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Abstract 

This report describes changed conditions of the course of fire at activation of selected 
fire safety devices, which particularly include devices for smoke and heat removal and fixed 
extinguishing devices. Particular attention is paid to the fire development stage. In principle, 
changes are described in the form of simple equations and represented graphically. The study 
elaborated with the use of the CFAST fire zone model demonstrates how the selected 
characteristics describing the course of fire are influenced if the specified devices are activated.  
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Úvod 
 
Průběh požáru byl v minulosti i v současné době předmětem zájmu odborníků 

zabývajících se požární ochranou. Popisu jednotlivých fází požáru se věnuje řada literárních 
zdrojů. V některých případech se jednoduchý popis průběhu požáru jeví jako nedostatečný a na 
významu nabývá podrobnější hodnocení jednotlivých fází požárů a jejich parametrů. 
Charakteristickým příkladem pro využití detailnějšího popisu průběhu požáru jsou požárně 
inženýrské aplikace [1]. 

Průběh požáru a tím také jeho fáze jsou ovlivněny mnoha vlivy. Jedním z vlivů je 
rovněž uvedení některých požárně bezpečnostních zařízení do činnosti. Mezi tato zařízení patří 
zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) a stabilní hasicí zařízení (SHZ), která při své aktivaci 
průběh požáru významně ovlivňují. Pozornost je nutné věnovat rovněž zařízení elektrické 
požární signalizace (EPS).  

Popisovaná zařízení bývají rovněž označována jako tzv. aktivní požárně bezpečnostní 
zařízení, od kterých se očekává zpravidla samočinné uvedení do činnosti na základě zvolených 
parametrů, automatické provedení určitých úkonů a vytvoření podmínek pro omezení rozvoje 
požáru, zajištění bezpečnosti osob, podmínek pro zásah jednotek požární ochrany atd. [2], [3] 

 
 

Průběh požáru bez činnosti aktivních požárně bezpečnostních zařízení 
 
Průběh požáru lze zpravidla popsat následujícími fázemi: 

• počáteční fáze, 
• fáze rozvoje požáru, 
• fáze plně rozvinutého požáru, 
• fáze dohořívání.  
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Při idealizovaném popisu průběhu požáru je zpravidla počáteční fáze a fáze rozvoje 
požáru slučována a označována souhrnně jako fáze rozvoje požáru.  

Na obrázku 1 je schematicky znázorněn průběh požáru.  
 

 
Obr. 1 

Průběh a jednotlivé fáze požáru [4] 
 
 

Fáze požáru při uvedení aktivních požárně bezpečnostních zařízení do činnosti 
 
Fáze požáru při uvedení EPS, SHZ nebo ZOKT do činnosti je možné rozdělit do tří 

následujících časových intervalů: 
• fáze volného rozvoje požáru jako dobu od vzniku požáru do aktivace zařízení                         

〈0 – taktivace〉, 
• fáze rozvinutého nebo rovnoměrného požáru jako dobu od aktivace zařízení  

do zahájení zásahu jednotky požární ochrany (JPO) nebo vyhoření 70 % materiálů [5] 
〈taktivace – tzásah〉, 

• fáze dohořívání nebo ochlazování požáru jako dobu od zahájení zásahu jednotky požární 
ochrany nebo vyhoření 70 % materiálů do doby uhašení 〈tzásah – tuhašení〉. [1] 

Fázi volného rozvoje požáru do doby aktivace požárně bezpečnostního zařízení 
v časovém intervalu 〈0 – taktivace〉 lze popsat např. rovnicí „t-kvadratického požáru“1 [5], [6]: 

 

  
 (1) 
 
 

kde   tepelný tok uvolněný ve fázi rozvoje požáru (kW) 
 referenční rychlost uvolňování tepla (kW) 
 čas od iniciace požáru (s) 
 doba potřebná pro dosažení referenční rychlosti (s) 
 koeficient rozvoje požáru (kW.s-2) 
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Fázi rozvinutého nebo rovnoměrného požáru do zahájení zásahu jednotky požární 
ochrany nebo vyhoření 70 % materiálů v časovém intervalu 〈taktivace – tzásah〉 lze popsat 
následující závislostí: 

 

  
  
 (2) 
 
 
 

kde  tepelný tok ve fázi rozvinutého nebo rovnoměrného rozvoje požáru (kW) 
 maximální tepelný tok při uvedení EPS do činnosti (kW) 
 maximální tepelný tok při uvedení SHZ do činnosti (kW) 
 maximální tepelný tok při uvedení ZOKT do činnosti (kW) 
 

Fáze dohořívání nebo ochlazování požáru bude popsána u jednotlivých zařízení.  
 
 

Průběh požáru při činnosti elektrické požární signalizace 
 
Při aktivaci EPS dochází k předání informace o požáru na místo s trvalou přítomností 

osob, které následně informují o požáru jednotku požární ochrany, nebo přímo jednotce požární 
ochrany. Současně jsou do činnosti uvedena ovládaná a doplňující zařízení. 

Důsledkem činnosti EPS je zkrácení doby do zahájení zásahu jednotky požární 
ochrany a tím také doby volného rozvoje požáru nebo doby rozvinutého požáru. Současně může 
být zkrácená doba ochlazování požáru.  

Ovlivnění průběhu požáru v uzavřeném prostoru činností EPS je znázorněno na 
obrázku 2. 

 

 
Obr. 2 

Ovlivnění průběhu požáru činností EPS [2] 
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Fázi ochlazování požáru do doby jeho uhašení jednotkou požární ochrany v časovém 
intervalu 〈tzásah – tuhašení〉 lze popsat rovnicí [2], [3]: 

 

 
 (3) 
 
 

kde  tepelný tok ve fázi dohořívání nebo ochlazování požáru (kW) 
 maximální tepelný tok při uvedení EPS do činnosti (kW) 
 čas uhašení požáru (s) 
 čas zahájení hasebních prací JPO (s) 
 čas od iniciace požáru (s) 
 
 

Průběh požáru při působení stabilního hasicího zařízení 
 
Po aktivaci SHZ dochází zpravidla k významné redukci uvolňovaného tepla vyvíjeného 

požárem a k omezení jeho dalšího rozvoje. V některých případech SHZ požár uhasí i bez 
následného zásahu jednotky požární ochrany. Současně je uvedení zařízení do činnosti 
signalizováno na místo s trvalou přítomností osob, které následně informují o požáru jednotku 
požární ochrany.  

Důsledkem činnosti SHZ je významné omezení doby volného rozvoje požáru a doby 
ochlazování požáru. Fáze plně rozvinutého požáru se nepředpokládá.  

Ovlivnění průběhu požáru v uzavřeném prostoru činností SHZ je znázorněno na 
obrázku 3.  

 

 
Obr. 3 

Ovlivnění průběhu požáru činností SHZ [2] 
 
Fázi ochlazování požáru do doby jeho uhašení jednotkou požární ochrany v časovém 

intervalu 〈tzásah – tuhašení〉 lze popsat rovnicí [2][2],[3]: 
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 (4) 
 
 
 

kde  tepelný tok ve fázi dohořívání nebo ochlazování požáru (kW) 
 maximální tepelný tok při uvedení SHZ do činnosti (kW) 
 čas uhašení požáru (s) 
 čas zahájení hasebních prací JPO (s) 
 čas od iniciace požáru (s) 
 
 

Průběh požáru při působení zařízení pro odvod kouře a tepla 
 
Při aktivaci ZOKT dochází ke zvýšení výměny plynů v hořícím prostoru. Současně je 

uvedení zařízení do činnosti signalizováno na místo s trvalou přítomností osob, které následně 
informují o požáru jednotku požární ochrany.  

Důsledkem zvýšené výměny plynů je zvýšení rychlosti odhořívání materiálů řízené 
větráním ve fázi plně rozvinutého požáru a tím může dojít k dosažení vyšší hodnoty 
uvolňovaného tepelného toku. Ve fázi volného rozvoje požáru a dohořívání nemá zvýšená 
výměna plynů v hořícím prostoru na rychlost odhořívání látek zpravidla význam (rychlost 
odhořívání je zpravidla řízená rychlostí odhořívání materiálů a zvýšený přísun oxidantu ji 
neovlivní).   

Důsledkem signalizace uvedení ZOKT do činnosti je zkrácení doby do zahájení zásahu 
jednotkou požární ochrany a tím také doby volného rozvoje požáru nebo doby rozvinutého 
požáru.  

Ovlivnění průběhu požáru v uzavřeném prostoru činností ZOKT je znázorněno na 
obrázku 4. 

 

 
Obr. 4 

Ovlivnění průběhu požáru činností ZOKT [2] 
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Fázi ochlazování požáru do doby jeho uhašení jednotkou požární ochrany v časovém 
intervalu 〈tzásah – tuhašení〉 lze popsat rovnicí [2], [3]: 

 

 
 (5) 
 
 

kde  tepelný tok ve fázi dohořívání nebo ochlazování požáru (kW) 
 maximální tepelný tok při uvedení ZOKT do činnosti (kW) 
 čas uhašení požáru (s) 
 čas zahájení hasebních prací JPO (s) 
 čas od iniciace požáru (s) 
 
 

Znázornění změny průběhu požáru při činnosti ZOKT a SHZ studií požárním modelem 
 
Změnu průběhu požáru při uvedení ZOKT a SHZ do činnosti je možné demonstrovat 

formou následující studie. Požár byl simulován v jednopodlažním objektu o geometrických 
rozměrech 40/20/7 m. Ohnisko požáru bylo situováno na podlaze ve středu objektu. Požár byl 
simulován ve fázi rozvoje tzv. „t-kvadratickým požárem“ charakterizovaným parametrem 
rozvoje požáru tg (dobou pro dosažení referenční rychlosti2) 300 s a maximální rychlostí 
uvolňování tepla RHRf 500 kW.m-2. 

Rozvoj požáru byl hodnocen ve třech variantách: 
• bez činnosti ZOKT a SHZ, 
• při uvedení ZOKT do činnosti,  
• při uvedení SHZ do činnosti.  

Srovnáváno bylo hmotnostní množství kouře, pokles vrstvy kouře, teplota horní vrstvy 
plynů a teplota dolní vrstvy plynů v prostoru. Plnou čárou je znázorněn průběh požáru bez vlivu 
požárně bezpečnostních zařízení, čárkovaně při působení ZOKT a tečkovaně při působení  SHZ 
(vliv zařízení byl hodnocen jednotlivě). 

ZOKT bylo navrženo jako přirozené podle principů [7]. Vliv SHZ byl simulován 
jednou sprinklerovou hlavicí o standardních parametrech3 umístěnou nad ohniskem požáru ve 
výšce stropu. Při studii byl využit zónový model požáru CFAST4 [8]. 

Výsledky studie jsou znázorněny na obrázcích 5 a 6. 
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Obr. 5 
Hmotnostní množství kouře a pokles vrstvy kouře bez/s vlivem ZOKT a SHZ 

 

 
 

Obr. 6 
Teplota horní a dolní vrstvy plynů bez/s vlivem ZOKT a SHZ 
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Diskuze k výsledkům 
 
Průběhy požáru znázorněné na obrázcích 1 až 4 je nutné považovat pouze 

za orientační. V reálných situacích bude docházet k řadě různých modifikací. Rovněž rovnice 
popisující jednotlivé fáze požáru je nutné v tomto kontextu vnímat s určitým nadhledem. 
Uvedené obrázky a rovnice ovšem v principu popisují jednotlivé fáze požáru při aktivaci 
požárně bezpečnostních zařízení poměrně výstižně.    

Z výsledků prezentované studie vyplývá změna všech sledovaných parametrů při 
uvedení ZOKT nebo SHZ do činnosti.  

Hmotnostní množství vznikajícího kouře je pozitivně ovlivněno SHZ. Při jeho 
působení dochází ke snížení hmotnostního množství vznikajícího kouře. Při působení ZOKT 
dochází opačně k nárůstu množství vznikajícího kouře. Kouř je však odváděn mimo hořící 
prostor a negativní význam tohoto jevu je diskutabilní.  

Pokles vrstvy kouře v prostoru je významně pozitivně ovlivněn ZOKT. Z důvodu 
odvodu kouře je zachována větší výška nezakouřeného prostoru. SHZ rovněž pokles vrstvy 
kouře zpomaluje. Ve sledovaném časovém intervalu však nijak zásadně.  

Teploty horní i dolní vrstvy plynů jsou významně ovlivněny působením ZOKT i SHZ. 
Teplota horní vrstvy plynů je v závěru sledovaného intervalu ovlivňována více SHZ než ZOKT, 
což je způsobeno významnou redukcí uvolňovaného tepla při působení SHZ. 

Je nezbytné uvést, že prezentované výsledky odpovídají vstupním předpokladům 
studie a výpočetním principům použitého požárního modelu a nelze je aplikovat obecně 
pro všechny situace. Zcela zřetelně však prezentují souvislost mezi změnou podmínek 
v prostoru, kde dochází k rozvoji požáru, a činností uvedených požárně bezpečnostních 
zařízení. 

 
 

Závěr 
 
Při stanovení podrobnější charakteristiky průběhu požáru a jeho jednotlivých fází je 

nezbytné zohlednit uvedení zařízení elektrické požární signalizace, zařízení pro odvod kouře a 
tepla a stabilního hasicího zařízení do činnosti. Předmětem zájmu bude zpravidla doba uvedení 
popisovaných zařízení do činnosti a změna charakteristik, která jejich aktivaci provází. Ve 
většině případů půjde o změny mající na průběh požáru zásadní význam.  

 
 

Poděkování 
Tento příspěvek vznikl za podpory projektu Ministerstva vnitra ČR č. VG 20122014074 
“Specifické posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti s využitím postupů 
požárního inženýrství“. 

 
 

Legenda symbolů 
 
Jednotka Rozměr Popis 

kW.m-2 maximální rychlost uvolňování tepla 
kW maximální tepelný tok při uvedení EPS do činnosti 
kW maximální tepelný tok při požáru řízeném palivem 
kW maximální tepelný tok při uvedení SHZ do činnosti 

8 



BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1/2015 

kW maximální tepelný tok při požáru řízeném odvětráním 
kW maximální tepelný tok při uvedení ZOKT do činnosti 
kW referenční rychlost uvolňování tepla (1000 kW) 
kW tepelný tok uvolněný ve fázi rozvoje požáru 
kW tepelný tok ve fázi rozvinutého nebo rovnoměrného rozvoje 

požáru 
kW tepelný tok ve fázi dohořívání nebo ochlazování požáru 
s čas od iniciace požáru 
s čas uvedení zařízení do činnosti 
s doba potřebná pro dosažení referenční rychlosti (1 MW) 
s čas uhašení požáru 
s čas zahájení hasebních prací JPO 
kW.s-2 koeficient rozvoje požáru 

 
 
POZNÁMKY: 
 
 
1 Rozvoj požáru lze zjednodušeně charakterizovat křivkou, kde rychlost uvolňování tepla je úměrná druhé 

mocnině času. 
2 Doba dosažení výkonu požáru 1 MW. 
3 Index rychlosti reakce RTI 100 (m.s)1/2, intenzita dodávky vody 7.10-5 m.s-1, aktivační teplota 68 °C. 
4 CFAST (Consolidated Model of Fire and Smoke Transport) v. 6.2.0.291 je zónovým  modelem požáru, 

který byl vyvinut National Institute of Standards and Technology (NIST). 
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