojů. Výchozími body byly elektronické zdroje, tištěné zdroje
a celosvětové organizace zabývající se oblastí požární bezpečnosti, zejm.
International association of fire and rescue services (CTIF) a Federation of the
European Union Fire Officer Associations (FEU).
2.2 Způsoby sledování statistických zdrojů o požárech
CTIF (International association of fire and rescue services)
Tato organizace, jejíž název lze volně přeložit jako Mezinárodní technický
výbor pro prevenci a hašení požárů, je celosvětovou oborovou organizací.
Zaměřuje se na výměnu informací a zkušeností v oblasti požární ochrany,
pomoci a záchrany při katastrofách. V současné době je v rámci CTIF sdruženo
39 členských států a bezpočet dalších přidružených členů.
CTIF ročně vydává bulletin, ve kterém lze nalézt statistické údaje
z přibližně 32 zemí a 41 měst ve světě. Bulletin je velmi obsáhlý (obsahuje cca
64 stran textu), kde dvě třetiny obsahu tvoří statistické tabulky a grafy.
Vzhledem k množství a složitosti takto získávaných dat obsahuje aktuální
bulletin 2 roky staré statistické údaje. Bulletin vychází současně ve třech
jazycích (anglicky, rusky a německy). Pod odkazem http://www.ctif.org/Statistics- lze nahlédnout do starších statistik, v současnosti jsou dostupné
bulletiny za roky 2005 a 2006. Pro získání aktuálních statistik je potřeba
kontaktovat přímo CTIF.
Mezi hlavní sledované statistické oblasti patří vývoj požárnosti od roku
1939, přehled požárů a souvisejících událostí ve vybraných zemích jako jsou
požáry, přijatá volání, úmrtí, zranění a jejich přepočty na počet obyvatel.
Podobné údaje jsou dostupné také pro vybraná světová města.
THE GENEVA ASSOCIATION (International Association for the Study
of Insurance Economics)
Tato asociace, jejíž název lze volně přeložit jako Mezinárodní asociace
zabývající se studiem pojišťovacích ekonomik, je pojišťovacím sdružením
v oblasti strategicky důležitého pojištění a v oblasti řízení rizik. Členy této
asociace je 90 výkonných ředitelů nejvýznamnějších pojišťoven světa.
Tato asociace vydává každým rokem bulletin s názvem World fire
statistics. Ten není tak obsáhlý jako bulletin vydávaný CTIF, ale obdobně jako
organizace CTIF i v tomto bulletinu jsou údaje se zpětnou platností tři roky.
Bulletin je vydáván v angličtině.
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V bulletinu jsou dostupné základní statistické údaje pro přibližně 15 států.
Pro vybrané státy jsou k dispozici statistická data týkající se zejména přímých
a nepřímých škod při požárech, počtu úmrtí a jejich srovnání na 100 tis.
obyvatel.
Bulletiny World fire statistics pro období od roku 1997 do současnosti jsou
dostupné na webových stránkách Federation of the European Union Fire Officer
Associations http://www.f-e-u.org/statistics.php.
FEU (Federation of the European Union Fire Officer Associations)
Federace asociací hasičských důstojníků Evropské Unie je organizace
kladoucí si za cíl provádět vnitřní, celoevropskou platformu, pro a mezi
jednotlivými delegáty, kteří si tak mohou napříč evropskými státy porovnávat
a předávat aktuální informace a zkušenosti. Asociace rovněž společně působí
v rámci vnější spolupráce s mezinárodními organizacemi a subjekty v oblasti
požární ochrany.
Elektronické zdroje
Obsáhlým zdrojem informací je internetová síť. Před vlastním hledáním na
internetu byly vytipovány státy, u nichž bylo možné předpokládat, že vedou
statistiky o požárech alespoň rámcově srovnatelné s Českou republikou. Základ
vytipovaných států tvoří státy Evropské unie a dále vybrané světové mocnosti,
kterými jsou USA a Rusko (viz tab. 2.1).
Tab. 2.1 – Seznam vytipovaných států pro vyhledávání statistických údajů
Austrálie

Irsko

Německo

Řecko

Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko

Itálie
Island
Kanada
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko

Nizozemsko
Nový Zéland
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko

Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
USA
Velká Británie

Listinné/elektronické zdroje
Významným pomocníkem při vyhledávání statistických dat se stala kniha
autorů Brushlinsky N.N., Sokolov S.V., Wagner P., Humanity and Fires.
Autoři v knize především sledují, resp. počítají, tři rizikové faktory spojené
s požáry, a to riziko ohrožení osob požárem za definovaný interval, riziko smrti
při požáru a riziko smrti při požáru za definovaný interval. Pro výpočty
používají statistické zdroje velkého počtu zemí. Každému z vybraných států je
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věnována samostatná kapitola, ve které jsou uvedeny základní charakteristiky
dané země, statistické údaje a jednotlivé výpočty. Statistické údaje nejsou
pro účely našeho projektu příliš použitelné, kniha ovšem uvádí odkazy
na statistické ročenky nebo poskytuje vodítko, kde statistické údaje vyhledat.
Snahou bylo vyhledat statistické údaje vytipovaných zemí, které by byly
použitelné pro řešený projekt. Rešerši statistických zdrojů komplikovala
skutečnost, že ne všechny státy zpracovávají, případně publikují, dostatečně
detailní statistické údaje, a ne vždy byly zdroje vhodně připraveny
na zahraničního návštěvníka (např. verze pouze v dánštině nebo řečtině).
Výsledky vyhledávání jsou shrnuty v Příloze 2.1.
Detailnější popis nalezených statistik je uveden v Příloze 2.2.

2.3 Použité zdroje
[1]

[2]

[3]

Brushlinsky,
Hall,
Sokolov,
Wagner.
Fire
statistics.
< http://www.ctif.org/IMG/pdf/CTIF_report11_world_fire_statistics_2006-2.pdf > [cit.
2012-15-10].
World
Fire
Statistics
Bulletin
< http://www.genevaassociation.org/PDF/WFSC/GA2012-FIRE28.pdf> [cit. 2012-1510].
Brushlinsky N. N., Sokolov S. V., Wagner P. Humanity and fires. Warszawa: Fundacja
Edukacja i Technika Ratownictwa, 2010. ISBN 978-838-8777-295.
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2.4 Přílohy
Příloha č. 2.1
Tab. P.2.1 – Vytipované země a odkazy na dostupné statistické údaje
Č.

Země

Statistika

Odkaz

Jazyk

Poznámka

1

Austrálie

Ano

http://www.pc.gov.au/gsp/rogs

Anglicky

Vládní statistiky

2

Bulharsko

Ne
http://www.hzscr.cz/clanek/statisti
cke-rocenky-hasicskehozachranneho-sboru-cr.aspx

Česky

Generální ředitelství HZS
ČR

http://www.hzscr.cz/hasicien/articl
e/statistical-yearbooks.aspx

Anglicky

Generální ředitelství HZS
ČR

http://brs.dk/viden/publikationer/D
ocuments/RBS_Statistisk_Beretnin
g_2009.pdf

Dánsky

dokument
Redningsberedskabets
Statistiske Beretning 2009
(Hasičské záchranné
služby Statistická zpráva
za rok 2009)

http://www.lepk.ee/net/index.php?
option=com_content&task=view&
id=530&Itemid=134

Estonsky

Záchranáři Estonsko západ

http://www.rescue.ee/977

Estonsky

Záchranáři Estonsko
východ

3

4

5

6

Česko

Dánsko

Estonsko

Finsko

Ano

Ano

Ano

Ano

7

Francie

Ano

8

Chorvatsko

Ne

9

Irsko

http://www.pelastustoimi.fi/tilastot
Finsky
/
http://www.pelastustoimi.fi/en/stati
Anglicky
stics/
http://www.interieur.gouv.fr/sectio
Francouzsk
ns/a_votre_service/statistiques/sec
y
urite_civile
http://www.environ.ie/en/Publicati
ons/StatisticsandRegularPublicatio
ns/FireandEmergencyServices/

Anglicky

http://fireinvestigation.ie/irish-firestatistics

Anglicky

http://www.vigilfuoco.it/aspx/page
.aspx?IdPage=450

Italsky

Ano

10

Itálie

Ano

11

Island

Ne

12

Kanada

Ano

13

Kypr

Ne

14

Litva

Ano

http://www.ccfmfc.ca/stats.html

http://www.vpgt.lt/index.php?5750
45151
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Anglicky

Záchranná služba Finsko
Záchranná služba Finsko
stránky francouzského
Ministerstva vnitra
Úřad pro společnost a
místní samosprávu
(Environment, Community
and Local Government)
Asociace irských
požárních vyšetřovatelů
(Fire Investigators
Association of Ireland)
Hasičský sbor, veřejná
záchranná služba a civilní
obrana (Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile)
Použitelné statistiky
nenalezeny.
Rada kanadských maršálů
a požárních komisařů
(Council of canadian
marshals and fire
commissioners)
Hasičský a záchranného
sbor Litva

15

Lotyšsko

Ano

http://www.vugd.gov.lv/lat/aktualit
ates/statistika

Lotyšsky

Hasičský záchranný sbor
Lotyšska

16

Lucembursko

Ano

http://www.112.public.lu/stats/inde
x.html

Francouzsk
y, částečně
německy

portál záchranářů
Lucemburského
velkovévodství

17

Německo

Ne

18

Nizozemsko

Ano

19

Nový Zéland

Ano

20

Polsko

Ano

21

Portugalsko

Ne

22

Rakousko

Ne

23

Rumunsko

Ne

24

Rusky

http://www.minv.sk/?tc-statistiky

Slovensky

stránky Ministerstva vnitra
Slovenské republiky

Španělsky

Hasičský sbor Madrid
(pouze dokument za rok
2011)

Španělsky

Hasičský sbor Zaragoza

Anglicky

Dokument STATISTICS
AND ANALYSIS The
Swedish Rescue Services
in Figures z roku 2008

Anglicky

organizace NFPA

Anglicky

organizace FEMA

Anglicky

vládní Úřad pro společnost
a místní samosprávu

Slovensko

Ano

27

Slovinsko

Ne

Ano
Španělsko

Ano

31

Velká
Británie

Ministerstvo Ruské
federace pro civilní
obranu, naléhavé případy a
zmírňování následků
katastrof
organizace Vědeckopraktické centrum Požární
bezpečnost.

http://01-news.ru/stats.html
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USA

stránky Velitelství
polských hasičů

Ano
Ne

30

Hasičský sbor Nový
Zéland

Rusky

Rusko

Švédsko

pouze ročenka na
stránkách Nizozemského
statistického úřadu

http://pozhproekt.ru/pozharnayastatistika

Řecko

29

Placený odkaz na požární
ročenku

Ano

25

28

http://feuerwehrverband.de/feuerw
Německy
ehr-jahrbuch.html
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/C
Nizozemsk
BED64CB-74AD-434D-8229y
4B86C231E9CA/0/2010w35pub.p
df
http://www.fire.org.nz/AboutUs/Facts-andAnglicky
Figures/Pages/Statistics-DataFields.aspx
http://www.straz.gov.pl/page/index
Polsky
.php?str=2743

Ne

Ano

Ano

http://www.madrid.org/cs/Satellite
?c=CM_InfPractica_FA&cid=110
9168021951&idConsejeria=11092
66187224&idListConsj=11092654
44710&idOrganismo=1109266227
811&language=es&pagename=Co
munidadMadrid%2FEstructura&p
v=1142675633951&sm=11092661
00977
http://www.zaragoza.es/ciudad/bo
mberos/estadistica.htm
https://www.msb.se/RibData/Filer/
pdf/25586.pdf
http://www.nfpa.org/categoryList.a
sp?categoryID=15&URL=Researc
h
http://www.usfa.fema.gov/statistic
s/
http://www.communities.gov.uk/fi
re/researchandstatistics/firestatistic
s/firestatisticsuk/
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Příloha č. 2.2
Tab. P.2.1 – Popis a rozbor statistických zdrojů vytipovaných zemí
Austrálie
Zdroj: http://www.pc.gov.au/gsp/rogs
Na webových stránkách se nachází australské vládní statistiky ve formě pravidelných ročních
zpráv pod názvem Zprávy o státních službách (Report on Government Services). Dostupné
jsou zprávy od roku 1995 do současnosti. Údaje o požárech v těchto rozsáhlých zprávách jsou
velmi obecné. Ve statistikách lze nalézt údaje z jednotlivých federací, které jsou následně
sečteny pro celou Austrálii. Požáry jsou obecně rozdělovány na požáry na otevřeném
prostranství, požáry uvnitř budov a ostatní požáry. Detailnější rozdělení ve statistikách není
uvedeno. Dále se statistika věnuje jiným mimořádným událostem, jako jsou záchranné práce u
dopravních nehod, zásahy při živelních pohromách, odstranění nebezpečných stavů, falešná
volání, plané poplachy a ostatní události.
Příčiny vzniku požárů jsou řešeny pouze pro požáry uvnitř budov. Jsou zde vyjmenovány jen
tři hlavní příčiny v daném roce. Statistika se také věnuje počtům úmrtí a zranění při požárech.
Lze zde najít i statistiky o počtech hasičů s rozdělením na profesionální a dobrovolné.
Statistika je vedena i pro oblast financování hasičských sborů a ztrát vzniklých na majetku.

Česká republika
Zdroj čeština: http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sborucr.aspx
Zdroj angličtina: http://www.hzscr.cz/hasicien/article/statistical-yearbooks.aspx
Oficiální statistiky pro Českou republiku lze nalézt přímo na webových stránkách
Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Jsou zpracovány
v češtině (od roku 1998) i angličtině (od roku 2004). Ročenky jsou zpracovávány vždy
za předchozí rok a vydávány v měsíci březnu jako přílohy časopisu 112 Odborný časopis
požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva.
Dokument v úvodu uvádí základní statistické údaje jednotek požární ochrany. Je popsán
zejména počet zásahu jednotek požární ochrany se srovnáním za posledních 5 let a události
jsou děleny na požáry, dopravní nehody, živelní pohromy, technické havárie, radiační nehody
a havárie, ostatní mimořádné události a plané poplachy. Dále jsou rozvedeny počty
zachráněných a evakuovaných osob a zranění civilních osob a hasičů při zásazích.
Specifickou kapitolu tvoří požáry. Jsou uvedeny počty požárů, škody, uchráněné hodnoty,
počet usmrcených a zraněných osob. Blíže statistika sleduje rovněž rozdělení požárů podle
místa vzniku a odvětví, kde se požáry staly. U požárů je proveden i rozbor příčin jejich
vzniku.
Dokument ve svém závěru v krátkosti zmiňuje i činnost prevence a humanitární pomoci ČR.

Dánsko
Zdroj: http://brs.dk/viden/publikationer/Documents/RBS_Statistisk_Beretning_2009.pdf
Pro Dánsko se podařilo najít pouze dokument Redningsberedskabets Statistiske Beretning
2009 (Hasičské záchranné služby Statistická zpráva za rok 2009). Dokument je v dánštině.
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Statistika srovnává počty výjezdů a dalších události převážně mezi státy Dánsko, Finsko,
Norsko a Švédsko (mezi léty 1995-2009). Statistika sleduje události v rozdělení na záchrana,
požár, ekologická havárie a smíšené události. Sledují rovněž požáry dle typu prostor, dělí je
na obytný, „pracovní“, otevřený prostor a ostatní nebo neznámý. Tyto prostory se
v dokumentu dále člení na další úrovně. Ve statistice jsou uvedeny požáry v závislosti na
denní hodině a průběhu roku (sledují se závislosti na denní hodině a vzniku malých, středních,
nebo velkých požárů). Jsou uvedeny i informace o zraněných při požárech.
Statistika sleduje časy výjezdů hasičské jednotky.
Podrobněji jsou hodnoceny požáry s úmrtím (celková úmrtnost, rozdělení na požáry s počtem
úmrtí žen a mužů, srovnání s ostatními severskými státy).
V dokumentu je uvedena řada dalších údajů souvisejících s činností zásahových jednotek.

Estonsko
Pro Estonsko jsou k dispozici tři odkazy na jednoduché požární statistiky, které jsou přístupné
na níže uvedených odkazech. Statistiky jsou v Estonštině.
Záchranáři Estonsko západ
Zdroj:
http://www.lepk.ee/net/index.php?option=com_content&task=view&id=530&Itemid=134
Statistika Záchranářů Estonsko západ je velmi jednoduchá, prakticky ve formě jedné tabulky.
Jsou dostupné údaje pro jednotlivé správní celky (kraje) Estonska.
V tabulkách jsou uvedeny pouze počty úmrtí při požárech, kdy jsou dostupné informace
za roky 2006-2012. Pro požáry jsou dostupné údaje za roky 2007-2009, sleduje se celkový
počet požárů a jejich typ podle místa vzniku (bytové a zemědělská zástavba, vnější, lesní).
Záchranáři Estonsko východ
Zdroj: http://www.rescue.ee/977
Statistika Záchranářů Estonsko východ je statistika obdobného rozsahu, jako výše uvedená
statistika Záchranářů Estonsko západ.

Finsko
Zdroj finština: http://www.pelastustoimi.fi/tilastot/
Zdroj angličtina: http://www.pelastustoimi.fi/en/statistics/
Jedná se o statistiky Záchranné služby Finsko, která je dostupná jak ve finštině, tak
v angličtině. Statistiky jsou zpracovány za rok 2008 až 2012. Statistiky sledují počet požárů
i další události. Požáry pak jsou rozděleny na požáry budov, požáry vozidel, lesní požáry,
exploze apod. Každá statistika je členěna na celou zemi a dále rovněž pro jednotlivé menší
územní celky.

Francie
Zdroj: http://www.interieur.gouv.fr/Publications/Statistiques/Securite-civile
Na webových stránkách francouzského Ministerstva vnitra jsou k dispozici statistické údaje
k požárům za roky 2002-2011. Uvedené statistiky jsou členěny do několika samostatných
dokumentů, které tvoří celkovou statistiku. Statistika je zpracována pouze ve francouzštině.
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Ve statistice jsou sledovány počty zásahů za jednotlivé roky, dále typy událostí jako požáry,
lesní požáry, záchrana osob, dopravní nehody, technologická rizika, ochrana objektů a další.
Obdobně se sledují i záchranné zdravotnické složky. Dostupné jsou rovněž údaje
o usmrcených a zraněných osobách.
Další části statistiky se týkají řízení záchranných sborů (hasiči a zdravotníci, záchranáři).

Irsko
Pro Irsko jsou k dispozici dva statistické zdroje. První je vládní zdroj odboru životního
prostředí, komunity a místní samosprávy (Environment, Community and Local Government)
a druhou je statistika Asociace irských požárních vyšetřovatelů (Fire Investigators
Association of Ireland). Statistiky jsou dostupné v angličtině.
Environment, Community and Local Government
Zdroj:
http://www.environ.ie/en/Publications/StatisticsandRegularPublications/FireandEmergencySe
rvices/
Statistiky jsou dostupné pro roky 2000-2010.
Uvedená statistika je rozdělena do několika sledovaných oblastí, jako je statistika hasičského
sboru, požární prevence, činnost hasičského sboru, poloha požárů s účastí jednotky požární
ochrany, příčiny požárů s účastí jednotky požární ochrany, úmrtí při požárech s účastí
jednotky požární ochrany. Statistiky obsahují číselné údaje v tabulkách o vybraných
činnostech ze sledovaných oblastí.
U požárů se sleduje celkový počet požárů s přítomností jednotky požární ochrany. Detailněji
pak rozdělení požárů podle typu objektu na požáry v obytných budovách (komíny, ostatní
požáry domů, apartmány, byty, karavany), v institucích, v průmyslu, v obchodních budovách,
ve službách a ostatní např. čerpací stanice, garáže, motorová vozidla, opuštěné budovy,
zemědělské budovy, les, bažina, tráva, lodě a letadla, venkovní sklady, venkovní odpadky.
Rovněž se sleduje příčina požárů a zranění při nich.
Fire Investigators Association of Ireland
Zdroj: http://fireinvestigation.ie/irish-fire-statistics
Údaje jsou přístupné od roku 2000 do roku 2007. K dispozici jsou v tabulkách číselné údaje o
úmrtích při požáru, příčinách požárů, místě vzniku požárů apod. Pro každý rok nejsou
k dispozici stejné údaje.

Itálie
Zdroj: http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=450
Pod uvedeným odkazem jsou dostupné statistiky italského Hasičského sboru, veřejné
záchranné služby a civilní obrany (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile). Statistiky jsou dostupné jako statistické ročenky ve formátu pdf. Stejně
jako webové stránky jsou i statistické ročenky pouze v italštině. K dispozici jsou údaje
pro dopravní nehody a statistiku zásahů jednotek požární ochrany z období let 2005 až 2011.
U zásahů jednotek se sledují typy událostí jako požáry, události v silniční dopravě, obnova,
statika, voda, různé a dále pak letiště a přístavy, plané poplachy. Sleduje se počet zásahu
vzhledem k území (sever, centrum, jih a ostrovní části Itálie) a časové údaje o průměrné délce
zásahu v minutách podle zeměpisných oblastí, podle regionů a podle velení.

18

Kanada
Zdroj: http://www.ccfmfc.ca/stats.html
Na webových stránkách Rady kanadských maršálů a požárních komisařů (Council of
canadian marshals and fire commissioners) jsou uvedeny statistické údaje od roku 1986
do roku 2007.
Dokumenty sledují analýzu požárních dat primárně podle kanadských provincií a teritorií.
Sledují se zde požáry, úmrtí, zranění a finanční ztráty. Údaje o požárech se detailněji dělí
na požáry budov, vozidel, venkovních prostor a vybavení. Dále se sledují u všech událostí
počty a finanční ztráty podle vlastnictví, způsob iniciace, převažující hořlavý materiál.

Litva
Zdroj: http://www.vpgt.lt/index.php?575045151
Na stránkách Hasičského a záchranného sboru Litvy jsou k dispozici aktuální odkazy na roční
statistiky od roku 2006 doposud. Zajímavostí je, že statistika současného roku je také
dostupná a je aktualizována vždy po skončení kalendářního měsíce. Je tedy možné sledovat
aktuální trend.
Statistika je rozdělena do dvou oblastí na požáry a zbylé události. Statistika požárů sleduje
požáry obydlených budov, požáry průmyslových budov, požáry vozidel, požáry lesů, požáry
luk, požáry zemědělských usedlostí, požáry plodin, požáry strnišť, požáry rašelinišť, požáry
na venkovním prostranství a ostatní požáry. Je uvedeno srovnání počtu požárů v přepočtu
na 10 000 obyvatel.
Rovněž lze ve statistice nalézt konkrétní příčiny vzniku požáru, u kterých je uvedeno jaké
procento tvoří z celkového počtu požárů, jaké množství osob při nich zahynulo a kolik osob
bylo zraněno.

Lotyšsko
Zdroj: http://www.vugd.gov.lv/lat/aktualitates/statistika
Jedná se o statistiku požárů zpracovanou Hasičským záchranným sborem Lotyšska. Ačkoli
jsou webové stránky zpracovány kromě lotyštiny i v angličtině a ruštině, statistika je dostupná
pouze v lotyšštině. Statistika o požárech je aktualizovaná každý měsíc. Dále je dostupná
statistika o požárech za rok 2011.
Ve statistice se srovnává počet požárů, počet usmrcených osob, počet zraněných a počet
zachráněných osob, přičemž je vždy uvedeno srovnání s předchozím rokem. Požáry jsou
rozděleny na základě provozované činnosti nebo místa vzniku, tj. bytový sektor, zemědělské
výrobní podniky, veřejné budovy, průmyslové stavby, sklady, vozidla a transport, skládky
a ostatní požáry. Statistika přináší přehled o početních ztrátách na budovách, dopravních
prostředcích, hospodářských zvířatech a drůbeži.

Lucembursko
Zdroj: http://www.112.public.lu/stats/index.html
Na stránkách portálu Záchranářů lucemburského velkovévodství jsou odkazy na jednotlivé
statistické dokumenty pro záchranné složky systému 112 v letech 2001 až 2011.
Sledují se počty tísňových volání. Veškeré další částí statistiky se dělí na souhrnné národní
údaje a údaje z jednotlivých správních celků Lucemburska. U výjezdů jednotek požární
ochrany se eviduje také typ události (požár, znečištění, povětrnostní vlivy, lodní doprava aj.)
s ujetou vzdáleností.
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K dispozici je rovněž německý psaný dokument (výroční zpráva), který podrobněji rozebírá
zásahy hasičského sboru vždy za poslední rok (naposled rok 2011). Ve zprávě se objevují
typy události s grafy a příčinami jako požár (malý, střední, velký, kouř, podezření, planý
poplach aj.), technická pomoc, humanitární pomoc.

Německo
Zdroj: http://feuerwehrverband.de/feuerwehr-jahrbuch.html
Hledáním na internetu se povedlo najít pouze odkaz na placenou ročenku. Stránky jsou
v němčině. Ostatní odkazy na internetu směřují vždy ke statistikám CTIF.

Nizozemí
Zdroj: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/CBED64CB-74AD-434D-82294B86C231E9CA/0/2010w35pub.pdf
Z Nizozemí byl nalezen pouze dokument požární statistiky 2010 (Brandweerstatistiek 2010)
umístěný na webových stránkách nizozemského statistického úřadu.
Hlavní část statistiky se zabývá požáry. Požáry se dělí na požáry komínů, vnitřní požáry,
venkovní požáry, velké a malé požáry. Ve statistice je řešena i příčina vzniku požárů a ztráty
vzniklé při požárech. Zvláštní pozornost je věnována bytovým požárům.

Nový Zéland
Zdroj: http://www.fire.org.nz/About-Us/Facts-and-Figures/Pages/Statistics-Data-Fields.aspx
Pro Nový Zéland se podařilo dohledat na stránkách Novozélandského hasičského sboru
statistickou ročenku za rok 2009-2010. Statistika je velmi obsáhlá. Události jsou podle typu
rozděleny na požáry, výbuchy, zdravotnické pomoci, živelní pohromy, plané poplachy,
technické pomoci a ostatní pomoci. V dokumentu je uvedeno srovnání za 5 let a zároveň se
počty případů uvádí zvlášť pro města a zvlášť pro venkov.
Požáry dělí podle místa vzniku do cca 500 kategorii a je provedeno srovnání za posledních
5 let. Součástí statistického přehledu je i rozdělení příčin vzniku požáru, kde je rozdělení
do přibližně 60 příčin. Dokonce je sledováno v kolika případech došlo k rozšíření požáru
a přechodu na jiný požár tzn. například z požáru budovy dojde k rozšíření na přírodní požár.
Srovnání jsou podrobeny i škody vzniklé při požáru, přičemž zde se škody dělí na škody
způsobené plamenem, kouřem anebo vodou.
V evidenci jsou i počty obětí a zraněných osob. Je zde podrobněji zpracováno, kde a kdy
k případům úmrtí při požárech došlo a je zaznamenána i věková kategorie obětí.

Polsko
Zdroj: http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=2375
Na stránkách velitelství polských hasičů je možné nalézt velmi podrobné statistiky. Roční
statistiky jsou dostupné od roku 2000 a statistiky s rozdělením na jednotlivé měsíce od roku
2003. Požáry se v této statistice dělí na malé, střední, velké a velmi velké. Sledují se také další
události jako místní hrozba a planý poplach.
Statistiky požárů a místních hrozeb jsou rozděleny rovněž podle účelu objektu. Jsou
evidovány i zranění a úmrtí osob, které je rozděleno na záchranáře (zvlášť jsou vyčleněni
hasiči) a na ostatní osoby (zvlášť jsou vyčleněny děti).
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Rusko
Odkazy na ruské statistiky velice často směřují ke statistikám CTIF. Kromě této statistiky se
podařilo dohledat další dvě statistiky.
Ministerstvo Ruské federace pro civilní obranu, naléhavé případy a zmírňování následků
katastrof
Zdroj: http://pozhproekt.ru/pozharnaya-statistika
K dispozici jsou statistické soubory pro roky 2009-2011. Tyto statistiky jsou vedeny v ruštině.
Dokument je zpracován do sedmi kapitol. První kapitola zpracovává obecné tendence
a dynamiku počtu požárů, poškození, ztráty a zranění osob v Ruské federaci. Ve druhé
kapitole jsou regionální kontrasty, zejména požáry a jejich účinky. Třetí kapitola je zaměřena
čistě na velké požáry a jejich následky a kapitola čtvrtá řeší operační činnost ruského
ministerstva pro mimořádné situace. Pátá kapitola řeší stav a provoz stabilních hasicích
zařízení. Šestá kapitola pojednává o lesních požárech.
Vědecko-praktické centrum pro požární bezpečnost
Zdroj: http://01-news.ru/stats.html
Jedná se o statistiku neziskové organizace Vědecko-praktické centrum pro požární
bezpečnost. Tato statistika je vedena v ruštině. K dispozici jsou v ní údaje z let 2003 až 2011.
Tato statistika je však velice obecná. Sleduje se počet požárem zničených či poškozených
budov, lodí, letadel, automobilů a vlaků. Ve statistice je možné rovněž najít výčet hlavních
příčin požáru s počtem a škodou v rublech. V obecné rovině se sledují rovněž objekty a místa,
kde došlo k požárům (bytový sektor, dopravní prostředky, sklady, vybavení a komerční
prostory, průmyslové budovy a sklady průmyslových podniků, administrativní a veřejné
budovy aj.). U těchto míst je opět uveden počet událostí a přímé škody.

Řecko
Hledáním na internetu se k této zemi nepodařilo najít bližší statistické údaje o požárech
a mimořádných událostech.

Slovensko
Zdroj: http://www.minv.sk/?statisticka-rocenka-2011
Pro Slovenskou republiku se podařilo dohledat pouze statistickou ročenku Hasičského
a záchranného sboru Slovenské republiky (HaZZ) za rok 2011.
Statistika uvádí srovnání požárovosti a škod vzniklých při požárech za posledních 10 let.
Přehled požárovosti je uveden i v rozlišení podle měsíců, podle krajů a také podle okresů.
Při tomto přehledu je patrné i srovnání s předchozím rokem.
Statistika sleduje jednotlivé příčiny vzniku požáru. Ty jsou rozděleny do několika základních
kategorií, přičemž každá z kategorií v sobě zahrnuje vždy několik detailních příčin. Statistika
počtu požárů je dále členěna i podle ekonomických odvětví, místa vzniku a vlastnictví
objektu.

Slovinsko
Hledáním na internetu se k této zemi nepodařilo najít bližší statistické údaje o požárech a
mimořádných událostech.
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Španělsko
Pro Španělsko se nepodařilo dohledat statistiky zahrnující celou zemi. Za dílčí úspěch lze
považovat statistiky požárnosti z měst Madrid a Zaragoza. Statistiky jsou ve Španělštině.
Hasičský sbor Madrid
Zdroj:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168021951&idConsejer
ia=1109266187224&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227811&language
=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142675633951&sm=110926610097
7
Pro město Madrid je k dispozici pouze dokument z roku 2011. Ve statistice madridských
hasičů lze najít počet zásahů složek při mimořádných událostech jako jsou požár, výbuch,
nehody, technická asistence, sanace/vyhledávání, záplavy a další.
Hasičský sbor Zaragoza
Zdroj: http://www.zaragoza.es/ciudad/bomberos/estadistica.htm
K dispozici jsou statistické ročenky od roku 2003 do současnosti. Statistika opět sleduje
události a jejich podkategorie jako plané poplachy, požáry, záchrana a technická pomoc.
Požáry se dále dělí na události bez zásahu, požáry víceúčelových budov, obchodů, vegetace,
doprava a ostatní. Sledují se i počty hydrantů (jejich nárůst) v letech 1986 až 2011.
Ke statistice je přiložena i část zásahů záchranných lékařských složek a jejich spolupráce
s ostatními složkami, příčiny úmrtí osob a jejich počty.

Švédsko
Zdroj: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25586.pdf
Hledáním na internetu se pro Švédsko povedlo nalézt jen odkaz na dokument STATISTICS
AND ANALYSIS The Swedish Rescue Services in Figures z roku 2008. Dokument popisuje
statistiku a analýzu záchranných složek ve Švédsku mezi léty 1996 až 2008. Data pro
statistiku byla sbírána z dozorového orgánu civilní ochrany a z hlášení o nehodách hasičského
sboru. V dokumentu nalezneme grafy týkající se počtu kontrol, reakcí na mimořádné události
(výjezdů) apod. Statistika požárů rozděluje požáry na požáry v domácnostech, veřejných
budovách a v průmyslu. Rozlišuje se typ budovy, kde došlo v požáru, sledují se přímé příčiny
požáru jako požár komína, zapnutý spotřebič při vaření, technická závada, žhář, přenos tepla,
kouření, svíčka, jiskra, samovznícení, dětská hra s ohněm, ohňostroj, jiné a neznámé.

USA
Pro Spojené státy americké sledují statistiky dvě organizace. Jedná se o federální organizaci
U.S. Fire Administration a neziskové organizace National Fire Protection Association.
USFA
Zdroj: http://www.usfa.fema.gov/statistics/
Jako subjekt Federální agentury pro řízení záchranných prací ministerstva národní
bezpečnosti má tato organizace za úkol být vedoucí organizací v oblasti výzkumu, prevence
a represe v oblasti požárů a záchranných prací. Součástí její činnosti je také sběr dat z těchto
událostí a jejich následné statistické vyhodnocení.
Na uvedém webu je zveřejněno množství odkazů na požární statistiky za různá časová
období. Mezi zveřejněné zprávy patří: Alkohol, civilní oběti, civilní oběti-děti, civilní obětistarší lidé, civilní oběti s omezenou schopností pohybu, oběti hasiči, vaření, elektrické
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spotřebiče, topení, vozidla, kouření, požáry, bytové požáry, nebytové požáry atd. Každá
zpráva má jinou strukturu, ale obsahově se příliš neliší. Je zaznamenáno členění
podle jednotlivých států, na základě denní doby, měsíce v roce, srovnání s předešlými roky
a jsou zde uvedeny i konkrétní příčiny požárů.
Organizace dále zpracovává obecný dokument s názvem Fire in the United States týkající se
požárů v USA, který slouží jako podklad pro státní správu. Dokumenty jsou zpracovány
převážně za desetileté období, poslední je k dispozici za období 5 let pro roky 2003-2007.
Dokument obsahuje hlavně srovnání počtu obětí a ztrát, které berou jako hlavní kritéria pro
určení priorit v dalším vývoji. Dokument obsahuje meziroční srovnání těchto kritérii u
jednotlivých zapojených států. Dále je provedeno srovnání příčin vzniku požárů u základních
typů požárů.
NFPA
Zdroj:
http://www.nfpa.org/categoryList.asp?categoryID=951&URL=Research/Fire%20statistics
National Fire Protection Association je nezisková organizace zabývající se tvorbou norem,
výzkumem, výcvikem a vzděláváním v oblasti požární ochrany. K dispozici jsou zprávy
za jednotlivé roky minimálně od roku 2009.
Zprávy jsou rozděleny do několika sekcí, na obecnou statistiku USA, která řeší statistiky
úmrtí při požárech, velké požáry, ztráty při požárech, dále statistiku příčin vzniku.
Ta rozděluje příčiny vzniku požárů na vaření, topení, kouření, svíčky, ohňostroje.

Velká Británie
Zdroj: http://www.communities.gov.uk/fire/researchandstatistics/firestatistics/firestatisticsuk/
Statistika je zpracována vždy pro každý rok od roku 2000. Zde se požáry dělí na požáry
budov (bytové a ostatní), požáry na volném prostranství, požáry komínů a plané poplachy.
Statistika následně rozděluje požáry na úmyslně založené a náhodné, přičemž je zde opět
srovnání vývoje u těchto požárů za posledních 10 let a rozdělení požárů na bytové požáry,
požáry ostatních budov, požáry vozidel a ostatní venkovní požáry.
Další oblasti, které je věnována pozornost je úmrtí při požárech. Rozebírají se úmrtí
v rozlišení jednotlivých kategorii požárů, dále příčina smrti (otrava zplodinami hoření,
uhoření, kombinace uhoření a otravy a nespecifikované případy) a také věk usmrcený osob.
Velká část britské statistiky se věnuje bytovým požárům. Je vypracována mapa s hustotou
výskytu náhodných bytových požárů, dále jsou rozebrány iniciační zdroje (příklad svíčka,
elektrický rozvod, centrální vytápění, zapalovače, kuchyňské spotřebiče atd.) a konkrétní typ
místnosti, kde požár vznikl. Součástí této kapitoly je velmi detailní statistika vlivu detektorů
požárů na bytové požáry. Je vyhodnoceno, jak velké množství bytových prostor je tímto
prostředkem chráněno, zda byly detektory nainstalovány v případě požáru v místnostech
vzniku, zda fungovaly a pokud ne tak z jakého důvodu.
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3 Dotazník o stavu požárního inženýrství v zahraničí
3.1 Úvod
V rámci projektu FIRESAFE byly řešeny oblasti, které se týkaly rešerše
legislativní předpisů a postupů požárního inženýrství v zahraničí. Zadaný dílčí
cíl projektu byl řešen zpracováním dotazníku, který klad otázky v následujících
oblastech:
 informace o použití metod požárního inženýrství v zemi,
 národní legislativa související s oblastí požárního inženýrství,
 akceptace požárního inženýrství státní správou a příprava specialistů,
 využití požárních modelů,
 oblast statistiky z hlediska využití metod požárního inženýrství,
 oblast statistiky z hlediska požárnosti,
 výhled do budoucnosti,
 kontakty na reprezentanty pro oblast požárního inženýrství.
3.2 Přehled zemí zúčastněných na zpracování dotazníku
Dotazníky s žádosti o jejich vyplnění byly prezentovány v rámci
Shromáždění delegátů International association of fire and rescue service
(CTIF) konaném v roce 2012. Na dotazník následně reagovalo 10 zemí. Bližší
informace o těchto zemích, organizacích a osobách, které připravovaly
odpovědi, jsou blíže rozvedeny v tab. 3.1.
Dotazník tvoří přílohu 3.1 tohoto dokumentu.
Tab. 3.1 – Přehled zemí účastnících se zodpovězení dotazníku
Země

Organizace

Originální název

Adresa

Dotazník vyplnil

Estonsko

Estonská
záchranný rada

Estonian Rescue
Board

Raua 2, 10124
Tallinn, Estonia

Raido Jalas

Kypr

Hasičský sbor
Kypr

Cyprus Fire Service

Kadimias 12, B.O.
Box 12206, 2342
Lakatamia, Cyprus

Polyvios
Hadjivassilliou

Lucembursko

Profes. hasiči
města
Lucemburg

professional fire
brigade
Luxembourg City

50 route d'Arlon L1140 Luxembourg

Guy Weis

Polsko

Hlavní
velitelství
hasičského
sboru Polsko

Supreme
Headquarters of the
National State Fire
Service

ul. Podchorążych
38, 00-463
Warszawa, Poland

Piotr Krzywina

24

Rakousko

Požární stanice
Linz

Berufsfeuer-wehr
Linz

A-4020 Linz,
Wiener Strasse 154

DI Gerhard
Gresslehner

Slovinsko

Chemická
fakulta
Ljubljanské
univerzity

University of
Ljubljana, Faculty
of Chemistry

Askerceva street 5
SI 1000 Ljubljana

Aleš Jug

Švýcarsko

Švýcarská
požární asociace

Swiss Firefighter
Association

Morgenstrasse 1, 3073
Gümligen

Robert Schmidli

Úřad pro
společnost a
místní
samospráva

Department of
Communities and
Local Government

Eland House,
London SW1E
5DU, UK

Brian Martin

Národní
asociace požární
prevence

National Fire
Protection
Association

Batterymarch Park
Quincy, MA USA

Robert Solomon

Výzkumný
institut požární
bezpečnosti a
mimořádných
událostí

Research Institute
of Fire Safety and
Emergencies

220046, Minsk,
Soltisa str. 183a,
Republic of
Belarus

Soroko Valeria
Valerievna,
Leshkevich
Maksim
Stanislavovich

Velká
Británie

USA

Bělorusko

3.3 Vyhodnocení odpovědí dotazníku
Zástupci všech dotazovaných zemí odpověděli, že metody požárního
inženýrství jsou v jejich zemích používány (viz obr 3.1).

ANO

NE

Obr. 3.1 – Použití metod požárního inženýrství v jednotlivých zemích
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Na další otázku, tj. upřesnění oblastí, kde dochází k využití metod
požárního inženýrství, poukázalo 8 zemí na oblast stavebnictví a 4 země
na oblast zjišťování příčin vzniku požáru (viz obr. 3.2 a 3.3).

Stavebnictví

Zjišťování příčin vzniku požárů

Jiné

Obr. 3.2 – Oblast použití metod požárního inženýrství v jednotlivých zemích

5
8

4

Stavebnictví

ZPP

Jiné

Obr. 3.3 – Oblast použití metod požárního inženýrství
Pro úplnost je nutné uvést, že odpovědi „jiné“ zahrnovaly oblasti, které
vždy určitým způsobem souvisely s oblasti stavebnictví.
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Na otázku, zda je možnost využití metod požárního inženýrství zakotvena
v národních právních předpisech, odpovědělo 8 zemí kladně, 2 země záporně
(viz obr. 3.4).

2

8

Ano

Ne

Obr. 3.4 – Zakotvení oblasti požárního inženýrství v právních předpisech zemí
Na otázku, zda jsou metody požárního inženýrství rozpracovány národními
technickými předpisy, odpovědělo 6 zemí kladně, 4 záporně (viz obr. 3.5).

4
6

Ano

Ne

Obr. 3.5 – Rozpracování oblasti požárního inženýrství
v technických předpisech zemí
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Na otázku, zda jsou metody požární inženýrství akceptovány státní
správou, odpovědělo 7 zemí kladně (viz obr. 3.6). Kypr odpověděl rovněž
kladně, ovšem s upřesněním, že se odpověď týká pouze velkých staveb.

ANO

NE

Ojediněle

Obr. 3.6 – Akceptace metod požárního inženýrství státní správou
Věrohodnost této odpovědi je však problematická. Není zcela zřejmé,
zda dotazování přesně pochopili význam otázky. V převážné většině zemí
západní Evropy není požární ochrana řízená z centrální úrovně a předchozí
otázka, podobně jako další otázky tohoto bloku, mohou být pro dotazované
zavádějící. Z tohoto důvodu nebyly další otázky tohoto bloku (akceptace
požárního inženýrství státní správou a příprava specialistů) vyhodnocovány.
Na otázku, zda jsou používány při aplikací požárně inženýrských metod
požární modely, odpověděly 4 země kladně a 5 záporně (viz obr. 3.7).
Bylo prezentováno využití modelů OZONE, CEFICOSS, COBRA 3D
(Lucembursko), CFAST, FDS (Rakousko) a NIST, FDS, ALOFT-FT,
FAST/CFAST (USA). Ostatní země druh požárních modelů neupřesnily.
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1
4

5

Ano

Ne

Nevyplněno

Obr. 3.7 – Využití požárních modelů
Na otázku, zda jsou z hlediska státní správy využívána statistická data
související s požáry, odpověděly všechny země kladně.
Na otázku, zda je z hlediska státní správy sledováno využití metod
požárního inženýrství, odpovědělo 5 zemí kladně a 5 záporně. Rovněž
věrohodnost této odpovědi je problematická (viz komentář výše).
Na otázku, zda jsou v jednotlivých zemích očekávány v následujících
3 letech úpravy právních a technických předpisů, odpovědělo 6 zemí kladně
a 4 záporně (viz obr. 3.8).

4
6

Ano

Ne

Obr. 3.8 – Předpokládaná úprava právních a technických předpisů
v následujících 3 letech
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Jak již bylo uvedeno v předchozích odstavcích, je nutné odpovědi
z některých částí dotazníku vnímat odpovědi pouze jako orientační a to
z důvodu odlišnosti struktury a formy řízení státní správy na úseku požární
ochrany v zahraničí oproti České republice.
Dotazník, který byl rozveden v předchozích odstavcích, byl následně
upraven (vypuštěna byla zejména vazba na státní správu) a byl prezentován na
meetingu
Federation of the European Union Fire Officer Associations (FEU)
ve dnech 31. 10. 2012 až 04. 11. 2012 v Amsterodamu. V době zpracování
tohoto textu však nebyl k dispozici dostatek podkladů pro jeho vyhodnocení,
které bude provedeno v následujícím období projektových prací.
Informace získané dotazníkem, zejména kontaktní údaje na osoby, které se
zabývají statistickými údaji o požárech a reprezentanty pro oblast požárního
inženýrství, budou využity v následujícím období projektových prací.
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3.4 Přílohy
Příloha č. 3.1
COUNTRY MINISTRIES QUESTIONNAIRE
This questionnaire is worked out within the project FIRESAFE Specific
Assessment of High Risk Conditions for Fire Safety by Fire Engineering
Procedures (VG20122014074) that is handled as a part of the Czech Republic
Safety Research Programme 2010 – 2015.
The main aim of the project is to create a general methodology for specific
assessment of high risk conditions of fire safety. This methodology will define
suitable design methods for non-standard procedures of buildings fire safety
proof with usage of fire engineering tools. Further information about project
could be obtained on http://prometheus.vsb.cz/firesafety/.
The goal of this questionnaire is to create a set of basic information about state
of fire engineering in various countries (e. g. legislative assistance, frequency of
these methods usage).
The fire engineering methods represent one of the possible ways of evaluation of
non-standard or from a specific point of view complicated or risk buildings or
activities run in them. The principles of fire engineering methods are more
closely specified in ISO/TR13387-1 to ISO/TR13387-8, eventually ISO 16730,
ISO 16732, ISO/TS 16733, ISO 16734 to ISO 16 737, ISO/TR 16 738.
The following questions lead up to obtain answers about a range and area of fire
engineering methods usage in several countries, occurrence of national
regulations related to these problem, acceptance of fire engineering methods by
national administrations, fire models usage, existence of statistically monitored
data of fires and occurrence (frequency) of fire engineering applications. In the
end, the questions are focused on future perspective and gaining contacts of
experts within this area.
The answers for these questions are expected from the state administrations`
point of view of every country questioned.
Identification data of institution and the person providing information
Institution name:
Address:
Name and surname of the person who completed the questionnaire:
Email address:
Phone number:
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Information about fire engineering methods usage in the county
1. Are the fire engineering methods used in your county?
Yes
No
2. In which areas of fire safety are the fire engineering methods used?
Civil engineering
Fire investigation
Others, specify the area

National legislation related to fire safety area
1. Is the possibility of fire engineering methods usage located in national legal
regulations (laws, regulations)?
Yes, give reference and name of the rule
No
2. Are the fire engineering methods detailed in national technical regulations?
Yes, give their reference and name
No

Acceptance of fire engineering by state administration and experts training
1. Are the fire engineering methods accepted by the state administration body?
Yes
No
Sporadically, in which cases
2. Did the state administration body do any training at least of some of their employees
(staff) in fire engineering area?
Yes
No
3. In case the answer to the previous question has been yes (if the answer has been no
don’t fill this question), for what category (expertise) of state administration
employees (staff) was the training organized (accomplished)?
Building safety specialists
Fire investigation specialists
Others, specify the employees (staff) category
4. Did the state administration body do any training for specialists outside the state
administration?
Yes
No
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5. In case the answer to the previous question has been yes (if the answer has been no
don’t fill this question), what area of specialists was the training focused on?
Buildings designers (generally)
Fire safety of buildings specialists (designers)
Others, specify this specialists group

Fire models usage
1. Are in terms of state administration service used some of fire models4?
Yes
No
2. In case the answer to the previous question has been yes (if the answer has been no
don’t fill this question), which fire models are used?

Statistics area in term of fire engineering methods usage
1. Is in terms of state administration observed the number of applications (usage) of fire
engineering methods in the country?
Yes
No
2. In case the answer to the previous question has been yes (if the answer has been no
don’t fill this question), fill in one the following tables?

If you differentiate between various usage areas, fill in this table:
Year

Area

Annual applications number
0

2009

up to 10

Civil
engineering
Fire
investigation
Others

2010

Civil
engineering
Fire
investigation
Others

2011

Civil
engineering
Fire
investigation
Others

4

See www.firemodelsurvey.com.
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11 to 20

21 to 50

51 to 100

101 and
more

In case you gather number of applications but you don’t differentiate between usage
areas, fill in following table instead of the previous one:
Year

Annual applications number

2009

0

up to 10

11 to 20

21 to 50

51 to 100

101 and
more

2010

0

up to 10

11 to 20

21 to 50

51 to 100

101 and
more

2011

0

up to 10

11 to 20

21 to 50

51 to 100

101 and
more

Statistics area in term of fire statistics
1. Are in terms of state administration gathered statistics data related to fires?
Yes
No
2. In case the answer to the previous question has been yes (if the answer has been no
don’t fill this question), give the source where published statistic data can be obtained:
3. Give a contact to a person, who is responsible for data gathering, eventually if such
a person doesn’t exist, give a contact to a person, who can give more information
about statistics.
First and last name:
Phone number:
Email address:

Future perspective
1. Do you prepare within the next 3 years an adjustment of legislation that enables wider
usage of fire engineering methods in the country?
Yes, level of legal (laws, regulations) or technical regulations
No
2. Do you prepare within the next 3 years an adjustment of technical regulations that will
further develop national specifications for fire engineering methods usage?
Yes
No

Contacts of fire engineering area representatives
1. Give a contact to a person, who is within the state administration a fire engineering
area representative:
First and last name:
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Phone number:
Email address:
2.

Give a contact to persons, who are in your country regarded as experts within the fire
engineering area outside the state administration:
First and last name

Phone number

Date:
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Email Address

4 Hodnocení ekonomického charakteru požární
bezpečnosti
4.1 Úvod
Při řešení požární bezpečnosti se stavby hodnotí z hlediska zajištění
ochrany osob v rámci návrhu únikových cest a technického zabezpečení úniku
osob z objektu. Vychází se z předpokladu, kdy ztráty na zdraví a životech jsou
nenahraditelné. Ztráty na majetku lze vyčíslit a v převážné většině případů
i nahradit. Posuzování ochrany majetku má plně ekonomický charakter
a v případě zpracování metodiky hodnocení ekonomických ztrát požáru je nutné
vycházet z ekonomických rozborů.
V rámci řešení ochrany majetku před požáry je vhodné navrhnout
technická řešení, jejichž pořizovací náklady a náklady na jejich údržbu
nepřevyšují hodnotu chráněného majetku. Pojem „chráněná hodnota“ nelze
zobecnit, jelikož v některých případech je chráněná hodnota malá, ale následné
škody, způsobené zničením této hodnoty jsou vysoké. V případech památkově
chráněných objektů nebo uměleckých děl jsou naopak ztráty jen těžko
nahraditelné.
4.2 Současný stav řešení
Ekonomické ztráty způsobené požárem jsou v oblasti projekce požární
bezpečnost staveb řešeny v české technické normě ČSN 73 0804 [2] za pomocí
posuzování ekonomického rizika požáru. Hodnocení ekonomického rizika
požáru vychází z pravděpodobnostních hodnot – tzv. indexů pravděpodobnosti.
Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru a pravděpodobný rozsah ztrát závisí
zejména na:
 instalaci požárně bezpečnostních zařízení;
 půdorysné ploše požárního úseku;
 výšce objektu (počet užitných podlaží);
 druh nosných a požárně dělících konstrukcí z hlediska použitých stavebních
materiálů;
 podílu následných škod, které ovlivňují celkový rozsah ztrát.
Ekonomické riziko není hodnotou, kterou získáme výpočtem. Jedná se
o vztah několik činitelů mezi sebou s určenou mezní hodnotou rizika (viz obr
4.1).
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Obr. 4.1 – Ekonomické riziko požárního úseku určené indexy pravděpodobnosti
P1 a P2 dle ČSN 73 0804 [1]
Jednotlivé činitele lze vyjádřit za pomocí indexu pravděpodobnosti vzniku
a rozšíření požáru P1 a indexu pravděpodobnosti rozsahu škod P2. Index
pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru P1 určíme podle:
P1 = p1 . c  1,
kde

p1 je
c

(4.1)
pravděpodobnost vyjadřující možnost vzniku a rozšíření
požáru, určená podle druhu a charakteru provozu,
součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních
opatření.

Index pravděpodobnosti rozsahu škod P2 vychází z rovnice:
P2 = p2 . S . k5 . k6. k7 ,

(4.2)

kde p2 je pravděpodobnost vyjadřující rozsah ztrát vzniklých
následkem požáru
S
plocha požárního úseku,
k5
součinitel zohledňující počet podlaží objektu,
součinitel zohledňující konstrukční systém objektu,
k6
k7
součinitel vyjadřující přibližný podíl následných a
přímých škod.
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Na základě určení indexů pravděpodobnosti lze následně posoudit mezní
plochu požárního úseku a to buď graficky podle obr. 4.1, nebo výpočtem:

S max 
kde

P2 ,max
,
p2 .k5 .k 6 .k 7

(4.3)

P2,max je index pravděpodobnosti rozsahu škod,
pravděpodobnost vyjadřující rozsah ztrát vzniklých
p2
následkem požáru,
k5
součinitel zohledňující počet podlaží objektu,
součinitel zohledňující konstrukční systém objektu,
k6
součinitel vyjadřující přibližný podíl následných
k7
a přímých škod.

Představená metodika hodnocení ekonomického rizika podle projekční
normy ČSN 73 0804 [2] je určena pouze pro výrobní objekty. V případě
nevýrobních objektů se ekonomické riziko neposuzuje.
4.3 Směry řešení
V zahraničí je ekonomické riziko požáru hodnoceno z pohledu pojišťoven.
Risk management je oblast, která řeší řízení a minimalizaci ztrát způsobených
požárem. Pokud se pojišťovna rozhodne pokrýt případně finanční ztráty vzniklé
požárem dané společnosti, musí pojištěnec zajistit všechna technická opatření
(aktivní prvky požární bezpečnosti), která minimalizují záruku požáru a výši
následných škod. Daná technická opatření však nemají ekonomicky převyšovat
chráněné hodnoty. Pojištění však pokrývá pouze ztráty na majetku, nikoli
následné ztráty společnosti vzniklé zastavením výroby, které jsou mnohdy
pro společnost existenční.
Pojištěním společnosti se „přenáší“ riziko požáru z pojištěného
na pojišťovnu. Daný přenos rizika je zpoplatněn pro pojištěnce pojistným, určitá
míra rizika ve formě spoluúčasti však stále zůstává na straně pojištěnce.
Jako podklad pro stanovení výše pojistného a následné uzavření pojistné
smlouvy slouží zpráva o provedené prohlídce, kterou zpracovává risk manažer
příslušné pojišťovny. Risk management je nedílnou součástí pojištění majetku
a odpovědnosti v rámci pojištění objektů. Cílem řízení pojistných rizik je
ochránit pojišťovnu před možnými a zbytečnými ztrátami v případě
předvídatelných škodných událostí. V případě požárně bezpečnostního řešení
stavby je nejmenší posuzovanou jednotkou požární úsek. U analýzy rizik
prováděné risk manažerem je nejmenším posuzovaným subjektem požární
komplex. Požární komplex představuje soubor objektů (může ho tvořit i jeden
objekt) u nichž se vzhledem k daným odstupovým vzdálenostem předpokládá
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rozšíření požáru z jednoho objektu na druhý. Za minimální odstupovou
vzdálenost se považuje výška objektu, ne však méně než 10 m, v případě skladů
s hořlavými kapalinami je to minimálně 20 m. Požární komplex je tedy takové
seskupení objektů, ve kterých je možné rozšíření požáru z jednoho objektu
na druhý. Naopak šíření požáru mezi jednotlivými požárními komplexy se
nepředpokládá.
V rámci analýzy rizik se zjišťuje úroveň protipožárního zabezpečení
objektu, konkrétně:
 typ stavebních konstrukcí,
 dělení objektu na požární úseky,
 zabezpečení objektu požárně bezpečnostním zařízením, technická úroveň
tohoto zařízení,
 vybavení objektu technickými prostředky požární ochrany,
 způsob zásobování požární vodou,
 informace o organizaci podnikové jednotky HZS,
 informace o času dojezdu jednotky HZS kraje.
Elektrická požární signalizace v objektu je základním předpokladem
včasné detekce požáru. U tohoto zařízení se sleduje:
 rozsah pokrytí,
 jak často a kým jsou prováděny pravidelné revize systému,
 atest systému,
 zda je EPS napojena na pult centrální ochrany HZS kraje.
Obdobnému posouzení se podrobuje také stabilní hasicí zařízení.
Risk manažer také prověřuje faktický stav hydrantové sítě, tzn. vnitřních
i vnějších odběrných míst, zda jsou prováděny pravidelné kontroly těchto
systémů, stav těchto zařízení a přístupnost ke zdroji požární vody.
Výši škod ovlivňují rozhodujícím způsobem jednotky požární ochrany,
u kterých se posuzuje čas dojezdu a vybavenost.
Mimo kontroly úrovně protipožárního zabezpečení objektu se provádí také
posouzení technologického zařízení. Jsou sledovány následující parametry:
 způsob zabezpečení údržby a obsluhy,
 pravidelné opravy/revize zařízení,
 práce s otevřeným plamenem,
 pořádek na pracovišti,
 školení zaměstnanců,
 certifikace ISO 9001.
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Důležitým parametrem, který se u požárního komplexu stanovuje je
maximální možná škoda (MMŠ). Jedná se o nejvyšší možnou škodu, kterou lze
očekávat z jedné mimořádné události za podmínek, že se neuvažuje s funkcí
vnějších (jednotky PO) a vnitřních (PBZ) protipožárních systémů. Podle tohoto
scénáře se tedy požár šíří v prostoru požárního komplexu až do vzdálenosti, jenž
je limitována odstupy, požárními konstrukcemi či jinými pasivními překážkami.
Při stanovení maximálně možné škody se uplatní znalosti a zkušenosti praktiků,
jejž mají reálnou představu o šíření požáru v uzavřeném objektu.
Na základě analýzy rizika a zpracování rizikové zprávy se pojišťovna
rozhodne, zda dané riziko přijme do pojištění. V opačném případě navrhne
klientovi organizační a technická opatření ke snížení rizik. Míra zajištění
objektu se stanovuje pomocí hodnoty PML – pravděpodobné maximální škody
možné z jedné události.
Na prevenci škod způsobeným požárem má zájem vlastník objektu,
hasičský záchranný sbor kraje a také pojišťovna, která v případě vzniku
mimořádné události je povinna plnit pojistnou událost. Tomu se snaží každá
pojišťovna předejít provedením důkladné analýzy rizik a vyhodnocením míry
protipožárního zabezpečení objektu.
Cílem hodnocení ekonomického rizika požáru je nalézt optimální
přípustnou míru rizika mezi investovanými finančními prostředky do
zabezpečení objektu, chráněnou hodnotou a velikost pravděpodobných ztrát
(viz. Obr 4.2).

Obr. 4.2 – Optimalizace požární bezpečnosti [10]
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Hodnocení ekonomického rizika lze použít obecné metody, jako např. Check
List, What If Analysis nebo matici rizik (obr. 4.3). Příklady metod jsou uvedeny
v [3][4][7][8][9][10]. Matice rizik je vhodná pouze k posouzení míry rizika
a stanovení následných opatření. Podle této metody nelze riziko kvantifikovat.
Metoda je založena na subjektivním hodnocení daného jevu, neexistují
objektivní hodnotící parametry jednotlivých aspektů.

Vysvětlivky:
L = nízké riziko,
hodnota 1 (L1) – běžná opatření, pravidelné kontroly
M = střední riziko, hodnota 2 (L2) – specifická opatření při řízení rizika
E = vysoké riziko, hodnota 3 (L3) – podrobný výzkum, řízení a plánování rizika na vysoké
úrovni

Obr. 4.3 – Matice rizik [9]
Matematické vyjádření rizika umožňuje Kinneyho metoda podle rovnice
[11]:
Sev . Poc . Exp  C,
kde Sev je
Poc
Exp
C

(4.4)

hodnota závažnosti,
hodnota pravděpodobnosti výskytu,
míra výskytu,
hodnota přijatelnosti rizika.

Hodnoty jednotlivých koeficientů jsou dány v následujících tabulkách:
Pravděpodobnosti výskytu
10

očekává se často, téměř jistý výskyt události

6

velmi pravděpodobný výskyt události

3

kombinace neobvyklých jevů

1

jev možný v dlouhodobém horizontu
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0.5

jev představitelný, ale nepravděpodobný

0.2

jev vysoce nepravděpodobný

0.1

jev prakticky nemožný

Hodnota závažnosti

Škoda [$]

100

Více než 10 mil.

40

Od 1 mil. do 10 mil.

15

Od 100 000 do 1 mil.

7

Od 10 000 do 100 000

3

Od 1 000 do 10 000

1

Méně než 1 000

Míra výskytu
0.5

1 x ročně a méně.

1

několikrát ročně

2

1 x měsíčně

3

1 x týdně

6

denně

10

neustále

Na základě výsledných hodnot se následně stanovují opatření pro snížení
rizika:
 výsledná hodnota je  20 – nejsou nutná žádná opatření
 výsledná hodnota je mezi 20 až 70 – je nutná zvýšení pozornost
 výsledná hodnota je mezi 70 až 160 – jsou požadována opatření
 výsledná hodnota je mezi 160 až 320 – jsou nutná okamžitá opatření
ke snížení rizika
 výsledná hodnota je > 320 – zastavení činnosti
Kinneyho metoda kvantifikuje riziko, ovšem hodnocení je opět pouze
subjektivní.
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5 Přehled matematických modelů požáru
5.1 Úvod
Existují pravděpodobně stovky požárních testů prováděných podle různých
standardů celosvětově. Jen v roce 1988 bylo v USA v platnosti 77 ASME
standardů pro provádění požárních testů. Babrauskas [1] rozděluje obecně
požární testy do dvou skupin:
 testy reakce na požár, nebo hořlavost apod.,
 testy požární odolnosti.
Kromě těchto standardů existuje celá řada studií zabývajících se různými
aspekty požárního inženýrství. Barbrauskas se např. v článku [2] zabývá
možností přenosu požáru mezi různými druhy paliva v místnosti.
Těsností budov se zabývá standard STP904 Measured Air Leakage of
Buildings [4].
V roce 1988 provedl Babrauskas a kol. pro National Burea of Standards
(NBS, sponzorováno Ministerstvem obchodu USA) velkorozměrové zkoušky
zaměřené na zjištění způsobu jakým se požár šíří v kontrolovaných podmínkách
a také jaké teplo vyvíjí některé objekty typicky se vyskytující v domácnostech.
Výsledky měření jsou dostupné v NBS Special Publication 749 [6].
5.2 Modelování dynamiky požáru
Janssens [8] ve svém Úvodu do matematického modelování požáru rozděluje
modely do několika skupin, které výrazně liší přístupem.
 Stochastické modely (jako je Building Safety Model nebo Building Fire
Simulation Model),
 deterministické modely
- Field models (modely typu pole) – založené obvykle na CFD (Fire
Dynamics Simulator),
- zónové modely – modely jedné místnosti (ASET, COMPF2, HARVARD
V Code, FIRST, …) nebo modely více místností (FAST, CFAST,
HARVARD VI Code, …),
 pravděpodobnostní modely.
Podobným způsobem rozdělují modely i jiní autoři, byť se formálně liší
pojmenování. NRC [9] např. preferuje rozdělení modelů na:
 algebraické,
 zónové,
 CFD.
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Především na přehled a historický vývoj zónových modelů se zaměřuje
také Babrauskas [1]. Velmi podrobně se dynamice požáru věnuje také Drysdale
ve svém Úvodu do dynamiky požáru [10] a to především z pohledu složitých
fyzikálně-chemických procesů, ke kterým v průběhu požáru dochází.
Obecně se šířením požáru v uzavřených prostorech zabýval také Lawson
a Quintiere [11]. Tato publikace je zajímavá svou orientací na praktická měření
z reálných pokusů a jejich převod do podoby modelů.
Vynikající knihou shrnující poznání v oblasti požárního inženýrství je také
dnes už klasická SFPE Handbook of Fire Protection Engineering [12]. Kromě
matematického aparátu používaného pro všechny myslitelné oblasti požárního
inženýrství je příručka doplněna také tabulkami s vlastnostmi materiálů,
chemických látek, apod.
Požáry je možno zkoumat také z pohledu přenosu tepla – tedy čistě
z fyzikálního pohledu. Pro tento typ studií lze doporučit učebnici Lienhard
a Lienhard Učebnice přenosu tepla [13]. Čtvrté aktualizované vydání je možno
získat ze stránek autorů (http://web.mit.edu/lienhard/www/ahtt.html).
Z pohledu návrhu scénářů a provádění analýz je možno zmínit SPFE
Engineering Guide to Performance – Based Fire Protection Analysis and
Design of Buildings [14].
5.3 CFD modely
Razdolski ve své publikaci Matematické modelování dynamiky požáru [15]
popisuje základní aspekty modelování dynamiky požáru včetně
zjednodušujících úprav modelu. Vychází z Navierových-Stokesových rovnic
(5.1).
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(5.1)

Počáteční stav (2):
  0;   0 ;  (0; x; z )   0  const.

(5.2)

C (0; x; z )  W (0; x; z )  V (0; x; z )  0
Omezující podmínky:
x  0;1; z  0;1

  0;

C p
 0;V  W  0

n n

(5.3)

kde

(T  T* ) E
RT*2



RT*
 1
E
c p RT*2

bezrozměrná teplota



bezrozměrný parametr



bezrozměrný parametr charakterizující
množství spáleného paliva v prostoru do
dosažení referenční teploty T* = 300 °C.
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Fire Dynamic Simulator (FDS, aktuálně ve verzi 5) je software vyvíjený
americkým NIST jako standard, podle kterého mají být kalibrovány počítačové
modely dynamiky požáru. Matematický aparát popisuje norma NIST SP 1018-5
[16]. Zabývá se:
 rovnicemi přenosu hmot (Mass and Species Transport Equation),
 transportním momentem a tlakem (Momentum Transport and Pressure),
 hořením (Combustion),
 tepelným sáláním (Thermal Radiation),
 pevnou fází (Solid Phase),
 Lagrangián modelování rozptylu část (Lagrangian Particle),
 zařízeními pro detekci požáru (Fire Detection Device),
 teplota, ventilace a regulace teploty (Heating, Ventilation, and Air
Conditioning, HVAC).
V příloze C NIST SP 1018-5 je pak zpracován zjednodušený model zhášení
plamene.

FDS je společně s programem Smokeview (SMV) dostupný zdarma
k použití na domácích stránkách projektu [17] a to včetně zdrojových kódů
(použitý programovací jazyk je FORTRAN 90). Program Smokeview slouží
k modelování chování kouře v prostoru. Jak program FDS, tak program SMV
patří přitom do rodiny CFD (Computer Fluid Dynamics) programů.
Matematicky se tedy řeší metodou konečných objemů.
Vstupní parametry:
Numerická síť, okolní prostředí, geometrie budovy, vlastnosti materiálů,
kinetika hoření, a požadované množství výstupů. Všechny geometrické
charakteristiky modelovaného prostoru musí být zachyceny sítí. Objekty, které
jsou menší než buňka sítě buďto musí být aproximovány buňkou, nebo musí být
vynechány. Materiály jsou definovány svou tepelnou vodivostí, specifickým
teplem (specific heat), hustotou, robustností (thickness) a chováním při hoření.
Výstupy:
 teplota plynů,
 tlak a hustota plynů,
 rychlost proudění plynů,
 koncentrace plynů (vodní páry, CO2, CO, N2),
 koncentrace kouře a odhad viditelnosti,
 vývoj tepla na jednotku objemu,
 poměr vzduch/palivo (mixture fraction),
 hmota kapky vody na jednotku objemu.
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Na pevných površích FDS predikuje další veličiny spojené s energetickou
rovnováhou mezi plynem a pevnou fází včetně:
 teplota na povrchu a vnitřní teplota,
 tepelný tok (radiace i konvekce),
 rychlost hoření,
 hmota kapky vody na jednotku plochy.
Globální zaznamenatelná veličiny programem FDS jsou:
 celková míra uvolňovaného tepla (Heat Release Rate, HRR),
 aktivační časy sprinklerů a detektorů,
 hmotnostní a energetické toky otvory nebo pevnými látkami.
5.4 Zónové modely
Odlišným způsobem probíhá modelování dynamiky požáru v softwarovém
balíků CFAST [18]. CFAST je tzv. zónovým modelem. Jeho výhodou jsou
podstatně menší nároky na vstupní data a tím pádem také podstatně rychlejší
výpočet to vše však za cenu komparativně nižší přesnosti výpočtu ve srovnání
s FDS a SMV. Zdrojové kódy (v jazyku FORTRAN 90) jsou hostovány
v repozitářích Google Code [19]. Matematický aparát balíku programů CFAST
je popsán ve standardu NIST SP 1026 [20].
Dokumentace samotná včetně údajů k verifikaci je udržována ve stejném
repozitářích zdrojových kódů tak, aby skutečně odpovídala poslední verzi
modelů.
Vstupní údaje:
 rozměry požárního úseku,
 stavební materiály úseku,
 vlastnosti materiálů (např. tepelná vodivost, specifické teplo, hustota,…),
 rozměry a pozice horizontálních a vertikálních otvorů jako jsou okna a
dveře, popř. odvětrání,
 specifikace mechanické ventilace,
 vlastnosti požáru (např. míra uvolňování tepla, spodní mez kyslíku, apod.),
 specifikace sprinklerů a detekčních zařízení,
 pozice, velikost a charakteristiky cílů.
Výstupy:
Podmínky v místnosti (jako teplota vrstvy horkých plynů; koncentrace
kyslíku a kouře; teploty stropu, stěn a podlahy).
Dále jsou to:
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přenos tepla na stěny popřípadě jiné cíle,
intenzita požáru a výška plamene,
rychlost toku otvory,
aktivační časy detektorů a sprinklerů.

Program COMPF2 [21] slouží pro výpočet teplot požáru ve fázi
po flashover. Součástí dokumentace je také zdrojový kód programu (jako
příloha) v programovacím jazyce Fortran. Vzhledem k datu vydání (1979) však
program lze považovat za překonaný.
Program HAZARD I [22] je programem pro modelování celé šíře
problémů spojených s požáry, především:
 dynamiky požáru (FAST model),
 evakuace (EXITT model),
 toxikologické účinky požáru.
Oproti výše uvedeným programů se ale jedná o balík komerční, jehož
zdrojové kódy (jako celku) nejsou dostupné. Program HAZARD I je tvořen
poměrně známými moduly, pro které zdrojové kódy dostupné jsou stejně jako
poměrně podrobný popis použitého matematického aparátu.
Mezi nástroje sloužící pro modelování dynamiky požáru v jedné místnosti
patří FIRTS [23]. Tento softwarový nástroj se začal rozvíjet po roce 1983, kdy
byl ukončen vývoj nástroje CFC (Computer Fire Code), známým též pod
názvem HARVARD V Code a HARVARD VI Code. Matematický aparát
původního CFC V je dostupný v NBS-GCR-81-344 [24].
Programové moduly CFC (rutina ECCHTX) zveřejnil Beller [25]. Rutiny
jsou v programovacím jazyku Fortran. Kromě originálních rutin Beller doplnil
i alternativní modely odstraňující některé z dokumentovaných slabin původního
CFC modelu.
Uživatelský manuál FIRST [23] obsahuje také 6 příkladů. Zdrojové kódy
programu spolu binární verzí spustitelnou v operačním systému DOS jsou
dostupné na WWW stránkách NIST [26].
Program FIRST je schopen predikovat možné vznícení až tří samostatných
objektů.
Vstupy:
 geometrie modelovaného prostoru (rozměry místnosti a případné otvory),
 tepelně-fyzikální vlastnosti stropu, stěn, paliva a cílových objektů,
 míra tvorby sazí.
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Výstupy:
 teplota a tloušťka, koncentrace jednotlivých složek horké horní vrstvy a také
spodní chladnější vrstvy v každém úseku,
 teploty na povrchu stěn,
 přenos tepla a objemový tok.
Program ASET-B (A Safe Egress Time – Basic) je programem pro výpočet
teploty a pozice horké vrstvy kouře v jediné místnosti s uzavřenými okny
a dveřmi. Technicky se jedná o přepsání programu ASET (původně vyvíjený
v programovacím jazyku Fortran) do jazyka GW Basic.
Vstupy:
 poměr ztráty tepla (heat loss fraction),
 výška požáru,
 výška stropu,
 plocha podlahy,
 maximální doba simulace,
 míra uvolňování tepla požárem.
Výstupy:
 teplota a tloušťka horké vrstvy kouře jako funkce času.
Zdrojové kódy programu a spustitelné soubory (pro DOS) jsou dostupné na
WWW stránkách NIST [27]. Zdrojové kódy původního programu ASET jsou
taktéž dostupné v NBSIR 82-2578 [28].

Cooper [29] pro modelování přenosu tepla na stěny navrhuje výpočetní
rutinu CEILHT (napsaná v programovacím jazyce Fortran). Zdrojové kódy jsou
dostupné jako příloha NISTIR 4705 [30], program samotný je nepochybně
funkční, ale podle samotného autora je neverifikovaný.
CCFM [31] (Consolidated Compartment Fire Model vision VENTS) je
dvouvrstvý, zónový model požárního úseku. Simuluje podmínky uživatelem
definovaného požáru v prostorech o více místnostech a patrech (až 20 požárů
v 9-ti místnostech a 20-ti otvory).
Základy pro modely šíření požáru ve více místnostech položil Tanaka
v NBSIR 83-2718 [32]. Prakticky všechny další modely (FAST, FPETool,
CFAST, apod.) z této práce vycházejí.
FPETool je nástrojem pro složitější výpočty. FPETool není omezen pouze
na jedinou místnost a řeší všechny problémy pojené s požárním inženýrstvím –
tedy charakteristiky kouřové vrstvy, přenos tepla na stěny, šíření požáru včetně
započítání vlivu větrání, apod. Matematický aparát, který FPETool používá,
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popsal Deal v Technické referenčním průvodci pro FPETool 3.2 [33].
Alternativně lze informace o použitém modelu najít v NISTIR 4380 [34],
společně s údaji o verifikaci modelu.
Podobný přístup, ve smyslu integrace nezávislých modulů do podoby do
jednoho balíku jdou také jiné programy – CFAST, FireCalc [35, 36], jeho
nástupce pro Windows FireWind [37].
Pro jaderné elektrárny je také použitelný francouzský software MAGIC.
Matematický aparát je popsán v NUREG-1824, 6. díl [38].
5.5 Ostatní modely
Algebraické modely
Algebraickými modely se rozumí jednodušší modely realizované
v softwarových balících jako je MS Excel apod. Do této skupiny patří například
FIVE-Rev1 nebo FDT. Model FIVE-Rev1 vyvinula U.S. Nuclear Regulation
Commision pro nasazení v jaderných elektrárnách. Model FIVE-Rev1 také
úspěšně verifikovala (viz NUREG-1824 [39]). NUREG-1824 obsahuje taktéž
popis matematického aparátu umožňující výpočet.
Rovněž software FDTS je vytvořen v MS Excel. Matematický model je
použitý v NUREG-1805 [40].
Evakuace
Jedním z prvních modelů byl model EXITT [41]. EXITT je založen
na pohybu v prostoru zachyceném pomocí uzlů a spojnic mezi nimi. Unikátní na
modelu je to, že pravidla pro pohyb na těchto spojnicích byla vyvinuta
na základě rozhovorů s přeživšími z požárů. Modifikovaný EXITT algoritmus je
součástí CFAST balíku.
ELVAC [42] (Elevator Evacuation) je program určený pro odhad času
nutného pro evakuaci lidí z budovy s použitím výtahů a schodů. Matematický
aparát modelu je dostupný z NISTIR 4730 [43].
Větrání
ALOFT-FTTM [44] (A Large Outdoor Fire Plume Trajectory Model –
Flat Terrain) je počítačový program určený k predikci distribuce po větru
z velkých požárů v otevřené krajině (např. lesní nebo stepní požáry).
Matematický aparát je dostupný z NISTR 5958 [45].
ASCOS [46] (Analysis of Smoke Control Systems) je program pro plynulou
analýzu toku vzdušin systému pro řízení kouře. Program je schopen analyzovat
jakýkoliv systém pro řízení kouře, který produkuje rozdíly v tlaku s cílem
omezit pohyb kouře v budovách během požáru. Program je také schopen
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modelovat efekt stohování ve vysokých budovách při extrémních teplotních
podmínkách.
Samotní autoři ASCOS (NIST) doporučují případným uživatelům zvážit
použití jiného programu pro modelování ventilace v budovách a to konkrétně
programu CONTAM [47]. Program CONTAM podobně jako ASCOS je taktéž
z dílen NIST a je rovněž dostupný volně ke stažení, na rozdíl od ASCOS je ale
založen na CFD a je proto schopen mnohem podrobnějších predikcí
ve složitějším prostoru (za cenu mnohem těžšího použití).
ASMET [48] (Atria Smoke Management Engineering Tools) se skládá se
sady rovnic a zónového modelu požáru pro analýzu systémů řízení kouře pro
velké prostory jako jsou atria, nákupní centra apod. Matematický popis modelu
je dostupný v NISTIR 5516 [49].
Detekce požáru
DETACT-QS a DETACT-T2 [50] (DETector ACTuation - Quasi Steady) –
program pro výpočet času reakce teplotních detekčních zařízení umístněných
pod stropem.
Jet [3] je model pro predikci aktivaci detekce a teploty plynu v přítomnosti
vrstvy kouře. Matematický model je dostupný v NISTIR 6324 [51].
Zásah a hašení
FIRDEMND [5] simuluje potlačení požáru v post-flashover fázi (hoří pevné
palivo) v úseku s použitím hašení vodou. FDM model ukazuje hasební efekt
vody při různém průtoku hadicí a různé velikosti kapek.
LAVENT [53] je program pro simulaci prostředí a reakci sprinklerů při řízené
stropní ventilaci.
5.6 Verifikace modelů
Verifikace modelů je sama o sobě poměrně obtížná. Existují pro zavedené
výpočetní systémy příklady, které umožňují kontrolu dosažených výsledků. Pro
software FAST je to např. [52]. Americká NRC provedla studii [7] aplikace
programů CFAST (pátý díl NUREG-1824 [54]), MAGIC (šestý díl NUREG-1824
[38]), FDS, a knihoven FDTS (třetí díl NUREG-1824 [55]) a FIVE-Rev1 (čtvrtý
dílu NUREG-1824 [39]), FDS (sedmý díl NZREG-1824 [56]) pro účely nasazení
těchto programů v jaderných elektrárnách. Výsledky dosažené modelováním
byly konzistentní s výsledky naměřenými během pokusů s reálnými požáry.
Samotný proces verifikace, pokud modely mají být použity „oficiálně“
např. v USA musí být formálně verifikovány podle norem. Pro USA platí norma
ASTM E1355 - 11 Standard Guide for Evaluating the Predictive Capability of
Deterministic Fire Models [57]. Norma může být přínosná i v okamžiku,
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kdy není potřeba provést formální uznání modelu pro použití, ale prostě jako
vhodný zpětnovazební mechanismus kontroly validity modelů – což by měla být
nedílná část etiky výzkumu v jakékoliv oblasti.
Porovnání modelu ASET-B s experimentálně naměřenými údaji provádí
Hurley [58], vesměs s přijatelnými chybami. Výjimkou byly odhady teploty
horního okraje kouřové vrstvy.
Údaje o verifikaci nástroje FPETool je možné nalézt v NISTIR 4380 [34].
5.7 Seznam zkratek

ALOFT-FTTM – A Large Outdoor Fire Plume Trajectory Model – Flat Terain
ASCOS – Analysis of Smoke Control Systems
ASET-B – A Safe Egress Time - Basic
ASME – American Society of Mechanical Engineers
ASMET – Atria Smoke Management Engineering Tools
BFSM – Building Fire Simulation Model
BSM – Building Safety Model
CCFM – Consolidated Compartment Fire Model
CFAST – Consolidated Model of Fire and Smoke Transport
CFC – Computer Fire Code
CFD – Computational Fluid Dynamics
DETACT-QS – Detector Actuation – Quasi Steady
ELVAC – Elevator Evacuation
FDS – Fire Dynamics Simulator
HRR –Heat Release Rate
HVAC – Heating, Ventilation and Air Conditioning
NBS – National Bureau of Standards
NIST – National Institute for Standards and Technology
NPP – Nuclear Power Plant
NRC – Nuclear Regulatory Commission
SFPE – Society of Fire Protection Engineers
SMV - Smokeview
USA – United States of America
WWW – World Wide Web
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5.9 Přílohy
Příloha č. 5.1
Matice srovnání modelů
Tab. P.5.1 – Modelování požáru
Model

FDS

SMV

metodologie
dostupný mat.
aparát?
zdrojové kódy

CFD

CFD

Y
Y

Y
Y

Fortran 90
extrémně
těžká
Y

Fortran 90
extrémně
těžká
Y

prog. Jazyk
reimplementace
aktuální

CFAST
více
zónový

COMPF2

HAZARD I

zónový

zónový

Y
Y
Fortran
90

Y
Y

Y pro moduly
Y pro moduly

Fortran 90

různé, většinou Fortran

střední
Y

střední
N

‐
Y
dynamika požáru, toxikologie,
evakuace

pozn

překonaný
není
univerzální

orientovat se spíše na moduly
FAST (CFAST)
EXITT
komerční SW

Model

FIRST

ASET

ASET‐B

CEILH

ECCHTX

metodologie
dostupný mat.
aparát?
zdrojové kódy
prog. Jazyk
reimplementac
e
aktuální

1 zóna

1 zóna

1 zóna

2 zóny

1 zóna

?
Y
Fortran 77

Y
Y
Fortran

Y
Y
GW Basic

Y
Y
Fortran

Y
Y
Fortran

střední
N
nahrazuje
HARVARD V Code

střední
N
nahrazen
ASET‐B

lehká
N
Available Safe Egress
Time ‐ Basic
zaměřeno na kouř

střední
N
neverifiko
váno

střední
N
součást CFC
HARVARD V Code
nahrazeno FIRST

pozn

Model

FPETool

FIREFORM

AKSFRS

CFC V

metodologie
dostupný mat. aparát?
zdrojové kódy
prog. Jazyk
reimplementace
aktuální
pozn

zónový
Y
N
Basic
střední ‐ těžká
N
obsahuje modely
ASET‐B
DETACT
FIREFORM
FIRE SIMULATOR
nahrazen CFAST

zónový
?
N
Basic
‐
N
nahrazeno FPETool

zónový
N
N
?
N
N
UK

1 zóna
Y
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FIVE‐Rev1

algebraické
Y
Y
Fortran
Excel
střední
lehká
N
Y
je to HARVARD V vyvinuto NRC
nahrazeno modelem FIRST

Model

FDTS

metodologie
dostupný mat.
aparát?
zdrojové kódy
prog. Jazyk
reimplementace
aktuální

algebraické

pozn

Y
Y
Excel
lehká
Y
vyvinuto
NRC

MAGIC FIRECALC
2
zóny zónový

FIREWIND

CCFM

zónový

zónový

N
N
?
‐
Y

Y/omezený
N
?
?
N

Y/omezený
N
?
?
Y

N
N
?
N
N

FR

Austrálie
Balík programů včetně
evakuace
nahrazen FireWind

Austrálie
Balík programů včetně
evakuace

Tab. P.5.2 – Evakuační modely
Model

EXITT

ELVAC

metodologie
dostupný mat. aparát?
zdrojové kódy
prog. Jazyk
reimplementace
aktuální
pozn

evakuace evakuace
?
Y
?
Y
Fortran
Basic
‐
střední
N
N
součást CFAST

Tab. P.5.3 – Tvorba kouře
Model

ALOFT‐FT

ASCOS

Metodologie
dostupný mat. aparát?
zdrojové kódy
prog. Jazyk
reimplementace
Aktuální
Pozn

?
Y
N
?
velmi těžké
N
kouř v otevřené krajině

?
CFD
N
N
Y
N
Fortran
?
střední
‐
N
Y
kouř v budově

Tab. P.5.4 – Detekce požáru
Model

DETACT

Jet

metodologie
dostupný mat. aparát?
zdrojové kódy
prog. Jazyk
reimplementace
aktuální
pozn

detekce
N
Y
Basic + Fortran
střední
N

detence
Y
N
?
střední
N
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CONTAM ASMET
?
Y
C++
střední
N

Tab. P.5.5 – Represe
Model
Metodologie
dostupný mat. aparát?
zdrojové kódy
prog. Jazyk
Reimplementace
Aktuální
Pozn

FIRDEMND
hašení
vodou
N
N
?
N
N

LAVENT
sprinklery
N
Y
Fortran
střední
N
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6 Využití deterministických matematických modelů požáru
6.1 Úvod
V minulých letech došlo v České republice k vytvoření podmínek pro
aplikaci metod požárního inženýrství při řešení a prokazování požární
bezpečnosti staveb [3]. Díky tomu je možné, zejména u nestandartních nebo
zvlášť rizikových případů, postupovat odlišným způsobem, než který stanoví
v návaznosti na právní předpisy české technické normy. K správnému
a prokazatelnému řešení je nezbytné kvantifikovat průběh a parametry požáru
zvoleného požárního scénáře. Právě k tomuto úkolu se využívají deterministické
matematické modely požáru. Tyto modely řeší úlohy (požární scénáře) pomocí
matematických rovnic, přičemž průběh požáru je určen fyzikálními
a chemickými ději.
6.2 Rozdělení deterministických modelů požáru
Podle jejich komplexnosti se rozdělují do dvou základních skupin[2, 4]:

 Zónové modely rozdělují řešený prostor na homogenní vrstvy neboli zóny,
kde každá vrstva má stejnoměrnou hustotu, teplotu a koncentraci plynů.
Nejčastěji je prostředí požáru simulováno pomocí dvou zón – dolní,
relativně studené vrstvy a horní horké vrstvy kouře, přičemž při dosažení
podmínek celkového vzplanutí je pak požár modelován pomocí jediné zóny
(obr. 6.1). Výhodou zónových modelů je zejména jednoduchost jejich řešení,
výpočty totiž probíhají mezi malým počtem kontrolních objemů, a s tím
spojená nenáročnost na hardware a čas potřebný k výpočtům.

Obr. 6.1 – Princip zónových modelů požáru (vlevo dvouzónový a vpravo
jednozónový model)

 CFD modely (též nazývané modely typu pole) využívají technologii
„computational fluid dynamics“. V češtině se označují též jako výpočetní
dynamické modely kapalin a plynů [9]. Princip těchto modelů spočívá
v rozdělení řešeného prostoru na velké množství kontrolních objemů, mezi
kterými jsou řešeny rovnice zachování hmoty, energie, hybnosti
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a částicového složení (obr. 6.2). Výhodou CFD modelů je zejména
schopnost řešit sofistikovanější případy, při kterých již zjednodušení
zónových modelů nelze aplikovat. Jejich nevýhodou je časová náročnost
výpočtů (v řádu hodin až dnů) a požadavky na hardware.

Obr. 6.2 – Princip CFD modelu
V rámci projektu byl proveden základní výčet deterministických
matematických modelů, které jsou vhodné k praktickému použití.
U jednotlivých programů byla mimo jiné sledována jejich aktuálnost (poslední
verze) a skutečnost, zda jsou svými tvůrci stále vyvíjeny, případně
aktualizovány. Zmiňovány jsou pouze modely, ke kterým je dostupná zpráva
o jejich validaci a verifikaci.
Následuje podrobnější popis softwaru OZone, CFAST a Fire Dynamics
Simulator (FDS), včetně příkladů jejich případného využití v ČR. I když vývoj
prvního z uvedených programů byl již ukončen, zůstává stále zajímavý díky
svému určení a dále také vzhledem ke své české lokalizaci. Programy CFAST
a FDS jsou uváděny z důvodu jejich velkého rozšíření a široké použitelnosti.
Jedním s cílů projektu bude i vytvoření české lokalizace programu CFAST, díky
kterému bude možné jeho využití bez nutnosti znalosti cizího jazyka.
6.3 Popis významných deterministických modelů požáru
OZone [1]
V2.2.5, srpen 2006, freeware
http://www.argenco.ulg.ac.be/logiciel_EN.php
Software OZone je matematický model požáru vyvinutý na Univerzitě
v Liege. Umožňuje predikci teplot v jedné místnosti (v jednom prostoru) se
zaměřením na následné posouzení požární odolnosti ocelových konstrukcí
v souladu s Eurokódy. Jedná se o 2-zónový model, přičemž při dosažení
přednastavených hodnot, představujících podmínky celkového vzplanutí
(případně dle podmínek nastavených uživatelem), dochází k přechodu na 1zónový model.
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Příkladem praktického použití programu OZone je zhodnocení ocelových
nosných konstrukcí nástavby obchodního centra FUTURUM v Hradci Králové
[7]. Teplota ocelové konstrukce v třicáté minutě byla stanovena právě
na základě modelování požáru pomocí tohoto programu.
OZone je uživatelsky příjemný program, ke kterému je možné navíc
nainstalovat českou lokalizaci [10]. Jeho nevýhodou je však jednostranné
zaměření na navazující posuzování konstrukcí za požáru; program např.
neumožňuje modelovat šíření a pohyb zplodin hoření mezi jednotlivými
místnostmi, velmi limitovaný je i způsob zadávání návrhového požáru (pomocí
rychlosti uvolňování tepla definované přímo nebo vypočtené dle ČSN EN 19911-2).
CFAST – Consolidated Model of Fire Growth and Smoke Transport [4. 6]
verze 6.2.0, listopad 2011, public domain
http://www.nist.gov/el/fire_research/cfast.cfm
CFAST je 2-zónový model požáru určený k výpočtu rozvoje požáru a jeho
šíření ve více propojených místnostech včetně šachet a chodeb. Bývá označován
jako „prověřený standard“ mezi zónovými modely požáru, mimo jiné díky
dlouhodobému vývoji od 90. let minulého století a rozsáhlé validaci.
Oproti programu OZone je hlavní výhodou CFAST možnost vytvářet
dispozici modelovaného objektu, tedy jednotlivých místností včetně jejich
propojení a simulovat mezi nimi šíření požáru. Mnohem sofistikovanější je také
možnost zadávání návrhových požárů, které lze definovat vlastními hodnotami
v závislosti na čase, pomocí rovnic t-kvadratického požáru nebo lze využít
přednastavenou databázi. Jednotlivých ložisek požáru může být více, což
umožňuje simulovat postupné hoření jednotlivých předmětů s rozvojem požáru
v čase. Vizualizace výsledků modelování je umožněna pomocí programu
Smokeview.
Fire Dynamics Simulator [4. 5]
verze 5.5.3, říjen 2010, public domain
http://fire.nist.gov/fds/index.html
FDS je CFD model dlouhodobě vyvíjený americkým Národním institutem pro
normalizaci a technologii (NIST). Program je zaměřený na problematiku
pyrolýzy, přenosu tepla a produktů hoření, šíření plamenů po povrchu a
interakci s požárně bezpečnostními zařízeními (detekce, hašení stabilním
hasicím zařízením). Vizualizace je umožněna stejně jako u softwaru CFAST
pomocí programu Smokeview. K softwaru jsou k dispozici i další komerční i
nekomerční přídavné balíčky a nadstavby, jako např. Pyrosim (komfortní
uživatelské rozhraní umožňující pohodlnější programování vstupního souboru)
nebo FDS + EVAC (implementace evakuace osob).
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Program FDS je především díky své dostupnosti velmi rozšířený a i v ČR lze
nalézt mnoho příkladů jeho praktického využití, počínaje modelováním šíření
požáru ve stavbách tunelů, podzemních hromadných garáží nebo rozsáhlých
objektů. V zahraničí je FDS využíván i v rámci vyšetřování požárů, kde
napomáhá popsat a vysvětlit neočekávané průběhy požárů, případně podpořit
některou z vyšetřovacích verzí.
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6.5 Přílohy
Příloha č. 6.1
Výčet deterministických matematických modelů požáru vhodných pro
praxi
ZÓNOVÉ MODELY
Název

Verze

Popis, internetový odkaz

ARGOS
5.6.87

leden 2012
komerční

2-zónový (1-zónový v případě nízkého rozdílu teplot
vrstev); databáze návrhových požárů i materiálů; rozvoj
požáru a jeho šíření až v 10 propojených místnostech; přímé
vyhodnocení finančních ztrát při požáru;
http://en.dbi-net.dk/argos.asp

BRANZfire
2011.2

září 2011
freeware

2-zónový (s možností nastavení 1-zónového); rozvoj požáru
a jeho šíření ve více propojených místnostech; submodel
rozbití okenních výplní;
http://www.branzfire.com/frst/software/

CFAST
6.2.0

listopad 2011
otevřený SW

2-zónový; rozvoj požáru a jeho šíření ve více propojených
místnostech včetně šachet a chodeb; možnost volby
submodelů; vizualizace ve Smokeview; léty prověřený
standard
http://www.nist.gov/el/fire_research/cfast.cfm

OZone
V2.2.5

srpen 2006
freeware

2-zónový model (přechod na 1-zónový po flashoveru);
predikce teplot v jedné místnosti se zaměřením na následné
posouzení konstrukcí; česká lokalizace (ČVÚT)
http://www.argenco.ulg.ac.be/logiciel_EN.php

CFD MODELY (MODELY TYPU POLE)
Název

Verze

Popis, internetový odkaz

Fire
Dynamics
Simulator
5.5.3

2010
otevřený SW

CFD model zaměřený na problematiku požáru; vizualizace
ve Smokeview; přídavné balíčky a nadstavby – Pyrosim,
FDS + EVAC
http://fire.nist.gov/fds/index.html

Phoenics

komerční

univerzální CFD software řešící úlohy zahrnující proudění
tekutin, spalování, přenos hmoty a energie
http://www.cham.co.uk/

ANSYS
Fluent

komerční

univerzální CFD model
http://www.ansys.com/Products/Simulation+Technology/Flu
id+Dynamics/ANSYS+Fluent

Smartfire
V4.1

komerční

CFD model zaměřený na problematiku požáru; možnost
importu dat do SW buildingEXODUS
http://fseg.gre.ac.uk/smartfire
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7 Přehled metod a postupů pro modelování výbuchu
plynů a par hořlavých kapalin
7.1 Úvod
Pro výbuchy plynů existuje celá řada dostupných modelů - od empirických
přes fenomenologické až po ty, které jsou založeny na výpočtové dynamice
tekutin (CFD). Poslední jmenovanou kategorii lze rozdělit na dvě oblasti:
"jednoduché" CFD modely (překážky malých rozměrů nejsou při řešení
zohledňovány) a "pokročilé" CFD modely (všechny překážky jsou řešeny ve 3D sítích).
Obecně při přechodu od empirických k pokročilým CFD modelům dochází
k většímu propojení modelů s fyzikální podstatou zkoumaných dějů. Modely
jsou tak schopny přesněji reprezentovat skutečnou geometrii a probíhající
procesy, ale vyžadují vyšší nároky na výpočetní techniku a erudici při
interpretaci výsledků. Modely v každé výše zmíněné kategorii obsahují řadu
zjednodušení a předpokladů, což omezuje jejich možnost použití jako
spolehlivého prediktivního nástroje mimo rozsah jejich validace
s experimentálně zjištěnými daty. Mnoho metod založených na CFD modelech
výbuchových dějů používá poměrně hrubé aproximace modelované geometrie a
spoléhá se na kalibrované podsíťové modely. Většina "jednoduchých" CFD
modelů i některé " pokročilé" CFD modely běžně používané pro predikci
výbuchu používají jednoduchá a již překonaná numerická schémata, a to jak
v oblasti síťování, tak diskretizace modelů, která mohou vést k numerickým
nepřesnostem.
Očekávaná přesnost od fenomenologických a "jednoduchých" CFD modelů
je obecně dostačující, např. výsledky řešených modelů jsou srovnatelné s daty
získanými z experimentů, ale co je důležité, platí to pouze pro scénáře, pro které
byly parametry modelů vyladěny. To omezuje použitelnost těchto modelů jako
spolehlivých prediktivních nástrojů.
7.2 Popis výbuchu plynu
Výbuch je náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem
teploty, tlaku nebo vzrůstem obou těchto veličin současně. Exploze může
způsobit ztráty na životech, zranění osob nebo poškození konstrukcí. Výbuchy
plynu jsou obecně děleny na ohraničené a neohraničené. Exploze
v technologických zařízeních nebo v objektech mohou být klasifikovány jako
ohraničené. Pokud je výbuchu plně ohraničen, tj. pokud nedochází k odlehčení
nebo k tepelným ztrátám, pak bude hodnota generovaného přetlaku vysoká, a to
až zhruba osmkrát vyšší, než byl původní tlak. Zvýšení tlaku je určeno
především poměrem teplot spálených a nespálených plynů. Výbuchy
v ohraničených, ale prázdných (bez překážek) oblastech jsou obecně
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charakterizovány nízkou počáteční úrovní turbulence, a tudíž i nízkou rychlostí
plamene. Jestliže oblast obsahuje překážky, úroveň turbulence se při
překonávání překážek se zvýší, což způsobuje zrychlení plamene. Pokud
ohraničený prostor je odlehčený, jak bývá často např. u stavebních objektů
obvyklé, pak odolnost a plocha odlehčení budou faktory s rozhodujícím vlivem
na generovaný maximální tlak.
Míra nárůstu tlaku je spojena s rychlostí plamene, která je zase funkcí
turbulence. Generovaný přetlak neohraničené exploze je funkce rychlosti šíření
plamene, která je spjata s úrovní turbulence v médiu (plynu), jehož
prostřednictvím se plamen šíří. Při nárůstu rychlosti plamene se tlaková vlna
generovaná zónou plamene postupně přetransformuje v rázovou vlnu s nárůstem
rychlosti a energie. Pokud dojde k výbuchu v médiu s nízkou počáteční
turbulencí v prostoru, který je plně ohraničený, a nejsou v něm žádné překážky,
pak generovaný přetlak je velmi nízký. Pokud jsou přítomny překážky, tak při
expanzi způsobené hořením prochází nespálený plyn přes překážky a generuje
turbulence. Tím se zvýší rychlost hoření a s nárůstem plochy plamene dochází
ke zrychlení procesu molekulární difúze a vedení tepla, což způsobí nárůst
expanzního proudění, který dále zvyšuje turbulenci, viz Obr. 7.1. Tento cyklus
generuje vyšší rychlost hoření a zvýšení přetlaku.

Obr. 7.1 – Mechanismus výbuchu plynu [7]
Výbuchy jsou nežádoucí události. Modely, které zahrnují fyzikální popis
výbuchových jevů, jsou dodatkem k experimentům při hodnocení rizik nebo při
navrhování nebo posuzování omezení účinků výbuchu. Komplexnější modely
mohou být použity v širokém spektru mimořádných situací za předpokladu, že
poskytují přesnější výsledky [23].
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Účinky výbuchu závisí na celé řadě faktorů, jako je maximální výbuchový
tlak, doba interakce tlakové vlny s konstrukcí, atd. Tyto faktory závisí na mnoha
proměnných, např.:
 druh paliva,
 stechiometrie paliva,
 zdroj iniciace a jeho umístění,
 odlehčení (umístění a velikost),
 počáteční úroveň turbulence,
 poměr zaplnění prostoru překážkami,
 velikost, tvar a umístění překážek,
 počet překážek,
 měřítko experimentu.
Reaktivita paliva má zásadní vliv na vytvoření přetlaku v dané geometrii.
Nejméně reaktivní plyn je metan, zatímco acetylen a zejména vodík generuje
velmi vysoké tlaky.
Stechiometrie oblaku plynu je rovněž důležitá. Chudé směsi produkují nižší
přetlaky než bohaté nebo stechiometrické směsi. Mírně obohacené směsi,
v oblasti optimální koncentrace, produkují nejvyšší přetlaky. Iniciační zdroj také
ovlivňuje intenzitu výbuchu, tryskové nebo objemové iniciační zdroje vedou k
vyšší přetlakům než rovinné nebo bodové zdroje. Umístění iniciace je také
důležité. Musí však být posuzováno ve spojitosti s informacemi o geometrii
prostoru, např. jak je prostor ohraničený nebo zaplněný překážkami. Ohraničení
vede k nárůstu tlaku a ovlivňuje způsob šíření zóny plamene. Odlehčení je
jedním ze způsobů, jak snížit přetlak generovaný při výbuchu. Vhodně umístěné
odlehčovací otvory mohou výrazně snížit účinky výbuchu. Exploze probíhající v
klidném prostředí obecně povedou k nižším přetlakům než ty, které nastanou v
prostředí turbulentního proudění. To je především způsobeno zvýšením rychlosti
hoření vlivem proudění [15].
Poměr zaplnění prostoru je měřítkem toho, jak hustě je prostor, ve kterém
dojde k výbuchu, zaplněný překážkami. Výbuchy v zařízeních s velkým
poměrem zaplnění prostoru obvykle mají vyšší přetlaky než s poměrem malým.
Nicméně velikost a tvar překážek jsou také důležitými faktory, které je potřeba
brát v úvahu. Obecně platí, že pro daný poměr zaplnění prostoru generuje
mnoho malých překážek vyšší tlaky než překážky větší v menším počtu. Navíc
má umístění překážek rovněž vliv na výsledný tlak. S komplikovanější cestou
plamene skrz řešenou oblast je generován vyšší tlak, poněvadž v důsledku
turbulence dochází ke zvýšení rychlosti hoření. A konečně, velikost prostoru
nebo měřítko experimentu je také důležitým faktorem. Velkorozměrové
experimenty obecně přinášejí vyšší tlaky než experimenty v malém měřítku.
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Je velmi obtížné předvídat z experimentů v malém měřítku, jaké budou
pravděpodobně tlaky ve skutečných rozměrech [20].
V ideálním případě by mělo být riziko výbuchu uvažováno ve fázi
projektování, ale z různých důvodů to nemusí být vždy možné. Výzkumy
procesu výbuchu skládající se z experimentů v interakci s matematickým
modelováním by snad mohly vést k lepšímu porozumění těchto dějů. V případě
nehod pak bude možné odpovědět na otázky typu, proč k nehodě došlo a jak
mohou být účinky výbuchu minimalizovány, případně zdali nebezpečí výbuchu
může být zmírněno nebo zcela eliminováno. Ve většině případů je zapotřebí
prošetřovat velké množství scénářů, což je jeden důvod pro vývoj a používání
modelů různého stupně složitosti.
7.3 Empirické modely
Empirické modely jsou založeny na korelaci dat získaných z experimentů.
Níže popisované modely představují výběr všeobecně používaných metod
v průmyslu pro stanovení a posouzení možných rizik.
Metoda TNT ekvivalentu
Tato metoda je založena na předpokladu, že výbuch plynu se podobá
výbuchu kondenzované výbušniny, jako například TNT, ačkoliv jsou mezi nimi
značné rozdíly. Hlavním rozdílem je, že místní tlak při výbuch plynu je mnohem
nižší než při explozi TNT. Výbuch plynu se dále odlišuje pomalejším poklesem
tlaku v přetlakové fázi výbuchu, než je tomu u kondenzovaných výbušnin.
Nicméně tento model je v praxi značně rozšířen.

TNT ekvivalent lze pokládat za konverzní faktor, který vyjadřuje, jaká část
dostupného spalného tepla je převedena na energie tlakové vlny. TNT
ekvivalent vyjadřuje účinnost procesu přeměny chemické energie, která je
definována spalným teplem, na mechanickou energii působení tlakové vlny [7].
Postupů výpočtu je několik, tudíž pro názornost jsou zvoleny tři velmi
jednoduché postupy. V prvním představeném modelu je dostupná energie při
vyhoření oblaku plynu převedena na ekvivalentní hmotnost TNT dle rovnice
(7.1). Pokud je hmotnost plynné směsi známá, pak mohou být výbuchové
charakteristiky a možné účinky výbuchu odvozeny z velkého množství dat, která
jsou dostupná z výbuchu TNT.

WTNT  αe 

Wf  H f
H TNT

 αm  W f ,

(7.1)

kde WTNT je ekvivalentní hmotnost TNT (kg), αe je účinnostní faktor pro
TNT ekvivalent založený na energii (-), Wf je hmotnost dostupné plynné směsi
(kg), Hf je spalné teplo uvažované plynné směsi (J.kg-1), HTNT je výbuchová
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energie TNT (J.kg-1) a αm je účinnostní faktor pro TNT ekvivalent založený
na hmotě (-).
Vztah mezi skutečnou hmotností uhlovodíků v oblaku plynu a ekvivalentní
hmotností TNT při zanedbání geometrie vyjadřuje rovnice (7.2).

WTNT  10  η  WHC ,

(7.2)

kde WTNT je ekvivalentní hmotnost TNT (kg), konstanta 10 vyjadřuje skutečnost,
že většina uhlovodíků má až desetkrát větší výbuchovou energii (spalné teplo ve
vztahu k výbuchovému teplu) než TNT (-), η je koeficient založený na
zkušenostech (-) a WHC je skutečná hmotnost uhlovodíků (kg).
Pro vyjádření ekvivalentní hmotnosti TNT při stechiometrické koncentraci
zemního plynu se zohledněním geometrie je dostupný vztah (7.3).

WTNT  0 ,16  Weff ,

(7.3)

kde WTNT je ekvivalentní hmotnost TNT (kg) a Weff je minimální hodnota
z celkového objemu ohraničeného prostoru nebo z celkového objemu oblaku
plynu přepočteno na kg zemního plynu.
Použití metody TNT ekvivalentu však není nejvhodnějším postupem pro
řešení problematiky výbuchů plynů. Výbuch kondenzované výbušniny (např.
TNT) je z hlediska tvaru výbuchové křivky a doby trvání přetlakové fáze
tlakové vlny špatným reprezentantem charakteristik výbuchu plynných směsí.
Metoda TNT ekvivalentu je s mnoha připomínkami použitelná pro výbuchy
plynů s intenzitou větší než 1 bar a pro vzdálené oblasti [7].
Výhodou metody TNT ekvivalentu je jednoduchost výpočtu. Nevýhodou
metody je nedostatečná reprezentace „slabých“ výbuchů (mimo oblast
stechiometrické nebo optimální koncentrace směsi). Mezi další nevýhody patří
možnost získat informace pouze o přetlakové fázi tlakové vlny, složitost
definovat skutečný bod iniciace, používání nespecifických koeficientů, a další.
Metoda TNO
Metoda TNO vyvinutá [38] předpokládá, že veškerá přítomná energie
hoření v hořlavé části oblaku přispívá k výbuchu. Pokud je zapotřebí definovat
charakteristickou dobu exploze, tlakové parametry, maximální tlak a trvání
pozitivní tlakové fáze v určité vzdálenosti od středu oblaku plynu, tak je lze
odvodit z grafu. Na rozdíl od modelu TNT ekvivalentu tento graf zahrnuje
účinek reaktivity paliva na výbuchové charakteristiky, a to tak, že rozděluje
reaktivitu paliva do tří oblastí – s nízkou, průměrnou a vysokou reaktivitou.

Metoda TNO se podobá metodě Multi-Energy, která je popsaná níže.
Hlavní rozdíl mezi oběma metodami je ten, že metoda TNO předpokládá,
že celý oblak páry nebo plynu přispívá k celkovému přetlaku, zatímco metoda
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Multi-Energy předpokládá, že se výbuchu účastní jen jeho část v uzavřené nebo
ohraničené podoblasti. Nevýhodou metody je komplikované posuzování
několika ohraničených oblastí a nemožnost řešit složité geometrie [38].
Metoda Multi-Energy
Metoda Multi-Energy [6] může být použita pro odhad výbuchu plynu
s proměnnou energií. Metoda předpokládá, že pouze ta část oblaku plynu, která
je omezena nebo ohraničena, přispěje k výbuchu. Důvodem je, že
u neohraničeného oblaku plynu při iniciaci dochází k pouze malému nárůstu
tlaku. Přetlak roste s rostoucím ohraničení oblaku plynu. V podstatě je metoda
založena na numerických simulacích tlakové vlny z centrálně umístěné iniciace
směsi sférického oblaku s konstantní rychlosti šíření plamene. Existují dva
parametry vstupující do modelu. Prvním parametrem je energie hoření R¯
vyjádřená bezrozměrnou vzdáleností od epicentra výbuchu, a to v ohraničeném
oblaku plynu, definovaná rovnicí (7.4).

R  R  P0 / E 

0 ,33

,

(7.4)

kde R vyjadřuje skutečnou vzdálenost od epicentra (m), P0 je okolní
(atmosférický) tlak (Pa) a E je celkové množství energie hoření (J), např. energie
hoření vynásobená objemem Vc, kde Vc je objem oblaku plynu v ohraničené
oblasti. Celkové množství energie pro stechiometrický poměr směsi uhlovodíků
se vzduchem se s typem uhlovodíku významně nemění. Pro směs uhlovodíků se
vzduchem může být celková energie hoření odhadnuta vztahem (7.5).

E  3,5  Vc ,

(7.5)

kde Vc je objem oblaku plynu (m3). Počáteční množství energie tlakové vlny
závisí na počtu, typu a orientaci překážek stejně jako na reaktivitě paliva.
Je důležité si uvědomit, že pouze omezené nebo ohraničené oblasti přispívají
k výbuchu. Druhým parametrem je intenzita exploze, která může být odhadnuta
s přihlédnutím k umístění zdroje výbuchu. Počáteční energie může být v rozsahu
mezi 1 a 10, kde 10 znamená detonaci. Tyto dva parametry pak mohou být
použity k získání bezrozměrného maximálního přetlaku a bezrozměrné
přetlakové fáze výbuchu odečtením z diagramů, kde počáteční energie je
reprezentována souborem křivek, viz Obr. 7.2.
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Obr. 7.2 – Model výbuchu plynů založený na energii
směsi hořlaviny se vzduchem
Výhodou metody je její rychlost a možnost aproximace mezi jednotlivými
křivkami. Nevýhodou je obtížný odhad počáteční energie hořlavého oblaku
plynu a obtížné stanovení přijatelné velikosti hodnoty pro celkovou energii
hoření. Tato metoda není ideální pro „slabé“ výbuchy, tj. částečně ohraničená
oblaka směsi. Rovněž je obtížné přesně definovat složité geometrie a není zcela
jasné, jak se vypořádat s několika ohraničenými oblastmi a vícenásobnými
výbuchovými vlnami.
Ve světle výše uvedených nedostatků musí být volba počáteční energie
výbuchu v ideálním případě založena na základě jiných simulací,
experimentálních dat nebo na konzervativním předpokladu. Hodnota Vc by měla
být zvolena tak, aby zahrnovala celkový objem oblaku plynu. Nevhodně zvolená
hodnota Vc v mnoha případech může vést k nadhodnocení přetlaku, který je
způsoben výbuchem [6].
Metoda Baker-Strehlow
Metoda Baker-Strehlow byla vyvinuta s cílem získání odhadů výbuchových
tlaků při výbuchu oblaků plynů a par. Tato metoda byla dále rozšířena [3].
Metodika výpočtu se skládá z několika kroků:
 pochůzka po provozu a identifikace potenciálních oblastí výbuchu,
 stanovení rozměrů uzavřených oblastí pro definování rychlosti
plamene,
 výpočet rychlosti hoření směsi paliva.
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Výbuchový tlak a impuls lze pak odečíst z řady grafů.
Výhodou metody je snadné a rychlé použití, bere v úvahu některé
geometrické informace s ohledem na dělení prostoru a lze uvažovat
i vícenásobnou iniciaci. Nevýhodou je její konzervativnost. Tato metoda je
založena na zjištění bezrozměrného přetlaku a pozitivního impulsu v závislosti
na energii bezrozměrné vzdálenosti od středu výbuchu oblaku plynu. Maximální
rychlost plamene je zjišťována při použití metody založené na reaktivitě paliva,
stupni ohraničení a hustotě překážek. Metoda Baker-Strehlow pro exploze se
sférickou geometrií si je do jisté míry podobná s metodou Multi-Energy pro
výbuchy ve tvaru polokoule. V obou metodách je počáteční energie definována
pro stechiometrický oblak plynu, který se nachází v celkově nebo částečně
uzavřené oblasti. Rychlost plamene pro metodu Baker-Strehlow nebo počáteční
energie pro metodu Multi-Energy je určena empirickým přístupem založeným
na stupni ohraničení prostoru a na množství překážek v oblasti výbuchu, jakož i
na vzdálenosti, která je k dispozici pro narůst rychlosti plamene. Hlavní rozdíl
mezi oběma metodami je, že metoda Multi-Energy používá grafické vyjádření
mezi bezrozměrným přetlakem a energií hoření, resp. bezrozměrnouvzdáleností.
Křivky používané v metodě BS jsou založeny na numerickém modelování
konstantních rychlostí plamene a nárůstu rychlostí plamene šířícím se sférickým
oblakem par nebo plynu. S touto metodou je síla tlakové vlny úměrná rychlosti
plamene, která je reprezentována v podobě Machova čísla dosaženého v oblaku
hořlavé směsi [3].
Metody „Venting guidelines“
Odlehčení výbuchu je široce používaná technika zmírnění negativního
dopadu výbuchů v technologických zařízeních a budovách. Zásadním
problémem při odlehčení je návrh vhodné odlehčovací plochy nezbytné pro
efektivní uvolnění přetlaku. Porozumění tohoto děje, při kterém je generovaný
tlak výbuchu odváděn mimo objekt nebo zařízení, je nezbytné pro bezpečný
návrh odlehčovacích prvků. Pochopení těchto dějů dává základ pro rozvoj
prediktivních modelů [7].
Existuje řada empirických a poloempirických metod, které mohou být
použity pro dimenzování odlehčení ohraničeného výbuchu [4, 5, 8, 12, 13, 26,
27, 28, 32, 33, 34, 35 a 41]. Většina z těchto metod byla odvozena
z experimentálních dat naměřených v malorozměrových a středněrozměrových
zařízeních (nádobách). Tyto vzorce jsou platné pouze v rámci rozsahu
provedených experimentů. Aplikace běžně používaných metod pro výpočet
plochy odlehčovacích prvků, kde poměr délky k šířce nebo průměru je větší
než 3:5, může vést k vážnému poddimenzování požadované odlehčovací plochy
[23, 29].
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7.4 Fenomenologické modely
Fenomenologické modely jsou zjednodušené fyzikální modely, které
reprezentují pouze základní fyzikální děje při výbuchu. Hlavní myšlenka
zjednodušení je, že skutečná geometrie se převede na modelovanou geometrii.
Obecně platí, že není možné namodelovat skutečnou geometrii, ale pouze
idealizovaný systém, např. jednoduchou odlehčenou komoru obsahující určitý
počet mřížek, které slouží ke generování turbulence. To je přijatelné přiblížení
určitých typů geometrií (například ropných plošin), ale nemusí být dostačující
pro složitější situace. Fyzikální podstata výbuchového děje může být popsána
buď empiricky, nebo teoreticky. Fenomenologické modely z hlediska složitosti
spadají někam mezi empirické korelace a CFD modely. V CFD modelem mohou
ve skutečnosti být zahrnuty některé procedury fyzikálních dějů
z fenomenologických modelů, ale nepochybně jsou schopné lépe modelovat
libovolně složité geometrie. Doba výpočtu u fenomenologických modelů je
krátká, v řádu několika sekund. Tento typ modelů se dobře hodí pro výpočet
velkého množství různých scénářů, ze kterých pak mohou být vybrány některé
konkrétní případy, které pak mohou být detailně zkoumány pomocí CFD metod
k získání dalších podrobností. Fenomenologické modely mohou poskytnout
přijatelné výsledky, pokud má skutečná geometrie skladbu s opakovanými
řadami podobných překážek, ale tyto modely nemusí být dostatečné pro
složitější geometrie [23].
SCOPE
SCOPE (Shell Code for Over-pressure Prediction in gas Explosions) model
je v trvalém vývoji na Shell´s Thornton Research Centre a již bylo představeno
několik vylepšených verzí tohoto softwaru. SCOPE model byl původně vyvinut
pro modelování explozí na ropných plošinách. Nicméně tento model lze
aplikovat na jakoukoli geometrii, kde dochází k šíření plamene.
Program SCOPE je určen především k řešení výbuchů plynů. Modely
tohoto typu se liší od empirických modelů, které jsou více napojeny na
experimentální data a mají poměrně omezenou použitelnost. Jednorozměrný
model je založen na idealizované geometrii odlehčené oblasti, která obsahuje
řadu mřížek. Proudění přes každou z těchto mřížek způsobuje vznik turbulence,
a tedy dochází k nárůstu průtokové rychlosti turbulentního hoření na mřížce.
Proudění směsi a spalin přes odlehčovací otvory je modelováno pomocí
standardních vztahů pro proudění stlačitelných tekutin. V software SCOPE je
možné modelovat i otevření odlehčovacího otvoru. Plocha odlehčovacího otvoru
je rovná nule do okamžiku, kdy je dosažen reakční tlak, od tohoto okamžiku
plocha odlehčovacího otvoru lineárně roste v čase až do úplného otevření nebo
do přednastavené hodnoty doby otevírání odlehčovacího otvoru [10].
Vnější výbuch, způsobený hořením nezreagovaného plynu vytlačeného
z komory nebo místnosti, může významně ovlivnit vnitřní tlak v místnosti.
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Vytlačovaný plyn tvoří plamen hřibovitého tvaru a nejvyšší vnější tlak je
generován, když plamen hoří ve víru (úplavu) hlavy hřibu. Zbytek vytlačeného
plynu přes odlehčovací otvor tvoří stopku hřibu, proto plyn, který byl vytlačen
v posledním stadiu výbuchu, přispívá jen málo na vnější přetlak.
Vnější přetlak vypočtený modelem je vztažen k proudění při odlehčení
(což úzce souvisí s vnitřním tlakem v komoře), kdy plamen překročí 70 % délky
komory. Poměr vnějšího a vnitřního tlaku také závisí na ploše odlehčení; tento
poměr je uvažován jako

Pext
 A 
 3,75   2v/ 3 
P0 ,7
V 

0 ,85

,

(7.6)

kde V je objem komory, Pext je vnější výbuchový tlak, a P0,7 je maximální vnitřní
tlak pro X/L < 0,7.
Maximální vnitřní tlak je určen jako

Pmax  Pemerg  0,7  Pext ,

(7.7)

kde Pemerg je vnitřní tlak v okamžiku, kdy plamen vystupuje z komory. Model
SCOPE byl podroben rozsáhlé experimentální kalibraci s experimenty, které
měly obdobné geometrie. Výhodou tohoto modelu je, že umožňuje modelovat
výbuchy s odlehčením i vnější exploze, je to rychlý nástroj pro hodnocení
různých scénářů během fáze návrhu, u předepsaných limitů zrychlení plamene
uvažuje přijatelné rychlosti plamene, zahrnuje různé plyny a různé stupně
zaplnění prostoru, je ověřený na velkém počtu malo-, středně- a
velkorozměrových experimentů. Nevýhodou je, že neposkytuje stejné množství
informací o poli proudění tekutiny jako CFD modely, obsahuje méně
geometrických detailů než CFD modely a dokáže řešit pouze prostory
s jednoduchou geometrií [31].
CLICHE
CLICHE (Confined LInked CHamber Explosion) software byl vytvořen
v Advantica Technologies Ltd. CLICHE byl vyvinut ke zkoumání odlehčených
explozí v budovách, ale jeho použití bylo rozšířeno i na modelování explozí
na ropných plošinách. Základem programu je dobrá použitelnost v praktických
aplikacích odlehčených výbuchů jednoduchých prostor, nicméně CLICHE kód
představuje zobecnění tohoto pojetí a lze jej využívat i při postupně se šířícím
výbuchu propojených komor nebo zařízení. Je vhodný pro typické technologické
provozy skládající se z částečně uzavřených oblastí, které jsou propojeny
potrubím a technologickým zařízením. Expanze vyvolaná prouděním při
výbuchu v takovýchto geometriích bude způsobovat velký tlakový gradient
způsobený odporem překážek. Řešené oblasti jsou zastoupeny sérií propojených
komor, tlakové gradienty jsou modelovány za použití vhodných podmínek
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odporu proudění při průchodu jednotlivými otvory a prostupy. Nezbytné
parametry pro modelování odporu proudění a plamene při interakci s překážkou
se stanoví z numerické databáze obsahující podrobný popis geometrie. Submodel hoření založený na místních vlastnostech proudění se používá
ke stanovení jak laminární, tak turbulentní rychlosti hoření. Jakékoliv vnější
hoření způsobené vytlačenými plyny z komory je řešeno samostatným externím
modelem hoření [14].
Formulace výbuchového modelu použitá v programu CLICHE byla
vytvořena s použitím zákonů zachování objemu jak pro nezreagované, tak pro
zreagované objemy plynných směsí. Model předpokládá, že vlastnosti v každém
objemu jsou stejné a že všechny změny hybnosti se vyskytují pouze na jeho
obvodu. Tento předpoklad neumožňuje predikci rozložení proudění uvnitř
objemů, a tím dochází ke zkreslení plamene. V důsledku toho je tvar plamene
empiricky předepsán, v závislosti na geometrii a objemu spalin. Rovnice
popisující sérii komor tvoří systém vázaných obyčejných diferenciálních rovnic,
které jsou řešeny numericky. Program CLICHE používá numericky
generovanou plochu plamene, která umožňuje simulaci iniciace v jakémkoliv
bodě s počátečním rozvojem plamene do kulového tvaru. Účinky zkreslení
plamene jsou ošetřeny pomocí empirických korelací. Když se plamen dostane
do kontaktu s překážkami, vyvíjí se "záhyby" nebo "svraštění", které postupně
rostou, jak plamen prochází překážkami. V těch jsou parametry hoření lokálně
vyšší, a to z důvodu turbulence generované na překážkách.
V programu se vypočítává rychlost růstu plamene z průměrné rychlosti
nezreagovaného plynu na předchozích překážkách. Celkové rychlosti hoření je
přiřazena hodnota maxim laminárních a turbulentních rychlostí hoření, která se
vypočítávají ze známého poloměru plamene, střední kvadratické rychlosti
turbulence a integrální vzdálenosti turbulence. Iniciace v primární směsi
v klidovém stavu má za následek šíření laminárního plamene, dokud plamen
neprotne překážku, na které dojde ke změně proudění se vznikem turbulence.
Parametry turbulence jsou založeny na střední rychlosti proudění a na
charakteristikách vzniklé turbulence při průchodu překážkou. Model také
umožňuje pracovat s počáteční nenulovou turbulencí. Laminární rychlost hoření
je založena na empirických korelacích rychlosti plamene jako funkce poloměru
plamene. Model je založen na předpokladu, že turbulentní plamen je souborem
dílčích laminárních plamenů, a bere v úvahu ochlazování těchto plamenů vlivem
turbulence. Hoření v částečně uzavřené oblasti způsobuje, že část nespálených
plynů před plamenem je vytlačena přes odlehčovací otvory. Pokud plamen
prochází přes odlehčovací otvor, může iniciovat vnější výbuch. Tento vnější
zdroj tlaku pak může způsobit zvýšení tlaku uvnitř řešené ohraničené oblasti
například i tím, že zabrání úniku dalšího plynu z oblasti. Vnější výbuch a šíření
tlakové vlny směrem k otvoru jsou popsány v akustickém modelu [36] a [11]
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pro maximální přetlak do 300 mbar. Je předpokládán sférický plamen
a empiricky odvozený maximální výbuchový tlak a rychlost plamene.
Výhodami metody je, že umožňuje umístění iniciace směsi kdekoliv
v řešené oblasti, uplatňuje jednoduchý model hoření, který je založený
na směsici vybraných základních fyzikálních a empirické korelací, zahrnuje
účinky zdeformování plamene způsobené otvory, překážkami atd., umožňuje
řešit vnější exploze, dokáže používat své vlastní vstupní parametry z databáze
překážek a umožňuje rychlý výpočet. Nevýhodou je zjednodušená reprezentace
geometrie a neposkytnutí stejného množství informací o rozložení proudění jako
CFD modely [19].
CFD MODELY
Numerické modelování různých fyzikálních jevů je úzce spojeno
s modelováním určité formy pohybu matematickými prostředky. Pohyb tekutin
souvisí s řešením různorodých problémů reprezentovaných fyzikálním
modelem:
 laminární a turbulentní proudění v jednoduchých i složitých
geometriích,
 stlačitelné a nestlačitelné proudění,
 stacionární, nestacionární a přechodové proudění,
 přenos tepla, přirozená a smíšená konvekce, radiace,
 přenos chemické příměsi včetně chemických reakcí,
 vícefázové proudění, proudění s volnou hladinou, proudění s pevnými
částicemi, bublinami, resp. kapkami,
 hoření a chemické reakce, atd.
Matematický model spočívá v definici rovnic popisujících výše uvedené
děje. Vzhledem k tomu, že se jedná o děje rovinné dvourozměrné, osově
symetrické nebo obecně trojrozměrné a časově závislé, jsou popsány soustavou
parciálních diferenciálních rovnic, kterou je nutné řešit numerickými metodami.
Jejich využívání je podmíněno rozšířením znalostí z oblasti proudění,
turbulence, numerických metod, atd. Neméně významnou částí je vyhodnocení
výsledků, které je obzvlášť obtížné u trojrozměrných úloh [22].
Řešení získané pomocí CFD obsahují velké množství informací o poli
proudění, tj. rychlostech, tlaku, hustotě, koncentracích, atd. Údaje o tlaku
působícím na plochu mohou být dále použity pro strukturní analýzu. CFD
simulace mohou nabídnout pohled na chování proudění v situacích, kdy je
nepraktické nebo nemožné provést pokusy. V zásadě je možné modelovat
mnoho různých scénářů s malou námahou. CFD modely a experimenty by měly
být považovány za doplňkové prostředky vyšetřování proudění v různých
reálných situacích. Je velmi důležité, aby použité výpočtové modely byly řádně
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validovány s dobře definovanými a opakovatelnými experimenty. Pokud
výpočtové modely nejsou dostatečně ověřeny, důvěra v získané výsledky
z výpočtů pomocí CFD může být nízká, a výsledky musí být v praxi použity
s opatrností, pokud vůbec. Je zapotřebí zdůraznit význam řešení správně
definovaného problému, tj. při použití správné geometrie a správných
počátečních a okrajových podmínek. CFD kódy jsou velmi výkonné a užitečné
nástroje, pokud jsou použity správně.
Mezi hlavní nevýhody spojené s použitím CFD modelů lze řadit omezené
možnosti použitého hardwaru počítače, například je velmi náročné přesně
simulovat turbulentní proudění při hoření. Proto pro modely hoření
a turbulentního transportu hmoty byly vyvinuty zjednodušující postupy výpočtu.
Malé překážky, vzhledem k oblasti výbuchu, mohou při výbuchu plynu způsobit
značně velký výbuchový tlak, a to v důsledku generované turbulence. Explicitní
modelování malých objektů je náročné, jak z hlediska paměti počítače, tak
výpočetní rychlosti. Proto byl vyvinut alternativní způsob modelování
turbulence generované malými překážkami, a to tzv. odpor distribuovaný
pórovitostí neboli PDR metoda. CFD modely uvedené v této části práce
používají sub-modely pro reprezentaci malých objektů, které jsou spojené s
relativně jednoduchými numerickými schématy pro řešení řídicích rovnic
proudění [23].
Pokrok ve vývoji modelů v této oblasti je relativně pomalý. Turbulence
zůstává stále velmi aktuálním tématem výzkumu. V matematickém chápání této
oblasti nastalo zlepšení, ale stále existuje řada problémů, které nebyly zcela
vyřešeny, jako například přechod z laminárního do turbulentního proudění.
Mimo to, samotný proces začlenění nových zjištění do stávajících modelů
turbulence je pomalý. Některé nevyřešené problémy jsou spojeny
s numerickými aspekty, např. diskretizace transportní rovnice atd. Zdá se, že
plně simulovat turbulentní proudění hoření v reálném prostředí, tedy se všemi
spojenými časovými a rozměrovými měřítky, se zahrnutím velkého počtu
překážek a dalších konfigurační složitostí, bude ještě nějakou dobu trvat.
Nicméně rychlý vývoj výkonnějších procesorů s nárůstem paměti a aplikace
paralelních výpočtů může do určité míry tento proces urychlit [23].
EXSIM
Program EXSIM je v trvalém vývoji na Telemark technology R & D
Centre (Tel-Tek) v Norsku a v Centre Shell Global Solutions ve Velké Británii.
Současná verze softwaru EXSIM má strukturovanou kartézskou síť, je částečně
implicitní, používá metodu konečných objemů, která je založena na PDR
metodě pro modelování malých objektů. S použitím přístupu PDR jsou malé
překážky zastoupeny objemovou pórovitostí, pórovitostí plochy a součinitelem
odporu. Překážkami generovaný odpor vstupuje do k-ε modelu turbulence přes
modifikovaný vztah úrovně turbulence a následně do Navier-Stokesových
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rovnic. Skalární proměnné jsou uchovávány uvnitř kontrolních objemů, zatímco
rychlost a plocha pórovitostí jsou uloženy na hranicích kontrolních objemů. Pro
generování numerických aproximací řídicích rovnic může být použit první nebo
druhý řád přesnosti systému. Časová integrace se provádí pomocí implicitního
Eulerova schématu prvního řádu přesnosti. Výsledný systém nelineárních
algebraických rovnic je řešen použitím tri-diagonálního maticového algoritmu
ve třech souřadných směrech. Pre-procesor ve starších verzích programu
EXSIM umožňuje modelovat pouze geometrie se standardními překážkami.
Podporuje základní geometrie ve tvaru krychle nebo kvádru. Jiné geometrie je
potřeba vytvořit z různých variant osmi základních objektů. Pre-procesor dále
umožňuje převádět data z několika různých CAD formátů, což umožňuje
rychlejší vytvoření geometrie [18].
Výhodou tohoto programu je, že umožňuje uživateli zadat libovolné
prostorové rozložení překážek, lze jej použít v zaplněné, ale neuzavřené
geometrii, lze jej použít pro vnější exploze, dokáže pracovat s daty z CAD a byl
ověřován s malo-, středně- a velkorozměrovými experimenty. Nevýhodou je, že
používá standardní k- ε modely turbulence a nemá zapracovány algoritmy pro
místní zahušťování a zřeďování sítě.
FLACS
FLACS (FLame ACceleration Simulator) byl vyvinut v Christian
Michelsen Research Institute v Norsku, nyní CMR-GEXCON. Program FLACS
je založen na metodě konečných objemů a používá strukturovanou kartézskou
mřížku. Transport skalárních veličin a hybnosti turbulentních procesů je
prováděn pomocí k-ε modelu turbulence. Diskretizace řídicích rovnic vyplývá
z váženého středového diferenčního schématu prvního řádu přesnosti. Pro rozvoj
reakční proměnné je použit druhý řád přesnosti dle Van Leer schématu [24], aby
bylo zabráněno umělému zhušťování plamene, které je způsobené numerickou
difúzi.
Reakční rychlost a turbulentní viskozita je definována v transportní rovnici
pro rozvoj reakčních proměnných k zajištění korelace rychlosti hoření. FLACS
používá pokročilé uživatelské rozhraní. To se skládá z návrhu scénáře (CASD)
a postprocesoru Flowvis. CASD se používá ke generování scénáře události.
Pomocí Flowvisu lze prezentovat výsledky z provedených simulací. Scénář je
definován zjednodušenou geometrií - například trubky jsou reprezentovány
dlouhými válci, nosníky, které mají obecný směr, jsou reprezentovány
horizontálními nebo vertikálními prvky s blokací prostoru původních nosníků.
Obecně všechny objekty s rozměrem větším než 0,03 m lze zahrnout do modelu,
ačkoli oblasti s vysokou hustotou menších překážek nejsou reprezentovány tak
výstižně. Překážky, které nelze zahrnout do této mřížky, jsou modelovány
pomoci zablokování příslušné plochy nebo objemu. Stěny mohou být
modelovány čtyřmi různými způsoby, jako tuhý povrch, porézní povrch, plocha
79

s odlehčením výbuchu nebo otevřená oblast. K výhodám programu patří
používání schématu diskretizace druhého řádu přesnosti a Van Leerova
schématu [24], aplikace na zaplněnou, ale neohraničenou geometrii, použití pro
vnější exploze, práce s daty z CAD a byl ověřován s malo-, středně- a
velkorozměrovými experimenty. Mezi nedostatky lze zařadit uplatňování
překonaného k-ε modelu turbulence, používání prvního řádu přesnosti, aplikace
váženého středového diferenčního schématu pro všechny proměnné (s výjimkou
schématu rozvoje reakční proměnné) [1].
Van Wingerden [42] na praktických případech porovnal program FLACS
pro 3-D simulace se dvěma tradičními predikčních modely, jako je model TNT
equivalentu a Multi-Energy model. Výsledky ukázaly, že s ohledem na
zjednodušení u obou empirických modelů byly účinky výbuchů oblaku par
v blízkosti epicentra exploze buď podhodnoceny nebo nadhodnoceny. Hodnoty
poklesu výbuchového tlaku v různých směrech spočteny pomocí programu
FLACS byly větší než podle modelu Multi-Energy. Pokles výbuchového tlaku
se zdá být větší v blízkém okolí epicentra výbuchu, ale FLACS a model TNT
ekvivalentu byly přesnější ve větší vzdálenosti od epicentra [7, 16, 25].
AUTOREAGAS
Program AutoReaGas je výsledkem spolupráce mezi Century Dynamics
Ltd a TNO, která začala v roce 1993. Kód integruje vlastnosti programů
REAGAS a BLAST vyvinutých TNO a byl začleněn do interaktivního prostředí
programu AUTODYN-3D, který je vyvinutý Century Dynamics Ltd. REAGAS
je simulátor výbuchu plynu, v němž program BLAST řeší šíření tlakových vln.
Programy REAGAS a BLAST byly implementovány do prostředí AutoReaGas
jako řešiče výbuchu plynu či řešiče výbuchu obecně. AutoReaGas je založen
na trojrozměrné metodě konečných objemů a používá strukturovanou kartézskou
síť. Diskretizace řešené oblasti je dosaženo použitím Power Law schématu
prvního řádu přesnosti se zapracovaným SIMPLE algoritmem pro korekci tlaku.
Turbulentní transport je modelován pomocí standardního dvourovnicového k-ε
modelu. Velké objekty mohou být řešeny ve standardní síti a na podsíti jsou
modelovány překážky, a to jako zdroj turbulence a odporu prostředí (PDR).
Program také umožňuje použití odlehčovacích panelů při výpočtu odlehčených
výbuchů. Model hoření předpokládá, že hoření probíhá jako jednofázový proces.
Transportní rovnice jsou řešeny pro podíl hmoty paliva a směsi, která
nezreagovala (tj. pro množství, které nebylo ovlivněno chemickými reakcemi).
Přidáním rovnic transportního podílu frakcí směsi je umožněno modelování
výbuchů u směsných plynných směsí. Reakční rychlost je stanovena z empirické
korelace rychlosti plamene [9], kde přechod od laminárního k turbulentnímu
hoření je založen na podmínkách místního proudění. Řešič programu řeší
trojrozměrné Eulerovy rovnice pro šíření tlakové vlny pomocí tokově
korigované transportní techniky. Automatické přemapování umožňuje z výstupu
z provedených simulací výbuchu plynu zjistit i účinky výbuchu v rozsáhlejší
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oblasti. Scénáře geometrie mohou být dodávány do programu definováním
kombinací objektových primitiv, jako jsou válce, krychle a roviny nebo
alternativně mohou být importovány z balíčku CAD.
Novější verze programu obsahují řadu nových funkcí: pre- a post-procesor
byl vylepšen a bylo implementováno vylepšené řešení proudění a vizualizace
geometrie, bylo vylepšeno objektové modelování a byly implementovány
plochy rozložení tlaku (při použití odlehčovacích panelů), atd. [2].
Výhodou tohoto programu je, že umožňuje pracovat s velkým množstvím
objektů díky dynamickému přidělování paměti z objektové databáze, zahrnuje
modely smáčení (skrápění) vodou, dokáže pracovat s daty z CAD programů a
byl ověřován s malo-, středně- a velkorozměrovými experimenty. Nevýhodou je,
že používá standardní k-ε modely turbulence a používá první řád přesnosti
diskretizačního schématu pro všechny proměnné.

7.5 Pokročilé CFD modely
CFD modely prezentované v této části se snaží provést komplexní popis
výbuchového procesu. Rozdíly mezi těmito modely a modely uvedenými
v předchozí části jsou především v oblasti zobrazení geometrie a přesnosti
použitých numerických schémat. CFD programy prezentované v této části (s
výjimkou programu COBRA) umožňují přesné geometrické reprezentace
scénáře výbuchu a jsou omezeny pouze dostupnou pamětí počítače. Paměťové
omezení počítače může omezit využitelnost programu pouze na konfiguraci
méně složitých geometrií nebo může nutit uživatele, aby nezahrnul některé
objekty do modelu, aby mu tak zůstal k dispozici dostatek paměti. Všechny
programy uvedené v této části používají numerická schémata s vyšší přesností
ve srovnání s CFD programy popsanými v části předchozí [21].
CFX
ANSYS CFX software má své kořeny v programech CFX-TASCflow, který
byl vyvinut Advanced Scientific Computing Waterloo, Ontario, a CFX-4
vyvinutý na AEA Technology Engineering Software Harwell. CFX-4 je založen
na metodě konečných objemů a používá nestrukturovanou mřížku. Pro
usnadnění modelování složitých tvarů program nabízí použití víceblokových
neortogonálních sítí. Mohou být použity různé řešiče společně s širokým
výběrem prvního a ohraničeným množství druhého řádu přesnosti diferenčních
schémat. Stejně jako v běžně používaných k-ε modelech turbulence program
také obsahuje úplný Reynoldsův napěťový model turbulence. Pro řešení přenosu
tepla je v programu použito implicitní Eulerovo schéma prvního řádu přesnosti a
Crank-Nicolsonovo schéma druhého řádu přesnosti. Crank-Nicolsonovo schéma
je omezeno na kladně definované proměnné, a proto mohou být použity velmi
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malé časové kroky při aplikaci modelu turbulence (turbulence kinetické energie
a její stupeň disipace jsou striktně kladné veličiny). Časové diferenční schéma je
adaptivní, takže pokud dojde k nesplnění konvergenčních kritérií v konkrétním
časovém kroku, má to za následek úpravu parametrů, tak aby v dalším kroku
došlo ke konvergenci. Po úspěšné konvergenci v pěti po sobě následujících
časových krocích dochází ke zvýšení časového kroku [30, 39].
Výhodou programu je spolehlivý výpočet bez ohledu na velikost nebo
rozsah úlohy, možnost použít jeden řešič pro všechny aplikace, možnost
aplikovat paralelizaci výpočtu, značná pružnost při vytváření vlastních postupů a
modelů, možnost použití plné matice umožňující kombinace fyzikálních modelů
mezi jednotlivými oblastmi, široký výběr diskretizačních schémat, velké
množství modelů turbulence na výběr a možnost pracovat s daty z CAD
programů. K nedostatkům patří horší shoda s experimenty pro jiné plyny než
metan a vodík, na které je model vyladěn, používání modelu tenkého plamene,
který není zcela vhodný k modelování výbuchů, a používání ne zcela výstižného
modelu iniciace [30].
COBRA
Univerzální program COBRA byl vyvinut Mantis Numerics Ltd., a to
především pro průmyslové aplikace. Program COBRA je založen na řešení
rovnic proudění tekutin metodou integrace konečných objemů ve spojení
s algoritmem adaptivní mřížky. Program aplikuje řešení zprůměrovaného
souboru váhových hustot tvořící transportní rovnice hmoty, hybnosti, celkové
energie a rozvoje reakční proměnné. Difúze a počáteční podmínky jsou
aproximovány z centrálních diferencí a konvekční a tlakové proudění jsou
získány pomocí metody druhého řádu přesnosti Godunovovou variantou.
Základní síť se používá pro velké překážky, zatímco malé překážky jsou
zastoupeny na úrovni podsíťového modelu. COBRA využívá PDR metodu pro
modelování překážek v podsíťovém měřítku. Turbulence, která se tvoří před
šířícím se plamenem, je modelována pomocí k-ε modelu turbulence. Předmísený
proces hoření je modelován pomocí poloempirického přístupu, který připouští
jak vlivy chemické kinetiky, tak vlivy proudění na rychlost hoření a šíření
plamene při zachování realistické tloušťky plamene. Metoda PDR má své
nedostatky, ale pokud je potřeba provést simulace pro reálné, často velmi složité
geometrie, pak aplikace metody PDR je v mnoha případech jediným schůdným
řešením. Použitá síť v programu může být pravoúhlá, cylindrická nebo
křivočará, a pokud je zapotřebí, může být zhuštěná s postupným překrytím
zhuštěných vrstev. Každá vrstva je generována z předchozí vrstvy
zdvojnásobením počtu buněk v každém souřadnicovém směru. Síť může být i
zpětně zředěná, ale pouze do jejího původního stavu [11].
Výhodou tohoto programu je snadné používaní ortogonální sítě, s možností
pracovat rovněž s cylindrickými nebo libovolnými hexagonálními sítěmi,
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zahrnuje pokročilé zhušťování a zřeďování sítě umožňující sledování šíření
plamene nebo tlakové vlny, dokáže pracovat s daty z CAD programů
a poskytuje druhý řád přesnosti pro prostorové a časové diskretizace.
Nevýhodou je, že používání standardních k-ε modelů turbulence a modelování
geometrie může být časově náročné a obtížné, program nedisponuje modelem
přechodu od laminárního k turbulentnímu proudění, který by mohl mít vliv na
počáteční růst plamene, a vizualizace výsledků simulací je poměrně pomalá a
pracná [11, 14].
REACFLOW
Program REACFLOW je vyvinutý v průběhu posledních let ve výzkumném
středisku Evropská unie v Ispře v Itálii. Program je navržen tak, aby umožňoval
simulaci proudění plynů v interakci s probíhajícími chemickými reakcemi.
REACFLOW je založen na metodě konečných objemů, používá
nestrukturovanou mřížku pro modelování dvou- nebo třírozměrné geometrie.
Výhodou nestrukturované sítě je to, že program zvládne geometrie libovolné
složitosti. Program REACFLOW v první fázi dělí modelovanou oblast do prvků,
které jsou tvořeny trojúhelníky ve 2-D geometrii a tetraedry v 3-D geometrii.
Kontrolní objemy jsou definovány středními hodnotami (mediány) těchto prvků.
Uvnitř každého kontrolního objemu jsou známy pouze průměry jednotlivých
proměnných proudění. Tyto průměrné hodnoty mohou být deklarovány jako
konstanty nebo lineárně se měnící funkce uvnitř kontrolního objemu. První
způsob vede při aplikaci diskretizační metody na první řád přesnosti, zatímco
druhý způsob vede na druhý řád přesnosti. REACFLOW zahrnuje řešič se dvěmi
typy diskretizačních schémat. Diskretizace v čase se měnícího výrazu se provádí
jednoduchou metodou konečných diferencí, která může být buď explicitní, nebo
implicitní. Při simulaci výbuchu jsou oblasti zájmu obecně mnohem menší než
celková řešená oblast. Je proto výhodné mít možnost koncentrovat výpočetní
úsilí právě na tyto oblasti. REACFLOW má možnost využití adaptivní sítě, která
umožňuje lokální zhuštění nebo zředění sítě v závislosti na místních
podmínkách. Například prudká změna reakčních proměnných v reakční zóně
znamená, že je zapotřebí v této oblasti zvýšit množství buněk pro větší přesnost
výpočtu. Adaptace sítě v REACFLOW je dynamická a plně reverzibilní.
Nicméně má omezení, aby se předešlo nadměrnému zhuštění sítě [23, 40].
Výhodou programu je použití nestrukturované sítě pro snadnější síťování
modelu, možnost adaptivního síťování pro lepší reprezentaci překážek a pro
lepší rozlišení zóny plamene a použití řešiče druhého řádu přesnosti s van
Leerovým schématem diskretizace [24]. Nedostatky jsou v používání
jednoduchého modelu hoření a používání standardních k-ε modelů turbulence.
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NEWT
Program NEWT používá nestrukturovanou adaptivní síť a trojrozměrnou
metodu konečných objemů. Nestrukturovaná síť umožňuje přístupnější
modelování velmi složitých tvarů. NEWT byl původně vyvinut pro problémy
proudění ve strojírenství, ale pak byl na Cambridge University upraven pro
predikci explozí. Vzhledem ke své schopnosti používání adaptivní mřížky
program NEWT umožňuje predikci výbuchu v silně zaplněném prostředí, ve
kterém se mohou nacházet stovky překážek. Druhého řádu přesnosti
diskretizačního schématu je použito pro konvekční proudění. Umělá disipace
(kombinace druhého a čtvrté řádu derivací) je přidána k zachycení rychlých
účinků hoření při modelování výbuchu. Program NEWT používá upravenou
variantu k-ε modelu turbulence, kde útlumová funkce v blízkosti stěny je závislá
na hodnotě Reynoldsova čísla a nikoliv na vzdálenosti od stěny. Hoření je
modelováno pomocí modelu přerušení víření nebo laminárním modelem
plamene. Model přerušení víření může vést k nežádoucí iniciaci směsi
plamenem. Toto je vyvažováno potlačením náběžné hrany plamene v každém
časovém kroku. Pro program NEWT byl rovněž proveden vývoj rozhraní CAD.
Toto rozhraní automaticky generuje síť na CAD geometrie k umožnění
modelování složitějších scénářů [9, 37].
Výhodou tohoto programu je aplikace algoritmu adaptivní sítě a použití
nestrukturované sítě, která snižuje pracnost při síťování složitých geometrií,
může být použit jakýkoliv 3D generátor sítě, která je tvořena tetraedry, pokud
má výstup do formátu, se kterým program NEWT spolupracuje. Nevýhodou je
používání standardních k-ε modelů turbulence a prostého iniciačního modelu
[37].
7.6 Shrnutí
Omezení empirických modelů jsou dvojího druhu. Za prvé, geometrická
reprezentace řešeného subjektu je poměrně prostá, a za druhé, nedostatečné
začlenění fyzikální podstaty řešeného děje do těchto modelů udává povinnost
kalibrovat model pro každé palivo zvlášť. Jeden z těchto modelů, model TNT
ekvivalentu, předpokládá, že výbuchy plynu se chovají jako výbuchy TNT, což
není zcela přesný případ. Je nezbytné předpokládat, že intenzita výbuchu a
stupeň ohraničení atd. při použití některého z empirických modelů vede k řadě
možných nejistot. Tyto modely definují postupy jak odhadnout intenzitu
výbuchu, ale poskytují nepřesné a velmi zjednodušené výsledky. Tyto modely
jsou mnohdy nesprávně používány nezkušenými uživateli nebo jsou
extrapolovány mimo hranice jejich použitelnosti, ale i přes mnohá omezení
vynucená použitím těchto metod jsou vyváženy minimálním úsilím při výpočtu.
Ve fenomenologických modelech je obsaženo více fyzikální podstaty
modelovaných dějů než u empirických modelů. Mimo to je nezbytné provádět
kalibrace pro všechna paliva, která jsou v zájmu řešení. Geometrie je
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reprezentována velmi podrobně jako v CFD modelech, ačkoliv u programu
CLICHE jsou vstupní parametry počítány z databáze překážek, která
principiálně umožňuje přesnější reprezentaci geometrie. I přes specifickou
reprezentaci překážek je při použití tohoto programu zavedena nejistota v tom,
že výběr reprezentace překážky závisí na zkušenosti uživatele.
U metod CFD je výpočtová oblast diskretizovaná do mřížky výpočetních
buněk. První omezení se u této metody vztahuje na reprezentaci modelované
geometrie. Toto se netýká empirických a fenomenologických modelů, neboť
tyto nepoužívají podrobnou reprezentaci skutečné geometrie. Omezeny jsou
pamětí a výkonem počítačů, které mají omezené možnosti. Pokud je zapotřebí
snížit nároky na paměť počítače, je možné provést rozdělení sítě na několik
menších částí, případně použít paralelizovanou verzi CFD programu. V případě
modelů velkých areálů nebo rozsáhlých technologických zařízení vyžaduje
velký počet buněk sítě. To vedlo k vývoji různých technik, zejména metody
odporu distribuovaného pórovitostí (PDR). Tato metoda umožňuje formou
geometrické reprezentace překážek řešit rozsáhlé scénáře. Nicméně menší
oblasti mohou být plně řešeny pomocí současných počítačů.

Empirické modely jsou založeny na korelacích experimentálních dat.
Hlavní výhodou jejich používání je ušetření rozhodování o podrobnostech.
Jakmile za různé parametry jsou dosazeny přijatelné hodnoty, jsou výpočty
výbuchových charakteristik rychlé. Pokud je reprezentace řešené oblasti dobrá a
je vázaná na empirické poznatky, pak výsledky mohou být dostačující. Není
výjimkou, že při volbě a zadání hodnot vstupních parametrů mohou různí
posuzovatelé dospět k velmi rozdílným výsledkům. Mnoho empirických modelů
má tendenci být více než konzervativní. Přes všechny své nedostatky mají
empirické modely svůj význam. Doba výpočtu je krátká, v řádu sekund, což
znamená, že může být rychle otestováno velké množství různých scénářů.
Scénáře zvláštního významu pak můžou být vybrány pro další analýzu pomocí
programů CFD nebo fenomenologických modelů. Požadovaná míra přesnosti a
požadovaná úroveň modelu může být taková, že tyto jednoduché modely budou
postačovat. Rozsáhlé kalibrace převážně na velkorozměrových experimentech
potvrzují, že přesnost je v mnoha případech přijatelná.
Fenomenologické modely byly rozsáhle kalibrovány na středně- a
velkorozměrových experimentech. Měly by být vhodné pro výpočty scénářů,
které jsou podobné těm, na které byly modely kalibrovány. Tyto modely mohou
být použity ve spojení jak s empirickými, tak CFD modely.
Odhady přetlaku u fenomenologických modelů jsou prováděny pro nejhorší
scénář, tedy že prostor výbuchu je vyplněn homogenní směsi plynu odpovídající
stechiometrické koncentraci. Obecnější případy s nehomogenním oblakem
paliva a vzduchu nemohou být modelovány. Jednou z výhod CFD programů je,
že mohou být řešeny výbuchy nehomogenního oblaku plynu. V zásadě jsou
CFD programy rovněž schopny provést výpočet disperze před iniciací.
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"Jednoduché" CFD modely byly rozsáhle kalibrovány na středněa velkorozměrových experimentech. Jsou vhodné pro výpočty scénářů, které
jsou podobné těm, na které byly kalibrovány. Tyto modely mohou být rovněž
použity ve spojení s "pokročilými" CFD modely, například pro získání
představy o charakteristikách proudění. Výhodou "jednoduchých" modelů je
relativně krátká doba výpočtů, ve srovnání s "pokročilými" CFD modely, u
kterých výpočet může trvat i několik dní.
Hlavní omezení "jednoduchých" modelů CFD spočívá v poměrné
jednoduchosti sítí používaných pro diskretizaci výpočetní oblasti. Všechny
"jednoduché" CFD modely uvedeny v této práci používají kartézskou síť s
podsíťovými objekty reprezentovanými PDR metodou. Kartézskou síť lze
snadno vytvořit a nevyžaduje velké výpočetní režie. Avšak objekty velikosti
buněk sítě nebo dokonce menší pak mohou být reprezentovány pouze hrubě.
Například v případě modelování koule při použití kartézské sítě může být objem
koule reprezentován pouze ekvivalentem krychle nebo pomocí objemu nebo
plochy pórovitosti. Je zřejmé, že ani jeden z těchto popisů neodpovídá přesné
reprezentaci koule a důsledek tohoto zjednodušení se samozřejmě promítá
do přesnosti výsledných dat v modelované oblasti. "Pokročilé" CFD modely
používají složitější numerická schémata pro zlepšení reprezentace geometrie a
reakční zóny. Programy umožňují použití adaptivních nestrukturovaných sítí,
které umožňují podrobnou reprezentaci modelované geometrie a reakční zóny
hoření.
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8 Hodnocení požární odolnosti stavebních konstrukcí
8.1 Úvod
Doba, po kterou je stavební konstrukce schopna odolávat účinkům
vysokých teplot v průběhu požáru aniž by došlo k porušení její funkce, udává
požární odolnost stavební konstrukce. Požadavky na požární odolnost
stavebních konstrukcí jsou dány na základě stanovení požárního rizika
jednotlivých posuzovaných prostor, popřípadě dalších kritérií. Obecně lze
hodnotu požární odolnosti stavební konstrukce získat na základě zkoušek
požární odolnosti nebo výpočtem. V praxi se prokazování dosažené požární
odolnosti nejčastěji provádí užitím tabulkových hodnot, které byly získány
z požárních zkoušek a interpolací a extrapolací výsledků zkoušek.
Tabulkové hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí, jsou uvedeny
v ČSN 73 0821 ed.2 [8] a ČSN 73 0834 [5, 6]. V uvedené normě jsou stanoveny
požární odolnosti stavebních konstrukcí, pro které nelze využít metodiky
hodnocení požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů. Údaje
požární odolnosti jednotlivých stavebních konstrukcí vycházejí z výsledků
zkoušek požární odolnosti nebo z podrobných výpočtů sdílení tepla, za
předpokladu proměnných okrajových podmínek a materiálových parametrů
měnících se v závislosti na teplotě.
Soubor tabulkových hodnot požární odolnosti stavebních konstrukcí
uvedených v evropských návrhových normách tzv. Eurokódech, je představen
v publikaci zpracované odborníky z vědecké, výzkumné i pedagogické oblasti.
Příručka [38] uvádí tabelární hodnoty požární odolnosti betonových, ocelových,
spřažených ocelobetonových, dřevěných a zděných konstrukcí. Předpokladem
použití uvedených hodnot v publikace je skutečnost, že posuzovaná konstrukce
je navržena na účinky zatížení při běžné teplotě podle příslušného Eurokódu
pro pozemní stavby.
Tabulkové hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí jsou
konzervativní, na straně bezpečnosti. Pro přesnější výsledky je možné stanovit
požární odolnost stavební konstrukce za pomocí výpočtů.
Součástí předložené publikace nejsou podrobné popisy metodik hodnocení
požární odolnosti stavebních konstrukcí, publikace obsahuje pouze jejich
přehled s odkazy na použitou literaturu. V případě zahraničních metod (metody
uvedené v zahraničních technických normách a publikacích) je poukázáno
na poznatky, které nejsou uvedeny v českých nebo evropských návrhových
normách.
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8.2 Výpočet požární odolnosti podle Eurokódů
Výpočtem požární odolnosti stavební konstrukce lze posuzovat konstrukci
jako celek včetně konkrétních podmínek objektu a nikoli jako jednotlivé dílce
omezených rozměrů, které jsou hodnoceny v rámci zkoušek požární odolnosti.
Výpočet požární odolnosti stavební konstrukce lze uplatnit za předpokladu, kdy:
 konstrukce při požáru zůstává celistvá, přičemž vlasové a drobné trhlinky lze
zanedbat,
 musí být známa závislost rychlosti ohřevu konstrukce, případně rozložení
teplot v průřezu konstrukce,
 musí být známy změny mechanických vlastností materiálů v závisti
na teplotě.
Celistvost je vlastnost stavební konstrukce, kterou nelze, až na výjimky,
prokázat výpočtem. Na základě požárních zkoušek lze konstatovat, že celistvost
je zachována v případě ocelových konstrukcí, lehčených betonů, plných
keramických tvárnic a cihel nebo tepelně izolačních anorganických materiálů.
Pro výpočet požární odolnosti stavební konstrukce je nutné znát teploty
v průřezu stavební konstrukce, ať už z hlediska mezních teplot na odvrácené
straně požáru v případě stěn a stropů nebo z hlediska kritéria únosnosti, zejména
v případě ocelových konstrukcí. Stanovení teplotního poleje komplikované
zejména v případech, kdy se jedná o vícevrstvou stavební konstrukci a to
zejména s ohledem na vstupní údaje vlastností materiálů při požáru.
V důsledku vysokých teplot dochází ke změnám mechanických
a fyzikálních vlastností stavebních hmot. Pro stabilitu a nosnost konstrukce jsou
rozhodující zejména pevnost a modul pružnosti. Zejména v případě oceli je
nutné zohlednit také tečení materiálu (creep).
Metodika výpočtu požární odolnosti stavebních konstrukcí je dána
kodexem evropských norem ČSN EN 199x-1-2. Postupně se řeší teplotní
analýza požárního úseku podle ČSN EN 1991-1-2 [11], přestup tepla a vedení
tepla v konstrukci závisející na druhu materiálu, změna materiálových
a průřezových parametrů při požáru a stanovení doby požární odolnosti.
Teplotní analýza požárního úseku se zakládá na zjednodušených nebo
zdokonalených modelech požáru. Zjednodušené modely požáru, mající
omezenou oblast použití, berou v úvahu předpokládané fyzikální parametry
zohledňující zejména hustotu požárního zatížení a podmínky odvětrání prostoru.
Zdokonalené a současně zpřesněné modely požáru mj. zohledňují vlastnosti
zplodin hoření, přenos hmoty a energie.
Při ověřování požární odolnosti stavební konstrukce lze posouzení provést
podle kritéria:
 času, při němž se většinou porovnává hodnota požadované požární odolnosti
stanovená dle projektových norem (ČSN 73 0802 [1], ČSN 73 0804 [2]) se
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skutečnou hodnotou požární odolnosti uvedenou ve zkušebním protokolu,
normě ČSN 73 0821 ed.2 [8] či v Eurokódech;
 teploty, kdy se vychází z obecné podmínky spolehlivosti. Lze konstatovat,
že hodnota požární odolnosti je ve většině případů dosažena v okamžiku,
kdy teplota posuzovaného prvku je rovna kritické teplotě tohoto prvku;
 únosnosti, návrhová hodnota únosnosti stavební konstrukce při požáru musí
být větší než návrhová hodnota odpovídající účinkům zatížení.
Jak už bylo popsáno výše požadavek požární odolnosti stavební
konstrukce, vychází z projektových norem požární bezpečnosti staveb. Obecně
jsou tyto hodnoty stanoveny na základě kvantifikace požárního rizika
jednotlivých posuzovaných prostor a dalších parametrů, např. výšky budovy.
V zahraničí jsou požadované hodnoty požární odolnosti stanoveny tabulkou
na základě využití prostor a výšky objektu.
Tab 8.1 – Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí [24]
Typ objeku

Výška objektu [m]

5

Využití prostor

 18

 30

> 30

Obytné objekty

30

60

90

120

Administrativa

30

60

90

120*

Obchody, komerční prostory

60*

60

90

120*

Výroba a sklady

60*

90*

120

120*

Garáže – uzavřené

30

60

90

120*

Garáže – otevřené

15

15

15

60

*

Podmínka – instalace samočinného hasicího zařízení.

Výpočet požární odolnost betonových konstrukcí ČSN EN 1992-1-2
Pokročilejší metoda po tabulkovém stanovení požární odolnosti
betonových konstrukcí je výpočet požární odolnosti prvku konstrukce nebo části
konstrukce jednoduchou výpočetní metodou. V daném čase, kdy hodnotíme
požární odolnost, porovnáváme účinky zatížení pro mimořádnou návrhovou
situaci a únosnost otepleného průřezu v důsledku vystavení účinku vysokých
teplot.
Jednoduchá výpočetní metoda obsahuje vždy dvě části:
 stanovení nestacionárního teplotního pole v prvku / části konstrukce,
 stanovení únosnosti otepleného průřezu, zatíženého vysokými teplotami.
Pro jednoduchou výpočetní metodu je možné stanovit teplotní pole
za pomocí teplotních profilů pro určité průřezy, na základě výsledků zkoušek
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nebo výpočtem teplotního pole. Únosnost průřezu lze zhodnotit za pomocí
metody teplotního pole nebo izotermy 500.
Zpřesněná výpočetní metoda hodnocení požární odolnosti betonových
konstrukcí obsahuje stanovení nestacionárního teplotního pole v konstrukci
a stanovení únosnosti konstrukce, zatížené vysokými teplotami. Pro zpřesněnou
výpočetní metodu se teplotní pole stanovuje výpočtem. Ve výpočtu je nutné znát
tepelné vlastnosti materiálů v závislosti na teplotě.
Výpočet požární odolnost ocelových konstrukcí ČSN EN 1993-1-2
Při hodnocení požární odolnosti ocelových konstrukcí lze postupovat podle:

 jednoduché výpočetní modely – jedná se o návrhové metody pro jednotlivé
prvky, které jsou založeny na konzervativních předpokladech,
 zpřesněné výpočetní modely – jde o návrhové metody využívající vhodným
způsobem inženýrské principy pro konkrétní aplikace.
Jednoduché výpočetní modely vycházejí ze stanovení součinitele průřezu
ocelového prvku, stupně využití konstrukce a stanovení kritické teploty prvku.
Posouzení požární odolnosti ocelové konstrukce se provádí z hlediska času –
stanovení času k dosažení kritické teploty prvku, případně únosnosti.
Zpřesněný výpočtový model lze označit za nejuniverzálnější metodu
výpočtu, kterou lze použít pro návrh prvků, části konstrukce nebo celých
konstrukcí a pro libovolný tvar průřezu. Bohužel nejsou tyto modely v ČSN EN
1993-1-2 [14] podrobněji rozpracovány, avšak jsou zde naznačeny zásady pro
jejich výpočet. Předpokládá se, že zpřesněný výpočtový model poskytuje
realistické hodnocení konstrukce vystavené účinkům požáru tím, že se opírá
o fyzikální metody umožňující spolehlivou aproximaci očekávaného chování
konstrukce, jejich částí nebo prvků požáru. Součástí obecné metody výpočtu
mohou být submodely pro stanovení:

 vývoje a rozdělení teploty uvnitř prvků konstrukce – model teplotní odezvy,
který respektuje tepelné zatížení a změnu závislých tepelných vlastností
materiálů,
 mechanického chování konstrukce nebo její části – model mechanické
odezvy, kdy výpočet mechanické odezvy vychází z ověřených zásad
a předpokladů stavební mechaniky, přičemž se uváží závislost
mechanických vlastností materiálů na teplotě. Tento model má podle
potřeby vyjádřit vliv geometrické nelinearity, účinku vynucených teplotních
přetvoření a napětí na rovnoměrné nebo nerovnoměrné oteplení. U staticky
neurčitých konstrukcí je dovoleno uvážit přetvoření.
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Výpočet požární odolnost dřevěných konstrukcí ČSN EN 1995-1-2
Výpočet požární odolnosti dřevěných prvků je založen na dimenzaci
zbytkového průřezu, na základě hloubky zuhelnatění dřevěného prvku. Hloubka
zuhelnatění se obecně stanovuje výpočtem z požadované doby požární odolnosti
a rychlosti zuhelnatění dřeva. Mezi zjednodušené metody návrhu řadíme metodu
redukovaného průřezu a metodu redukovaných vlastností.
Při použití metody redukovaného průřezu vycházíme z předpokladu, že
parametry pevnosti a tuhosti nejsou požárem ovlivněny. Pokles těchto parametrů
je kompenzován užitím zvětšené hloubky zuhelnatění. Při užití metody
redukovaných vlastností se stanoví únosnost pro zbytkový průřez s uvážením
poklesu parametrů pevnosti a tuhosti. U této metody se zbytkový průřez
konstrukčního prvku určuje zmenšením původního průřezu prvku o hloubku
zuhelnatění. Při hodnocení požární odolnosti dřevěných konstrukcí je nutné
posoudit i spoje dřevěných prvků. Zdokonalené metody výpočtu vychází
z tepelných vlastností dřeva, respektive z vedení tepla v konstrukci.
V případě dřevěných konstrukcí nelze ověřit požární odolnost z hlediska
teploty, jelikož dřevo nemá, na rozdíl od jiných materiálů, kritickou teplotu.
V případě ověření z hlediska času posoudíme, zda návrhová doba požární
odolnosti konstrukce je větší nebo rovna požadované době požární odolnosti.
Tento způsob ověření požární odolnosti přímo ukazuje rezervy spolehlivosti
konstrukce při požáru.
Výpočet požární odolnost zděných konstrukcí ČSN EN 1996-1-2
Při posuzování požární odolnosti zděných konstrukcí se v praxi využívají
zejména dostupné tabulkové hodnoty požární odolnosti, které jsou součástí ČSN
EN 1996-1-2 [15] . V případě potřeby přesnější hodnoty požární odolnost zděné
konstrukce lze postupovat podle metod výpočtu požární odolnosti:

 zjednodušené metody výpočtu, kdy je únosnost zdiva stanovena okrajovými
podmínkami zbytkového příčného průřezu zdiva (s vyloučením části
průřezu, kde je dosaženo teploty, nad kterou materiál nemá již žádnou
únosnost, a s redukcí pevnosti), při zvolené době trvání požáru a se
zatížením použitým při běžné teplotě zdiva;
 přesnější výpočetní metoda umožňuje na základě obecných fyzikálních
zákonitostí spolehlivě vyjádřit předpokládané chování konstrukčních prvků
v podmínkách požáru. Obsahuje modely pro průběh a rozložení teplot
v stavebním prvku a mechanické chování nosné konstrukce.
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8.3 Další publikované metody hodnocení požární odolnosti
V americkém kodexu norem NFPA, zabývající se řešením problematiky
požární bezpečnost, jsou také uvedeny tabulkové hodnoty požární odolnosti
stavebních konstrukcí, které vycházejí z dimenze a použitého materiálu stavební
konstrukce.

Obr. 8.1 – Ukázka tabulky hodnot požární odolnosti stavebních konstrukcí
podle NFPA [20]
Ve srovnání s tabulkovými hodnotami v Eurokódech jsou americké normy
detailnější a popisují požární odolnosti i sendvičových stavebních konstrukcí,
konstrukcí obložených deskovými materiály, případně opatřenými
protipožárními natěry.
Metody hodnocení požární odolnosti ocelových konstrukcí jsou popsány
v BS5950 Part 8: Code of Practice for Fire Resistant Design [26]. V britské
technické normě jsou popsány metody hodnocení požární odolnosti ocelových
rámových konstrukcí, konstrukcí dutých profilů, kompozitních desek.
Hodnocení požární odolnosti na základě metodiky v BS5950 je provedeno podle
teploty a únosnosti. Popis metodik je uveden v publikaci Fire Resistance Design
[27]. V britské návrhové normě jsou obsaženy tabulky kritických teplot
jednotlivých ocelových prvků, které jsou představeny v uvedeném grafu (viz
obr. 8.2).
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Obr. 8.2 – Kritická teplota ocelových konstrukcí v závislosti na poměru
mezního stavu zatížení konstrukce při požáru a zatížení při pokojové teplotě
[35]
Metody návrhu ocelových konstrukcí podle BS5950 jsou použitelné pro
normové teplotní namáhání, ale také pro další definované teplotní namáhání
ocelové konstrukce.
Publikace [27] představuje metody hodnocení požární odolnosti ocelových
prvků chráněných obkladem, případně ocelových prvků, jejichž průřezy jsou
vyplněny betonem, vyztuženým betonem nebo zdivem. Vyplněním profilu
ocelových sloupů betonem nebo pórobetonovými tvárnicemi (viz obr. 8.3) lze
dosáhnout až 30 – ti minut požární odolnosti. Pokud bude beton fixován
v ocelovém průřezu za pomocí trnů (viz obr. 8.4), ocelová konstrukce vyhoví
požadavku požární odolnosti až 60 minut. V daném případě beton v konstrukci
neplní statickou funkci, pouze přispívá k požární odolnosti ocelového prvku.

Obr. 8.3 – Ocelový profil
vyplněný pórobetonovými
tvárnicemi

Obr. 8.4 – Ocelový profil
vyplněný betonem
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Příklady konkrétních hodnot požární odolnost ocelových konstrukcí jsou
uvedeny na obr. 8.5. Tabulka představuje požární odolnost nosné ocelové
konstrukce při použití kombinace nosníků a sloupů.

Obr. 8.5 – Požární odolnost ocelových skeletových konstrukcí [35]
K hodnocení betonových konstrukcí z hlediska požární odolnosti lze využít
zjednodušené metody podle [23]. Jako příklad uveďme vzorec pro výpočet
požární odolnosti nosných vodorovných betonových konstrukcí:

R = 0,057(2t2 – d.t + 6/t)
kde

R
t
d

(8.1)

je požární odolnost,
je tloušťka konstrukce,
je tloušťka vrstvy vystavená požáru.

V představené metodice však není upřesněno určení tloušťky vrstvy, která
je vystavena požáru.
Princip návrhu dřevěných konstrukcí na účinky požáru je shodný
v evropských i mimoevropských odborných publikacích a technických normách.
Podle [31] je rychlost zuhelnatění dřeva určeny nejen na základě hustoty dřeva,
ale také obsahu vlhkosti dřeva. Např. pro dub se rychlost zuhelnatění určí podle
vztahu:
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 = 1/[(0,001583+0,00318u)+0,594]
kde

(8.2)

 je rychlost zuhelnatění,
u



vlhkost,
hustota.

Jednoduchá metoda výpočtu požární odolnosti dřevěných nosníků a sloupů
z lepeného lamelového dřeva je uvedena v [34]. Pro minimální rozměry
dřevěného prvku cca 150 x 150 mm (6 x 6 palců) lze požární odolnost stanovit
podle vzorce:

Nosník
Sloup

tep. namáhání ze 3 stran

t = 2,54 Z.B (4 – B/D)

(8.3a)

tep. namáhání ze 4 stran

t = 2,54 Z.B (4 – 2B/D)

(8.3b)

tep. namáhání ze 3 stran

t = 2,54 Z.B (3 – B/2D)

(8.3c)

tep. namáhání ze 4 stran

t = 2,54 Z.B (3 – B/D)

(8.3d)

kde, t je hodnota požární odolnosti v minutách,
B
šířka průřezu dřevěného prvku (menší rozměr) v palcích,
D
výška průřezu dřevěného prvku (větší rozměr) v palcích,
Z
koeficient kompenzace zátěže, který je funkcí zatížení stavební
konstrukce v závislosti na stupni využití stavební konstrukce.
8.4 Náměty na další výzkum
V evropských návrhových norách nejsou dostatečně zohledněny materiály,
které přispívají k zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí. Například
tepelné izolace na bázi minerální vlny. V Eurokódu 5 jsou popsány metody
hodnocení požární odolnosti sendvičových dřevěných konstrukcí. Vzhledem
k rozvíjejícímu se trendu výstavby nízkoenergetických budov je potřeba
detailního řešení požární odolnosti sendvičových dřevěných stěn velká.
V daném případě je vhodné vycházet ze zkoušek požární odolnosti a navrhnout
jednotnou metodiku výpočtu požární odolnosti dřevěných sendvičových
konstrukcí. Jako příklad lze uvést metodu výpočtu požární odolnosti dřevěných
sendvičových stěny, která byla publikována v [28].
V souvislosti s nízkoenergetickou výstavbou je vhodné pozornost také
zaměřit na konstrukce z přírodních materiálů, jako je např. přírodní kámen
a sláma.

97

Obr. 8.6 – Nosné panely z lisované slámy v dřevěném rámu
V rámci Projektu 1221420507: „Vybrané vlastnosti přírodních a dalších
stavebních materiálů, stavebních prvků a budov“ programu Efekt MPO ČR byly
provedeny zkoušky požární odolnosti obvodových plášťů pro nízkoenergetické
a pasivní domy na bázi přírodních a recyklovaných materiálů. V rámci projektu
byly provedeny velkorozměrové zkoušky a bylo prokázáno, že sláma vyhovuje
nejen tepelně technickým ale při správné aplikaci i požárním požadavkům
na obvodové pláště. Zpracovatelem projektu byla Katedra konstrukcí pozemních
staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze, výsledky projektu včetně výstupních
protokolů o zkouškách požární odolnosti jsou veřejně přístupné na webových
stránkách zpracovatele.
Dalším z přírodních materiálů, pro které schází metodika hodnocení
požární odolnosti je přírodní kámen. Eurokód 6 nelze pro hodnocení požární
odolností stavebních konstrukcí z přírodního kamene použít. Jednou z možností
je navázat na přílohu D ČSN EN 1996-1-2, ovšem pouze za předpokladu,
kdy budou známy změny tepelně technických a mechanických vlastnosti
kamene za zvýšených teplot.
Pro využití metod přesných výpočtů požární odolnosti jednotlivých
stavebních konstrukcí je zapotřebí znát změnu tepelně technických
a mechanických vlastností v závislosti na rostoucí teplotě. Pro obecnou aplikaci
hodnocení požární odolnosti stavebních konstrukcí je zapotřebí sestavit databázi
mechanických a tepelně technických vlastností jednotlivých stavebních
materiálů.
V současné době na území naší republiky schází certifikovaná metodika
hodnocení požární odolnosti stávajících stavebních konstrukcí, které nejsou
staticky řešeny podle souboru evropských norem – Eurokódů. V daném případě
není možné tedy nelze aplikovat tabulkové hodnoty požární odolnosti nebo
metody výpočtu požární odolnosti. Pro posouzení spolehlivosti stávající
konstrukce je nezbytné stanovit účel hodnocení konstrukce z hlediska
požadavků na její funkční způsobilost. Návrh zohledňuje degradaci stavebního
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materiálu, je však nutné stanovit jeho příčinu. Při hodnocení stávajících
konstrukcí z hlediska spolehlivosti lze využít metodiky uvedené v ČSN ISO
13 822. Norma uvádí okolnosti, kdy je nutné zhodnotit stávající stavební
konstrukci:
 očekává se změna v použití stavební konstrukce,
 ověřuje se spolehlivost konstrukce např. s ohledem na požadavky zvýšení
zatížení,
 při degradaci stavební konstrukce,
 po poškození konstrukce od mimořádných zatížení.
Obecná ustanovení normy jsou použitelná pro hodnocení stávajících
konstrukcí z různých materiálů. Norma poskytuje zásady pro stanovení zatížení
a účinků prostředí a upozorňuje na nutnost zvážit mimořádná zatížení, mezi
která řadíme požár. Konkrétní postup hodnocení však stanoven není. Postup
hodnocení je znázorněn v uvedeném diagramu (viz obr. 8.7).
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Obr. 8.7 – Diagram postup hodnocení stávajících stavebních konstrukcí
z různých materiálů
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9 Evakuace objektů
9.1 Úvod
Evakuaci můžeme chápat jako proces zajišťující opuštění objektu
v nejkratším možném čase osobami nacházejícími se uvnitř v případě ohrožení
jejich životů a zdraví. Ohrožení osob může nastat v případě vzniku požáru,
výbuchu (popř. s následným požárem), úniku nebezpečných látek a při jiných
mimořádných událostech. Dále bude popisována evakuace osob při vzniku
požáru v objektu.
9.2 Požár a jeho produkty
Hoření při požáru je nekontrolovatelná reakce hořlavého materiálu
s kyslíkem spojená s uvolňováním velkého množství tepla a za určitých
podmínek i světla. Druh, množství a složení zplodin hoření závisí zvláště
na hořlavém materiálu a na podmínkách průběhu požáru. V průběhu různých
fází požáru vzniká plynná směs zplodin hoření. Její složení závisí na hořlavém
materiálu, teplotě požáru, množství kyslíku a rychlosti spalování. Při požáru
vzniká
kromě
nízkomolekulárních
sloučenin
také
celá
řada
vysokomolekulárních látek, které jsou obsaženy v plynných, kapalných i tuhých
produktech hoření. Část produktů vznikajících při požáru se zachytává
na částicích sazí nebo na drobných částečkách uhlíkatých zbytků,
které se dostávají do vznosu a unikají v podobě úletů do blízkého okolí. Další
část kapalných a dehtovitých látek uniká v podobě aerosolu a kondenzuje
v blízkosti požáru. Toxikologické účinky nízkomolekulárních sloučenin, jako
jsou např. oxidy uhlíku, dusíku, amoniak, halogenuhlovodíky, oxid siřičitý
apod., jsou poměrně známé. Prozatím nedostatečné jsou informace o působení
vysokomolekulárních látek, které se vyskytují v produktech hoření. Mezi tyto
produkty patří polycyklické aromatické uhlovodíky s karcinogenními účinky.
Koncentrace některých zplodin hoření, které mohou být nebezpečné ztrátou
vědomí (inkapacitací), způsobí smrt přibližně po 5 minutách
anebo po 30minutové expozici lidí vykonávajících lehkou práci. Orientační
hodnoty podle MUDr. S. Brádky jsou uvedeny v následující tabulce 9.1.
Tab. 9.1 – Účinek některých sloučenin nacházejících se ve zplodinách hoření
Sloučenina
CO ppm
HCN ppm
O2 % obj.
CO2 % obj.

5 min
bezvědomí
6000 - 8000
150 - 200
10 - 13
7-8

30 min
smrt

bezvědomí

12000 - 16000 1400 - 1700
90 - 120
250 - 400
< 12
<5
6-7
> 10
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smrt
2500 - 4000
170 - 230
6-7
>9

Při hoření organických sloučenin, kromě základního tepelného projevu,
se vyskytují průvodní jevy - tvorba kouře a zplodin hoření. Kouř a další
zplodiny hoření jsou z pohledu bezpečnosti osob nebezpečnější pro lidský
organismus než ostatní jevy provázející požár. Kromě přímých toxických účinků
zhoršují viditelnost a tím snižují orientační schopnost lidí při evakuaci.
Vznikající zplodiny snižují ve vzduchu obsah kyslíku, potlačují schopnost reálně
uvažovat a často vedou ke vzniku paniky. Zakouření prostoru je rovněž vážnou
komplikací při zásahu požárních jednotek 17.
9.3 Požadavky na vytvoření podmínek pro zajištění evakuace
Vytvoření podmínek pro bezpečné opuštění objektu osobami je jedním ze
základních požadavků na požární bezpečnost stavby. Splnění uvedeného
požadavku se prokazuje návrhem a posouzením únikových cest. Únikové cesty
musí umožnit bezpečnou a včasnou evakuaci všech osob z požárem ohroženého
objektu na volné prostranství, nebo do vymezené části objektu bezpečné před
požárem a jeho produkty. V běžných případech musí únikové cesty také umožnit
přístup požárních jednotek, pokud ze srovnání časů evakuace a zahájení
požárního zásahu nevyplyne potřeba použití některé únikové cesty přednostně
zasahujícími jednotkami.
Povinnost vytvořit podmínky pro rychlou a bezpečnou evakuaci osob
z hořícího objektu je primárně zakotvená v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů 1 a jeho prováděcích předpisech,
především ve vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární
ochrany staveb, ve znění vyhlášky číslo 268/2011 Sb. 2 a vyhlášce č.
246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 3.
Únikové cesty musí být navrženy tak, aby svým typem, počtem, polohou,
kapacitou, dobou použitelnosti, technickým vybavením, konstrukčním
a materiálovým provedením a ochranou proti kouři, teplu a zplodinám
umožňovaly bezpečnou evakuaci osob. Rozvedení obecně formulovaných
požadavků závazných právních předpisů do podrobností a návodů pro jejich
dosažení je náplní především kodexu požárních norem řady ČSN 73 08xx, ale
také řady dalších technických norem různých tříd a skupin.
Kromě běžně používaného normového postupu umožňuje § 99 zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně 1, ve znění pozdějších předpisů navrhnout
a ověřit bezpečnou evakuaci také postupem odlišným od postupu normového,
založeném na volbě požárního scénáře s podrobnějším hodnocením šíření ohně
a jeho produktů v hořícím objektu a s následnou simulací vlastní evakuace.
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9.4 Charakteristika úniku osob
Únikem anebo též evakuací osob se míní způsob, kdy osoby samy anebo
za pomoci jiných civilních osob, např. zdravotnického personálu
ve zdravotnických objektech a zařízeních sociální péče, opouštějí budovu
po předem určených cestách. Záchranou osob je pak způsob, že osoby již samy
objekt z nejrůznějších důvodů opustit nemohou a jsou odkázány na pomoc členů
záchranných jednotek a jimi užívanou techniku a záchranné prostředky.
Únik lidí je ovlivněn zejména psychickým stavem, na který působí strach
z nastalé mimořádné události, panika zvláště v místnostech a prostorách s větším
soustředěním lidí (sportovní stadiony, supermarkety, kina, divadla aj.), neznalost
daného prostředí, únikových cest a celkového zabezpečení objektu (typickým
příkladem mohou být hotely). Způsobit paniku může i obava z vlastního
handicapu u starých anebo fyzicky a mentálně postižených osob. Fyzické
schopnosti dané především věkem a udržováním fyzické kondice jednotlivce
jsou druhým zásadním faktorem předurčujícím průběh evakuace. Samotný
dobrý fyzický stav ještě nemusí být postačující – příkladem mohou být děti
v předškolních zařízeních v dobrém fyzickém stavu, ale neschopné přesně
a rychle reagovat na pokyny. I v tomto případě je nutno počítat s delší dobou
evakuace 17.
Zdárný průběh evakuace může kladně ovlivnit řada organizačních opatření
a pravidelné proškolování uživatelů budov a personálu pověřeného organizací
a prováděním evakuace. Provádění námětových cvičení je dobrým způsobem
pro odhalení nedostatků v přípravě na zajištění evakuace a možností, jak naučit
osazenstvo správnému chování, rychlému jednání a důvěře v systém přijatých
opatření.
Rozhodující význam pro evakuaci osob má provoz v objektu, jeho stavební
řešení, dělení objektu do požárních úseků a zajištění těsnosti požárně dělicích
konstrukcí proti průniku zplodin hoření. U únikových cest rozhoduje o jejich
kvalitě umístění a počet cest, správné stavební řešení, dimenze, odvětrání
a vybavení, které umožní osazenstvu v požadovaném čase opustit budovu. Jasné
a logické řešení únikových cest, jejich značení a nouzové únikové osvětlení jsou
dnes obecně přijatým požadavkem.
Dobu evakuace ovlivňuje čas, který uplyne od vzniku požáru k zahájení
vlastního pohybu lidí směrem k východům. Dobu od vzniku požáru po jeho
detekci a následné vyhlášení poplachu lze zkrátit zejména instalací elektrické
požární signalizace. Ale i po vyhlášení poplachu nastává u evakuovaných osob
časová prodleva před tím, než osoby zahájí vlastní únik – tato doba je opět
ovlivněna především psychickými a volními vlastnostmi jednotlivců (schopnost
přijmout varovný signál, zpracovat přijatou informaci, rychlost rozhodnutí koho
a co soustředit k evakuaci a provedení nutných opatření před zahájením
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evakuace). Následující obr. 9.1 17 dokumentující situaci od vznícení hořlavých
látek v prostoru až po ukončení evakuace, je upraven podle lit. [19] a [20].

Obr. 9.1 – Možná doba úniku osob a nutná doba úniku osob
Vždy musí platit:

RSET ≤ ASET
kde

RSET
ASET

(9.1)
je nutná doba evakuace,
možná doba evakuace.

Řešení evakuace v podstatě spočívá v porovnání času nutného pro evakuaci
osazenstva objektu s časem mezním, po který jsou únikové cesty ještě bezpečně
použitelné.
V ČR se v normách požární bezpečnosti staveb dobou úniku myslí doba
evakuace tu bez doby detekce a poplachu a času potřebného pro zahájení
vlastního pohybu osob.
Evakuační cesty končí východem na volné prostranství, odkud osoba musí
mít umožněn odchod dále od hořícího objektu. Ve výjimečných případech
připouští evakuace do jiného, před účinky požáru chráněného prostoru v budově
(objektu).
Čas potřebný pro únik osob se dá rozdělit na dva úseky. První, během
něhož lidé musí urazit konkrétní vzdálenost, přičemž pohyb osob je limitován
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rychlostí lidského proudu. Druhý časový úsek představuje doba nutná k tomu,
aby veškeré osazenstvo jdoucí daným směrem, prošlo nejužšími místy,
tj. východy z požárního úseku nebo objektu.
Metodika ČSN 1, užívaná u nevýrobních objektů, řeší v podstatě oba časové
úseky odděleně. Tím, že je limitována délka únikové cesty v závislosti na
rychlosti odhořívání hořlavých látek v daném prostoru, je pokryt čas nutný
k překonání určité vzdálenosti. Dále se ověřuje šířka východů, které určují čas
nutný k průchodu všech osob jdoucích po únikové cestě nejužšími místy.
Metodika řešení únikových cest výrobních objektů (ČSN 2) řeší obě fáze
úniku společně a potřebnou (nutnou) dobu evakuace porovnává s mezní dobou
úniku, která závisí na nebezpečnosti výrobního procesu v prostoru, kterým
úniková cesta prochází, anebo na uspořádání chráněných únikových cest jako
samostatných požárních úseků určených pro únik osob. Protože způsob
posuzování únikových cest v metodice pro výrobní objekty je průhlednější
a lépe dovoluje optimalizovat návrh únikových cest, dá se použít při hodnocení
nechráněných únikových cest obecně, a to především ve vztahu k možnému
zakouření prostoru a při změnách staveb. Únikové cesty navrhuje projektant
požárně bezpečnostního řešení stavby v úzké spolupráci s architektem
a projektantem stavební části. Návrh únikových cest zásadním způsobem
ovlivňuje dispoziční řešení stavby a je proto žádoucí, aby se zásady evakuace
osob řešily alespoň rámcově již při prvém návrhu stavby, u náročnějších objektů
již na úrovni dokumentace pro územní řízení 17.
9.5 Normové požadavky na evakuaci
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty
Norma definuje základní požadavky na únikové cesty, charakterizuje
nechráněnou únikovou cestu, tři typy chráněných únikových cest (typ A, typ B
a typ C) a únikovou cestu sousedním požárním úsekem. Druh únikové cesty se
volí podle výšky objektu. Popsány jsou rampy, eskalátory, výtahy a náhradní
únikové možnosti. Další části jsou věnovány návrhu únikových cest a jejich
dimenzování. Týkají se použití nechráněných nebo chráněných únikových cest,
evakuačních výtahů, jejich počtu, posouzení délky a šířky únikových cest a doby
evakuace. Dále jsou uvedeny požadavky na dveře a schodiště na únikových
cestách, osvětlení a označení únikových cest a evakuačních výtahů a požadavky
na ozvučovací zařízení (domácí rozhlas). Počet osob se určuje podle zásad
uvedených v ČSN 73 0818 7.

Únikové cesty ve školách
Ve stavbě mateřské školy, základní školy, základní školy a střední školy
určené pro žáky se zdravotním postižením se nesmí na únikové cestě použít
kývavé nebo turniketové dveře.
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Stavba školy pro více než 100 dětí, žáků nebo studentů musí být navržena
s domácím rozhlasem s nuceným poslechem.
Mateřská škola pro více než 20 dětí musí mít navržena dvě únikové cesty

2 .
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty
Evakuace je v ČSN 73 0804 5 koncipována obdobně jako v ČSN 73
0802, avšak s některými odlišnostmi. Druhy únikových cest jsou rozšířeny o
částečně chráněnou únikovou cestu. Volba typu chráněné únikové cesty a
požadavky na stupeň požární bezpečnosti se stanoví odlišně od ČSN 73 0802 a
to podle předpokládané doby evakuace. Rozměry únikových cest se odvozují ze
vztahu mezi předpokládanou a mezní dobou evakuace. Norma uvádí výpočet
započitatelné kapacity evakuačního výtahu a požadavky na technická zařízení
k řízení evakuace. Výpočet kapacity evakuačního výtahu je dnes uvedena v ČSN
27 4014 14. Protože jde o normu pro výrobní objekty, jsou zde také stanoveny
požadavky na únikové cesty z otevřených technologických zařízení.
Příloha I je věnována jednotlivým, řadovým a hromadným garážím a
obsahuje požadavky na únikové cesty z těchto objektů nebo prostorů.
ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami
Při výpočtu únikových cest z jednotlivých prostorů se obsazení osobami
stanoví podle účelu prostoru a údaje m2 na osobu, nebo se projektovaný počet
osob v prostoru násobí příslušným součinitelem 7.
ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory
Shromažďovací prostor – ČSN 8 - je určený pro shromáždění osob, ve
kterém počet a hustota osob převyšují normové hodnoty. Dělí se na vnitřní
shromažďovací prostory uzavřené po obvodě a shora stavebními konstrukcemi a
venkovní shromažďovací prostory neuzavřené po obvodě a shora, avšak
vytvořené nebo vymezené stavebními konstrukcemi, popř. okolním terénem.
Vnitřní shromažďovací prostor je určen pro 250 a více osob a současně na
osobu připadá půdorysná plocha 5 m2 a méně. Při návrhu vnitřních
shromažďovacích prostorů se přihlíží k jejich výškovému umístění v budově –
čím vyšší výškové pásmo (VP1, VP2 nebo VP3), tím jsou požadavky přísnější.
Venkovní shromažďovací prostot je určen pro 500 a více osob. Jedná se
především o hlediště a sály kulturních zařízení, velké haly a dvorany, výstavní
prostory, zábavní centra, sportovní zařízení, velká obchodní centra apod.
Stěžejním úkolem požární ochrany v těchto prostorách je ochrana lidí před
požárem a zajištění podmínek pro evakuaci s přihlédnutím ke specifickým
podmínkám (velká hustota osob) a možnosti vzniku paniky. Únikové cesty ze
shromažďovacích prostorů se řeší podle zásad ČSN 73 0802 4 s řadou
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zpřísnění. Vždy se provádí posouzení nechráněných únikových cest z hlediska
ohrožení osob zplodinami hoření a kouřem, limituje se nejmenší dovolený počet
východů, poměrné kapacity východů, jejich minimální šířky a rozmístění.
Přihlíží se k možné přítomnosti osob se sníženou pohyblivostí. Ze stavby
s vnitřním shromažďovacím prostorem musí být vždy navržena nejméně jedna
úniková cesta, která svým provedením odpovídá možnostem evakuace osob
s omezenou schopností pohybu a orientace. V části provedení a vybavení
únikových cest jsou formulovány požadavky na směr otevírání dveří, použití
panikového kování, označování východů na evakuačních cestách, použití
nouzového osvětlení a nouzového zvukového systému. Jsou stanoveny
požadavky na elektrické rozvody, nechráněné vzduchotechnické rozvody, apod.
Je zde zařazena Příloha B Zásady podrobného výpočtu předpokládané doby
evakuace, Příloha C Panikové kování a Příloha D Specifické požadavky na
vybrané druhy shromažďovacích prostorů.
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování.
Požární bezpečnost budov pro bydlení a ubytování spočívá na stejných
principech jako u všech jiných staveb. Tyto budovy jsou však specifické tím, že
člověk může být požárem zastižen ve spánku, takže jeho reakce budou
zpomalené. Dále je třeba rozlišit situaci, kdy osoby sice v budově spí, ale při
trvalém bydlení rodin nebo jednotlivců budovu důvěrně znají a mohou se ve
vzniklé situaci dobře orientovat, od případu, kdy se lidé vyskytují v budově
pouze po omezenou dobu, s budovou nejsou seznámeni, někdy může jít o
cizince, kteří neznají jazyk dané země aj.
Z technických a ekonomických důvodů je nutno odstupňovat požadavky na
objekty stejného účelu, ale odlišující se velikostí a počtem osob, které se mohou
v budově vyskytnout (např. ubytování v malém penzionu nebo větším hotelu).
Z uvedených zásad plyne následující třídění budov pro bydlení a ubytování
- ČSN 9 :

 budovy skupiny OB1 – rodinné domy a rodinné rekreační objekty s nejvýše
třemi obytnými buňkami, s jedním podzemním a s nejvýše třemi užitnými
nadzemními podlažími (užitným nadzemním podlažím je i podkrovní
prostor, je-li tam pokoj apod.) a nejvýše s celkovou půdorysnou plochou
všech podlaží objektu do 600 m2. Budova skupiny OB1 přesahující celkovou
půdorysnou plochu 600 m2 se již posuzuje jako budova skupiny OB2;
 budovy skupiny OB2 – bytové domy přesahující kritéria budov skupiny
OB1 (např. mající více než tři obytné buňky);
 budovy skupiny OB3 – domy pro ubytování o projektované ubytovací
kapacitě nejvýše
- 75 osob umístěných nejvýše do 3. nadzemního podlaží, nebo
- nejvýše 55 osob umístěných mezi 1. až 8. nadzemním podlažím;
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budovy skupiny OB4 – domy pro ubytování s ubytovací kapacitou větší
než OB3.

Požadavky na evakuační cesty
Budovy skupiny OB1 – požadavky na nechráněnou únikovou cestu jsou
stanoveny taxativně a týkají se šířky komunikací a průchozích šířek dveří. Pouze
u rodinného domu o ploše větší než 600 m2 se délka únikové cesty posuzuje jako
u jiných nevýrobních objektů.
Budovy skupiny OB2 – zásadou je zaručit bezpečnost obyvatelů bytových
domů po opuštění bytů. Používají se nechráněné i všechny typy chráněných
únikových cest, které musí vždy tvořit samostatný požární úsek. Pro domy s
určitým menším počtem obytných buněk jsou požadavky stanoveny taxativně,
v ostatních případech se únikové cesty navrhují na základě obecně daných
pravidel.
Budovy skupiny OB3 – jsou kapacitně menší ubytovací objekty.
Nejmenšími objekty dané skupiny jsou ubytovací zařízení do dvou nadzemních
podlaží s projektovanou ubytovací kapacitou nejvýše 20 osob. Takový objekt
může tvořit jeden požární úsek s jednou nechráněnou únikovou cestou délky do
20 m. Ostatní objekty dané skupiny mohou mít nechráněné i chráněné únikové
cesty, které musí vždy tvořit samostatný požární úsek. Všechny únikové cesty
vedoucí z obytných buněk musí mít nouzové osvětlení na dobu alespoň 30
minut, bezpečnostní značení viditelné ve dne i v noci a značení vstupů do
únikových cest s uvedením čísla nadzemního nebo podzemního podlaží, kde se
vstup nachází. Na únikových cestách nesmí být umístěna zrcadla a jiné reflexní
plochy. V budovách OB3, kde je ubytováno více než 20 osob, anebo kde se
počítá s ubytováním osob s omezenou schopností pohybu a/nebo orientace, je
požadavek na zřízení evakuačního výtahu. V budovách musí být instalována
elektrická požární signalizace anebo zařízení autonomní detekce a signalizace a
doporučuje se je vybavit nouzovým ozvučovacím zařízením se samočinným
akustickým a vizuálním vyhlášením poplachu.
Budovy skupiny OB4 – jsou ubytovací objekty kapacitně větší než OB3.
Požadavky na evakuaci ubytovaných jsou nejpřísnější ze všech skupin budov
pro bydlení a ubytování. Z obytných buněk jsou obvykle požadovány dvě
únikové cesty vedoucí různým směrem, zahrnující podle potřeby nechráněné
i chráněné únikové cesty. Jedna úniková cesta je povolena výjimečně.
I nechráněné únikové cesty musí tvořit samostatný požární úsek s limitovaným
požárním zatížením a omezenou délkou k východu na volné prostranství anebo
ke vstupu do chráněné únikové cesty. Rozšiřují se požadavky na přetlakově
větrané chráněné únikové cesty. Všechny únikové cesty vedoucí z obytných
buněk musí mít nouzové osvětlení na dobu alespoň 30 minut, bezpečnostní
značení viditelné ve dne i v noci a značení vstupů do únikových cest s uvedením
čísla a písmenného značení nadzemního nebo podzemního podlaží, kde se vstup
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nachází (např. 6NP, 2PP). Na únikových cestách nesmí být umístěna zrcadla a
jiné reflexní plochy. V budovách OB4 majících tři a více podlaží, musí být
zřízen evakuační výtah. V budovách s více než 75 ubytovanými osobami anebo
vyššími než 22,5 m musí být instalována elektrická požární signalizace a
nouzové ozvučovací zařízením se samočinným akustickým a vizuálním
vyhlášením poplachu. Tam, kde není požadována elektrická požární signalizace,
musí být instalováno zařízení autonomní detekce a signalizace.
ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb
Při změnách staveb (nástavbách, přístavbách a přestavbách) je třeba vzít
v úvahu období, kdy byl objekt projektován. Jedná-li se o budovu projektovanou
podle starších předpisů s jinou filozofií požárního zabezpečení, byla by
ustanovení současného souboru norem PBS nepřiměřeně tvrdá a jejich
provedení technicky a ekonomicky náročná. Naopak některé změny staveb
nezhoršují způsob stávajícího požárního zabezpečení objektu, který může být
dostatečný. Proto přístup k návrhu požární ochrany objektů při změnách staveb
je diferencovaný.
Změny staveb se podle rozsahu a dopadu na požární bezpečnost stavby třídí
takto – ČSN 10:
 skupina I
- změny staveb s uplatněním omezených požadavků požární
bezpečnosti;
 skupina II
- změny staveb s uplatněním specifických požadavků požární
bezpečnosti;
- změny staveb s plným uplatněním požadavků současných
 skupina III
norem požární bezpečnosti.

Změna staveb skupiny I představuje nepodstatné úpravy a v podstatě uvádí
budovy do původního stavu výměnou opotřebovaných částí, popř. se provede
instalace nových systémů technického nebo technologického zařízení. Může se
jednat i o změny členění vnitřního prostoru, aniž by nově vznikl z menších
místností prostor větší než 100 m2. Tyto změny staveb za určitých předpokladů
nevyžadují žádné úpravy vyvolané požadavky požární bezpečnosti. Postup pro
změnu staveb skupiny I lze uplatnit i u změn staveb projektovaných již podle
kodexu norem řady ČSN 73 08xx.
Změna staveb skupiny III je natolik podstatnou změnou (a - nádstavba
o více než jedno podlaží, b - přístavba, jíž vznikne požární úsek tvořený z více
než 50 % podlahové plochy přístavbou, nebo c - výměna nosné stropní
konstrukce v rozsahu větším než 75 %), že se celý objekt musí řešit jako
novostavba s respektováním současných požadavků požární bezpečnosti.
Změnou staveb skupiny II jsou všechny změny, které nelze zatřídit do
skupin I a III. Právě těmto změnám je věnována podstatná část ČSN 73 0834
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10, která uplatňuje u staveb skupiny II stejné principiální požadavky jako u
novostaveb, vše však s přípustnými úlevami.
Únikové cesty při změně stavby skupiny II.
Druhy únikových cest – nechráněné a chráněné únikové cesty typu A, typu
B a typu C - používané v kmenové normě ČSN 73 0802 jsou rozšířeny o
částečně chráněnou únikovou cestu v pěti možných variantách odlišujících se
druhem prostoru, kterým je tato cesta vedena a způsobem jejich odvětrání.
Pokud se jedná o jedinou částečně chráněnou únikovou cestu, je její použití
omezeno a je omezen počet osob, které ji mohou použít. Dále je limitována
mezní doba evakuace pro jednu nebo více částečně chráněných únikových cest.
Částečně chráněná úniková cesta může nahradit chráněnou únikovou cestu typu
A., u bytových netypových domů a objektů OB3 může nahradit i chráněnou
únikovou cestu typu B. Další úlevy se týkají volného prostranství, šířek
únikových cest, podchodné výšky, provedení výtahu, stavebních konstrukcí
únikové cesty aj.
Změny staveb bytových domů na keramické nebo silikátové bázi, které byly
projektovány podle typových podkladů schválených do konce roku 1994, lze na
rozdíl od obecné zásady rovněž posuzovat jako změny staveb se specifickými
úlevami. Zásady řešení jsou popsány v Příloze A ČSN 73 0834 10 a reagují
především na vytváření požárních úseků, požárně bezpečný návrh půdních
nástaveb, předělování instalačních šachet v úrovních stropů, zasklívání balkonů
nebo lodžií aj. Zvláštní pozornost je věnována zabezpečení úniku osob.
Změny staveb se často týkají změn staveb památkově chráněných.
U budovy, která je prohlášena za kulturní památku, je třeba při zajišťování
požární bezpečnosti zvolit odlišný postup než při posuzování běžných objektů.
Požární zabezpečení změn staveb památkově chráněných objektů s unikátními
prvky či sbírkami má být vždy řešeno individuálně podrobnou analýzou
konkrétních podmínek objektu. Svou roli sehrává i povinnost vybavovat
významné objekty elektrickou požární signalizací, samočinným stabilním
hasicím zařízením nebo dalšími požárně bezpečnostními zařízeními.
Technická řešení přispívající ke zvýšení ochrany kulturních památek se
kombinují s organizačními opatřeními tak, aby provoz v budově odpovídal jejím
parametrům. Míní se tím, kromě jiného, např. i omezování počtu osob
v prohlídkových skupinách úměrně k šířkám stávajících únikových cest.
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ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení a
sociální péče
Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče se podle ČSN 73 0835 11
třídí:
 Ambulantní zdravotnická zařízení skupiny
- AZ 1 s nejvýše třemi lékařskými pracovišti
- skupiny AZ 2 s více než třemi lékařskými pracovišti,
 Lůžková zdravotnická zařízení skupiny
- LZ 1 do 15 lůžek pro dospělé nebo 10 lůžek pro děti
- LZ 2 s více lůžky než u LZ 1,
 Zařízení sociální péče: domy s pečovatelskou službou ústavy sociální péče,
 Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti: kojenecké ústavy a dětské domovy
do tří let jesle.
Zajištění požadované úrovně požární bezpečnosti zdravotnických budov,
především nemocnic a jiných zařízení s lůžkovými jednotkami patří
k náročnějším úlohám požárně bezpečnostního inženýrství. Opatření směřují
k důslednému dělení na požární úseky poměrně malých rozměrů, vyřešení
evakuace osob s omezenou schopností pohybu a orientace anebo neschopných
samostatného pohybu, omezení hořlavých hmot ve stavebních konstrukcích a
přesun některých činností z lidského činitele na požárně bezpečnostní zařízení.

Požadavky na únikové cesty ze zařízení LZ 2:
Z lůžkových jednotek, anesteziologicko resuscitačního oddělení, jednotky
intenzivní péče a operačního oddělení musí být umožněna evakuace po rovině
do sousedního požárního úseku nebo na volné prostranství. Sousední požární
úsek musí být plošně navržen pro pacienty daného i sousedního požárního
úseku, musí navazovat na chráněnou únikovou cestu nebo na východ z objektu a
mít přirozené nebo umělé větrání požadovaného provedení. Použití jedné
únikové cesty je omezeno přípustným počtem osob a délkou cesty. Dále je podle
výšky budovy předepsán nejmenší počet a nejnižší typ chráněné únikové cesty.
Není dovoleno prodlužovat mezní délky únikových cest. Alespoň jedno
schodiště musí umožňovat manipulaci s nosítky. V objektech s lůžkovými
jednotkami, anesteziologicko resuscitačním oddělením, jednotkou intenzivní
péče a s operačním oddělením umístěnými ve 4. NP a dalších nadzemních
podlažích, musí být zřízeny evakuační výtahy pro dopravu pacientů
neschopných samostatného pohybu. Přepravní kapacita evakuačních výtahů se
stanoví výpočtem 11, 14. Nezávislý zdroj elektrické energie pro zajištění
nepřerušené dodávky elektrické energie musí zajistit její dodávku alespoň po
dobu 45 minut. Únikové cesty používané pacienty musí mít nouzové osvětlení
a vyznačen směr úniku. Objekty LZ 2 musí být vybaveny domácím
bezpečnostním značením viditelným ve dne i v noci a značením vstupů do
únikových cest s uvedením čísla a písmenného značení nadzemního nebo
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podzemního podlaží, kde se vstup nachází (např. 5NP, 2PP). Rovněž musí být
instalováno ozvučovací zařízení s možností selektivního volání. Na únikových
cestách nesmí být umístěna zrcadla a jiné reflexní plochy. Pokud objekt skupiny
LZ 2 je navržen pro více než 50 lůžek dospělých nebo 20 lůžek pro děti, musí
být vybaven elektrickou požární signalizací.
ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu
Objekty pro zemědělskou výrobu zahrnují stáje, sklady, objekty pro
pěstování rostlin, popř. hub, objekty pro posklizňovou úpravu zemědělských
plodin a objekty pro výrobu krmných směsí 12. Mezi zemědělské objekty patří
i silová skladová hospodářství, které mají charakter otevřeného technologického
zařízení.

Únikové cesty pro osoby v zemědělských objektech
Únikové cesty pro osoby se posuzují podle obecných pravidel. Vzhledem
k charakteru zemědělských objektů se jedná především o nechráněné únikové
cesty. Za únikovou cestu pro osoby lze považovat i evakuační cestu pro zvířata.
Pouze u provozní skupiny silového skladového hospodářství, kde horní
vodorovná doprava je vedena výše než 22,5 m nad úrovní 1. nadzemního
podlaží, musí z prostoru nad silem vést nejméně dvě únikové cesty, přičemž
alespoň u jedné z nich musí být část cesty sloužící pro sestup provedena jako
částečně chráněná úniková cesta.
Evakuační cesty pro zvířata
Kromě únikových cest pro osoby se v některých zemědělských objektech
navrhují evakuační cesty pro zvířata, které musí umožnit evakuaci zvířat ze stájí
na volné prostranství. Volné prostranství může tvořit např. výběh. Evakuační
cesty pro zvířata se nepožadují v případech, kde by evakuace nebyla vzhledem
ke druhu a způsobu ustájení zvířat technicky realizovatelná, popř. byla
nepřiměřeně finančně nákladná.
Evakuační cesty pro zvířata nejsou požadovány ve vícepodlažních stájích,
stájích pro chov drůbeže a drobných zvířat, stájích s klecovým odchovem a
stájích s ustájením telat v profylaktoriích a mléčné výživě. V těchto stájích se
doporučuje instalovat alespoň zařízení pro odvod kouře a tepla.
Požadavky na evakuační cesty pro zvířata závisí na druhu ustájených
a/nebo chovaných zvířat a jejich počtu. Ze stájového prostoru musí – až na
výjimky – vést různým směrem minimálně dvě únikové cesty. Největší délky a
minimální šířky únikových cest včetně rozměrů dveří, vrat a průlezů jsou
předepsány. Rovněž jsou omezeny počty zvířat připadající na jednu únikovou
cestu.
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ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb. Sklady
Podle této normy 13 se navrhují prostory ve stavebních objektech určené
pro skladování, s půdorysnou plochou požárního úseku skladu větší než:
 150 m2 v podzemních podlažích; u objektů, které mají nad podzemním
podlažím nejvýše jedno nadzemní podlaží, může být půdorysná plocha
dvojnásobná;
 300 m2 v nadzemních podlažích u vícepodlažních objektů;
 600 m2 u jednopodlažního objektu sloužícího současně jiným účelům;
 1000 m2 u jednopodlažního objektu sloužícího (kromě doprovodných
provozů) pouze skladování.
Jiné skladovací objekty lze navrhovat podle pravidel pro nevýrobní nebo
výrobní objekty.

Požadavky na únikové cesty ve skladech
Ve skladech se navrhují dvě únikové cesty, které musí být vždy použitelné
i pro protipožární zásah. Jedna úniková cesta je povolena výjimečně při délce do
20 m.
Souvislé regály a podobně uspořádané sklady se souvislou délkou pevného
skladovacího vybavení musí mít po 30 m vytvořeny průchody na celou hloubku
regálu.
Sklady s blokovým skladováním musí mít vymezeny a udržovány únikové
komunikace.
Dopravní zařízení (jeřáby, zakladače apod.) musí mít při výpadku dodávky
elektrické energie zajištěno dojetí k únikové cestě nebo náhradní únikové
možnosti.
Sklady vybavené elektrickou požární signalizací musí mít samočinné a
dálkové ovládání zvukového signálu.
Ve skladech musí být provedeno bezpečnostní značení únikových cest
svítícími značkami. Doporučuje se provést doplňkové značení a nouzové
osvětlení ve výšce do 0,5 m nad podlahou zaručující viditelnost při zakouření
prostoru skladu.
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9.6 Požadavky požární ochrany na únikové cesty při užívání stavby
podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Dokončenou stavbu, popř. její část schopnou samostatného užívání, pro niž
bylo vydáno stavební povolení anebo bylo provedeno ohlášení stavebnímu
úřadu, lze užívat jen na základě oznámení stavebnímu úřadu anebo
kolaudačního souhlasu. Stavební úřad může také na základě žádosti stavebníka
vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby. Stavbu lze užívat
jen k účelu vymezenému v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním
souhlasu (popř. v dalších dokumentech uvedených ve stavebním zákoně).
Změna v účelu užívání stavby, popř. v podstatném rozšíření výroby a změna
v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit veřejné zdraví, život a zdraví zvířat,
bezpečnost nebo životní prostředí, je přípustná jen na základě písemného
souhlasu stavebního úřadu.
Úpravy interiéru během užívání stavby
a) hořlavé látky nebo látky, které při hoření nebo tepelném rozkladu odkapávají
nebo odpadávají, nesmí být použity nad místy, kudy unikají osoby a ve
shromažďovacích prostorech v celém podhledu a prostoru pod stropem;
b) hořlavé látky uvedené v písmeni a) nesmí být použity pod stropem i v jiných
prostorech určených pro více než 10 osob, pokud celková plocha použití této
látky zahrnuje více než 30 % plochy pod stropem. Hořlavé látky nesmí být dále
použity v prostoru pod stropem přede dveřmi a za dveřmi, a to v ploše
odpovídající trojnásobku šíře dveří, vymezené částí kruhu k ose dveří.
c) hořlavé látky nebo látky, které při hoření nebo tepelném rozkladu jako hořící
odkapávají nebo odpadávají, nesmí být rovněž použity nad venkovním
shromažďovacím prostorem.
Povolené hořlavé látky v prostorech chráněné únikové cesty
Na chráněné únikové cestě lze umístit hořlavý předmět za těchto podmínek
a) vzdálenost hořlavého předmětu od části stavby z hořlavých hmot s výjimkou
podlahy nebo jiného hořlavého předmětu musí bránit přenesení hoření, přičemž
tato vzdálenost nesmí být menší než 2 m,
b) hořlavý předmět nebo jeho část nesmí být – až na výjimky - z plastu,
c) hořlavý předmět nesmí být umístěn na strop nebo podhled nebo do prostoru
pod stropem nebo podhledem v části chráněné únikové cesty určené pro pohyb
osob nebo činnost jednotek požární ochrany,
d) hořlavý předmět musí být připevněn tak, aby nedošlo k jeho uvolnění při
úniku osob nebo při činnosti jednotek požární ochrany,
e) v prostoru chráněné únikové cesty lze na stěnu o ploše 60 m2 umístit pouze
jeden hořlavý předmět. Na podlaží chráněné únikové cesty nesmí být umístěny
více než tři hořlavé předměty,
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f) hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky" nesmí být v prostoru chráněné únikové
cesty umístěn, je-li větší než 1,3 m2 při tloušťce 4 mm; umístění jiných
hořlavých předmětů, je možné pouze tehdy, bude-li dosaženo nejméně stejné
úrovně požární bezpečnosti, přičemž plocha 1,3 m2 nesmí být překročena.

V prostoru chráněné únikové cesty lze dále umístit
a) jeden malý závěsný automat na nápoje, jiné zboží nebo službu pro tři podlaží,
b) květinovou výzdobu z plastů, pokud průmět plochy této výzdoby na stěnu není
větší než 0,5 m2 a hloubka této výzdoby nepřesahuje 0,1 m. Při umístění této
výzdoby nesmí být omezena minimální šířka únikové cesty stanovená
výpočtem.
Další hořlavý předmět lze v prostoru chráněné únikové cesty umístit, jestliže
a) jde o židli z nehořlavé konstrukce s čalouněnou úpravou. Při umístění více
než dvou židlí, musí být tyto z nehořlavé konstrukce a zároveň musí být splněna
podmínka, že čalounický materiál vyhovuje z hlediska zápalnosti,
b) jde o jiný sedací nábytek, jehož čalouněná část musí splňovat podmínku
zápalnosti a jeho konstrukce je vyrobena z materiálu, který splňuje tyto
požadavky - třídu reakce na oheň nejméně D a zároveň velikost předmětu nesmí
být o rozměrech větších, než jsou obvyklé u běžné židle.
Předměty uvedené výše nesmí svým umístěním,
a) ovlivňovat pohyb osob v chráněné únikové cestě nebo při vstupu nebo
výstupu z ní, zejména při převržení, pádu nebo odvalení,
b) zasahovat do minimální šíře chráněné únikové cesty
c) bránit otevírání či zavírání dveří na této komunikaci nebo na vstupu nebo
výstupu z ní.
Při umístění prvku bezpečnostního systému v chráněné únikové cestě musí
být prvek připevněn tak, aby nedošlo k jeho uvolnění při úniku osob nebo při
činnosti jednotek požární ochrany, nesmí být ovlivněn pohyb osob v chráněné
únikové cestě a nesmí bránit otevírání či zavírání dveří na této komunikaci nebo
na vstupu nebo výstupu z ní. Vzdálenost hořlavého předmětu od části stavby
z hořlavých hmot nebo jiného hořlavého předmětu musí bránit přenesení hoření.
Hořlavý předmět umělecké či historické hodnoty v chráněné únikové cestě
V chráněné únikové cestě lze umístit jeden hořlavý předmět umělecké či
historické hodnoty nepřesahující rozměry 2 x 2 m za podmínky, že je stavba
v této části zajištěna
a) elektrickou požární signalizací a zároveň stabilním hasicím zařízením, nebo
b) elektrickou požární signalizací a osobou schopnou provést prvotní hasební
zásah po dobu přítomnosti osob ve stavbě.
c) hořlavý předmět nesmí zasahovat do prostoru chráněné únikové cesty víc než
5 cm.
d) textilní hořlavé předměty nejsou přípustné.
117

Umístění nehořlavých předmětů
a) nehořlavý předmět musí být připevněn tak, aby nedošlo k jeho uvolnění při
úniku osob nebo při činnosti jednotek požární ochrany,
b) nesmí ovlivňovat pohyb osob v chráněné únikové cestě nebo při vstupu nebo
výstupu z ní, zejména při převržení, pádu nebo odvalení,
c) nesmí zasahovat do minimální šíře chráněné únikové cesty
d) nesmí bránit otevírání či zavírání dveří na této komunikaci nebo na vstupu
nebo výstupu z ní.
V části únikové cesty mající funkci požární předsíně nesmí být umístěny hořlavé
předměty.
9.7 Požadavky zahraničních dokumentů na evakuaci osob
Výzkum evakuace osob je dlouhodobou záležitostí. První výsledky
výzkumných prací byly publikovány přibližně již v roce 1930. Na úvodní
výzkum navazovaly další teoretické i experimentální práce. Důvodem byla
zejména neštěstí (úmrtí) při akcích, kde docházelo ke kumulaci většího počtu
osob. Následně, s měnící se výstavbou, zejména stavbami výškového
charakteru, byly výzkumné práce směřovány také k této oblasti. Výzkumy byly
realizovány zejména v tehdejším Sovětském svazu, Japonsku, Velké Británii
a USA.
Predtečenskij, M., Milinskij, I. Evakuace osob z budov (sv. 30. Praha: Svaz
požární ochrany, sv. 30, 1972, 272 s.).
Publikace prezentuje zejména výzkumy realizované v Sovětském svazu.
Popsány jsou metody pro stanovení doby evakuace osob v objektu (tok osob
v pojetí tzv. „hydraulického modelu“). Jedná se o popis rozměru osob v různých
variantách (vliv věku, zavazadel a ročního období), vliv hustoty osob na rychlost
pohybu osob a propustnost proudů, postupy stanovení rychlosti pohybu osob a
kapacity únikových cest. Kniha předkládá jednoduché výpočetní modely
využitelné pro posouzení evakuace osob.
NFPA 101 Life Safety Code. Quincy (Quincy: National Fire Protection
Association, 2012).
Dokument stanoví základní požadavky při hodnocení evakuace osob. V textu je
popsána klasifikace osob a možná nebezpečí při požárech, prostředky evakuace,
ochranné prvky staveb podporující evakuaci, specifické požadavky na určité
typy staveb (shromažďovací prostory, vzdělávací zařízení, zdravotnická
zařízení, nápravná zařízení, bytové a ubytovací objekty, stavby sociálních
služeb, obchodní domy, kancelářské objekty, průmyslové a skladové objekty).
ISO/TR 13387-8 Fire safety engineering Part 8: Life safety – Occupant
behaviour, location and condition (Geneva: ISO, 1999).
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Norma pracuje s filosofií obvyklou pro postupy požárního inženýrství a
vnímá evakuaci osob a jejich bezpečnost jako jeden ze subsystémů celkového
konceptu řešení, který spolupracuje s tzv. globální sběrnicí (centrum vstupních
a výsledných údajů).
Principiálně se z pohledu evakuace zabývá čtyřmi hlavními oblastmi,
kterými je řešení budovy a strategie zajištění bezpečnosti osob při mimořádných
událostech, charakteristikou obyvatel, dynamikou požáru a vlivem hasebního
zásahu. Proces evakuace je rozdělen do dvou základních etap, tj. doby do
zahájení evakuace a doby pohybu osob objektem. Pozornost je věnována popisu
účinků průvodních jevů požáru a psychologii evakuovaných osob při požárech.
Rozvedeny jsou rovněž požární modely, které mohou být při řešení evakuace
využity.
Proulx, G.: Movement of People: The Evacuation Timing (SFPE Handbook
of Fire Protection Engineering. Third Edition, Section 3, Chapter 13. Quincy:
National Fire Protection Association, 2002, s. 342-364, ISBN 087765-451-4).
Text popisuje problematiku stanovení doby do zahájení evakuace a pohybu
osob objektem (doby RSET, ASET). Popsány jsou jevy, které mohou tyto doby
pozitivně i negativně ovlivnit.
Jsou prezentovány principy tzv. efektivní šířky evakuační cesty
a evakuační procedury (současná nebo postupná evakuace osob).
Pozornost je věnována popisu realizovaných experimentů a prezentaci
jednoduchých matematických rovnic, které umožňují prognózovat dobu
evakuace osob a to zejména z výškových objektů administrativního charakteru.
Dále je pojednání zaměřeno na evakuaci osob s určitými zdravotními
handicapy. Pro tyto osoby byla rychlost pohybu stanovená experimentálně.
Prezentované údaje je nezbytné při pravidelném nebo trvalém výskytu osob
tohoto charakteru zohlednit.
Text byl později upraven, částečně zjednodušen a doplněn o nové poznatky
v materiálu, jehož autorem je opět Proulx, G.: Evacuation Time (SFPE
Handbook of Fire Protection Engineering. Fourth Edition, Section 3, Chapter 12.
Quincy: National Fire Protection Association, 2008, s. 355-372, ISBN-10: 087765-821-8, ISBN-13: 978-0-87765-821-4).
Nelson, E. H., Mowrer, F. W.: Emergency Movement (SFPE Handbook of
Fire Protection Engineering. Third Edition, Section 3, Chapter 14. Quincy:
National Fire Protection Association, 2002, s. 367-379, ISBN 087765-451-4).
Text prezentuje metody pro stanovení některých parametrů evakuace, zejm.
rychlosti pohybu osob a posouzení kapacity únikových cest. Evakuace osob je
posuzována jako pohyb proudů, které mohou zůstat beze změn nebo se
v průběhu evakuace mění (slučují, rozdělují).
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Výpočetní postupy jsou doplněny souvisejícími grafy, které dokumentují
významné souvislosti, tj. „hustotu osob – rychlost pohybu – kapacitu únikových
cest“.
Jsou rozvedeny jevy, které mohou negativně působit na evakuaci osob
(např. výskyt kouře s toxickými účinky).
Kuligowski, G. E.: Computer Evacuation Models for Buildings (SFPE
Handbook of Fire Protection Engineering. Fourth Edition, Section 3, Chapter 17.
Quincy: National Fire Protection Association, 2008, s. 465-478, ISBN-10: 087765-821-8, ISBN-13: 978-0-87765-821-4).
Text popisuje filosofii modelů využitelných pro posuzování evakuace osob,
rozdíl mezi empirickými, výpočetními a manuálními postupy.
Prezentovány jsou projektové požadavky z hlediska principů a vstupních
údajů a především členění modelů z různých pohledů. Kategorie systémového
členění zahrnuje především stáří modelu, distribuci a cenu, metodu modelování,
druh a rozsah požadovaných vstupních údajů, charakter výstupů, kvalitu
modelu. Kategorie konkrétního členění popisuje jednotlivé druhy dostupných
modelu a jejich charakteristiky.
Fire Protection Handbook (Nineteenth Edition. Quincy: National Fire
Protection Association, 2008, 3138 s., ISBN 0-87765-474-3).
Publikace se zabývá popisem bezpečnostních opatření a filosofii požární
bezpečnosti v celé škále oblastí. Jednou z dílčích částí je rovněž evakuace osob,
kde jsou prezentovány základní principy, např. doba do zahájení evakuace a
doba průchodu osob objektem, některé jednoduché rovnice pro stanovení
rychlosti pohybu osob a posouzení kapacity únikové cesty, včetně souvisejících
aspektů ovlivňujících evakuaci.
Hosser, D.: Leitfaden Ingenieurmethoden des Brandschutzes (2. Auflage.
Braunschweig: Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V.,
GFPA German Fire Protection Association, 2009, 386 s.).
Publikace se zabývá popisem požárně inženýrských postupů a metod
při navrhování a posuzování staveb, případně v dalších zájmových oblastech.
V textu jsou rozvedeny postupy pro posuzování osob v době před zahájením
evakuace a v době průchodu osob objektem. Výpočetní postupy jsou doplněny
jednoduchými „tabulkovými metodami“, které mohou usnadnit především
stanovení doby do zahájení evakuace osob. Doba průchodu osob objektem je
založena na teorii pohybu proudu, která je využita jak pro stanovení rychlosti
pohybu osob, tak doby průchodu kritickými místy.
Některé kapitoly se zabývají popisem a rozborem specifickým vlivů
působících na evakuaci (např. snížení viditelnosti kouřem, význam dráždivého
účinku kouře, vliv zvýšené teploty plynů).
120

9.8 Podklady pro podrobnější hodnocení evakuace
Z kapitoly 3 vyplývá, že při ohrožení osob požárem a jeho účinky je
rozhodující faktorem ovlivňujícím bezpečný průběh evakuace a tím záchranu
lidských životů, doba evakuace.
Na obrázku 9.1 a v rovnici 9.1 je zdůrazněno, že principem je dosažení
stavu, kdy podmínky pro uskutečnění úniku osob zaručují možnou dobu
použitelnosti únikových cest (ASET – available safe egress time) delší anebo
alespoň takovou, jako je doba nutná (RSET – required safe egress time ) pro
opuštění ohrožené stavby nebo prostoru všemi uživateli.

Doba nutná pro evakuaci osob RSET (min) [21, 27, 30] sestává z dílčích
časových intervalů
(9.2)
kde

tdp je doba detekce a vyhlášení poplachu (min),
tz
doba do zahájení evakuace osob (min),
tu
doba úniku (pohybu) osob objektem (min).

Doba detekce a poplachu tdp se obvykle dělí na dva časové intervaly.
Na dobu detekce požáru td, která závisí na návrhu zařízení pro včasné zjištění
požáru (např. EPS nebo jiného stejně citlivého zařízení) nebo na zpozorování
požáru uživatelem objektu. Druhý časový úsek je doba poplachu tp, během které
se předává informace o vzniklém požáru uživatelům objektu buď přímo, nebo
prostřednictvím varovných signálů. Spuštění varovného signálu může být
bezprostřední nebo s časovou prodlevou.
Doba do zahájení evakuace tz sestává z doby zjištění, z doby potřebné
pro rozhodování (vnímání a zpracování informace) a doby nutné pro činnosti
před odchodem.
Doba úniku (pohybu) osob objektem tu je doba od zahájení úniku osob
v objektu po dosažení bezpečného místa (např. volného prostranství).
Prostřednictvím vhodných výpočtových metod lze dobu úniku určit na základě
jednoduchých vztahů anebo podrobněji pomocí matematického modelování.
Charakteristiky ovlivňující dobu do zahájení evakuace
Doba do zahájení evakuace tz je poměrně obtížně odhadnutelná.
V minulosti byl v mnoha případech uvedený časový interval zanedbáván,
což vedlo k nesprávným časovým prognózám. Předpoklad, že osoby
po vyhlášení požárního poplachu bezprostředně zahájí evakuaci, je nesprávný.
Mezi nejvýznamnější charakteristické rysy ovlivňující dobu od vyhlášení
evakuace do jejího zahájení lze zařadit:
 způsob vyhlášení požárního poplachu (druh technického zařízení nebo
organizačního opatření),
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dispoziční řešení stavby (míra přehlednosti),
vizuální přístup (vliv chování ostatních),
pozornost (způsob získání pozornosti přerušením probíhající činnosti),
výcvik (školení, odborná příprava, cvičné požární poplachy),
obeznámenost s budovou (náhodný, občasný, pravidelný výskyt),
zodpovědnost (vlastnický vztah k objektu, majetku),
společenské vztahy (rodinné, přátelské, kolegiální),
stav bdělosti, ostatní omezení (alkohol, omamné prostředky),
obslužný personál (připravenost, schopnost reakce).

Charakteristiky ovlivňující dobu pohybu osob objektem

Doba pohybu osob objektem tu byla podrobena důsledným zkoumáním
a pro její stanovení existuje řada exaktních sofistikovaných metod.
Analýza procesu pohybu je zpravidla zaměřena na posouzení doby
potřebné pro překonání určité vzdálenosti a doby průchodu komunikačními uzly.
Obdobně jako u všech parametrů evakuace lze také pro proces pohybu proudů
vytvořit jednoduché nebo složitější simulace. Pomocí vhodných metod je možné
aproximovat vzorec evakuace s určitou (mnohdy dostatečnou) přesností.
Tyto předvídatelné podmínky pohybu proudu umožňují předpovědět dobu
pohybu obyvatel z každého prostoru a z celé budovy k východům na volné
prostranství nebo do jiného bezpečného prostoru.
Mezi nejvýznamnější parametry ovlivňující dobu pohybu osob objektem
lze zařadit:
 počet a rozmístění osob před evakuací,
 charakteristiku osob (věk, fyzická a psychická kondice, tělesný handicap aj.)
 volbu východů (volba závisí na řadě faktorů včetně požárního scénáře,
znalosti vnitřní dispozice budovy, způsobu obsazení budovy a systému
řízení požární bezpečnosti)
 hustotu osob (hustota osob se mění s časem a prostorem, často je ovlivněna
kapacitou únikových cest)
 dobu pro překonání vzdálenosti (vzdálenosti používané pro výpočet doby
úniku, jsou skutečné vzdálenosti, které ujdou jednotliví uživatelé ze svého
místa až k použitým východům; je důležité zahrnout všechny překážky
v prostoru, jako jsou příčky, regály se zbožím aj.)
 dobu pro průchod komunikačními uzly.
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9.9 Základy posuzování pohybu osob
Současné výpočtové modely simulují jednotlivé scénáře evakuace podle
typu objektu s důrazem na chování unikajících osob a výjimkou nejsou
ani výpočty zahrnující působení zplodin hoření. Většina evakuačních modelů
je sestavena na základě empirických rovnic odvozených z experimentů nebo
pozorovaní pohybu osob. Proto se tato část zabývá posuzováním faktorů
ovlivňující pohyb osob např. hustotou, rychlostí a proudem toku osob nebo
kapacitou cesty [26, 27, 28]. Na základě těchto faktorů vznikají postupy pro
určení doby evakuace.
Rozměry osob, hustota osob a proudů
Velikost proudu osob a jeho hustota závisí na počtu osob, které tento proud
tvoří a na jejich rozměrech.
Rozměry osob
Rozměry lidí závisí na jejich fyzických proporcích, stáří a oblečení.
Na základě provedených měření a obecných údajů z literatury byly sestaveny
průměrné hodnoty lidských rozměrů. Šířka člověka byla měřena ve výši ramen
a tloušťka ve výši prsou. Promítnutím do půdorysu byla získána elipsa, jejíž osy
jsou tvořeny šířkou a tloušťkou člověka. Skutečný půdorysný průmět člověka
se liší od elipsy pouze nepatrně. Průměrná hodnota plochy dospělého člověka
v závislosti na druhu oblečení bez zavazadel činí 0,1 až 0,125 m2.os-1.
Hustota osob
S narůstajícím počtem a hustotou osob, zpravidla stoupá také složitost
evakuace. Hustotu osob lze vyjádřit rovnicí:
∑

(9.3)

∑

D je
E
S

kde

hustota osob (os.m-2),
počet osob (osob),
plocha prostoru, na které se nachází osoby (m2).

Hustota proudu
Velikost proudu osob a jeho hustota závisí na počtu osob E, kteří tento
proud tvoří a na jejich rozměrech. Hustotu proudu lze vyjádřit rovnicí:
.

(9.4)

.

kde

Dp je
f
b
l

hustota proudu (-),
plocha na osobu (m2.os-1),
šířka proudu (m),
délka proudu (m).
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Rychlost pohybu osob a proudů
Při zahájení evakuace postupují osoby rychlostí, která je nezávislá
na rychlosti pohybu ostatních. Postupně dochází ke zvyšování koncentrace osob.
Při dosažení hustoty osob přibližně 0,25 osob.m-2 dochází postupně ke snižování
rychlosti jejich pohybu (plocha 2 m2 na osobu a menší). Při překročení hustoty
osob 3,8 osob.m-2 se pohyb osob zastaví (plocha 0,26 m2 na osobu a menší).
Hustota osob, případně hustota proudu, jsou základními veličinami ovlivňující
rychlost pohybu osob. Obecně platí:
nebo
kde

v je

(9.5)

rychlost pohybu osob (m.min-1).

Poměr rychlosti pohybu osob na hustotě proudu je vyjádřena na obr. 9.2.

Obr. 9.2 – Závislost rychlosti pohybu osob na hustotě proudu
Rychlost pohybu osob se může významně měnit také při konstantní hustotě
osob nebo proudu. Příčina kolísání rychlosti při stejné hustotě je vysvětlena
individualitou člověka. Lidé mohou rychlost pohybu měnit v určitých rozmezích
podle svého uvážení. Přání a rozhodnutí o změně rychlosti je ovlivněno
okolními podmínkami a příčinami, které pohyb vyvolaly.
V intervalu od 0,54 osob.m-2 do 3,8 osob.m-2 lze rychlost pohybu osob
vyjádřit rovnicí odvozenou Nelsonen a Meclennanem [28]:
0,266. .

(9.6)
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kde

k je

součinitel rychlosti pohybu osob (m.min-1).

V tab. 9.2 je uvedena závislost součinitele rychlosti pohybu a druhu
únikové komunikace.
Tab. 9.2 – Vzájemný poměr druhu komunikace
a součinitele rychlosti pohybu
Konstanta k
Druh únikové komunikace
(m.s-1/m.min-1)
chodby, rampy, vodorovné komunikace
1,40/84,0
schodiště
- výška schodu 19,1 cm/šířka schodu 25,4 cm
1,00/60,0
- výška schodu 17,8 cm/šířka schodu 27,9 cm
1,08/64,8
- výška schodu 16,5 cm/šířka schodu 30,5 cm
1,16/69,6
- výška schodu 16,5 cm/šířka schodu 33 cm
1,23/73,8
Poměr rychlosti pohybu osob na hustotě osob s využitím rovnice (9.6)
je znázorněn na obr. 9.3.

Obr. 9.3 – Závislost rychlosti pohybu osob na hustotě osob
Rovnice (9.6) je implementována rovněž v českých normách požární
bezpečnosti staveb (např. ČSN 73 0831 [8]). Rychlost pohybu osob
na vodorovné komunikaci lze stanovit rovnicí:
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84. 1 0,25
(9.7)
Rychlost pohybu osob po schodech směrem dolů a nahoru je uvedena
ve tvarech:
65. 1
55. 1
kde
vD je
vN

0,25
(9.8)
0,25
(9.9)
-1
rychlost pohybu osob po schodech dolů (m.min ),
rychlost pohybu osob po schodech nahoru (m.min-1).

Rychlost pohybu osob byla v normách požární bezpečnosti staveb
stanovena za předpokladu hustoty osob 2,4 osob.m-2. Následně byla jako
rychlost pohybu osob po rovině přijata hodnota 30 m.min-1, po schodech dolů
25 m.min-1 a po schodech nahoru 20 m.min-1.
Kapacita únikové cesty
Hustota osob a proudů ovlivňuje rovněž kapacitu únikové cesty. Kapacita
únikové cesty je označována také jako specifický nebo celkový tok osob.
Specifický tok osob představuje počet osob evakuovaných za časovou jednotku
jednotkou šířky evakuační cesty a lze jej vyjádřit rovnicí:
.
kde

(9.10)

Fs je

specifický tok osob (os.min-1.m-1).

Substitucí rovnic (9.6 a 9.10) lze odvodit rovnici:
1

0,266.

. .

(9.11)

Celkový tok osob lze stanovit rovnicí:
.
kde

Fc je
We

(9.12)
celkový tok osob (os.min-1),
efektivní šířka únikové komunikace (m).

Vztah mezi specifickým tokem osob a hustotou osob je znázorněn
na obr. 9.4. Z obrázku je patrné, že maximálních hodnot specifického toku osob
je dosahováno při hustotách osob D = 1,9 os.m-2.
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Obr. 9.4 – Závislost specifického toku osob na hustotě osob
Stanovení doby evakuace
Doba evakuace (v sekundách nebo minutách) vyjadřuje časový interval
evakuace v posuzovaném objektu nebo jeho části. Jedním z prvních
jednoduchých vztahů pro stanovení doby evakuace osob byl prezentován Kikuji
Togawou [] takto:
(9.13)

.

kde

Te je
požadovaná doba evakuace (s),
Na celkový počet unikajících osob (osob),
B šířka únikové cesty (m),
N jednotka kapacity na únikové cestě (osoby.m-1.s-1),
Ks vzdálenost únikové cesty (m).

Tuto rovnici lze rozdělit na dva členy. První člen určuje dobu potřebnou
pro průchod všech osob a druhý člen stanovuje dobu pro překonání určité
vzdálenosti k východu.
Obdobná rovnice je využívána také kodexem norem požární bezpečnosti
staveb (např. ČSN 73 0802 i ČSN 73 0804), kdy lze předpokládanou dobu
evakuace stanovit:
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,

.

.

(9.14)

.

kde

tu je
lu
vu
s
Ku
u

doba pohybu osob objektem (min)
délka únikové cesty (m)
rychlost pohybu osob (m.min-1)
součinitel podmínek evakuace (-)
jednotková kapacita únikového pruhu (os.min-1)
počet únikových pruhů (-)

Předpokládaná doba evakuace tu je doba nezbytná pro evakuaci všech osob
z požárního úseku nebo objektu. Stanovuje se samostatně pro každou
nechráněnou, částečně chráněnou nebo chráněnou únikovou cestu. První člen
určuje dobu pro překonání určité vzdálenosti k východu, druhý člen stanovuje
dobu pro průchod komunikačním uzlem.

Predtečenskij a Milinskij odvodili dobu evakuace pro případ požáru nebo
jiného stavu ohrožení takto:
∑ .
kde

t je
l
v




P
Q

.

∑

(9.15)

.

předpokládaná doba evakuace (min)
délka komunikace (m)
rychlost pohybu proudu osob (m.s-1)
koeficient podmínek pohybu (-)
koeficient podmínek pohybu - fyzický vliv (-)
počet osob (osoby)
propustnost (m2.min-1)
. .

(9.16)

Dp je hustota (-)
v
rychlost pohybu proudu osob (m.min-1)
b
šířka komunikace (m)

kde

První člen sumy vyjadřuje celkový čas pohybu proudu, druhý člen pak
celkový čas zpoždění pohybu.
Pro případy neřízených evakuací v rozsáhlých výškových budovách
administrativního charakteru lze využít následující rovnice:
0,68
kde

p je

0,081.

,

(6.17)

počet osob na metr efektivní šířky schodiště (os.m-1)
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9.10 Evakuační postupy
Evakuace osob může být současná (neřízená) nebo postupná (řízená).
Každá forma evakuace má své přednosti a zápory.

Současná evakuace je jednodušší, klade minimální požadavky na technické
systémy sloužící k evakuaci (postačí jednotná informace vyzývající k evakuaci),
na výcvik personálu a osob v objektu. Z důvodu kumulace velkého počtu osob
na únikových komunikacích dochází zpravidla k tvorbě front, řada
komunikačních otvorů ústících do schodišť zůstává otevřená, což je příčinou
intenzivnějšího znehodnocení únikových komunikací kouřovými plyny.
Postupná evakuace je zpravidla složitější, klade vyšší nároky na technické
systémy sloužící k evakuaci a na výcvik personálu. Možnost vzniku front
z důvodu kumulace velkého počtu osob je minimalizována a současně
je omezena možnost zakouření únikových cest z důvodu otevření velkého počtu
komunikačních otvorů. Tento typ evakuační procedury může být časově
náročnější než současná evakuace.
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10 Posuzování zranitelnosti území
10.1 Úvod
Hodnocení zranitelnosti kritické infrastruktury a zároveň aktuálním
i módním problémem. Teroristické útoky 11. září 2001, rozsáhlé blackouty
v USA a Kanadě v roce 2003 nebo hurikán Katrina v New Orleans v roce 2005
jasně ukázaly, že moderní společnost, byť je vybavena moderními
komunikačními systémy, počítači a vysoce sofistikovanými technologiemi je
překvapivě zranitelná širokou škálou útoků nebo nepříznivého působení
přírodních sil.
Vyřazení nebo selhání kritické infrastruktury je přitom z dnešního pohledu
pravděpodobně nejhorší scénář, který si lze reálně představit. Vyřazení kritické
infrastruktury (KI) totiž na postiženém území způsobí nedostupnost životně
důležité komodity nebo služby, ale může také podkopat základní společenskou
dohodu mezi státem, reprezentovaným místní samosprávou, a obyvateli, která je
nutná pro zdolání takových extrémních událostí. Následky takového výpadku se
navíc mohou v čase zhoršovat s kaskádním selháváním další související
infrastruktury.
Případy selhání KI navíc ukázaly, že lidstvo v současnosti nedisponuje
nástroji a metodami, kterými bychom byli schopni identifikovat v plném
rozsahu propojených infrastruktur zranitelná místa a následně kvantifikovali
(opět v plném rozsahu) následky, jaké by vyřazení takových zranitelných prvků
mělo pro území, na kterém se nachází.
Problémem je zejména to, že pro řešení těchto problémů je nutné zásadně
změnit paradigmata posuzování rizik, která byla v platnosti po desítky let,
a vyvinout a verifikovat paradigmata nová, která budou aplikovatelná i na
rozsáhlejší územní celky anebo infrastruktury.
Nevyhovující je v současnosti především posuzování rizika striktně
ve smyslu hrozba – následek, přičemž následkem rozumíme především
materiální škody, popřípadě vliv na obyvatelstvo, jako jsou ztráty na životech,
zranění, počty evakuovaných. Mimořádné události velkého rozsahu působí
mnohem šířeji, protože mají potenciál ovlivnit způsob fungování území na celá
léta dopředu, dlouhodobě měnit kvalitu života obyvatel, působit na životní
prostředí, ovlivnit ekonomiku regionu od struktury produkovaných výrobků
a poskytovaných služeb až po změny v cenách nemovitostí způsobené
zakalkulováním „nově“ vnímaných hrozeb působících na území.
Hodnocení území a infrastruktur z pohledu bezpečnosti proto musí probíhat
integrovaně. Z hlediska bezpečnosti území sice můžeme omezit škálu
mimořádných událostí na ty, které jsou svým rozsahem opravdu velké, protože
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pouze ty mají potenciál zasáhnout posuzované území. Přesto škála dopadů je
stále poměrně široká:
1) obyvatelstvo (přímé ohrožení života nebo zdraví, popř. sociální rozměr),
2) škody na majetku,
3) škody na prostředí (environment),
4) dopady na území z hlediska jeho schopnosti se trvale rozvíjet.
10.2 Dopady mimořádných událostí velkého rozsahu
Při studiu dopadů mimořádných událostí (MU) velkého rozsahu na území
zjišťujeme, že MU narušuje krátkodobě nebo dlouhodobě životně důležitou
infrastrukturu zajišťující běžný život obyvatelstva na daném území. Zkoumání
charakteristik infrastruktur a způsobu jejich fungování, pokud jsou vystaveny
negativním vlivům působení MU, musí být základním krokem výzkumu, stejně
jako způsob, jakým tyto změněné charakteristiky fungování infrastruktury
budou propagovat do fungování území jako celku.
Území, obyvatelstvo i infrastrukturu je proto potřeba chápat jako vzájemně
provázané prvky systému. Předmětem zkoumání pak bude tento komplexní
systém jako celek. Hovoříme zde o odolnosti systému a destrukci systému.
Způsob, jakým bude takový systém reagovat, pak bude odvoditelný z jeho
odolnosti vůči působení vlivů mimořádných událostí. Budeme-li hodnotit
odolnostní potenciál (Xo) k destrukčnímu potenciálu (Xd), získáme potenciál
ohrožení (pr). Obecně lze potenciál ohrožení vyjádřit takto:

pr 

Xd
Xo

(10.1)

Kde: pr - potenciál ohrožení,
Xo – odolnostní potenciál,
Xd – destrukční potenciál.
Systém může reagovat jedním ze čtyř způsobů:
1) systém nereaguje (narušení činnosti je pod rozlišovací schopností
když Xd << Xo
systému.), tento stav lze popsat také takto: 0 < pr < 1
nebo Xd < Xo,
2) systém reaguje, ale po odeznění mimořádné události se postupně vrací do
původního rovnovážného stavu, zde platí stejný zápis: 0 < pr < 1 když Xd
<< Xo nebo Xd < Xo,
3) systém reaguje, ale po odeznění se vrací, může vrátit do nového
(změněného) rovnovážného stavu, pak platí: Xd > Xo
, pak pr > 1,
4) systém se nevrací do žádného stabilního stavu – systém je zničen: Xd >> Xo
pak pr >> 1.
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Graficky můžeme vývoj stabilizace systému znázornit podobně jako
na obr. 1, pokud intenzita mimořádné události přesáhne určitý práh, pak systém
reaguje. Po odeznění mimořádné události dochází k opětovné postupné
stabilizaci systému na původní stabilní hladině.
Teoretickou reakci z obr. 1 můžeme ověřit na průběhu skutečné mimořádné
události, např. hurikánu Katrina a jeho působení na město New Orleans.
Koncem srpna 2005 zasáhl hurikán Katrina New Orleans a způsobil protržení
hrází s následným zatopením prakticky celého města. V důsledku zatopení
musely být podstatné části města evakuovány (viz obr. 2). Evakuováno bylo
tehdy přibližně 350 000 lidí [1]. S tím, jak postupovaly práce na obnově New
Orleans, se do města postupně vraceli obyvatelé a stěhovali se do něj obyvatelé
noví. Graf na obr. 2 je přitom potřeba vnímat spíše jako diskrétní body – spojení
diskrétních bodů počtu obyvatel v jednotlivých letech si klade za cíl spíše
demonstrovat trendy ve vývoji počtu obyvatel.
Logicky si všechny prvky infrastruktury z hlediska významnosti pro
zachování funkčnosti území nebudou rovny. Horší důsledky bude mít třeba
vyřazení (přerušení) jediné silnice spojující danou obec s okolím, v důsledku
čehož se významně omezí zásobování postiženého území, než vyřazení sítě
prodejen, které umožňují distribuci těchto zásob obyvatelstvu. Při úvahách o
fungování infrastruktur na úrovni státu se hovoří často o tzv. kritické
infrastruktuře.
Je očividné, že vzhledem k požadavkům definice na prvek kritické
infrastruktury a lokálního pojetí mimořádných událostí, jako je např. povodeň,
infrastrukturu z pohledu legislativy není možné považovat za kritickou. Škody
způsobené povodněmi sice mohou přesáhnout mezní hodnotu 0,5 % HDP
(minimálně v úhrnu za rok), což činí přibližně 18,3 mld. Kč. HDP v roce 2010
činilo 3 667,6 mld. Kč [2]. Škody jsou však způsobeny velkým množstvím
relativně malých narušení infrastruktury, pouze s omezeným dopadem na
obyvatelstvo. Pro úplnost uvádím ještě přehled škod z povodní v průběhu
posledních let, viz tab. 10.1
Procentní hodnoty míry inflace v jednotlivých letech jsou znázorněny v tab.
10.2.
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Obr. 10.1 – Reakce systému na mimořádnou událost (Zdroj: DeBruijn [3])

Obr. 10.2 – Vývoj počtu obyvatel New Orleans 2005 – 2009, skutečný
vývoj (Zdroj: data Fussel et al. [1])
Pro systémy územně důležité infrastruktury je nutné požadovat co možná
nejvyšší stabilitu i odolnost systémů. Stabilita i odolnost systémů infrastruktur
také bude přímo závislá na způsobu, jakým budou provozovány, udržovány
a rozvíjeny. Zatímco typologicky mimořádné události zůstanou v průběhu času
134

stejné nebo podobné – přírodní (povodeň, orkán, …), antropogenní (chyba
lidského činitele, nehoda, sabotáž, teroristický útok, …) reakce systému na ně se
může výrazně lišit.
Tab. 10.1 – Přehled škod z významných povodní v letech 1997 – 2010
Povodňová
situace
[rok]

Povodňové
škody
[mld. Kč]

Ztráty
na
životech

V cenách
roku 2010
[mld. Kč]

% HDP
daného
roku

výše HDP

1997
1998
2000
2001
2002
2006
2009
2010
celkem

62,6
1,8
3,8
1
75,1
6,2
8,5
15
174

60
10
2
0
16
9
15
6
118

94,3
2,5
4,9
1,2
90,4
6,9
8,6
15
224

3,3
0,1
0,2
0,0
2,9
0,2
0,2
0,4

1884,9
2061,6
2269,7
2448,9
2567,5
3352,6
3739,2
3775,2

[mld. Kč]

(Zdroj: data škody Punčochář [20], data vývoj HDP ČSÚ [4])
Tab. 10.2 – Vývoj míry inflace v ČR v letech 1998 – 2010
1998 1999 2000 2001 2002 2003
10,7

2,1

3,9

4,7

1,8

0,1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2,8

1,9

2,5

2,8

6,3

1

1,5

(Zdroj: data inflace ČSÚ [5])
Udržitelný rozvoj se obvykle chápe (viz např. [6]) jako vzájemné působení
tří aspektů rozvoje, které jsou používány ve vzájemné harmonii. Těmito aspekty
jsou aspekty:
1) ekonomické,
2) sociální a
3) environmentální.
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Pokud budeme chápat kritickou infrastrukturu jako základ, na kterém je
postaveno fungování a rozvoj celé lidské společnosti, pak jakékoliv
pozorovatelné narušení funkčnosti této infrastruktury se musí projevit právě
v těchto třech výše vyjmenovaných a vzájemně propojených aspektech.
Z hlediska schopností ohodnotit pomocí různých metrik popřípadě indikátorů
dopady takových událostí jsme schopni v současnosti pokrýt především
sociálně-ekonomickou oblast. Je možno vyjmenovat celou řadu různých
indikátorů, které k tomuto účelu lze použít, ve kterých by se vliv narušení
funkčnosti mohl projevit:
 míra nezaměstnanosti, průměrný věk dožití, počty narozených/zemřelých,
průměrná mzda, počet obyvatel, vývoj migrace v regionu …,
 investice a náklady na udržení ochranných opatření, zisk, uchráněné hodnoty
…,
 apod.

De Bruijn [3] navrhuje matematické vyjádření dopadu pro povodně,
viz rovnice (10.2).
1

R   P  D( P) dP

(10.2)

0

Kde:

R
průměrný roční dopad (v USD/rok či počet obětí za rok),
D(P) dopad povodně odpovídající určité pravděpodobnosti (opět
v USD nebo počet obětí za rok),
P
roční pravděpodobnost povodně daného rozsahu
(vyjádřeného škodami).

Tento pohled odpovídá obvyklému pojetí rizika. Khatibi et al. [7] chápe
riziko trochu jinak, viz výraz (10.3). Khatibi své úvahy opět směřuje k rizikům
povodní.

R souvisí
Kde:

s

  P , P , P , P , P , P 
1

2

3

R

4

5

6

(10.3)

celkové riziko
 P1 optimální rozměr ošetřený sadou konečných opatření
(hráze, …),
P2
rozměr ošetřený kontrolou vývoje,
P3
rozměr ošetřený údržbou,
P4
rozměr ošetřený předpověďmi povodní a systémem
vyrozumění a varování,
P5
rozměr ošetřený sadou dočasných (nouzových) opatření,
P6
rozměr, který nemůže být ošetřen kvůli celkovým
nejistotám.
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Parametry P1 – P5 výrazu (3) odpovídají aktivním opatřením, která jsme
schopni učinit ve smyslu minimalizace rizika povodně. Parametr P6 představuje
zbytkovou, neodstranitelnou část rizika.
Problémem z hlediska kvantifikace rizika je také nutnost znalosti
pravděpodobnostního rozložení škod. Pro případ povodní jsou statistická data,
místně lokalizovaná, dostupná – proto odhady rizika lze provést relativně
přesně. Pro ostatní typy mimořádných událostí (zejména ty související
s podstatným narušením činnosti jednotlivých prvků nebo celých sektorů
kritické infrastruktury) – jsou data dostupná pouze v omezené míře. Místo
statistických údajů z dlouhodobých časových řad se proto pracuje spíše s odhady
spolehlivosti, za určitých mezních situací (projektovaných mimořádných
událostí), které jsou však zatíženy předem nekvantifikovatelnou chybou.
Nejistoty při odhadu rizik tak budou spočívat také v tom, že je velmi
obtížné odhadnout, jaký bude mít vývoj narušený systém vzhledem
k „obranným“ opatřením, která mají minimalizovat škody způsobené
mimořádnou událostí. Problematické je už samotné odhadnutí následku, jaký
bude mít mimořádná událost na posuzovaný systém.
Samotné mimořádné události velkého rozsahu (např. povodně) byly
tradičně chápány (např. [8]), jako izolované děje, které přerušují běžné
fungování v postižené oblasti. Průběh mimořádné události a obnova po ní
z takového pohledu je rozčlenitelná do tří fází:
1) akutní fáze,
2) fáze obnovy a
3) fáze rozvojová.
Moderní pohled taková rozčlenění neprovádí – mimořádné události tak
nepřerušují fungování společnosti, ale stávají se její součástí. Změněné
paradigma mimořádné události umožňuje chápat účinky těchto událostí šířeji
než původní pohled.
Faktory prahu a intenzity reakce, škálovatelnosti a rychlosti obnovy jsou
extrémně důležité z hlediska posuzování odolnosti systémů. Systémy, u kterých
máme vysoké nároky na bezpečnost (např. kritická infrastruktura), by měly být
odolné, tedy měly by mít vysoký práh reakce, relativně mírnou amplitudu reakce
systému, křivka škálovatelnosti škod by měla být také mírná (co možná
nejmenší nárůst škod v souvislosti s nárůstem intenzity mimořádné události)
a rychlost obnovy by měla být co možná největší.
Pokud chceme nějakým způsobem formálně vyčíslit odolnost, je nutné najít
nějaké indikátory, které budou pokrývat výše uvedené aspekty (škody, rychlost
obnovy, …). De Bruijn [3] uvádí např. pro povodně následující členění škod, viz
tab. 10.3.
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Analýza následků přírodních pohrom v minulosti prokázala (viz [9]) také
velmi zajímavý fakt. Většina těchto pohrom sice na jedné straně neměla
dlouhodobý dopad na postiženou komunitu jako celek, ale přesto je zde možné
najít jednotlivce, kterým výrazně zasáhla (negativním způsobem) do života.
Pojetí škod na úrovni jednotlivců je tedy spíše relativní. Nejde přitom pouze
o vnímání výše přímých škod, ale také způsobu, jakým je rozdělována případná
pomoc, a také charakter neformálních sociálních sítí (negarantovaných státem,
jako je rodina, farníci, apod.), které mohou jednotliví postižení využít. Pokud
postižený takové sítě k dispozici nemá nebo byly vlivem mimořádné události
narušeny, bude vnímat působení mimořádné události hůře než postižený, který
je k dispozici má.
Tab. 10.2 – Kategorie negativních dopadů povodně
Kategorie
Primární

Přímé

Měřitelné

Neměřitelné

Ztráta kapitálu (domy,
auta, úroda,…)

Oběti na životech,
ekosystémy, znečištění,
kulturní ztráta
Sociální turbulence,
psychický tlak
Emotivní vnímání škod,
poškození ekosystémů
mimo postižené oblasti

Nepřímé Ztráta ve výrobě, ztráta
příjmů
Sekundární
Ztráta ve výrobě
v regionech nepostižených
povodní, nezaměstnanost,
migrace, inflace
Indukované
Náklady nouzové pomoci
(Zdroj: DeBruijn [3])

Stres z evakuace

Dopady přírodních pohrom (i těmi nepřímými) se zabýval také AlbalaBertrand ve své Politické ekonomii velkých přírodních pohrom [10], ve které
dokazuje, že dlouhodobé dopady přírodních katastrof jsou nesrovnatelně menší
než přímé škody, které tyto katastrofy způsobí.
10.3 Dopady na území
Dopady MU velkého rozsahu do území zkoumal také Albala-Bertrand
[10]. Svá zjištění formuloval na základě studia statistických dat shromážděných
především ze zemí třetího světa, kde lze očekávat dopady na obyvatelstvo
nejvyšší. Následky na obyvatelstvu jsou proto přímo odvoditelné ze stavu
zdravotnictví, sociální úrovně, úrovně záchranných služeb.
Překvapivě podle všeho ani účinky rozsáhlých živelních pohrom
na regionální ekonomiku nemusí mít příliš velký dopad. Vyřazení z provozu
jednoho podniku (ať už dočasné nebo stálé) je totiž částečně pokryto mezisklady
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a také vysoce konkurenčním prostředím. Zranitelné však mohou být specifické
obory, kde jsou omezené kapacity dodávek. Výpadek ve výrobě pak
automaticky vede k nedostatku daného produktu. Takové druhy provozů však
budou činit pouze velmi malou část ekonomiky.
Takové závěry podporují i empirické studie. Například Webb a kolektiv
[11] v roce 2000 publikoval dlouhodobou studii vlivu povodní z roku 1993
v povodí řeky Mississippi: 18 % podniků si vedlo lépe, 12 % hůře a 70 % stejně.
Byly však pozorovány rozdíly ve velikostech podniků a jejich schopnosti
se zotavit – větší podniky vykazovaly výrazně lepší schopnosti zotavení než
podniky malé.

Zhang a kol. ve své studii z roku 2007 [12] vytvářejí obecný rámec pro
posuzování vlivů přírodních pohrom na fungování odběratelsko dodavatelských
řetězců – viz obr. 3.
platby

dodavatelé

příjem

obch. společnosti
kapitál
pracovní síla

materiál a infrastruktura

zákazníci

výrobky a služby

Obr. 10.3 – Rámec odběratelsko-dodavatelského řetězce
(Zdroj: Zhang et al. [12])
Ve studii jsou zmíněny čtyři druhy zranitelností:
1) kapitálu,
2) pracovní síly,
3) dodavatelů a
4) zákazníků.
Zranitelné kapitálově jsou především takové organizace, které udržují
převážnou část kapitálu ve formě majetku s nízkou likviditou. Tento majetek
totiž je buďto obtížně přesunovatelný (inventář, materiál, polotovary, výrobky)
nebo jej není možné přesunout vůbec (budovy, technologie apod.).
Zranitelnost pracovní síly spočívá v možnosti zranění, nemoci nebo
dokonce úmrtí zaměstnanců v důsledku mimořádné události, v každém případě
139

postižení zaměstnanci nemohou nastoupit do práce. Problematická je také
samotná obnova – zaměstnanci z postižených oblastí mohou požadovat pracovní
volno na odstraňování škod, což také naruší schopnost organizace fungovat
standardním způsobem.
Obyvatelé v postižených oblastech také představují kupní sílu. Po
přírodních pohromách se pak mění výrazně sortiment zboží, který obyvatelstvo
nakupuje. Vyžadovány jsou materiály na obnovu a samozřejmě základní
potraviny apod.
Dodavatelé jsou zranitelní především infrastrukturou, kterou potřebují ke
svému provozu – přenosové soustavy, telekomunikační soustavy, dodávky pitné
vody apod.
Na připravenost čelit přírodním pohromám se zaměřil, ve svých
publikacích z roku 1997, Dahlhamer a kol. [13, 14]. Studie [14] byla provedena
v oblastech Shelby Country, Tennessee a Polk Coutry, Iowa. Studie pracovala
s daty ze 1100 podniků. Studie prokázala souvislost mezi připraveností a
zkušeností s mimořádnými událostmi. Organizace se přirozeně připravovaly
lépe na přírodní pohromy, se kterými měly větší zkušenosti (zemětřesení –
Shelby Country a povodně – Polk Country). Přesto studie konstatuje, že celková
připravenost organizací je malá – organizace obvykle realizovaly maximálně 3
„ochranná opatření“ ze 17 možných (ve studii sledovaných). Na druhou stranu
reálnou zkušenost s přírodní pohromou mělo pouze 10 % oslovených podniků.
K realizaci ochranných opatření přistupovaly přitom odpovědněji spíše větší
podniky (na rozdíl od podniků malých). Autoři studie nevyloučili ani souvislost
s finanční situací podniků – větší podniky v dotazníkovém šetření byly na tom
finančně lépe než podniky malé.
Rozdíl byl pozorován také mezi podniky, které majetek vlastnily a těmi,
které jej měly pronajatý nebo na úvěr. Vlastníci majetku jej lépe zabezpečovali.

Lindell [15] se zaměřil na identifikaci souvisejících mimořádných událostí,
zkoumal především možnost úniku nebezpečných látek vlivem zemětřesení.
Dochází k závěru, že v minulosti na území USA k takovým událostem došlo, ale
většinou se nejednalo o události velkého rozsahu. Nicméně Lindell sám
konstatuje, že uvedené údaje jsou nejspíše zatíženy vysokou mírou chyb.
Zdrojem chyb může být nesrovnatelně menší význam případných úniků látek ve
srovnání se škodami způsobenými zemětřeseními, dále oficiální hlášení o úniku
nebezpečných látek musí být také oficiálně zpracována a motivace k tomuto
v průběhu řešení mimořádné události obvykle není, pokud se nejedná o únik,
který by akutně ohrožoval životy lidí.
Je očividné, že podnikům v České republice zemětřesení nehrozí, ale
existuje zde pravděpodobnost, že náš postoj k indukovaným mimořádných
událostem způsobenými jinými mimořádnými událostmi obzvláště velkého
rozsahu může být podobný.
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10.4 Odhad přímých škod
Přímé škody souvisí s charakteristikami mimořádné události a také území,
na které působí. Ministerstvo zemědělství ČR například pro povodně navrhuje
následující povodňové a územní faktory [16].










Povodňové faktory:
hloubka vody,
zvýšení hladiny,
rychlost proudění vody,
doba, po kterou je území zatopeno,
kvalita vod,
usazeniny a naplaveniny,
síla a směr větru,
další meteorologické podmínky.









Územní faktory:
obyvatelstvo,
budovy,
využití území,
možnosti varování a evakuace,
možnosti záchrany,
infrastruktura,
rozloha oblasti.

Pro odhad přímých škod se nejčastěji využívají křivky závislosti mezi
zvoleným povodňovým faktorem a zvoleným typem škod (utonulí, přímé škody
na majetku apod.). Tyto křivky jsou konstruovány na základě empirických údajů
získaných z v minulosti proběhlých povodní. Z povodňových faktorů se
k tomuto účelu nejčastěji používá hloubka vody, a to nepochybně z toho
důvodu, že výšku zatopení je možné jednoduše zjistit i po opadnutí vod.
V ČR experimentovalo s tvorbou závislostí škod na hloubce Povodí
Moravy s. p., např. pro průmysl by tato křivka mohla vypadat jako na obr. 10.4.
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Obr. 10.4 – Křivka závislosti škod na výšce zatopení pro průmysl
(Zdroj: Ministerstvo zemědělství [16])
Ministerstvo zemědělství pro zjednodušení odhadu škod křivky závislostí
normalizovalo do podoby křivek [16] pro:
 zastavěnou plochu (obr. 5),
 zemědělství (obr. 6) a
 průmysl (obr. 7).
Pro aplikaci křivek, je pak pouze nutná klasifikace částí území na jeden
z těchto tří typů a aplikace vzorce (4).
n

S   i ni S i

(10.4)

i 1

Kde: αi
S
ni
Si

kategorie faktoru poškození (0 – 1)
celkové poškození
počet jednotek v kategorii i
maximální poškození na jednotku
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Obr. 10.5 – Závislost poškození budov na výšce zatopení
(Zdroj: Min. zemědělství [16])

Obr. 10.6 – Závislost poškození v zemědělství na výšce zatopení
(Zdroj: Min. zemědělství [16])
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Obr. 10.7 – Závislost poškození v průmyslu na výšce zatopení
(Zdroj: Min. zemědělství [16])
Škody na rok odvozené z vzorce (10.2) lze při přijetí několika
zjednodušujících předpokladů vyjádřit jako plochu lichoběžníku [16], viz vzorec
(10.5).
1
Da  A(1  ln b  ln a)  1 ( Da  A)
b
a
D  Da
A b
ln b  ln a

R

Kde: R
a, b
D

(10.5)

průměrná roční výše škod
spodní (a) a horní (b) doba návratu povodně
škoda odpovídající době návratu a nebo b

Vzorec (10.5) je možno použít za předpokladu, že škody lineárně závisí
na logaritmu doby návratu.
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10.5 Hodnocení neměřitelných škod
Neměřitelnými škodami máme na mysli především dlouhodobé dopady
mimořádné události na zdraví (fyzické), ale také duševní. K neměřitelným
škodám přispívají ztráty osobních věcí, sběratelských předmětů, ale také
domácích zvířat, které samy o sobě nemají velkou finanční hodnotu, ale pro
majitele jsou neocenitelné.
Průkopníkem v této oblasti byl Bennet [17], který se zabýval dopady
povodně v Bristolu z roku 1968 na zdraví jeden rok poté. Zjistil, že počet úmrtí
v zatopených domácnostech stoupl o 50 %, s výrazným nárůstem úmrtí
v důsledku rakoviny. Také se zvýšil počet chirurgických zákroků (53 %) a více
než dvojnásobně se zvýšil příjem do nemocnic. Konstatuje také, že muži se
vypořádávali s důsledky povodně hůře než ženy. Novější studie však přicházejí
s výrazně odlišnými závěry.
Sérii studií zaměřených na následky povodní publikoval např. Tapsell
a kol., o povodních v severovýchodní Anglii 3. – 5. června 2000 [18], Milojevic
a kol. [19] dokonce provedli analýzu dat z celkem 319 povodní v Anglii mezi
léty 1994-2005.

Milojevic [19] se zaměřil na dopady povodní ve smyslu zkrácení života
postižených v oblasti. Porovnává proto počty zemřelých v roce před povodní a
v roce po povodni a dochází ke konzistentnímu výsledku - relativnímu poklesu
počtu zemřelých o 10 %, pro porovnání v oblastech přímo souvisejících se
zasaženými oblastmi (vzdálenost do 5-ti km) byl pozorován relativní pokles
pouze 1 %. Což je odlišný výsledek, než jaký bychom intuitivně očekávali.
Naopak očekávané jsou změny v struktuře příčin úmrtí – narostl počet úmrtí
v důsledku infekce.
Tapsell a kol. provedli výzkum na několika vybraných skupinách
respondentů z postižených oblastí. Výzkum byl prováděn formou volné diskuze,
která následně byla analyzována a byl z ní získán profil náhledu respondentů na
problematiku povodní a jejich řešení před, v průběhu a po povodních. Výzkum
byl přitom zaměřen především na sociálně-zdravotní dopady povodní.
Graficky bychom si mohli představit rámec, ve kterém figuroval Tapsellův
výzkum [18], podobně jako na obr. 10.8.
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Před povodní
 hrozba povodní vnímána jako nevýznamná,
 lidé nepřipraveni vypořádat se s následky povodně,
 většina lidí si myslí, že Environmental Agency měla lépe informovat
o rizicích povodní.

Obr. 10.7 – Rámec Tapsellova výzkumu (Zdroj: Tapsell [18])
V průběhu povodní
 šok z rychlosti a síly přírodních živlů,
 vnímání přímého ohrožení života,
 většina lidí obdržela neformální varování o hrozícím nebezpečí, což jim
umožnilo zachránit nějaké osobní věci,
 určitá pomoc záchranných složek, ale velká část obyvatelstva si musela
pomoci sama,
 kritika oficiálních organizací.
Po povodni
 vnímání rozsáhlých škod na majetku, přičemž jako nejdůležitější byla
vnímána ztráta osobních věcí,
 evakuace byla stresující, navíc v místě bydliště byly obvykle dostupné pouze
omezené kapacity náhradního bydlení,
 lidé, kteří se nevakuovali, se museli přizpůsobit změněným životním
podmínkám,
 v řadě případů nastal problém při poskytování pracovního volna pro obnovu
poničeného majetku,
 pozitivně hodnocena práce dobrovolníků,
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 stavební firmy kritizovány za pomalost, nízkou kvalitu práce, nespolehlivost
a nepříjemný přístup.
Z hlediska dopadů na jednotlivé skupiny obyvatelstva Tapsell konstatuje
významné rozdíly. Dopady postihují hůře ženy než muže, seniory než mladé,
samoživitele než úplné rodiny, chudé než bohaté, chronicky nemocné než
zdravé.
10.6 Index SFVI
Pro hodnocení zranitelnosti území z hlediska takovýchto „neměřitelných“
škod navrhuje Tapsell Sociální index zranitelnosti povodněmi (SFVI – Social
Flood Vulnerability Index). Data pro index musí být dostatečně podrobná ve
smyslu území, ke kterému jsou vztažena. Důvodem je to, že povodně a
mimořádné události dalších druhů jsou přísně vymezeny v prostoru. Data by
proto měla pokrývat ty prostory, které mohou být ohroženy.
Pro pilotní fázi hodnocení podle navrženého indexu Tapsell použil údaje ze
sčítání lidu z roku 1991 provedené MIMAS (Manchester Information and
Associated Services) [20].
Jako základ používá SFVI tzv. Towsendův index, který slouží pro
identifikaci oblastí zatížených větší hmotnou nouzí, tento index pak obohacuje o
několik dalších položek.
Towsendův index – složky
1) Nezaměstnanost – nezaměstnaní ve věku 16+ jako procento ekonomicky
aktivních obyvatel.
2) Přelidněnost – počet domácností s více než jednou osobou na místnost jako
procento všech domácností.
3) Domácnosti bez aut – domácnosti bez aut jako procento všech domácností.
4) Domácnosti nevlastnící své obydlí – počet domácností, které nevlastní byt
nebo dům, ve kterém bydlí, jako procento všech domácností.
Složky indexu SFVI (jako procento všech obyvatel)
1) Dlouhodobě nemocní
2) Samoživitelé
3) Senioři – počet obyvatel ve věku nad 75 let k celkovému počtu obyvatel
Zpracování SFVI se provádí tak, že na jednotlivé položky indexu se
aplikují transformační funkce (viz tab. 8.4), následně se sečtou položky SFVI
a Towsendův indikátor (vynásobený 0,25). V SFVI je tedy význam Towsendowa
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indikátoru uměle snížen na 25 % jeho původní hodnoty. Důvodem je to, aby tato
složka nepřevážila ostatní složky SFVI indexu.
Tab. 10.2 – Transformační funkce pro index SFVI
Položka indexu

Transformační funkce

Samoživitelé

ln( x  1)

Obyvatelé ve věku 75+

ln( x  1)

Dlouhodobě nemocní

x

Domácnosti nevlastnící své obydlí

x

Nezaměstnanost

ln( x  1)

Domácnosti bez aut
Přelidněnost

x

ln( x  1)

(Zdroj: Tapsell et. al. [18])
10.7 Aplikace indexu SFVI do podmínek ČR
Převod indexu SFVI do podmínek ČR je v zásadě možný, ale indexace
území vzhledem k odlišnému způsobu shromažďování údajů není úplně snadná.
Podívejme se na jednotlivé položky a zdroje dat, která lze ke zjištění použít.
Towsendův index
Nezaměstnanost – statistické údaje je možno získat ze statistik úřadů práce.
Ty informace získávají z formuláře žádosti o zařazení do evidence zájemců o
zaměstnání [21]. Ten rozlišuje adresu bydliště (ve smyslu místa trvalého pobytu)
a doručovací adresu. Bohužel ani jedna z těchto adres nemusí ukazovat na
skutečné místo pobytu daného člověka.
Vhodnější k tomuto účelu je použití dat ze sčítání lidu, domů a bytů, kde je
sledována ekonomická aktivita obyvatelstva v místě jejich skutečného pobytu.
Údaje ze sčítání lidu také nejsou zcela bezproblémové. Sčítání lidu probíhá v
ČR 1x za deset let, údaje ke konci tohoto období tedy nemusí plně odpovídat
skutečnosti. Dalším problémem je také fakt, že ne ve všech případech je údaj o
ekonomické aktivitě zjistitelný. Např. pouze ve městě Olomouc5 [22] nebyl
tento údaj zjištěn u 881 obyvatel z 102 607, což činí 0,86 %.
Přestože data ze sčítání lidu jsou nepřesná, jedná se o zdroj dat, který je
zatížen nejmenším počtem systematických chyb, např. podle vyjádření
Stanislava Drápala [23], místopředsedy ČSÚ pro ČRo1 – Radiožurnál mají
5

Město Olomouc bylo vybráno náhodně.
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řádově desítky tisíc lidí trvalé bydliště na obecních, městských popř. obvodních
úřadech. A to nepokrývá všechny situace, kdy se daný člověk nevyskytuje na
adrese trvalého bydliště. Problémy bychom mohli nalézt také ve způsobu měření
nezaměstnanosti a dalších statistických indikátorů.
Podobnou cestu zvolil také ve své pilotní studii Tapsell [18].
Použití indexu
V případě, že by se podařilo vyřešit problémy se zpracováním vstupních
údajů pro výpočet indexu, bylo by možné klasifikovat území z hlediska sociální
zranitelnosti. Indexové metody obecně jsou velmi dobře použitelné s GIS
systémy a index SFVI není výjimkou.
Vrstva území klasifikovaného pomocí SFVI indexu by pak mohla být
vhodně kombinována s existujícími vrstvami záplavových území pro zjištění
zranitelných míst. Takový údaj by mohl posloužit při dlouhodobém plánování
rozvoje území s cílem zranitelnost minimalizovat.
Z hlediska represe při operativním ohrožení zranitelného místa, např.
povodní, by takto vytipovaná místa měla být přednostně informována tak, aby
její obyvatelé měli co možná největší množství času pro přijetí opatření
vedoucích k minimalizaci škod.
Pro operativní zjišťování takových lze použít i modelovací nástroje jako je
FLOREON+ [24]. Vzhledem k tomu že FLOREON je také založen na GIS, lze
SFVI jednoduše integrovat a zjistit tak, zda predikované rozlivy budou
zasahovat oblasti označené jako zranitelné indexem SFVI.
Index lze také vhodně kombinovat s dalšími metodami pokrývající odlišné
oblasti posuzování území např. z hlediska vlivu územního rozvoje, viz Řehák
[25].
Obdobně pak také můžeme hodnotit dislokaci sil a prostředků základních
složek integrovaného záchranného systému a jejich dostupnost v reálném čase
hrozící, či probíhající mimořádné události.
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