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ABSTRAKT 
Požiar je možné určiť ako jeden z prípadov horenia, kde pre úspešné stanovenie jeho príčin sú 

potrebné znalosti o procesoch horenia a faktoroch, ktoré ho ovplyvňujú. Rôznorodé a zložité javy 

sprevádzajúce horenie, konkrétne detaily  horenia, ktoré prebiehajú pri požiaroch sa v mnohých 

prípadoch stávajú predmetom skúmania a diskusie. Rozpory vznikajú najčastejšie medzi 

vyšetrovateľom a technickým expertom pri hodnotení verzií o ohnisku požiaru a o možných príčinách 

vzniku požiaru. Výsledky expertíznych posudkov vplývajú na stanovisko a výsledok vyšetrovania. 

Z tohto dôvodu, práve expert musí brať do úvahy v priebehu vyšetrovania zvláštnosti horenia 

obsiahnuté ako základ záveru expertízy. Znalosť podmienok pre vznik požiaru,  základné 

vlastnosti, požiarnotechnické charakteristiky materiálov ako aj faktory ovplyvňujúce charakter sú 

nevyhnuté v procese zisťovania príčin vzniku požiarov. S týmito skutočnosťami sa stretávajú 

vyšetrovatelia, experti a pracovníci požiarnej ochrany. 
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ABSTRACT 
Fire can be identified as one of the cases of burning, where knowledge on burning processes and 

influencing factors Is necessary to successfully determine its causes. The diverse and complex 

phenomena accompanying combustion, in particular the details of combustion occurring in fires, are 

in many cases subject to investigation and discussion. Discrepanciesarise most often between the 

investigator and the technical expert when evaluating versions of the fire focal point and the possible 

causes of a fire. There sults of the expert opinion saffect the opinion and the outcome of the 

investigation. Forth is reason, it is the expert who has to take into account during the investigation the 

specificities of the combustion contained as a basis for the conclusion of the expert's report. 

Knowledge of fire conditions, basic properties, fire-technical characteristics of materials as well as 

factor saffecting character are essential in the process of determining the causes of fires. 

Investigators, experts and fire protection officers are confronted with this. 
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Úvod 
 

Priebeh požiaru je ovplyvňovaný rôznymi faktormi a tak ako sa líši priebeh požiaru v 
uzatvorenom priestore od priebehu požiaru na voľnom priestranstve tak isto sú odlišné aj faktory, 
ktoré ovplyvňujú priebeh, rast či klesanie teploty. Rozvoj požiaru je pojem, pod ktorým rozumieme 
postupný rast, vývoj požiaru. V rámci celkového vývoja požiaru je aj ovplyvňovaná teplota pri požiari. 
Môžeme teda uvažovať, že parametre, ktoré ovplyvňujú rozvoj vnútorného požiaru majú aj priamy 
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vplyv na vývoj teplôt. Budeme teda vychádzať z faktorov, ktoré ovplyvňujú rozvoj požiaru. Poznáme 
päť základných faktorov, ktoré ovplyvňujú rozvoj vnútorného požiaru a teda aj teploty. Sú to:  

 
• iniciačný zdroj,  
• palivo,  
• ventilačné otvory,  
• materiál ohraničujúci priestor 
• geometria priestoru.  

 
Vývoj požiaru je teda ovplyvnený predovšetkým množstvom horľavého materiálu a jeho 

usporiadania v miestnosti zasiahnutom požiarom. Vzájomné interakcie týchto faktorov sú schematicky 
znázornené na obrázku 1. Prívod kyslíka je ďalším rozhodujúcim faktorom, v prípade že priestor, kde 
je horenie začína je uzavretý, intenzita horenia sa postupne bude znižovať, čo znamená, že teplota 
dymovej vrstvy v priestore klesne. 

 
Obr. 1Schéma interakcií medzi jednotlivými faktormi rozvoja požiaru 

 
Požiar je fyzikálno – chemický fenomén s interaktívnou povahou. Požiar nezáleží len na 

požiarnom zaťažení ale taktiež na rozmeroch a geometrii objektu, stupňa odizolovania a ventilačných 
podmienkach. Tento článok sa bude bližšie venovať problematike, ktorá je spojená práve s jedným z 
menovaným faktorom a tým je geometria priestoru. 
 
Geometria priestoru 
 

Horúca vrstva dymu a horné ohraničujúce plochy uzavretého priestoru budú vyžarovať 
smerom k horiacemu palivu a zvyšovať tým rýchlosť nárastu požiaru. Iné horľavé premety v 
miestnosti sa taktiež zohrievajú. Teplota a hrúbka horúcej vrstvy a teplota hornej ohraničujúcej plochy 
ma značný vplyv na rast požiaru. Horiace palivo v malej miestnosti spôsobí relatívne vysoké teploty a 
rýchly rast požiaru. Vo veľkých priestoroch bude identické horiace palivo spôsobovať zníženie teploty 
plynov a menšie zadymenie, menšie spätné väzby paliva a pomalší rast požiaru. Oheň strháva studený 
vzduch ako zmes spalín a vzduchu sa pohybuje nahor k stropu. Množstvo unášaného studeného 
vzduchu závisí na vzdialenosti medzi zdrojom paliva a rozhrania horúcej vrstvy. V uzatvorenom 
priestore s vysokým stropom spôsobuje relatívne nízke teploty plynov.  Čím menšia je plocha, tým 
rýchlejší  je proces naplnenia priestoru dymom. S nízkym stropom je prenos tepla do paliva väčšia a 
plamene sa môžu dostať do stropu a šíriť sa vodorovne, čo môže mať za následok  značné zvýšenie 
spätnej väzby do paliva a iných horľavín s následným rýchlym rastom požiaru. Pri priestoroch s 
vysokým stropom a veľkou plochou môžu plamene dosiahnuť strop a spätná väzba k palivu je nízka. 
Rast požiaru skôr dochádza priamym žiarením z plameňa na blízke predmety. V priestoroch s veľkou 
plochou ale nízkou výškou stropu spätný tok z horúcej vrstvy a plameňa môžu byť veľmi intenzívne v 
blízkosti ohniska požiaru.  
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Ak pozorujeme skutočné alebo experimentálne požiare v uzatvorenom priestore, môžeme ich 
priebeh rozdeliť do štyroch charakteristických časových období, ktoré sú často diskutované z hľadiska 
teplôt v rámci priestoru. V prípade, ak neexistuje žiadny pokus kontrolovať oheň, poukazujú na 
kolísanie teplôt v čase. Charakteristickými časovými obdobiami sú: 

• iniciácia, 
• rozhorievanie, 
• plne rozvinutý požiar, 
• dohorievanie. 

 
Dôležitá je detekcia vzájomnej závislosti medzi relevantnými periódami a časovými rozdielmi 

vybraných pozorovateľných indikátorov požiaru vo forme korelácií pri rôznych požiarnych 
zaťaženiach a typu paliva. Na obrázku 2je znázornená krivka požiaru zmenšeného modelu, ktorý bol 
zameraný na pálenie materiálu tvoreného prevažne drevom s požiarnym zaťažením 30 kg/m2. Takáto 
skutočnosť je charakteristická pre kancelárske priestory. Tento test môže byť chápaný  ako simulácia 
požiaru kancelárie.  

 

 
Obr. 2 Teplotná krivka požiaru s požiarným zaťažením 30kg.m

2
 

 
Každá kancelária môže mať rozličnú geometriu priestoru a dispozičné riešenie uloženia 

vybavenia, z tohto dôvodu je rôznorodý aj vzniknutý požiar. Ako bolo spomínané na vnútorne 
priestory vplýva veľa faktorov ako sú množstvo materiálu, geometria priestoru, množstvo a veľkosť 
otvorov, vlastnosti konštrukcie a podobne. Je možné vysloviť, že teplotná krivka nebude s iným 
požiarom ekvivalentná, ale bude mať podobný trend. 
 
Aplikácia metódy zmenšovania na geometriu priestoru 
 

Metóda zmenšovania bola aplikovaná na objekte (prototype) prezentovanom Výskumným 
ústavem pozemnmích staveb Praha z roku 1981 z výskumného programu Šírení požáruv ne úseku. V 
našom prípade sa jedná o objekt vybudovaný na pracovisku Výskumného ústavu pozemných stavieb 
vo Veselí nad Lužnicí. Objekt je z tehlového muriva so stropom z oceľových nosníkov a špeciálnych 
tehál. Hrúbka stien je 0,45 metra pričom vnútorné rozmery sú 5,3 metra (šírka), 4,85 metra (dĺžka) 
a2,6 metra (výška). Taktiež boli na prednej stene symetricky umiestnené dva otvory nahrádzajúce 
okná s nastaviteľným rozmermi. Na obrázku 3 sú znázornené rozmery experimentálneho objektu, ako 
aj umiestnenie termočlánkov, ktoré boli použité pri meraní vnútorných teplôt. Znázornené sú na 
pôdoryse (vľavo) a bočnom reze (vpravo). 
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Obr. 3 Pôdorys a rez vybraného objektu (prototyp) 

 
Obr. 4 Pôdorys a rez zmenšeného modelu 

 
Rozmery vybranéhoobjektu (prototypu) bolizmenšené geometricky na ¼ zplného rozsahu 

obrázok 4. Materiálové prevedenie stien sa zúčastňovalo výberu vhodných izolačných materiálov 
svlastnosťami, ktoré by boli totožné tehlovým stenám vplnom meradle. Podrobné vyčíslenie 
jednotlivých charakteristík je uvedené v tabuľke 1. 

 
 

Prototyp z tehlových stien je vhodné nahradiť ekvivalentom v zmenšenom meradle ¼, ktorý 
zodpovedá 5 cm hrubá minerálna vlna so sadrokartónom 1,25 cm. 
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Tab. 1Tepelno – technické charakteristiky materiálov v prototype a modeli 

 
 

Celistvosť modelu zabezpečuje kovová konštrukcia s rozmermi 143x131x75 cm, ktorú je 
zobrazená na obrázku 5. Konštrukcia, je pomerne jednoduchá apreto nebude výrazneovplyvňovať 
tepelno-izolačné vlastnosti modelu. Zhotovenie konštrukcie je z oceľového L-profilu 30x30x2mm. 

 

 
Obr. 5 Oceľová konštrukcia oporného rámu zmenšeného modelu 

 

Podobne sa postupovalo tiež v predchádzajúcich meraniach s plastovými materiálmi [8]. 
Záver 
 

Materiál, ktorým je ohraničený povrch uzatvoreného priestoru môže výrazne ovplyvniť teplotu 
horúcich plynov a tým aj tepelný tok do horiaceho paliva a ďalších horľavých predmetov. Materiály 
určené na úsporu energie ako je napríklad minerálna vlna obmedzuje množstvo tepelného toku na 
povrchu tak, že horúce plyny udržujú väčšinu svojej energie.Zároveň je potrebné brať do úvahy aj 
samotnú interakciu ohňa s konštrukciou, materiálov z ktorej je vyhotovená a zároveň materiálov 
nachádzajúcich sa  v danom prostredí. Výsledky so skúmania zákonitostí požiarov v zmenšenej mierke 
zvýšia znalosti výskumníkov, vyšetrovateľov a profesionálnych inžinierov protipožiarnej 
ochrany.Modely v redukovanom meradle predstavujú veľký, ale nedostatočne využívaný potenciál na 
získanie vstupných dát v moderných počítačových programoch, ktoré simulujú požiare v plnom 
rozsahu. 
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