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 Anotace 

TURČEK, Pavel. Návrh systému odvodu kouře a tepla v nákupním středisku: Diplomová 

práce, Ostrava VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 

2013. 63 s. 

Diplomová práce vysvětluje problematiku zařízení pro odvod kouře a tepla. Úvodem jsou 

vysvětleny pojmy, jako je hoření, poţár, kouř apod., které se této problematiky dotýkají. Jsou 

popsána nebezpečí plynoucí ze vzniklého poţáru se zaměřením na kouř a jeho nebezpečné 

vlastnosti. Dále jsou vysvětleny pojmy větrání a poţární větrání, popis neutrální roviny  

a ovlivnění její polohy. V dalších kapitolách jsou popsány jednotlivé komponenty systému 

samočinného odvětrávacího zařízení a konstrukční poţadavky na ně kladené. Následně je 

vysvětlena pouţitá metodika projektování tohoto zařízení. V praktické části diplomové práce 

je proveden návrh samočinného odvětrávacího zařízení odvodu kouře a tepla s přirozeným 

odvětráním pro část nákupního střediska. Návrh obsahuje technickou zprávu a půdorys 

objektu se zakresleným návrhem odvětracího zařízení.   

Klíčová slova:  

kouř, neutrální rovina, samočinné odvětrací zařízení (SOZ), větrání, zařízení pro odvod kouře 

a tepla (ZOKT). 

Annotation 

TURČEK, Pavel. Design of a Smoke and Heat Extraction System in a Shopping Centre: 

Thesis. Ostrava VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2013. 

63 p. 

This Thesis addresses the topic of ventilation system equipment and the issue of heat-

generated, gaseous emissions. First and foremost, a brief explanation on the concepts of  

controlled fires and wild blazes is presented. Then, the hazards of wild blazes are discussed, 

with a special focus on the dangers of smoke emission. Further, this thesis addresses the 

concepts of ventilation with a description of neutral planes and the influence of location. Later 

chapters present individual components of automated fire safety ventilation systems, 

including requirements placed on the construction of these systems. This section is followed 

by a description of methods used in forced ventilation engineering. In the appendix to this 

thesis, there is a design for an automated ventilation system for smoke and heat ventilation for 

a given building. This design includes technical parameters and a building plan for smoke and 

heat exhaust ventilation system.   

Key words:  

neutral pressure plane, smoke and heat exhaust ventilation systems (SHEVS), ventilation.
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1 Úvod 

Nikoliv samotný oheň, ale především jedovaté kouřové zplodiny jsou nejčastější 

příčinou úmrtí při poţárech. Ze statistik vyplývá, ţe tři ze čtyř úmrtí při poţárech jsou 

způsobena udušením zplodinami hoření. Hlavní nebezpečí těchto zplodin je, ţe jsou toxické, 

vytěsňují z ovzduší kyslík, ztěţují viditelnost a tím znesnadňují orientaci osob při evakuaci  

i hasičům při likvidaci poţáru. Dalším podstatným nebezpečím zplodin hoření je jejich 

vysoká teplota, která namáhá stavební konstrukci objektu a můţe přenášet poţár do jiných 

části zasaţeného objektu. V případě poţáru se i budova s velkým vnitřním objemem můţe 

zaplnit kouřem během pouhých několika minut. Lidé ztrácejí orientaci, propadají panice.  

Ve velkých objektech, ve kterých se nachází větší počet osob, jako jsou obchodní centra, 

průmyslové haly a podobně, se z těchto důvodů zřizují systémy samočinného poţárního 

odvětrávání, které toto nebezpečí sniţují.  

Zařízení pro odvod kouře a tepla jsou v souladu s § 2 odst. 4 písm. c) vyhlášky  

č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního poţárního 

dozoru (vyhláška o poţární prevenci), chápány jako zařízení pro usměrňování pohybu kouře 

při poţáru. Současně se tato zařízení povaţují podle § 4 odst. 3 písm. f) vyhlášky o poţární 

prevenci, za „vyhrazené druhy poţárně bezpečnostních zařízení“ (PBZ). Projektování poţárně 

bezpečnostních zařízení je ukotveno v § 5 vyhlášky o poţární prevenci, kde se v odstavci  

1 odkazuje na normativní poţadavky. [33] 

Pro usměrnění toku zplodin hoření a jejich odvedení mimo daný objekt se uţívají 

systémy samočinného poţárního odvětrávání s přirozenou, nebo nucenou ventilací, 

eventuálně kombinace obou způsobů. Poţární odvětrávání je zajištěno zařízením pro odvod 

kouře a tepla (ZOKT), které se v normách řady ČSN 73 08xx definuje jako samočinné 

odvětrací zařízení (SOZ) a v ČSN EN 12101 jako smoke and heat exhaust ventilation systems 

(SHEVS). Poţární odvětrávání se zřizuje hlavně v prostorách s poţárním rizikem, ale také  

v prostorách bez poţárního rizika, kde se poţár nepředpokládá, a to v chráněných únikových 

cestách, kde se tímto zabrání průniku zplodin hoření do těchto prostor.  

Cílem diplomové práce je návrh systému samočinného odvětracího zařízení pro objekt 

nákupního střediska. Tomu předchází obecný popis chráněného objektu, popis poţáru a jeho 

časový průběh a hlavní parametry. Dále je popsán vznik a sloţení zplodin hoření a kouře  

a jeho pohyb při poţáru. Po seznámení s problematikou průběhu poţáru a vzniku toxických 
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zplodin jsou popsány jednotlivé prvky systémů SOZ a poţadavky na ně kladené, a metodika 

navrhování SOZ podle platných technických předpisů.  

V praktické části je vypracován samotný návrh systému samočinného odvětracího 

zařízení pro vybranou část objektu Komerčního centra v Karviné, který je doplněn 

výkresovou dokumentací. Návrh je zpracován ve formě technické zprávy.  
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2 Rešerše literatury  

Pro popis a řešení daného problému jsem provedl literární rešerši odborné literatury  

a textů. Informace jsem hledal jak v tištěných materiálech, tak i na internetu. Mezi hlavní 

zdroje informací pro mou práci patří především:  

2.1 Legislativa 

Kodex ČSN EN 12101-1 - 10. Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla. Český 

normalizační úřad.  

Tento soubor norem se zabývá technickými podmínkami pro kouřové zábrany, 

zařízeními pro přirozený i nucený odvod kouře a tepla, instalací a zásobováním energií těchto 

zařízení a směrnicemi k funkčním doporučením a výpočetním metodám pro větrací systémy 

odvodu tepla a kouře. 

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. [s.l.]: Český normalizační úřad, 

květen 2009. 122 s. 

Norma platí pro projektování poţární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních 

objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů a prostorů, pokud 

změny staveb vyţadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. [5] 

ČSN 73 0804. Požární bezpečnost staveb: Výrobní objekty. [s.l.]: Český normalizační úřad, 

únor 2010. 156 s. 

Tato norma platí pro projektování stavební bezpečnosti nových stavebních objektů, 

jejich částí a prostorů určených pro výrobu a pro projektování změn staveb stávajících 

výrobních objektů a prostorů, pokud změny staveb vyţadují podle ČSN 73 0834 postup podle 

této normy. [6] 

2.2 Kniţní publikace 

ŠENOVSKÝ, Michail; PROKOP, Pavel; BEBČÁK, Petr. Větrání objektů. 2. aktualizované 

vydání. Ostrava: Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství Spektrum, 2007. 201 s. 

ISBN 978-80-7385-008-1. 

Autoři se snaţili obsáhnout problematiku větrání budov v co největší šíři, a proto 

publikaci rozčlenili do tři části. V prvé části jsou popsány základy sloţitého procesu větrání. 

Dále vlastnosti plynů, sloţení a vlastností ovzduší a fyzikálně chemické vlastnosti zplodin 
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hoření, aerodynamika ovzduší a základy přirozeného i nuceného odvětrávání. Druhá část je 

věnována poţární bezpečnosti budov z pohledu jejich větrání. Třetí část je zaměřena na 

poţární represi, resp. na větrání při zásahu jednotek poţární ochrany. [30] 

BEBČÁK, Petr. Požárně bezpečnostní zařízení. 2. rozšířené vydání. Ostrava: Sdruţení 

poţárního a bezpečnostního inţenýrství Spektrum, 2004. 130 s. ISBN 80-86634-34-5.  

Celá publikace je zaměřena na vysvětlení zjednodušených postupů při vybavování 

objektů poţárně bezpečnostními zařízeními, jejich logickými návaznostmi a metodikou těchto 

projekčních zásad. [1] Pro mou práci jsem čerpal informace z kapitoly 6. „Metodika 

dimenzování zařízení pro odvod tepla a kouře“. 

KUČERA, Petr. Požární inženýrství: dynamika požáru. 1. vyd. Ostrava: Sdruţení poţárního  

a bezpečnostního inţenýrství Spektrum, 2009, 152 s. ISBN 978-80-7385-074-6. 

 Tato publikace přináší konkrétní popis vybraných statí dynamiky poţáru. Objevují se 

zde výpočtové postupy zaměřené na stanovení rychlosti uvolňování tepla, výměnu plynů při 

poţáru vznik a rozvoj sloupce zplodin při poţáru, vrstvení kouře v prostoru a odhad teplot 

uvnitř hořícího prostoru před a po celkovém vzplanutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

3 Nákupní střediska – všeobecně 

V dnešní době si nedokáţeme představit nakupování jinde neţ v obchodních domech či 

nákupních centrech. „Vše pod jednou střechou“, tak bychom mohli nejlépe tato nákupní 

střediska definovat. Jedná se o multifunkční budovy nebo komplexy budov, které často bývají 

propojeny prosklenou pěší zónou, popřípadě nějakou halou, kde se vyskytují různé druhy 

provozované činnosti.  

Jsou to hlavně obchody, které se nachází jak na velké ploše, tak malé butiky. Prodává se 

zde různé zboţí od potravin a textilu přes elektroniku aţ po drogistické zboţí apod. Dále jsou 

to sklady zboţí. Opět jde o malé sklady butiků, aţ po velké sklady, kde se zboţí skladuje ve 

vysokých ocelových regálech. Také jsou zde různé restaurace, bary, rychlá občerstvení a jiná 

místa, kde lidé tráví volný čas a chodí za zábavou, jako jsou multikina, fitcentra, diskotéky. V 

neposlední řadě jsou zde také garáţe. Ty se mohou nacházet jak v podzemních podlaţích, tak 

v úrovni terénu nebo i na střeše. 

Vzhledem k tomu, ţe veškerá provozovaná činnost je spojena se zvýšenou koncentrací 

osob, hrozí při vzniku mimořádné události v takovémto objektu nebezpečí vypuknutí paniky, 

která je hodně nebezpečná. Dalším nebezpečím je členitost objektu a z toho plynoucí dlouhé 

zásahové a evakuační cesty v objektu, kde mohou lidé ztrácet orientaci. Se členitostí jsou 

spojeny i sloţité podmínky pro zásah a z důvodu zakouření je nutno pouţít dýchací techniku. 

V některých odděleních hypermarketů nebo i v některých buticích je značně vysoké poţární 

zatíţení. Proto můţe dojít k rychlému šíření poţáru, který se můţe rozšířit na velkou plochu. 

Dále můţe dojít k zřícení skladovacích regálů vlivem vysoké teploty při poţáru. V těchto 

skladech bývají často uskladněny i různé materiály, které nesmí přijít do styku s vodou. 

Česko má čtvrtou nejhustší síť hypermarketů v Evropě. Na milion obyvatel zde připadá 

26 hypermarketů. Počet supermarketů, hypermarketů a diskontních prodejen se v tuzemsku  

v roce 2010 podle údajů Incoma GfK zvýšil na 1 386. [13] 

3.1 Dělení velkoplošných prodejen 

Za velkoplošné maloobchodní prodejny povaţujeme takové, které mají plochu větší neţ 

400 m
2
. Dělíme je tímto způsobem: [20] 

- supermarkety (malé 400 – 1 000 m
2
; velké 1 000 – 2 500 m

2
; smíšené zboţí, kde 

převaţují potraviny); 

- hypermarkety (malé 2 500 – 5 000 m
2
; velké nad 5 000 m

2
; převaţuje 

nepotravinářské zboţí); 
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- specializované velkoprodejny (od 600 do několika tisíc m
2
; zvlášť jsou vyčleněny 

hobby markety a zvlášť zbytek jako elektro, nábytek apod.); 

- diskontní prodejny (jednoduché a levné, rychloobrátkové zboţí apod.); 

- specializované velkoprodejny (od 600 do několika tisíc m
2
, elektro, hobby markety, 

zahrádkaření, nábytek apod.); 

- plnosortimentní obchodní domy (5 000 – 15 či 20 000 m
2
 prodejní plochy, 

doplňkové sluţby, více zaměstnanců a sluţeb neţ v hypermarketu, městská centra, 

vícepatrové apod.); 

- specializované obchodní domy (od 1 500 m
2
, specializovaný sortiment); 

- nákupní centra (seskupení menších prodejních jednotek pod jednou střechou, je 

řízeno jako celek, spadají sem velká i menší nákupní centra, retail parky). 

Mnoţství těchto nákupních středisek je znázorněno v Tabulce 1, kde lze také vidět 

jejich kaţdoroční nárůst. 

 

Tabulka 1. Počet nákupních středisek v ČR [28] 

Typ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

supermarket 475 480 464 464 476 476 500 

hypermarket 161 192 214 231 246 258 268 

diskont 427 468 513 551 600 612 618 

celkem 1063 1140 1191 1246 1322 1346 1386 

 

 

3.2 Údaje o počtech poţárů v nákupních střediscích 

Ze statistiky je vidět, ţe od roku 2006 v nákupních střediscích dochází v průměru  

k 30 poţárům ročně. Díky zvyšování poţární bezpečnosti staveb a včasnému zásahu jednotek 

poţární ochrany (JPO) jsou uchráněné hodnoty 8,5 krát vyšší neţ následné škody. Jak je také 

z Tabulky 2 patrno, ţádná osoba ve sledovaném období nepřišla o ţivot a pouze 5 osob bylo 

zraněno. Důleţitý je ale také údaj o počtu evakuovaných osob. Toto číslo není malé, a proto je 

nutné v takovýchto objektech lpět na bezchybném poţárně bezpečnostním řešení a z něj 

vyplývající instalaci poţárně bezpečnostních zařízení, která přispívají jak k bezpečnější 

evakuaci, tak k rychlejšímu a účinnějšímu zásahu jednotek PO. 
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Tabulka 2. Počet poţáru v nákupních střediscích v ČR (zdroj HZS MSK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledovaný údaj / rok 2006 2007 2008 2008 2010 2011 celkem 

 počet poţárů 29 23 28 28 24 44 176 

 škoda v tis. Kč 5 158,9 5 053 46 205,2 8 289,7 5 990 1 744,9 72 442 

 uchráněné hodnoty v tis. Kč 22 670 69 700 120 600 183 020 108 255 117 845 622 090 

 počet usmrcených osob 0 0 0 0 0 0 0 

 počet zraněných osob 0 1 0 0 1 2 4 

 počet evak. a zachr. osob 0 370 1 189 0 432 4 127 6 118 
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4 Hoření a poţár 

4.1 Hoření 

Hoření je samovolně probíhající oxidačně-redukční chemická reakce, při které reaguje 

velkou rychlosti hořlavá látka s oxidačním činidlem za vzniku zplodin hoření. Při této reakci 

se uvolňuje velké mnoţství energie ve formě tepla a světla, proto hovoříme o reakci 

exotermické. Tato reakce je neopakovatelná a nevratná. Exotermický proces jednoduše 

popisuje chemická reakce hoření uhlíku (4.1 a 4.2) 

C + O2  CO2 + Q [J]           dokonalé spalování               (4.1) 

C + ½O2  CO + Q [J]      nedokonalé spalování          (4.2)         

Pro vznik hoření je zapotřebí, aby byla splněna podmínka hořlavého souboru, to 

znamená, ţe musí být vedle sebe přítomna hořlavá látka a oxidační činidlo ve vhodném 

poměru. Započetí reakce mezi hořlavou látkou a oxidačním činidlem umoţní iniciační zdroj, 

který se vyskytuje ve formě energie. Podmínky vzniku hoření znázorňujeme trojúhelníkem 

hoření, viz Obr. 1. 

Obr. 1 - Podmínky hoření 

Hoření rozdělujeme podle skupenství hořlavého souboru na homogenní a heterogenní.  

 Homogenním hořením nazýváme takové, při kterém se hořlavý soubor vyskytuje 

v jednom skupenství. To znamená, ţe neexistuje hranice mezi hořlavou látkou  

a oxidačním činidlem. Hořlavý soubor se vyskytuje v plynné fázi. Tento případ je 

například směs hořlavého plynu se vzduchem. K homogennímu hoření dochází také při 

hoření hořlavých kapalin, kdy se vlivem tepla uvolňovaného při hoření odpařuje hořlavá 

kapalina a ve formě páry se misí se vzduchem a pak hoří. Toto hoření se vyznačuje 

přítomnosti plamene. 
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 Heterogenní hoření – zde se hořlavý soubor nachází ve dvou skupenstvích a to hořlavá 

pevná látka a oxidační činidlo v plynné fázi (vzduch). Tento druh hoření je 

charakteristický jako ţhnutí na povrchu pevné hořlavé látky např. dřevo.   

Dále se hoření rozděluje podle reakční rychlosti na hoření difuzní a kinetické. 

 Difuzní hoření – rychlost hoření je závislá na čase, který je potřeba k fyzikálnímu 

kontaktu mezi hořlavou látkou a oxidačním činidlem. Tato rychlost hoření je tedy dána 

rychlosti difuze. Difuzní hoření je charakteristické pro většinu druhů poţárů. 

 Kinetické hoření – rychlost hoření je závislá pouze na rychlosti chemické reakce mezi 

hořlavou látkou a oxidačním činidlem (plamen při svařování). 

Celý proces hoření závisí zejména na druhu hořlavého materiálu a jeho vlastnostech.  

U pevných látek jedna skupina látek při nahřátí mění skupenství a dále hoří jako kapalina, 

druhá skupina se tepelně rozkládá a hoří v plynné fázi. Šíření plamene po povrchu kapaliny je 

vlastně postupné zapalování par hořlavé kapaliny, které se vlivem tepelného působení 

odpařují z její hladiny. Rozhraní mezi hořící látkou a látkou, která se v podmínkách poţáru 

připravuje k hoření, nazýváme frontou poţáru.  

4.2 Poţár 

Poţár je kaţdé neţádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo 

zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo ţivotním prostředí, a neţádoucí hoření, při 

kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo ţivotní prostředí bezprostředně 

ohroţeny. [33] Poţár můţeme také definovat jako nekontrolované hoření, pro které nebyla 

předem určena jeho plocha a doba.  

Z pohledu časové osy a teploty se volný rozvoj poţáru (bez hasebního zásahu) v objektu 

nejčastěji dělí do čtyř fází, které znázorňuje Obr. 2. 

Obr. 2 - Fáze volného rozvoje požáru v objektu 

http://www.vscht.cz/uchi/ped/chi/chi.ii.ulohy.k14.difuze.pdf
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 I. fáze – rozhořívání poţáru. Po iniciaci hořlavého souboru dochází k pozvolnému 

rozhořívání poţáru. Charakteristická je nízká teplota a pomalá výměna plynů. V praxi se 

udává trvání této fáze asi 10 minut.  

 II. fáze – dochází k prudkému nárůstu všech hodnot parametrů poţáru a k celkovému 

vzplanutí všech nechráněných hořlavých povrchů v místnosti. Tato fáze bývá 

označována jako flashover.  

 III. fáze – poţár je plně rozvinutý, probíhá intenzivní stabilizované hoření všech 

hořlavých látek v daném prostoru. Teplota i plocha poţáru jsou na svém maximu.  

 IV. fáze – dohořívání. Dochází k nedostatku hořlavé látky. Intenzita hoření se postupně 

sniţuje a tím i teplota poţáru.  

Likvidaci poţáru je nejvhodnější započít v I. fázi nebo na začátku II. fáze, kdy ještě 

nedošlo k plně rozvinutému poţáru a intenzita hoření a teplota poţáru je relativně nízká.  

4.2.1 Parametry poţáru 

Poţár je nestacionární proces, doprovázený různými chemickými a fyzikálními jevy. 

Všechny tyto jevy spolu vzájemně souvisí a kaţdý z nich svým způsobem ovlivňuje proces  

a rozvoj poţáru. 

Poţár je popisován parametry poţáru (Obr. 3). Tyto parametry nejsou stálé a mění se  

s časem. Jejich změna od vzniku poţáru aţ do jeho likvidace se nazývá rozvojem poţáru. [26] 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

Obr. 3 – Hlavní parametry požáru (upraveno podle [23]) 
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 Plocha poţáru je kolmý průmět povrchu hořících látek k podlaze místnosti nebo 

k povrchu okolního terénu. Pokud hoří hořlavá látka v nádrţi, povaţuje se za povrch 

poţáru celá plocha hladiny. Do plochy poţáru se započítávají i mezery mezi 

jednotlivými loţisky, pokud nejsou dostatečně široké, aby zabránily přenosu poţáru. 

Uvádí se v m
2
. 

 Obvod poţáru závisí na velikosti jeho plochy a jeho členitosti a také na lineární 

rychlosti šíření poţáru. Uvádí se v délkových jednotkách. 

 Lineární rychlost šíření poţáru je vzdálenost, za kterou se poţár rozšířil v určitém 

směru za jednotu času. Není to konstantní veličina, ale mění se v závislosti na rychlosti 

přípravy hořlavých látek k hoření, na druhu hořlavých látek a jejich fyzikálně -  

- chemických charakteristikách, na uloţení, na konstrukčním řešení budovy  

a podmínkách výměny plynů. V praxi mají nejvyšší rychlost šíření poţáru sklady, ve 

kterých se skladují hořlavé látky,  

 Fronta poţáru je část obvodu poţáru, kde v daném okamţiku probíhá šíření poţáru.  

 Rychlost odhořívání – objemová rychlost odhořívání udává objem plynu, který shoří 

za jednotku času (plyny). Lineární rychlost odhořívání, která udává rychlost poklesu 

hladiny hořící kapaliny v nádrţi za jednotku času (kapaliny). Dále rozeznáváme 

hmotnostní rychlost odhořívání, coţ je mnoţství hořlavé látky, která shoří za jednotku 

času z plochy 1 m
2
 (pevné látky). Čím je rychlost odhořívání hořlavé látky větší, tím 

více tepla se při poţáru uvolňuje.  

 Výška plamene - výška plamenů je závislá na více faktorech. U poţárů na otevřené 

ploše jsou to např. rychlost vyhořívání hořících látek, rozměr poţáru a klimatické 

podmínky. S růstem ostatních parametrů poţáru roste výška plamenů. Nejvyšší plameny 

se nachází v místech maximálního rozkladu hořlavých látek při nedostatečném mnoţství 

kyslíku, coţ způsobuje protaţení plamenů. Dále má na výšku plamenů vliv proudění 

plynů při poţáru nebo vliv větru. Tyto vlivy působí protaţení délky plamenů, či odklon 

od svislé osy. Tvar a výška plamenů souvisí s mnoţstvím vyzařovaného tepla. 

 Teplota poţáru, který probíhá na otevřené ploše, udává střední hodnota teploty 

plamene. U poţárů v objektech se za teplotu poţáru povaţuje střední hodnota teploty 

zplodin hoření ve směsi se vzduchem. Průběh poţáru zásadním způsobem ovlivňuje 

teplota v prostoru hoření. S teplotou poţáru se mění vlastnosti hořících materiálů  

i stavebních konstrukcí, urychlují se procesy hoření a zhoršují podmínky pro práci 

zasahujících jednotek PO. 
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 Intenzita výměny plynů je při poţárech na otevřené ploše charakterizovaná existencí 

vzestupného sloupce toku plynných zplodin hoření. Intenzita výměny plynu je 

ovlivňována rychlostí větru, který zvyšuje rychlost odhořívání hořlavých látek,  

a zároveň ovlivňuje tvar a směr proudu zplodin hoření. Na rychlost pohybu plynů má 

také podstatný vliv atmosférický tlak (vysoký tlak = pomalejší pohyb zplodin hoření)  

a atmosférické sráţky jako jsou déšť, sníh, mlha. 

Při poţárech uvnitř objektů je výměna plynů sloţitější. Je závislá na velikosti  

a mnoţství vstupních a výstupních otvorů, na výšce místnosti, poţárním zatíţení, směru 

a rychlosti větru, tlaku vzduchu apod. Dochází k ní z důvodů tlakové diference, která je 

způsobena řadou faktorů, např. teplotou a tím zvětšení objemu plynu, větrem, 

vzduchotechnickým zařízením apod. 

 Intenzita sálání – při poţáru vzniká velké mnoţství tepla. Ve fázi rozhořívání se 

podstatná část tohoto tepla přenáší do okolí konvekcí (prouděním), přičemţ se nahřívají 

další hořlavé materiály v blízkém okolí a připravují se k hoření. Při rozvinutém poţáru  

a teplotách vyšších neţ 800 °C se pak větší část uvolněného tepla přenáší do okolí 

radiací (sáláním).  

Poţáry na otevřené ploše jsou charakterizovány radiací plamenů, naproti tomu poţáry 

v uzavřených objektech se vyznačují vysokou radiací zahřátých zplodin hoření.  Hustota 

tepelného toku pro lidi bez ochrany nesmí při dlouhodobém účinku přesáhnout hodnotu 

540 W.m
-2

 a při krátkodobém působení 1050 W.m
-2

. [26] 

 Stupeň zakouření – ovlivňuje podmínky pro evakuaci osob a pro vedení účinného 

poţárního zásahu. Při poţárech hoří nejčastěji organické látky. Jejich tepelný rozklad je 

doprovázen vznikem zplodin hoření. Mnoţství a sloţení těchto zplodin je závislé na 

sloţení hořlavé látky a podmínkách hoření. Zplodiny hoření se zároveň mísí s dalšími 

látkami a vzniká kouř, který má své charakteristické vlastnosti.  Podrobněji je kouř  

a jeho vlastnosti popsán v kapitole 5.2. 

.  
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5 Nebezpečí při poţáru 

Mezi nebezpečné vlastnosti vyplývající z probíhajícího poţáru, které působí na 

postiţené občany, zasahující hasiče a stavební konstrukce objektu, patří hlavně ty, které jsou 

způsobeny zplodinami hoření. K těmto nebezpečným vlastnostem patří nedostatek kyslíku 

v ovzduší, kouř a tepelné namáhání. 

5.1 Nedostatek kyslíku v ovzduší 

Ţivé organismy potřebují k zajišťování aktivního transportu látek, k pohybu, pro 

syntézu vlastních látek a k produkci tepla energii. Tuto energii většinou získávají oxidací 

cukrů, tuků a aminokyselin. Chemická energie se z těchto ţivin uvolňuje sériemi reakcí, při 

kterých se spotřebovává kyslík a vzniká oxid uhličitý. 

5.1.1 Vzduch 

Planeta Země je obklopena vzduchovým obalem, který obsahuje hlavně dusík a kyslík. 

Tento vzdušný obal, který je k Zemi vázán její gravitační silou, se nazývá atmosféra.  

Do výšky asi 30 km je sloţení atmosféry přibliţně stejné. Sloţení suchého vzduchu je 

uvedeno v Tabulce 3. 

Tabulka 3. Sloţení suchého atmosférického vzduchu [4]    

 

5.1.2 Dýchání 

Kyslík je přijímán do těla ze vzduchu při nádechu a v plicních sklípkách je absorbován 

hemoglobinem v červených krvinkách, kde se váţe v jeho molekulách na atomy ţeleza.  

Plyn 
Chemická 

značka 

Obsah v % 

objemových hmotnostních 

Dusík N2 78,084 75,512 

Kyslík O2 20,948 23,149 

Argon Ar 0,934 1,289 

Oxid uhličitý CO2 0,031                (314 ppm) 0,048 

Neon Ne 0,002                (18,2 ppm) 0,001 636 

Helium He 0,000 5             (5,24 ppm) 0,000 072 

Metan CH4 0,000 2             (2,0 ppm) 0,000 110 

Krypton Kr 0,000 1             (1,14 ppm) 0,000 330 

Oxid dusný N2O 0,000 05           (0,5 ppm) 0,000 080 

Vodík H2 0,000 05           (0,5 ppm) 0,000 004 

Xenon Xe 0,000 0087       (87 ppb) 0,000 040 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Plicn%C3%AD_skl%C3%ADpek
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Hemoglobin_a_jeho_deriv%C3%A1ty_%28LF_MU%29
http://www.moje-krev.cz/cervene-krvinky/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parts_per_million
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parts_per_million
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parts_per_million
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parts_per_million
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parts_per_million
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ppb
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Dále je krevním oběhem rozveden ke všem buňkám v těle, kde dojde k výměně za oxid 

uhličitý, který je odveden ţilním systémem zpět do plic a odtud se výdechem uvolní do 

vzduchu.   

Zásobení tkání kyslíkem je v organismu velmi citlivě řízeno. Stavy, kdy je přísun 

kyslíku do tkání niţší, neţ je aktuální potřeba buněk, znamenají nedostatek kyslíku ve tkáních 

(hypoxidóza). Příčiny nedostatku kyslíku, tj. hypoxie, jsou v podstatě čtyři: 

1) hypoxie hypoxická – nízký parciální tlak kyslíku v atmosférickém vzduchu nebo při 

hypoventilaci, sníţené difúzní kapacitě plic; 

2) hypoxie stagnační – při poruchách krevního zásobení, a to jak na místní úrovni, tak i na 

úrovni celého organismu, kdy ke tkáním není dodáváno dostatečné mnoţství kyslíku,  

i kdyţ parciální tlak O2 (pO2) i mnoţství hemoglobinu je normální; 

3) hypoxie anemická – je způsobená nedostatečným počtem funkčních erytrocytů nebo 

hemoglobinu (Hb). Jedním ze stavů, které mohou způsobit vyřazení Hb, je otrava 

oxidem uhelnatým. CO má asi 210x větší afinitu k Hb neţ kyslík, vzniklý komplex se 

označuje jako karbonylhemoglobin (COHb). Vzniklý COHb znemoţňuje vazbu O2 na 

Hb v dostatečném mnoţství a tím znemoţňuje jeho difúzi do tkání. Zbylý Hb váţe O2 

naopak silněji, čímţ se difúze ještě zhoršuje; 

4) hypoxie histotoxická – z nedostatečné utilizace kyslíku poškozením enzymatických 

systémů buněčné oxidace např. při některých otravách (kyanidy). [32] 

Během hoření dochází jednak ke spalování kyslíku, jednak k vytlačování vzduchu 

(bohatého na kyslík) zplodinami hoření. Účinky sníţeného obsahu kyslíku v okolní atmosféře 

na lidský organismus jsou uvedeny v Tabulce 4. 

Tabulka 4. Účinky sníţené koncentrace kyslíku ve vzduchu [22] 

Mnoţství O2 ve 

vzduchu (obj. %) 
Příznaky 

21 Ţádné (normální podmínky) 

17 
Zhoršená koordinace svalové činnosti, zrychlené dýchání kvůli 

kompenzaci sníţeného mnoţství O2 

12 Bolesti hlavy, závratě, rychlá únava (malátnost) 

9 Bezvědomí 

6 Smrt po několika minutách následkem udušení a selhání srdce 

Poznámka: Koncentrace, při kterých se jednotlivé symptomy dostavují, se mohou u   

                   jednotlivců nepatrně lišit.  

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Hemoglobin_a_jeho_deriv%C3%A1ty_%28LF_MU%29
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Erytrocyt
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Oxidy_uhl%C3%ADku
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Karbonylhemoglobin
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5.2 Kouř a jeho nebezpečné vlastnosti 

Kouř vzniká tepelným rozkladem při hoření organických látek. Jedná se o koloidní 

disperzi, která je tvořena látkami tří skupenství. Jsou to plyny a páry kapalin, pevné částice  

a kapičky kapalin. Sloţení kouře závisí na druhu hořlavé látky a podmínkách hoření. 

Plyny obsaţené v kouři jsou zastoupeny jednak těmi, které vznikají při tepelném 

rozkladu (např. CO2, CO, HCl, HCN, COCl2, NH3, NOx, H2O) a také plyny, které jsou 

obsaţené v okolní atmosféře a jsou do kouře přisávány rozdílem tlaku (N2, O2).  

Kapalná fáze se v horkém plynu takřka nevyskytuje. Ta se začne objevovat aţ 

ochlazováním kouře, zkondenzováním par vzniklých při tepelné degradaci hořlavých látek. 

Kondenzační centra se tvoří kolem pevných látek obsaţených v kouři při překročení rosného 

bodu.  

Tuhé částice obsaţené v kouři jsou dvojího druhu. V první skupině jsou částice, které 

se do kouře dostaly působením vzestupných termických proudů – částice popele, tuhých 

hořlavých látek, ale také prach z okolí poţáru. Jsou to látky, které neprošly, ţádnou fázovou 

změnou a do kouře se dostaly mechanickým působením. Ve druhé skupině látek, tvořících 

pevnou fázi kouře, jsou produkty vzniklé přeměnou z plynné fáze. Jsou to látky, které se 

obecně nazývají jako saze. Saze jsou převáţně tvořeny amorfním uhlíkem, který vzniká 

tepelným rozkladem plynných produktů pyrolýzy tuhých hořlavin (u kapalin vypařováním) 

při nedostatku kyslíku. Je to tedy produkt karbonizace plynů a par. [16] 

Nebezpečné vlastnosti kouře nelze podceňovat. Ze statistik víme, ţe následky 

způsobené kouřem jsou mnohem závaţnější neţ přímé působení hoření. Mezi hlavní 

nebezpečné vlastnosti kouře patří: optická hustota, toxicita, korozivita, vysoká teplota. 

5.2.1 Optická hustota kouře  

Optická hustota kouře je závislá na mnoţství pevných částeček obsaţených v kouři. 

Tyto pevné částečky pohlcují fotony světla, které prochází kouřem. Naopak na povrchu 

kapiček kapalin se fotony odráţejí. Tímto odrazem a absorpcí dochází k nedostatečnému toku 

fotonů na sítnici oka. V zakouřeném prostředí je tedy sníţená viditelnost, která znesnadňuje 

evakuaci ohroţených osob a zároveň znesnadňuje práci hasičům při represivním zásahu. 

Hustota kouře je ovlivněna také intenzitou výměny plynů. Při velké intenzitě výměny plynů je 

kouř zřeďován, a jeho hustota tudíţ klesá. Nejvyšší koncentrace kouře bývají při poţárech 

v uzavřených prostorách a to pod stropní konstrukcí. 
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5.2.2 Toxicita kouře  

Závisí na sloţení hořlavé látky a na podmínkách, při kterých kouř vzniká. Hořlavé látky 

jsou většinou organického původu, tudíţ obsahují především uhlík a vodík. Dále mohou 

obsahovat dusík, kyslík, síru, halové prvky a další prvky v různých sloučeninách. 

Uhlík při hoření oxiduje na CO2 a CO, případně na sloţitější částečně oxidované 

sloučeniny jako např. aldehydy. Tepelným rozkladem častěji vznikají sloţitější méně 

oxidované produkty, většinou nenasycené, někdy cyklické. CO2 a CO nacházíme 

v produktech pyrolýzy výjimečně, v malém mnoţství hlavně při vysokoteplotní pyrolýze.  

Vodík při plamenném hoření oxiduje na H2O. Při karbonizaci se můţe uvolňovat  

i plynný H2. 

Dusík se v hořlavých látkách nachází ve více podobách. Toxicita kouře způsobena 

dusíkatými látkami je závislá na vazebné konfiguraci dusíku v hořlavině a na podmínkách 

jejího rozkladu. V případě aminoskupin (-NH2, -NH-, N ), vzniká při jejich tepelném 

rozkladu amoniak, resp. aminosloučeniny. Při vysokoteplotním rozkladu (800 °C a více) jsou 

ve sloučeninách často nacházeny i kyanové sloučeniny nebo i kyanovodík (5.1 a 5.2).  

                                             (5.1)                 

 

        (5.2)  

 

Je-li dusík v hořlavině vázaný v kyanové skupině (-CN), pak ve zplodinách hoření převaţují 

kyanosloučeniny a kyanovodík i při rozkladu za niţších teplot.   

Dusík vázaný v nitroskupině (-NO2) se v produktech hoření vyskytuje nejčastěji v podobě 

směsi oxidů dusíku (NO + N2O3).  

V případě azoskupin (-N=N-) vzniká někdy jiţ za nízkých teplot plynný dusík. 

Azosloučeniny se nacházejí v barvivech nebo jako nadouvadla při výrobě pěnových hmot.  

Kyslík přítomný v molekule hořlavé látky se ve zplodinách nachází v podobě H2O, 

oxidů uhlíků, aldehydů apod. U hořlavých látek, jako jsou některá barviva a nátěrové hmoty, 

tmely na bázi nitrocelulózy a podobně, se kyslík v hořlavé látce nachází v podobě 

nitroskupiny – NO2. V takovém případě se uvolňovaný kyslík účastní při reakci hoření jako 

oxidační činidlo. 

Halové prvky (F, Cl, Br) se v kouři vyskytují především jako halogenvodíky, 

případně jako halogenované nízkomolekulární produkty. Halogenvodík se následně rozpouští 

http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=6
http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=1
http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=7
http://www.zschemie.euweb.cz/dusik/dusik3.html
http://www.irz.cz/repository/latky/kyanovodik.pdf
http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=8
http://www.fch.vutbr.cz/ictep/studijni_materialy/Organicka_chemie_2_pr/19%20Aldehydy%20a%20ketony%20I.pdf
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ve vznikající vodě a vytváří mlhu halogenvodíkových kyselin (HF, HCl, HBr). Za zvláštních 

podmínek rozkladu by z chloru mohl vznikat fosgen COCl2, ten se však objevuje v kouři 

vzácně. 

Síra se ve zplodinách hoření nejčastěji nachází ve formě oxidu siřičitého, resp. 

jednodušších thiosloučenin, které převaţují při pyrolýze. Při nízkoteplotní pyrolýze thioplastů 

můţe vznikat i H2S. [16] 

5.2.3 Korozivita spalin 

Jak uţ je uvedeno výše, v kouřových spalinách se často objevují kyselé plyny, které se 

rozpouští ve vznikající vodě a vodě pouţité při hašení, a tím vznikají mlhy kyselin. Tyto 

kyseliny následně narušují jednak elektrické rozvody, relé, svorkovnice a různá elektronická 

zařízení, jako je výpočetní technika. Těmito kyselinami jsou také narušovány ţelezné 

konstrukce budovy, a to nejen ty odkryté, ale i pouţité jako armatury v ţelezobetonových 

konstrukcích.  

5.3 Tepelné namáhání stavebních konstrukcí 

Teploty spalin, které se nahromadí pod stropní konstrukcí nevětraného objektu, mohou 

dosahovat teplot vyšších neţ 500 °C. Při takových teplotách uţ ocelové konstrukce ztrácejí 

svou pevnost a objekt nebo jeho část se hroutí. Ţelezobetonové konstrukce se zahřívají  

a vlivem rozdílné tepelné roztaţnosti se poruší krycí betonová vrstva a odhalí se ocelová 

armatura. Ta je dále zahřívána, aţ opět ztratí svou pevnost a tím i celá ţelezobetonová 

konstrukce. Za kritické teploty stavebních konstrukcí lze povaţovat tyto hodnoty: 

- 350 °C u lan a patentovaných drátů;  

- 400 °C u ocelových prutů předpjatých ocelových konstrukcí; 

- 500 °C u ocelových sloupů, nosníků, průvlaků, vazníků apod. zajišťujících stabilitu 

objektu nebo jeho části; 

- 530 °C u výztuţe v ţelezobetonových konstrukcích; 

- 560 °C u ocelových zavětrovacích střešních nosníků či prvků střešních plášťů  

a jiných prvků, u nichţ se vyţaduje poţární odolnost; 

- 620 °C u ocelových nosných prvků obvodových plášťů, které nezajišťuji stabilitu 

objektu ani jeho částí. [7] 

Přes popraskanou betonovou vrstvu se navíc k ocelové armatuře mohou dostat výše 

zmiňované kyseliny a ty pak latentně urychlují proces koroze této armatury.   

http://projektalfa.ic.cz/fosgen.htm
http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=16
http://www.ghcinvest.cz/files/uploaded/UserFiles/File/soubory/certifikace/bezplisty/prumplyny/Sirovod%C3%ADk_BL%20dle%20CLP.pdf
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6 Větrání 

Větráním rozumíme děje, resp. činnosti zajišťující v určitém prostoru nebo v jeho části 

vhodné teplotní a vlhkostní parametry, ale také, a to hlavně, vhodné chemické sloţení 

vzdušin. Větrání se uskutečňuje výměnou části nebo celého objemu vzdušin větraného 

prostoru. Během doby, po kterou se ovzduší v prostoru nachází, v něm narůstá obsah různých 

příměsí. Ty mohou být plynné nebo pevné (např. prachové částice ve vznosu). Příměsi mohou 

být fyziologicky inertní, ale mohou být i takové, které svým výskytem způsobují poškozování 

zdraví, a pak hovoříme o škodlivinách. [19] 

6.1 Poţární odvětrávání a jeho hlavní úkoly 

Poţárním větráním rozumíme odvod spalin poţáru a horkých kouřových plynů ze 

zasaţeného prostoru na volné prostranství mimo daný objekt a zároveň přívod čistého 

vzduchu  

 Za hlavní úkoly poţárního větrání se povaţuje zejména: 

a) udrţet vrstvu horkých zplodin hoření a kouře v předem stanovené výšce nad 

podlahou nebo udrţení bezkouřové vrstvy nad podlahou ve výšce potřebné pro 

evakuaci osob; 

b) korigovat teplotu vrstvy horkých plynů pod střechou nebo stropem objektu tak, aby 

bylo zamezeno nebo alespoň dočasně zabráněno porušení a zřícení nosné konstrukce 

v důsledku překročení kritických teplot materiálů; 

c) umoţnit hasičům nalezení ohniska poţáru a bezpečnější přístup k němu 

v zakouřeném prostoru; 

d) zmenšit rozsah škod na uskladněných materiálech a zboţí, které vznikají jednak 

přímým působením tepla a kouře a jednak nepřímo, v důsledku nepřesného hašení 

proudy vody v zakouřeném objektu; 

e) zmenšit rozsah škod způsobených vodou při otevření nadměrného počtu hlavic 

sprinklerového hasicího zařízení i mimo oblast nad hořícím materiálem díky šířícím 

se horkým zplodinám hoření pod stropem místnosti; 

f) sníţit riziko přenosu poţáru na sousední objekty; 

g) sníţit riziko přenosu poţáru v objektu šířením vrstvy horkých plynů pod stropem 

místnosti nebo přenosu poţáru na střešní plášť; 
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h) udrţovat příjemné mikroklima během roku (vyuţití systému nejen pro případ poţáru, 

ale i pro běţné větrání ve výrobním procesu). [30] 

Pro poţární odvětrání je rozhodující etapa rozvoje poţáru začínající okamţikem 

tepelného výkonu 1 kW, přičemţ podíl tepla sdílený prouděním plynů je většinou v rozsahu 

0,6 – 0,8 z celkového uvolněného tepla.  

6.2 Výměna plynů 

Při poţárech na otevřené ploše je výměna plynů charakterizovaná existencí vzestupného 

sloupce toku plynných zplodin hoření (viz Obr. 4). Velká intenzita a rychlost výměny plynů 

vzniká při lesních poţárech, poţárech skladů dřeva, hořlavých kapalin v nádrţích, (rychlost 

proudu plynů aţ 15 m.s
-1

). Rychlostí větru jsou ovlivněny tvar a směr pohybu zplodin hoření, 

ale také zvyšuje rychlost odhořívání hořlavých látek a tedy i intenzitu výměny plynů.  

Na rychlost pohybu plynů má také podstatný vliv atmosférický tlak a atmosférické sráţky. 

 

         Obr. 4 - Požár na volném prostranství - (upraveno podle [30])                                                       

Při poţárech uvnitř objektů je výměna plynů podstatně sloţitější. Je závislá na vstupních 

a výstupních otvorech, na výšce místnosti, poţárním zatíţení, směru a rychlosti větru, tlaku 

vzduchu apod. Dochází k ní z důvodů tlakové diference, která je způsobena řadou faktorů, 

např. teplotou a tím ke zvětšení objemu plynu, větrem, vzduchotechnickým zařízením apod. 

Výměna plynů se dělí na: 

 výměnu plynů jedním otvorem, 

 výměnu plynů více otvory. 

Z pohledu výměny plynů je důleţité rozlišovat dvě základní situace: 

 v prostoru je jednotná teplota plynů (jednotná tlaková diference), 

 v prostoru není jednotná teplota plynů (rozdílná tlaková diference). 
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Pro normální podmínky je charakteristická jednotná tlaková diference. Pro podmínky 

poţáru naopak rozdílná tlaková diference. [21] 

Při uzavřených otvorech se objem hořící místnosti zaplňuje zplodinami hoření, které 

stoupají vzhůru ke stropu a dále se rozšiřují horizontálním směrem. Jakmile kouř narazí na 

svislé konstrukce, začne se akumulační vrstva kouře pohybovat směrem k podlaze. Vnitřní 

tlak se zvyšuje a dochází ke sniţování rychlosti odhořívání. Uvnitř místnosti se vytváří  

v horní části pásmo s tlakem vzduchu vyšším neţ tlak atmosférický, v dolní části pásmo  

s tlakem niţším neţ atmosférický. Horní pásmo se zaplňuje zplodinami hoření, kde předávají 

teplo stropní konstrukci (viz Obr. 5). Ve vysokých místnostech můţe tlak zplodin hoření 

dosahovat značných hodnot, coţ mnohdy vede k vytlačení skleněných tabulí z okenních rámů. 

Na základě rozdílu tlaku vzduchu ve spodním pásmu dochází k přítoku vzduchu do objektu. 

         Obr. 5 - Požár v místnosti - (upraveno podle [30])    

Situace poţáru se podstatně mění v závislosti na stavu existujících otvorů v obvodových 

konstrukcích. Při jejich otevření nebo při vzniku otvorů nových po čas hoření se poruší 

systém větrání a vytváří se nový systém výměny plynů.  

6.3 Tlakové poměry 

Chování plynů v uzavřeném prostoru je závislé na tlakových poměrech. Na tyto tlakové 

poměry má vliv atmosférický, statický a dynamický tlak. 

6.3.1 Atmosférický tlak  

Atmosférický tlak je způsoben tíhou vzduchu na zemský povrch. Nazývá se taky tlak 

barometrický. Nejvyšších hodnot dosahuje při hladině moře a s rostoucí výškou klesá, 

předpokládá se přibliţně 10 Pa.m
-1

.  Barometrický tlak není stálý, ale kolísá na určitém místě 

zemského povrchu kolem určité hodnoty. Pro běţné výpočty se pouţívá hodnota 101,3 kPa. 
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Tlak menší neţ barometrický tlak se nazývá podtlak, tlak větší neţ barometrický tlak se 

nazývá přetlak. Vzhledem k velké stlačitelnosti plynů není barometrický tlak lineární funkcí 

výšky, jako je tomu např. u kapalin. 

6.3.2 Statický tlak 

Statický tlak je hodnota tlaku vzduchu ve chvíli, kdy se vzduch nepohybuje. Je závislý 

na výšce, hustotě plynu a gravitačním zrychlení. Vyjadřuje ho rovnice (6.1) 

                                   (6.1) 

kde:  

Δp – rozdíl tlaků [Pa] 

h – výška [m] 

          – hustota plynu [kg.m
-3

] 

g – gravitační zrychlení [m.s
-2

] 

6.3.3 Dynamický tlak  

Dynamický tlak je hodnota tlaku vzduchu, který je v pohybu. Součet statického  

a dynamického tlaku vyjadřuje celkový talk a je konstantní. Dynamický tlak je vyjádřen 

rovnicí (6.2). 

     (6.2) 

kde: 

v – rychlost pohybu plynu [m.s
-1

] 

6.4 Výměna plynů přes otvory 

K výměně plynů v objektech dochází přes otvory v obvodových konstrukcích objektu. 

Tyto otvory jsou v obvodových konstrukcích osázeny buď horizontálně, nebo vertikálně a tok 

plynů můţe být jednosměrný nebo obousměrný. U horizontálních otvorů dochází  

k obousměrnému toku plynů jen výjimečně, v případech s nízkou tlakovou diferencí.   

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stla%C4%8Ditelnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Line%C3%A1rn%C3%AD_funkce
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapalina


22 

 

6.5 Neutrální tlaková rovina 

Neutrální tlaková rovina (dále NR) je hranice mezi horkými zplodinami hoření a mezi 

nezakouřeným prostorem v místnosti. Tlak v oblasti NR je přibliţně shodný s barometrickým 

tlakem. Výpočet polohy NR při přirozeném odvětrávání závisí na počtu a výškových úrovních 

otvorů vedoucích ze zakouřené místnosti na volné prostranství. Z předpokladu, ţe teplota 

spalin je větší, neţ teplota nezakouřeného prostoru pod NR vyplývá, ţe hustota kouřové 

vrstvy je menší neţ hustota vzduchu pod touto rovinou (6.3). Hustotu spalin a čistého 

vzduchu vypočteme ze vztahu (6.4 a 6.5). Hmotnostní mnoţství odváděných spalin je stejné 

jako hmotnostní mnoţství přiváděného čistého vzduchu. Proto je objemové mnoţství 

odváděného horkého kouře větší neţ mnoţství přiváděného čistého vzduchu (6.6). Pokud jsou 

otvory ve stejné výšce (Obr. 6), slouţí jednak pro odvod horkých spalin v horní části těchto 

otvorů, tak také pro přívod čistého vzduchu do místnosti přes spodní části otvorů. NR leţí pod 

středem těchto otvorů. Pro tento případ se vychází ze vztahů (6.7).  

Obr. 6 – Výpočet výšky NR – otvory ve stejné výšce  

 

 (6.3)       

          [kg. m
-3

] (6.4) 

   [kg. m
-3

] (6.5)   

      (6.6) 

      [m]                     (6.7) 
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Nacházejí-li se otvory na dvou výškových úrovních (Obr. 7), tak zpravidla horní otvory 

slouţí k odvodu horkých zplodin a dolní otvory pro přívod čistého vzduchu. Poté se pro 

určení polohy NR vychází ze vztahu (6.8).  

          Obr. 7 – Výpočet výšky NR – otvory na dvou výškových úrovních 

     [m]                    (6.8) 

Legenda k obrázkům 6 a 7 

NR – neutrální rovina 

p0 – barometrický tlak [Pa] 

S1,2 – plocha otvorů [m
3
]   

μ1,2 – průtokový součinitel otvorů [-]   

Q1,2 – objemové mnoţství příchozích a odchozích plynů [m
3
.s

-1
] 

T1,2 – teplota vnějšího a vnitřního nezakouřeného prostoru [K]  

ρ1,2 – hustota vnějšího a vnitřního nezakouřeného prostoru [kg. m
-3

]             

Tg – průměrná teplota plynů v oblaku kouře [K] 

ρg – průměrná hustota plynů v oblaku kouř [kg. m
-3

] 

6.6 Ovlivnění polohy neutrální roviny 

Poloha neutrální roviny závisí na mnoha faktorech. K zajištění vysoké intenzity výměny 

plynů potřebujeme mít v obvodových nebo střešních konstrukcích dostatečně velké otvory 

pro odvod spalin a zároveň otvory pro přívod čistého vzduchu. Intenzita výměny plynů 

v uzavřených prostorách je současně závislá na umístnění těchto otvorů, směru a síle větru, 

atmosférickém tlaku nebo poţárním zatíţení daného poţárního úseku. Při nuceném 

odvětrávání je také intenzita výměny plynů závislá na mnoţství a výkonu pouţitých 

ventilátorů. 
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7 Zařízení pro odvod kouře a tepla 

Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) patří mezi nejmladší vyhrazená poţárně 

bezpečnostní zařízení. Hlavním cílem instalace ZOKT je zajištění odvodu zplodin hoření  

v počáteční fázi poţáru a posléze i uvolňované teplo mimo objekt. Zabrání se nahromadění 

těchto látek v objektu a tím se udrţuje poloha neutrální roviny v takové výšce nad podlahou, 

aby se riziko při evakuaci osob a při represivním zásahu co nevíce omezilo.  

Fyzikálně přispívá činnost zařízení k oddálení rozvoje poţáru a jeho destruktivních 

účinků na objekt i jeho vybavení. Odvedení kouře a následně tepla sniţuje teploty horkých 

plynů, kterými jsou namáhány stavební konstrukce při poţáru, pod kritické hodnoty.  

V nevětraných budovách můţe teplota plynů při poţáru dosáhnout velmi vysokých hodnot aţ 

kolem 800 °C, zatímco u obdobné budovy vybavené ZOKT mohou být tyto teploty při 

stejném průběhu poţáru udrţeny pod hodnotou 300 °C. 

Zároveň redukuje teploty v menších výškách tím, ţe způsobuje přisávání studeného 

vzduchu k loţisku ohně. To pomáhá sniţovat riziko šíření ohně sáláním na materiály s niţší 

zápalnou hodnotou a také udrţuje chladný vzduch pro týmy hasičů a zachraňující se lidi. 

Sniţuje škody vzniklé vodou při hašení, protoţe hasiči mohou dobře lokalizovat 

ohnisko poţáru a nasměrovat proudnice přesněji, a tudíţ s větším efektem. Instalované 

zařízení můţe slouţit za určitých podmínek i pro běţné denní větrání s minimálními nároky 

na provoz.  

Základní prostorovou jednotkou, pro kterou se ZOKT navrhuje, je kouřová sekce. 

Kaţdý poţární úsek (dále PÚ) v sobě zahrnuje jednu nebo více kouřových sekcí. Kouřová 

sekce je stavebně vymezený prostor, vytvořený za účelem zabránění šíření kouře a tepla 

uvnitř poţárního úseku mimo odvětranou sekci. Zplodiny hoření tvoří pod stropem kouřové 

sekce akumulační vrstvu s přirozeným vztlakem. Kouřové sekce jsou navzájem odděleny buď 

dělícími stěnami po celé výšce sekce (např. příčky), nebo kouřovými přepáţkami, které 

zabraňují šíření zplodiny hoření mezi jednotlivými sekcemi (např. kouřové závěsové stěny, 

plnostěnné vazníky, průvlaky, apod.). Závěsové kouřové zábrany musí být v takové výšce, 

aby jejich spodní hrana byla minimálně na úrovni spodní plochy akumulační vrstvy, ale 

doporučuje se ještě o 0,1 m níţ. Tyto kouřové přepáţky musí být dotaţeny aţ ke spodní hraně 

stropní nebo střešní konstrukce a řádně utěsněny.   

V závislosti na různých okolnostech a stavebním řešení daného objektu navrhne 

projektant poţárně bezpečnostního řešení stavby systém s přirozeným odvětráváním, 

s nuceným odvětráváním nebo kombinaci obou systémů. Přičemţ by se neměly pouţívat 
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kombinované systémy pro odvětrávání ze stejné kouřové sekce. ZOKT jsou ovládána 

z ústředny elektrické poţární signalizace, z ovládacích míst respektive ručně tlačítkovými 

hlásiči poţáru.  

7.1 Odvod kouře a tepla s přirozenou ventilací 

Zařízení pro odvod kouře a tepla s přirozenou ventilací pracuje na principu tepelného 

vztlaku. Pouţívá se pro odvětrání nejvyšších podlaţí nebo pro odvětrání jednopodlaţních 

objektů. Pro přirozené větrání se vyuţívá větracích oken nebo ţaluzií, které jsou umístěny ve 

střešní konstrukci nebo v horní části obvodových konstrukcí (viz Obr. 8). Toto zařízení se 

v některých případech také můţe vyuţívat pro lepší komfort a klima k běţnému větrání 

objektu. 

 

Obr. 8 – Princip přirozeného požárního odvětrání [15] 

Horké zplodiny hoření mají menší hustotu neţ okolní chladnější vzduch, a tudíţ se 

zdrţují v horní části zakouřeného prostoru, kde vytváří akumulační vrstvu. Pod touto 

akumulační vrstvou se nachází nezakouřený prostor, který slouţí k bezpečnému úniku osob či 

vedení poţárního zásahu. Výška nezakouřeného prostoru je stanovena polohou neutrální 

roviny. U přirozeného větrání je neurální rovina na spodní hranici akumulační vrstvy. 

V akumulační vrstvě dochází vlivem vysoké teploty ke zvyšování tlaku. Pod neutrální 

rovinou se naopak vytváří podtlak. Při otevření větracích klapek, které se nacházejí ve střešní 

konstrukci nebo v horní části obvodových konstrukcí, dochází k přirozenému odvodu kouře  

a tepla. Je nutné otevření poţárních klapek v celé kouřové sekci. Zároveň musí být zajištěno 

otevření otvorů pro přívod čistého vzduchu z vnějšího prostředí, které bývají umístěny ve 

spodní části obvodových konstrukcí (pod hranicí neutrální roviny).  
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Zařízení pro odvod kouře a tepla s přirozenou ventilací tvoří hlavně tyto komponenty: 

- iniciační zařízení, 

- větrací zařízení, 

- kouřové zábrany. 

7.2 Popis a konstrukční poţadavky komponentů (přirozená ventilace) 

K dosaţení účinnosti ZOKT s přirozenou ventilací je důleţité, aby se potřebné větrací 

otvory v kouřové sekci zasaţené poţárem včas otevřely a zplodiny hoření byly odváděny 

mimo objekt. ZOKT můţe být aktivován systémem EPS nebo na podnět svého vlastního 

spouštěcí zařízení. K aktivaci se také můţe pouţít tlačítkový spínač, který dá impuls 

otevíracímu mechanismu. Tlačítkový spínač je označený bezpečnostní tabulkou (Obr. 9). 

V případě, ţe větrací zařízení není aktivováno systémem EPS, ale jiným způsobem, je 

důleţité, aby se signál o jeho aktivaci včas zaznamenal i u EPS, aby bylo zajištěno otevření 

otvorů pro přívod čistého vzduchu.  

 

Obr. 9 – Značení tlačítkového spínače ZOKT [2] 

Spolehlivost jednotlivých komponentů větracího systému se zkouší podle příslušných norem.  

7.2.1 Iniciační zařízení 

Aby bylo dosaţeno včasného otevření větracího zařízení, musí být kaţdé větrací 

zařízení vybaveno alespoň jedním automatickým iniciačním zařízením. Pokud je ve 

výjimečných případech, např. z konstrukčního hlediska, vhodnější pouţít pouze ruční 

iniciační zařízení, můţe být větrací zařízení bez automatického iniciačního zařízení. Toto 

iniciační zařízení uvádí v činnost otevírací mechanismus otvoru pro přirozené odvětrání nebo 

spouští ventilátory v případě nuceného odvětrání. Zároveň můţe spouštět jiná zařízení, např. 

kouřové klapky, aby došlo k zabránění vniknutí kouře do vzduchotechniky.  
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Druhy iniciačních zařízení: 

- tepelné, 

- elektrické, 

- pneumatické, 

- hydraulické, 

- ruční, 

- jiné. 

 

 Tepelné iniciační zařízení  

Pouţívá se nejčastěji pro kopulové odvody kouře. Tepelné iniciační zařízení musí být 

uvnitř větracího zařízení. Iniciačním mechanismem je zde tepelná pojistka, která v případě 

dosaţení poţadované teploty praskne a tím uvolní pruţinu otevíracího mechanismu a dojde 

k otevření odvětracího zařízení. Reakční teploty tepelných pojistek se pohybují v intervalu 

mezi 70 – 140 °C.  Tepelná pojistka by neměla být krytá ţádnými překáţkami, které by mohly 

ovlivnit její funkci. Pokud jsou zároveň s odvětracím zařízením pouţity spriknlery, mělo by 

být zajištěno, aby se tyto spouštěly dříve, neţ dojde k odvádění horkých plynů. Zároveň by 

měla být tepelná pojistka chráněna před stříkající vodou ze sprinklerů, ale opět takovým 

způsobem, aby nebyla ovlivněna jejich funkce. 

Funkce odezvy tepelného automatického iniciačního zařízení musí vyhovovat 

poţadavkům z EN 12259-1. [10] 

 Elektrické iniciační zařízení  

Křídlo větracího okna je vybaveno otevíracím válcem. Uzavřením křídla se předepne 

tlaková pruţina válce, kterou v koncovém bodě drţí zapnutý přídrţný elektromagnet. Tím se 

křídlo uzavře a zablokuje. Napětí pouţívané v těchto obvodech bývá většinou 24 V. 

Přerušením elektrického proudu k magnetu dojde k uvolnění blokování a křídlo se otevře. 

Přerušení proudu můţe dojít různými způsoby, např.: 

- ručním tlačítkem, 

- tepelně, pomocí tavné pojistky, 

- elektrickou poţární signalizací (EPS), 

- elektromotorem. 

Při výpadku elektrického proudu, přetrţení kabelu, zkratu nebo jiném poškození 

elektrických části dojde k samočinnému otevření větracího křídla. Proto není vyţadováno 
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ohnivzdorné uloţení kabelů. Elektrické zdvihové válce se pouţívají především na kopulové 

větrací zařízení. [1]  

 Pneumatické iniciační zařízení  

Větrací zařízení mohou být taky aktivována spouštěcí jednotkou na stlačený CO2. 

K otevření dojde pomocí poplachové skříňky. Z patrony na stlačený CO2 se uvolní plyn pod 

tlakem do pneumatického odblokovacího válce, který otevírá křídlo větracího zařízení. 

Zařízení se spouští ručně ovládaným ventilem, který je umístěn ve skříňce (Obr 10). Po 

rozbití krycího skla skříňky dojde pohybem spouště úderníku k naraţení patrony se stlačeným 

plynem. K iniciaci můţe dojít také roztavením tepelné pojistky z eutektické slitiny, která 

uvolní dutou jehlu, a ta propíchne ucpávku bombičky a uvolní stlačený CO2 (obr 11), jehoţ 

tlak pomocí pístu otevře větrací zařízení. Lze pouţít i na více větracích zařízení v rámci jedné 

kouřové sekce. V tomto případě je iniciační zařízení umístěno přímo ve větracím zařízení. 

Uzavření křídel větrání se provádí ručně nebo tlakem plynu. K přenosu plynu se vyuţívají 

měděné trubičky. Existují jednotky, které se pouţívají pouze k otevření, a v takovém případě 

se větrací zařízení uzavírá ručně, ale mohou být i takové, které dokáţí větrací zařízení uzavřít. 

Nevýhodou těchto iniciačních zařízení je, ţe se musí po kaţdém jejich pouţití vyměnit 

patrony na stlačený CO2. Proto nejsou vhodné pro běţné větrání. [1] Mohou se však pouţít 

v kombinaci s jiným typem ovládání, např. poháněné elektromotorem nebo ručním 

ovládáním, a v takovém případě se mohou pouţívat i pro běţné větrání. 

Obr. 10 – Poplachová skříňka pneumatického otevření větracího zařízení [17] 
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Obr. 11 – Aktivace bombičky CO2 tepelnou pojistkou [17] 

Kaţdá plynová patrona tvořící integrální část zařízení musí být vybavena tlakovou 

pojistkou, aby se zamezilo výbuchu při přehřátí patrony. [10] 

 Hydraulické iniciační zařízení  

V případě hydraulického ovládání větracího zařízení se otevírání i zavírání uskutečňuje 

hydraulickou pumpou ve spojení s tlakovým olejovým potrubím a příslušnými zdvihacími 

válci. Zařízení se ovládá z ústředny EPS, tlačítkovými hlásiči nebo z libovolného počtu 

ovládacích míst. Tento systém je výhodný, pokud se větrací zařízení vyuţívá mimo odvod 

tepla a kouře také ke komfortnímu větrání. [30] 

 Ruční iniciační zařízení  

Je povaţováno za nejjednodušší moţnost otevírání větracího zařízení. Lze ho vyuţít pro 

otočná, vyklápěcí, kyvná a otáčející se zařízení. Vzhledem k rozmístění a druhu poţárního 

zatíţení je důleţité umístění prvků ovládání, aby byly přístupné i v podmínkách poţáru. [1] 

7.2.2 Větrací zařízení 

Větrací zařízení slouţí přímo k odvodu kouře a tepla. Toto zařízení je ve formě oken, 

klapek, ţaluzií, střešních světlíků, pásů, kopulí apod. (obr 12). Tato zařízení se osazují na 

montáţní manţety, které jsou pevně upevněny k obvodové konstrukci budovy, buď na střeše, 

nebo v horním prostoru obvodových stěn.  

Obr. 12a  – Některé typy větracích zařízení (žaluziové, bodový světlík – plochý) [3] 
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Obr. 12b – Některé typy větracích zařízení (pásové, bodový světlík - kopulový) [3] 

Velikost a počet odvětracích otvorů vychází z návrhu projektanta SOZ. Jedno odvětrací 

zařízení nesmí mít délku větší neţ 2,5 m a poměr stran geometrické plochy nesmí přesáhnout 

5:1. Volná aerodynamická plocha Aa vychází se součinu geometrické plochy Ag s výtokovým 

součinitelem Cv , který je určen zkouškou. Pro typy větracích zařízení, které jsou znázorněny 

na obrázku Obr. 13 a splňují výše uvedenou podmínku, se můţe brát výtokový součinitel       

Cv = 0,4 pro montáţní polohy s výškou svislé části nejméně 300 mm a pro specifikovaný úhel 

otevření. V ostatních případech se Aa stanovuje experimentálně dle přílohy B ČSN EN 12101-2. 

Obr. 13 – Typy větracích zařízení pro jednoduchý postup hodnocení [10]  
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Samotné větrací zařízení musí dle ČSN EN 12101-2 vyhovovat následujícím 

poţadavkům na funkci, podle kterých se klasifikuje. 

 Klasifikace podle spolehlivosti  

Větrací zařízení se klasifikuje do jedné z následujících tříd: 

- Re A, 

- Re 50, 

- Re 1000. 

Označení A, 50, 1000 představuje počet otevření do poţárně otevřené polohy, bez 

aplikace zatíţení. Větrací zařízení se musí při zkoušce otevřít do své poţárně otevřené polohy 

nejpozději do 60 sekund bez poškození a musí v této poloze setrvat bez vnější dodávky 

energie. Jedná-li se o dvouúčelové větrací zařízení, musí ze před uvedenou zkouškou otevřít 

10 000 krát bez zatíţení do své obvyklé polohy větrání. Klasifikační zkouška se provádí dle 

přílohy C uvedené normy. 

 Klasifikace při zatíţení sněhem 

Větrací zařízení se musí zařadit do jedné z následujících tříd: 

- SL 0, 

- SL 125, 

- SL 250, 

- SL 500, 

- SL 1000, 

- AL A. 

Číselné označení představuje zkušební zatíţení sněhem v Pa, aplikované při zkoušce dle 

přílohy D uvedené normy. 

 Zatíţení simulací bočního větru 

Při zkoušce podle přílohy D se pro simulaci bočního větru musí větrací zařízení vystavit 

bočnímu větru o rychlosti 10 m.s
-1

 v nejnepříznivějším směru větru.  

Větrací zařízení se musí při zkoušce zatíţení sněhem a bočním větrem podle přílohy D 

otevřít do své poţárně otevřené polohy nejpozději do 60 s bez poškození a musí v této poloze 

setrvat bez vnější dodávky energie. 
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 Klasifikace pro nízké teploty okolí 

Větrací zařízení se musí zařadit do jedné z následujících tříd: 

- T(-25), 

- T(-15), 

- T(-05), 

- T(00), 

- TA. 

Číselné označení určuje počet °C pod nulou, při nichţ se větrací zařízení zkouší podle 

přílohy E výše uvedené normy. Otevírací mechanizmus musí při zkoušce pracovat způsobem, 

který odpovídá vztahu mezi zatíţením a zdvihem, jako kdyţ je stejný mechanizmus 

zabudovaný a zkoušený při teplotách okolí, při dosaţení zdvihu do poţárně otevřené polohy 

do 60 s.   

 Klasifikace při zatíţení větrem  

Větrací zařízení se musí zařadit do jedné z následujících tříd: 

- WL 1500, 

- WL 3000, 

- WL A. 

Číselné označení znázorňuje zkušební zatíţení sání větrem v Pa aplikované při zkoušce 

podle přílohy F dané normy. Při této zkoušce se větrací zařízení při zatíţení větrem 

odpovídajícím jeho klasifikaci nesmí otevřít a ani nesmí dojít k trvalé deformaci. Po této 

zkoušce se musí otevřít do své poţárně otevřené polohy nejpozději do 60 s po aktivaci.  

 Klasifikace odolnosti vůči teplu 

Větrací zařízení se musí zařadit do jedné z následujících tříd: 

- B 300, 

- B 600, 

- BA. 

Číselné označení znázorňuje teplotu ve °C, při které je větrací zařízení zkoušeno podle 

přílohy G uvedené normy. Při zkoušce se nesmí průřezová plocha v nejuţším místě větracího 

zařízení zmenšit o více neţ 10 % původního rozměru. Reakce materiálů, ze kterých je větrací 

zařízení vyrobeno, na oheň se zkouší a klasifikuje podle EN 13501-1.  
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 Značení 

Kaţdé větrací zařízení musí být označeno těmito údaji: 

a) název a obchodní značka dodavatele; 

b) typ a model; 

c) rok výroby; 

d) technická charakteristika vnějšího zdroje; 

e) spouštěcí teplota tepelného iniciačního zařízení (pokud je jim vybaveno); 

f) volná aerodynamická plocha; 

g) třídy pro zatíţení větrem, sněhem, pro nízkou teplotu okolí, spolehlivost, teplotu při 

vystavení teplu; 

h) označení normy EN 12101-2:2003; 

i) vhodnost pro montáţ na stěnu pouze s ovládacím zařízením citlivým na vítr. 

Výrobce musí poskytnout příslušné údaje pro montáţ a údrţbu. Údaje pro montáţ musí 

obsahovat údaje pro připevnění a údaje o napojení na instalace v budově. Údaje pro údrţbu 

musí obsahovat postup pro kontrolu a údrţbu, doporučenou četnost kontrol a doporučené 

kontroly účinků koroze. [10] 

7.2.3 Kouřové zábrany 

Kouřové zábrany fungují jako přepáţky, které usměrňují pohyb zplodin hoření 

v objektech. Pouţívají se jak u přirozené ventilace, tak i u nucené. Typickými funkcemi 

kouřových zábran je: 

- zadrţení kouře jeho reservoárem v předem daném prostoru a omezení jeho pohybu 

mimo tento prostor, 

- vedení kouře předem určeným směrem, 

- zabránění nebo zpomalení vniknutí kouře do jiného prostoru nebo dutiny. 

Pro vytvoření kouřových zábran se můţou pouţít i různé části stavebních konstrukcí, 

které mohou být dále doplněny kouřovými zábranami. Rozlišujeme tyto kouřové zábrany: [8]   

- nepohyblivé (SSB), 

- pohyblivé (ASB). 

Pro tyto kouřové zábrany platí evropská norma ČSN EN 12101-1, která stanovuje 

poţadavky na provedení, třídění a zkušební metody pro kouřové zábrany. 
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 Kouřové zábrany se vyrábějí z různých materiálů. Pro nepohyblivé kouřové zábrany se 

pouţívají kovy, sklo (Obr 14), skelné vlákno, poţárně odolné desky, minerální vlna  

a jakýkoliv materiál schopný odolávat kouři a poţadované teplotě. Pohyblivé kouřové 

zábrany se provádějí jako skládací, shrnovací, roletové, závěsové a pouţívá se u nich stejně 

odolných materiálů jako u nepohyblivých. [8] 

Obr. 14 – Pevná kouřová zábrana (skleněná) [34] 

Kouřové zábrany se podle teploty a času klasifikují do tříd podle Tabulky 5. Tato 

klasifikace musí být stanovena podle zkušebních metod uvedených v příloze D  

ČSN EN 12101-1. 

     Tabulka 5. Základní klasifikační třídy kouřových zábran [8] 

Třída 
Teplota 

[°C] 

Čas 

[min] 

D30 600 30 

D60 600 60 

D90 600 90 

  D120 600 120 

DA 600 >120 

 

Pokud se kouřové zábrany mají pouţít pro větší rozsah teplot a času, provádí se zkouška 

podle EN 1363-1, a klasifikují se do tříd podle Tabulky 6. 
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Tabulka 6. Klasifikační třídy pro kouřové zábrany pracující při zvýšených teplotách [8] 

Třída 
Teplota 

[°C] 

Čas 

[min] 

DH30 Normová teplotní křivka (1363-1) 30 

DH60 Normová teplotní křivka (1363-1) 60 

DH90 Normová teplotní křivka (1363-1) 90 

DH120 Normová teplotní křivka (1363-1) 120 

DHA Normová teplotní křivka (1363-1) >120 

 

7.3 Zařízení pro odvod kouře a tepla s nucenou ventilací 

Zařízení pro odvod kouře a tepla s nucenou ventilací se pouţívají všude tam, kde není 

kvůli konstrukčnímu řešení budovy vhodné pouţít přirozené odvětrání. Pracují na principu 

vytvoření podtlaku v prostoru zasaţeném poţárem. Tento podtlak je zajištěn pomocí 

elektrických poţárních ventilátorů, které odvádí z horní úrovně kouřové sekce horké zplodiny 

hoření.  

Zároveň se musí do daného prostoru přivádět čistý vzduch. To je zajištěno otvory 

v obvodových konstrukcích přímo z vnějšího prostředí nebo pomocí přívodního potrubí, které 

je umístěno pod neutrální rovinou ve spodní části kouřové sekce. Mnoţství a rozměry 

přívodních otvorů musí být navrţeny adekvátně k mnoţství a výkonu navrţených ventilátorů. 

Vzhledem k tomu, ţe systém je zaloţen na vytváření podtlaku v poţárním úseku, by přívod 

čistého vzduchu neměl být zajišťován ventilátorem, kterým by mohl být podtlak sníţen, aţ 

opačně vytvořen přetlak. V případě, ţe se ventilátor pouţije, by mělo být doloţeno, ţe 

k tomuto ději nedojde.  

Odvětrávací systémy s nucenou ventilací se skládají zpravidla z těchto komponentů:  

- poţární ventilátor, 

- kouřové zábrany, 

- potrubí pro odvod kouře a tepla, 

- šachty pro odvod kouře a tepla, 

- regulační prvky, 

- zdroj energie. 
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7.4 Popis a konstrukční poţadavky komponentů (nucená ventilace) 

Stejně jako u přirozeného odvětrání, jsou na všechny komponenty, které tvoří systém 

samočinného odvětrání s nuceným odtahem spalin, kladeny normativní poţadavky. 

7.4.1 Poţární ventilátory 

Poţární ventilátory jsou činnými prvky systému pro nucený odvod kouře a tepla. Jsou 

vyrobeny převáţně z ocelového pozinkovaného plechu. Ventilátor se skládá z těla ventilátoru, 

oběţného kola s lopatkami, elektromotoru a elektrické svorkovnice. Oběţné kolo ventilátoru 

můţe být poháněno elektromotorem přes osu přímo spojeno spojkou (Obr. 15) nebo můţe být 

poháněno přes řemenový převod (Obr. 16). Poţární ventilátory se osazují na obvodovou 

konstrukci jako axiální ventilátory, s horizontálním vývodem kouře, nebo na střešní 

konstrukci jako radiální nebo axiální ventilátor s vertikálním vývodem kouře (Obr 17). 

Geometrie těchto ventilátorů je znázorněna na obrázku Obr. 18.  

 

 

 

 

Obr. 15 - Ventilátor s pohonem na spojku [29]               Obr. 16 - Ventilátor s pohonem na řemen [29] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 - Požární ventilátory axiální s vertikálním a horizontálním odvodem spalin [14] 

 

 

 

 

 

Obr. 18 - Geometrie ventilátorů [29] 
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Poţární ventilátory bývají zatříděny do jedné nebo více tříd pouţití: 

- izolované nebo neizolované, 

- do zakouřeného nebo nezakouřeného prostoru, 

- dvoufunkční nebo pouze pro nouzový stav, 

- poţadující potrubní přívod chladícího vzduchu. 

Poţadavky na provedení a třídění poţárních ventilátorů jsou stanoveny  

v ČSN EN 12 101-3. Pro schválení typu se provádějí zkoušky podle příloh A, B, C, D a E této 

normy a klasifikují se následovně: 

 Třídění podle teploty a času 

Zkouška se provádí podle přílohy C, ČSN EN 12 101-3. Ventilátor musí být při zkoušce 

při dané teplotě funkční minimálně dobu uvedenou v Tabulce 7 a musí být opakovaně 

spustitelný. 

 

Tabulka 7. Zatřídění ventilátorů podle zkušební teploty a funkční doby [11] 

Třída Teplota [°C] 
Minimální funkční 

doba [min] 

F200 200 120 

F300 300 60 

F400 400 120 

F600 600 60 

F842 842 30 

Bez zatřídění 
Podle specifikace 

dodavatele 

Podle specifikace 

dodavatele 

 

 Objemový průtok a tlak 

Zkouška se provádí podle přílohy C, ČSN EN 12 101-3. Při zkoušce se za dané teploty  

a po příslušnou dobu (Tabulka 2) nesmí měnit objemový průtok o více neţ 10 % a statický 

tlak se nesmí změnit více neţ o 20 %.  
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 Teplota vnějšího povrchu a chladicího vzduchu u izolovaného ventilátoru 

Zkouška se provádí podle přílohy C, ČSN EN 12 101-3. Vnější povrch izolovaného 

ventilátoru nesmí překročit ţádnou z uvedených hodnot (Tabulka 7) o více neţ 180 °C. 

Chladicí vzduch vycházející z jednotky nesmí vykazovat nárůst o více neţ 180 °C nad 

počáteční teplotu místnosti. 

 Zatíţení větrem 

Zkouška se provádí podle přílohy E, ČSN EN 12 101-3. Pokud je ventilátor, pro pouţití 

v atmosférických podmínkách, vybaven klapkami nebo ţaluziemi, tak se tyto musí při 

zkoušce otevřít do 30 s proti tlaku větru 200 Pa. 

 Zatíţení sněhem 

Zkouška se provádí podle přílohy E, ČSN EN 12 101-3. Ventilátor se klasifikuje jako: 

- SL 0, 

- SL 125,  

- SL 250,  

- SL 500,  

- SL 1000, 

- SL A. 

Číselná hodnota, vedle označení SL, znamená zatíţení sněhem v Pa, při kterém se musí 

ventilátor při zkoušce otevřít do účinné aerodynamické polohy do 30 s. Pokud se při zkoušce 

pouţije tlak sněhu vyšší neţ 1000 Pa, pouţije se za označením SL písmeno A. 

 Funkčnost za nízkých teplot 

Zkouška se provádí podle přílohy E, ČSN EN 12 101-2. Ventilátor s nezávislým 

ovládáním regulačních zařízení, které nepouţívají tlak vzduch z ventilátoru, se klasifikuje do 

tříd:  

- T(-25),  

- T(-15),  

- T(-05),  

- T(00),  

- TA.   

Číselná hodnota, za označením T, znamená teplotu, při které se zkouší funkčnost 

poţárního ventilátoru. 
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 Bezporuchovost 

Zkouška se provádí podle přílohy C, ČSN EN 12 101-2. Ventilátor s nezávislým 

ovládáním regulačních zařízení, které nepouţívají tlak vzduch z ventilátoru, se klasifikuje do 

tříd:  

- Re A,  

- Re 50, 

- Re 100.  

Číselná hodnota značí počet otevření a zavření nezávisle ovládaných regulačních 

zařízení.  

 Výkonová data ventilátoru 

Dodavatel poskytuje seznam aerodynamických a akustických údajů v souladu s ČSN 

EN ISO 5801, přičemţ se bere v úvahu zvýšená provozní teplota působící na ventilátor. 

Pokud se jedná o ventilátor s potřebným chladicím vzduchem, udává se i nejmenší 

poţadovaný průtok chladicího vzduchu.   

7.4.2 Potrubí pro odvod kouře a tepla 

V případech, ţe je kouř a teplo odváděno z kouřových sekcí na větší vzdálenosti nebo 

z konstrukčních a dispozičních důvodů nelze pouţít střešních ani stěnových odvětrávacích 

klapek, je nutno pouţít potrubí pro odvod tepla a kouře. Toto potrubí můţe být provedeno 

poţární izolací (např. minerální vlna) ocelového vzduchotechnického potrubí (obr 19), nebo 

jako samonosné bez vnitřního ocelového potrubí z protipoţárních desek vyrobených např.  

z expandovaného vermikulitu nebo na kalciumsilikátové bázi apod. (obr 20). 

 

     Legenda k Obr. 19: 

     1. Izolační desky z minerální vlny 

     2. Nosný „U“ profil 

     3. Závěsné tyče 

     4. Vzduchovod z pozinkované oceli 

 

 

Obr. 19 - Systém obložení požární izolací [27] 
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Legenda k Obr. 20: 

1. Protipoţární desky  

2. Objímka spoje z protipoţární desky 

3. Lepidlo  

4. Ocelové vruty nebo spony 

5. Závitová tyč připevněna do kovové hmoţdinky 

6. Ocelový profil, rozměr dle static. výpočtu 

 

 

Obr. 20 - Systém z protipožárních desek [24] 

a) Potrubí pro odvod tepla a kouře pouze z jednoho PÚ, které dále neprochází ţádným 

dalším PÚ, se klasifikuje podle předpokládané teploty odváděných horkých plynů. Pro 

předpokládanou teplotu do 300 °C jako E300 single, pro teploty větší neţ 300 °C jako 

E600 single. Za postačující se povaţuje třída E 30, a to bez ohledu na stupeň poţární 

bezpečnosti PÚ, ve kterém se potrubí nachází. 

b) Potrubí pro odvod kouře a tepla z více PÚ se klasifikuje EImulti. Podle stupně poţární 

bezpečnosti (dále SPB) poţárních úseků, kterými potrubí prochází, se stanoví 

klasifikační třída poţární odolnosti potrubí, a to pro I. aţ V. SPB jako EImulti 30, 

v ostatních případech EImulti 60. Stejným způsobem se klasifikuje i potrubí, které 

odvádí kouř a teplo pouze z jednoho PÚ, ale dále prochází i jinými PÚ.  U potrubí 

EImulti je tedy vyţadováno i kritérium izolace I a to pro plně rozvinutý poţár. 

Schopnost izolace (kritérium I) se měří na vnějším povrchu potrubního systému při 

teplotním zatíţení z vnitřní strany potrubí. [18] 

Ve všech výše uvedených případech musí být zajištěna i stabilita těchto potrubí po 

vzniku poţáru, a to nejméně po dobu poţární odolnosti potrubí, přičemţ se jedná zejména  

o stabilitu zavěšovacích části potrubí a stabilitu konstrukcí, na kterých jsou potrubí uchycena. 

7.4.3 Šachty pro odvod kouře a tepla 

Šachty se pouţívají pro odvětrání ve vícepodlaţních objektech jak u přirozeného, tak  

i nuceného odvětrávání. U přirozeného odvětrání se vyuţívá výškového rozdílu šachty a tím 

vztlaku plynů. Při nuceném odvětrání pouţijeme pro pohyb plynu v šachtě ventilátor pro 

odvod kouře a tepla. Jednu šachtu lze vyuţít na odvětrání více kouřových sekcí nad sebou 

nebo i vedle sebe. Taková šachta má otvory v kaţdé kouřové sekci a tyto otvory jsou opatřeny 

poţárním uzávěrem těsným proti proniku kouře, popřípadě kouřovou klapkou v odváděcím 
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potrubí kaţdé kouřové sekce.  V případě poţáru se otevře pouze kouřová klapka dané kouřové 

sekce. Šachty pro ZOKT, které procházejí poţárními úseky, jsou posuzovány jako instalační 

šachty, tzn. jako samostatný PÚ s konstrukcí poţárně odolnou.  

Potřebný aerodynamický průřez šachty je závislý na teplotě plynů a účinné výšce 

šachty. Při přirozeném odvětrání se pohybuje zpravidla mezi 0,5 – 1,5 m
2
. U nuceného 

odvětrání se pomocí ventilátorů rychlost toku plynů zvyšuje, a tím se můţe aerodynamický 

průřez sníţit. Rychlost toku plynů v šachtě by však neměla přesáhnout 12 – 15 m.s
-1

.  

Při pouţití šachty pro více kouřových sekcí nad sebou se stanoví potřebná průřezová 

plocha pro kaţdou kouřovou sekci a za výslednou se povaţuje největší poţadovaná průřezová 

plocha. Z kaţdé kouřové se sekce se zpravidla navrhují nejméně dvě šachty či potrubí. [5] 

7.4.4 Regulační prvky 

Klapy k odvodu kouře a tepla z jednoho poţárního úseku jako uzávěr v potrubních 

rozvodech ZOKT, které umoţňují odvádět teplo a zplodiny hoření ze zasaţeného úseku.    

Pouţívají se taky jako uzávěry v potrubním rozvodu vzduchotechnického zařízení, které 

zabraňují šíření poţáru a zplodin hoření z jednoho poţárního úseku do druhého uzavřením 

vzduchovodu v místech osazení (Obr 21). 

Obr. 21 – Požární klapka [25] 

Kouřové klapky se hodnotí podle polohy a funkce potrubí, ve kterém jsou osazeny. 

a) Kouřové klapky, pouţité v potrubí pro odvod kouře a tepla jen z jednoho PÚ, které 

dále neprochází ţádným dalším PÚ, se hodnotí E600 single, bez ohledu na teplotu 

odváděných zplodin. Za dostatečnou se povaţuje E600 single 30 bez ohledu na stupeň 

poţární bezpečnosti PÚ, v němţ se potrubí nachází. 

b)  Kouřové klapky pouţité v potrubí, které odvádí kouř a teplo z více PÚ, se klasifikují 

EImulti. Poţární odolnost klapek je stejná jako poţární odolnost potrubí, ve kterém 
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jsou klapky osazeny. Pokud se kouřová klapka nachází na rozhraní dvou hodnot 

poţární odolnosti, pouţije se pro klapku vyšší poţární odolnost. Stejným způsobem 

jsou klasifikovány kouřové klapky pouţité v potrubí, které odvádí kouř a teplo pouze 

z jednoho PÚ, ale dále prochází jiným PÚ.  

Poţadovaná poloha kouřové klapky musí být zajištěna samočinně při vzniku poţáru, 

např. systémem EPS. Doporučuje se však i místní manuální ovládání. [7] 

Problému klapek pro odvod tepla a kouře se věnuje norma ČSN EN 12101-8, která je 

zatím ve fázi přípravy. 

7.4.5 Zdroj energie 

Pokud ZOKT nemá zabezpečení proti poruše, musí být pro toto zařízení zajištěny 

nejméně dva zdroje energie, tzn. primární zdroj a záloţní zdroj energie. Primární zdroj 

energie je napájen z veřejné elektrické sítě. Jako záloţní zdroj se pouţívají např. baterie nebo 

generátor. Tyto musí být neustále k dispozici a průběţně kontrolovány.  

Pokud dojde k přerušení dodávky elektrické energie z primárního zdroje, musí se 

zařízení automaticky přepnout na záloţní zdroj. Stejně tak se musí při obnově dodávky 

automaticky přepnout zpět na primární zdroj. 

Zařízení pro dodávku energie se klasifikují: 

Třída A – vhodná pro všechna zařízení, 

Třída B – vhodná pouze pro zařízení, která mají zabezpečení při poruše nastavením                        

                 do bezpečné polohy. 

Pokud se jako záloţní zdroj energie pouţije dobíjecí baterie, musí být zařízení vybaveno 

nabíječkou pro dobíjení a sledování stavu baterie a udrţování baterie v nabitém stavu. Pokud 

je baterie vybitá na své nejniţší napětí, musí být během 24 h znovu nabita alespoň na  

80 % své jmenovité kapacity a během dalších 48 h na svou plnou jmenovitou kapacitu.  

Generátor pro dodávku náhradní energie pro ZOKT musí vyhovovat ČSN ISO 8528-1.  

Sestavy vyrábějící proud z generátoru musí být zcela nezávislé na běţném přívodu 

elektrické energie. Generátorová sestava musí automaticky dodávat plný výstupní výkon do 

15 s od poruchy primárního zdroje. Pokud je tato sestava určena pro zajištění bezpečnosti 

osob, a pokud nastartuje pouze na základě EPS, a předává hlášení o poruše do míst s trvalou 

obsluhou, musí mít sestava zásobu paliva postačující pro plný výkon na dobu 4 h. [9] 

Poţadavky kladené na zásobování energií pro zařízení k usměrnění pohybu kouře  

a tepla jsou uvedeny v ČSN EN 12101-10. 
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8 Projektování samočinného odvětracího zařízení 

Návrh SOZ navazuje na poţárně bezpečnostní řešení stavebního objektu a je jeho 

součástí. Dříve se pouţívaly normy a předpisy některých evropských zemí a také předpisy, 

které k této problematice vydávají pojišťovací asociace a svazy např. ČAP CEA 4020:00, 

VdS 2098, který navazuje na německou normu DIN 18 232. 

Pro dimenzování SOZ s přirozenou ventilací se pouţíval návrh německé normy  

DIN 18 232-2 a pro nucenou ventilaci DIN 18 232-5. Dále se vyuţívaly francouzské předpisy 

NF S 61-938, NF S 61-940 nebo Aktual Bulletin č. 20 jakoţto projekční postup schválený 

MV ČR, GŘ HZS ČR v návaznosti na ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804.  

Pro výpočetní metody navrhování SOZ se pouţívala německá DIN 18 232-5 nebo 

Zpráva CEN CR 12 101-5 a v neposlední řadě Příloha H ČSN 73 0802. 

Problematice odvodu kouře a tepla se dnes věnuje klíčová evropská norma, která má 

obecný název "Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla" s označením EN 12 101. 

Tento soubor norem má zatím 12 částí, které se postupně tvoří, přejímají a zavádějí. 

- ČSN EN 12101-1: 2006 – Technické podmínky pro kouřové zábrany. 

- ČSN EN 12101-2: 2004 – Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený 

odvod kouře a tepla. 

- ČSN EN 12101-3: 2003 – Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod 

kouře a tepla. 

- ČSN P CEN/TR 12101-4: 2010 – Instalování zařízení pro odvod kouře a tepla. 

- ČSN P CEN/TR 12101-5: 2008 – Směrnice k funkčním doporučením a výpočetním 

metodám pro větrací systémy odvodu kouře a tepla. 

- ČSN EN 12101-6: 2006 – Technické podmínky pro zařízení pracující na principu 

rozdílu tlaků – Sestavy. 

- ČSN EN 12101-7 v přípravě – Potrubí pro odvod kouře. 

- ČSN EN 12101-8 v přípravě – Klapky pro odvod kouře. 

- prEN 12101-9 v přípravě – Technické podmínky pro ovládací panely. 

- ČSN EN 12101-10: 2006 – Zásobování energií. 

- prEN12101-11 v přípravě – Zařízení pro odvod kouře a tepla z uzavřených garáţ. 

- prEN12101-12 v přípravě – Navrhování zařízení pro odvod kouře a tepla při vyuţití 

časově závislých poţárů. 

Postup pro dimenzování zařízení usměrňujících pohyb kouře a tepla je uveden v zaváděcí 

evropské normě ČSN P CEN/TR 12101-5. Tato norma není přeloţena do českého jazyka.  
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8.1 Metoda projektování SOZ 

Projektant poţárního větrání musí spolupracovat s projektantem oboru poţární 

bezpečnosti staveb. Ten určuje základní koncepci poţární ochrany budovy ve všech 

souvislostech a vazbách. Vytváří ucelený a funkční komplex pasivních i aktivních opatření. 

Pokud stanoví, ţe budova musí být vybavena také poţárním větráním, uvede, které části 

objektu toto větrání budou mít, a definuje poţadavky a podmínky pro navrhované poţární 

větrání. Vychází při tom z výpočtového poţárního zatíţení, návrhového poţárního scénáře, ze 

stanovení odpovídajícího návrhového poţáru, z vyhodnocení poţárního rizika, z vypočtené 

teploty kouřových plynů a z dalších ovlivňujících faktorů. Podklady, které předá 

projektantovi poţárního větrání, pak slouţí pro výpočet vývoje uvolňovaného tepla  

v počáteční etapě rozvoje poţáru. Mnoţství uvolněného tepla závisí především na velikosti 

poţárního zatíţení, charakteru hořlavých látek, době návrhového poţáru a součinnosti dalších 

aktivních protipoţárních opatření, zejména sprinklerového hasicího zařízení. Následuje 

výpočet mnoţství uvolňovaných zplodin hoření (kouře), který uţ přímo souvisí  

s dimenzováním jednotlivých prvků poţárně větracího systému. [31] 

1) Rozdělíme plochy v PÚ do kouřových sekcí, přičemţ by půdorysná plocha kouřové sekce 

neměla přesáhnout 2 000 m
2
 při přirozeném odvětrání a 2 600 m

2
 při nuceném odvětrání. 

Délka kouřové sekce nemá překročit 60 m.  

2) S ohledem na světlou výšku prostoru H a minimální výšku nezakouřeného prostoru Y 

učíme výšku kouřových zábran hv. Minimální výška nezakouřeného prostoru se určí 

podle Tabulky 8.  

 

Tabulka 8. Minimální výška bezkouřové vrstvy. [12]  

Pouţití objektu 
Minimální bezkouřová vrstva Y 

[m]. 

Veřejné budovy, např. jednopodlaţní 

nákupní centra, výstavní síně 
3,0 

Neveřejné budovy, např. kanceláře, 

byty, věznice 
2,5 

Parkoviště 2,5 nebo 0,8H   
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3) Podle Tabulky 9 stanovíme plochu poţáru, obvod poţáru a tepelný výkon na jednotku 

plochy. 

Tabulka 9. Výchozí hodnoty návrhového poţáru. [12] 

Vyuţití prostorů 

Plocha poţáru  

 

(Af) 

[m
2
] 

Obvod poţáru  

 

(P) 

[m] 

Tepelný výkon na 

plochu  

(qf) 

[kW.m
-2

] 

Prodejní plocha 

Standardní sprinklery 

Sprinklery s rychlou 

odezvou 

Bez sprinklerů 

 

10 

5 

Celý prostor 

 

12 

9 

Šířka prostoru 

 

625 

625 

1200 

Administrativa 

Standardní sprinklery 

Bez sprinklerů: poţár 

řízený palivem 

Bez sprinklerů: 

předpoklad celkového 

vzplanutí 

 

16 
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Celý prostor 

 

14 

 

24 

 

Šířka prostoru 

 

225 

 

255 

 

255 

Hotelové pokoje 

Standardní sprinklery 

Bez sprinklerů 

 

2 

Celý prostor 

 

6 

Šířka prostoru 

 

250 

100 

Parkoviště 

(hořící auta) 

 

10 

 

12 

 

400 

 

4) Z výše uvedených a známých hodnot vypočteme ze vztahu (8.1) rychlost uvolňování 

zplodin hoření.  

                                                      (8.1) 

kde:  

Mf – rychlost uvolňování zplodin hoření [kg.s
-1

] 

Ce – koeficient závislý na půdorysné ploše a světlé výšce kouřové sekce [-] 

P – obvod poţáru [m] 

Y – minimální výška nezakouřené vrstvy [m] 
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Ce = 0,19 pro velkoprostorové místnosti, jako např. auditoria, stadiony, velké otevřené 

kanceláře, atriová podlaţí atd. tam, kde je strop dost vysoko nad poţárem; 

Ce = 0,337 pro místnosti s malým prostorem, jako např. jednotlivé obchody, buňkové 

kanceláře, hotelové pokoje atd. s ventilačními otvory převáţně na jedné straně poţáru 

(např. jen z okna kanceláře v jedné zdi); 

Podle ČSN 73 0802 se Ce určuje ze vztahu (8.2). 

 

                              (8.2)  

kde:  

Av – plocha kouřové sekce [m
2
] 

H – světlá výška kouřové sekce [m] 

5) Ze vztahu (8.3) vypočteme konvexní tepelné proudění kouřových plynů Qf. 

 

   [kW]                                             (8.3)    

 

6) Určíme nárůst teploty kouřové vrstvy nad teplotou okolního prostředí pomocí vztahu 

(8.4) a absolutní teplotu kouřové vrstvy (8.5). 

                                                           (8.4) 

                                                    (8.5) 

kde: 

Θl – nárůst teploty kouřové vrstvy nad teplotu okolí [°C]   

c – měrná tepelná kapacita plynů [kJ.kg
-1

.K
-1

]   

 – absolutní teplota spalin [K]    

 – teplota okolního vzduchu [K]  

Pokud je v posuzované kouřové sekci pouţito stabilní hasicí zařízení (SHZ) a teplota 

spalin je vyšší neţ spouštěcí teplota tohoto SHZ, musíme předpokládat, ţe se 

sprinklerové hlavice v prostoru s teplotou vyšší neţ, je jejich aktivační teplota spustí, a 

tím se kouřové spaliny zchladí. Dále se budou spouštět i další hlavice, dokud se teplota 

spalin nedostane pod spouštěcí teplotu. Proto budeme předpokládat teplotu spalin rovnou 
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spouštěcí teplotě SHZ. Pokud je spouštěcí teplota SHZ vyšší neţ 140 °C nebo je vyšší 

neţ vypočtena teplota kouřových spalin, můţeme toto ignorovat. [12] 

7) Nakonec si stanovíme ze vztahu (8.6) objemový průtok spalin. 

 

                                                          (8.6)     

 

       kde:  

Vl – objemový průtok spalin [m
3
.s

-1
]    

Tl – absolutní teplota spalin pod stropem [K]    

ρamb – hustota okolního vzduchu [kg.m
-3

]      

Tamb – absolutní teplota okolního vzduchu [K] 

U nuceného odvětrání se podle výsledného objemového průtoku volí pro danou kouřovou 

sekci ventilátor. Pro přímé odsávání, bez sloţitějšího potrubního rozvodu, je lepší volit 

raději ventilátory slabší, s objemovým průtokem kolem 5 m
3
.s

-1
, aby při niţší akumulační 

vrstvě nedocházelo k podsávání kouřové vrstvy a nasávání čistého vzduchu. Výrobci 

uvádí hodnotu objemového průtoku ventilátorů v m
3
.h

-1
.  

8) Kdyţ uţ známe mnoţství spalin, které potřebujeme ze zasaţené kouřové sekce odvádět, 

musíme zjistit celkovou geometrickou plochu všech odvětrávacích otvorů v kouřové 

sekci. Nejprve si vypočteme celkovou aerodynamickou plochu těchto otvorů ze vztahu 

(8.7) a tuto vydělíme výtokovým součinitelem Cv podle vztahu (8.8). 

 

       (8.7)  

 

 (8.8) 

kde: 

Av tot . Cv – celková aerodynamická plocha všech odvětrací otvorů [m
2
] 

g – gravitační zrychlení Země [m.s
-2

] 

dl – hloubka kouřové vrstvy [m] 

Ai – celková geometrická plocha přiváděcích otvorů [m
2
] 

Ci – vtokový součinitel přiváděcích otvorů [-] 
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9) Určíme si rozměry větracích otvorů popř. vyústků, které budeme chtít osadit do potrubí.  

Podle vztahu (8.9) určíme jejich charakteristický lineární rozměr a stanovíme si podle 

vztahu (8.10) kritickou rychlost uvolňování zplodin hoření a pak počet odsávacích míst 

v kouřové sekci podle vztahu (8.11). 

                                                                       (8.9) 

 

                       (8.10)  

 

                                                                      (8.11) 

 

       kde:  

 l – délka odváděcího vyústku [m] 

 w – šířka odváděcího vyústku [m] 

dn – hloubka kouřové vrstvy pod vyústkem (ventilátorem) [m] 

Dv – charakteristický lineární rozměr vyústku (ventilátoru) [m]      

Mcrir – kritická rychlost uvolňování zplodin hoření [kg.s
-1

]   

N – počet odvětracích otvorů [ks] 

Tamb – absolutní teplota okolního vzduchu [K]      

Tl – absolutní teplota spalin pod stropem [K] 

Θl – nárůst teploty kouřové vrstvy nad teplotu okolí [°C] 

ρamb – hustota vzduchu v okolí [kg.m
-3

] 

10) Pokud odsáváme teplo a kouř pomocí potrubí, určíme, jestli pouţijeme potrubí single 

nebo multi a klasifikační třídu poţární odolnosti podle stupně poţární bezpečnosti 

poţárních úseků, kterými potrubí multi prochází. Dále navrhneme, kudy v dané kouřové 

sekci potrubí povedeme a kde na potrubí osadíme vyústky. Vyústky by měly být osazeny 

tak, aby ţádné místo v dané kouřové sekci nebylo vzdáleno od vyústku více neţ 6H. [12] 

Spočítáme si průřezy potrubí tak, aby se rychlost vzdušin v potrubí postupně zvyšovala 

směrem k ventilátoru a nepřesahovala 15 m.s
-1

. V praxi to znamená, ţe potrubí postupně 

rozšiřujeme od konce směrem k ventilátoru přibliţně co třetí vyústek. 

11) Dalším důleţitým krokem je navrhnout otvory pro přívod čistého vzduchu do 

odvětrávané kouřové sekce, přičemţ vycházíme ze vztahu (8.12), pro výpočet 
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objemového mnoţství přiváděného vzduchu. Rychlost přítoku vzduchu nesmí přesáhnout 

5 m.s
-1

, pokud jde o východy pro evakuaci osob z posuzované kouřové sekce, v jiných 

případech by neměla být vyšší neţ 7,5 m.s
-1

. Podle toho dostaneme ze vztahu (8.13) 

potřebnou celkovou geometrickou plochu otvorů pro přívod čistého vzduchu. Vtokový 

součinitel Ci pro pravoúhlé otvory můţeme uvaţovat 0,6. V ostatních případech dle 

zkoušky doloţené výrobcem. 

 

                                                                   (8.12) 

                                                              (8.13) 

 kde:   

 Agi – geometrická plocha otvorů pro přívod vzduchu [m
2
]      

Ci – vtokový součinitel přívodních otvorů [-]  

Vi – objemové mnoţství přiváděného vzduchu [m
3
.s

-1
]     

vi – rychlost přiváděného vzduchu [m.s
-1

]                

8.2 Interakce SOZ a SHZ 

Správná funkce systému samočinného odvětrání často závisí na spolupráci s jinými 

poţárně bezpečnostními zařízeními (PBZ). Je proto důleţitá jejich vzájemná vazba a určení 

priorit na aktivaci těchto zařízení. Nejvhodnější by bylo, aby PBZ dodávala jedna společnost. 

Toto je však v praxi málo pravděpodobné, jelikoţ kaţdé takové zařízení je úzce specifické  

a dodavatelské firmy se zpravidla zaměřují pouze na jeden druh takového zařízení. Proto by 

bylo vhodné, aby firmy dodávající tato zařízení spolupracovaly s projektantem poţárně 

bezpečnostního zařízení, popřípadě s dodavatelem stavby, aby byla součinnost PBZ zajištěna. 

Zároveň je důleţité určit stanovení priority určitého typu zařízení před jiným (funkční 

posloupnost) a stanovení časových diferencí pro uvedení jednotlivých zařízení do činnosti 

(časová posloupnost). Pokud se jako první aktivuje SOZ, a návaznosti na spolupráci s dalšími 

PBZ jsou špatně řešeny, můţe se stát, ţe se teplota hlídaného prostoru sníţí natolik, ţe 

nedosahuje aktivační teploty sprinklerových hlavic, a tím nebude toto PBZ vyuţito. Naopak, 

pokud se jako první aktivuje SHZ a další spolupráce je špatně řešena, pak se teplota kouře 

podstatně sníţí, ten klesne a promíchá se s čistým vzduchem. V takovém případě je pak 

poţární odvětrání neúčinné, zejména u systému s přirozenou ventilací, kde je zapotřebí 

tepelného vztlaku.  
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Tuto otázku si musí kaţdý zpracovatel koncepčního návrhu koordinace PBZ poloţit  

a vlastní návrh dále v tomto duchu rozpracovat. Funkční a časovou posloupnost uvedení 

zařízení do činnosti je nutné navrhnout tak, aby byly s vazbou na dominantní důvod instalace 

PBZ splněny poţadované ochranné cíle. [23] 

Princip návrhu z hlediska dominantního důvodu instalace a prioritně poţadovaných 

efektů je znázorněn na Obr. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 - Princip návrhu dle dominantního důvodu instalace [23] 

Součinnost SOZ a SHZ 

Prioritní důvod návrhu 

zařízení 

Ochrana osob 
Ochrana majetku nebo 

ŢP 

Nejprve SOZ 

Následně SHZ 

Nejprve SHZ 

Následně SOZ 

Prioritně poţadované efekty: 

- zajištění a udrţení kouřeprosté 

vrstvy (únik osob, podpora 

hasebních prací) 

- odvod tepla (sníţení teploty 

kouře) 

- odvod vzniklých toxických 

plynů 

Prioritně poţadované efekty: 

- omezení šíření poţáru, sníţení 

uvolňovaného tepla přímým 

hašením poţáru 

- sníţení škod omezením šíření 

poţáru 

- omezení tvorby škodlivých 

produktů zamezením a šířením 

poţáru 

-  podpora hasebních prací 

Příklady provozů: 

- skladové prostory 

- výrobní prostory s menším 

počtem osob a výraznými 

materiálovými hodnotami 

 

Příklady provozů: 

- velkoprodejny, supermarkety, 

hypermarkety 

- sportovní haly 

- zábavní centra 
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9 Praktická část  

V praktické části je proveden, v souladu se zadáním diplomové práce, návrh zařízení 

pro odvod tepla a kouře pro nákupní středisko. Jedná se o přístavbu ke Komerčnímu centru 

Karviná, kde byl na základě výsledků poţárně bezpečnostního řešení stavby pro daný objekt 

navrţen systém samočinného odvětracího zařízení pro odvod kouře a tepla. Poţárně 

bezpečnostní řešení stavby provedla společnost NV-PRO PO, s.r.o. Ostrava. Podle 

konstrukčního provedení stavby byl vybrán systém s přirozeným odvětráním. Popis stavby  

a provedené výpočty jsou uvedeny v „Technická zpráva – samočinné odvětrací zařízení“, 

která je v této práci uvedena jako Příloha I. K výpočtům bylo pouţito metodiky dle  

ČSN P CEN/TR 12101-5. V této zprávě je uveden zároveň návrh samotného odvětracího 

zařízení, způsob jeho ovládání, poţadavky na přívod čistého vzduchu, poţadavky na 

elektroinstalaci a na stavební konstrukce a nakonec poţadavky na montáţ a servis a na 

uţivatele. 

Výsledný návrh samočinného odvětracího zařízení byl zakreslen do půdorysu výkresové 

dokumentace, která byla poskytnuta společností OSA projekt s.r.o. Ostrava. Tato výkresová 

dokumentace je součásti diplomové práce jako Příloha II. 
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10 Závěr 

Hlavním cílem zřizování systému pro odvod kouře a tepla v objektech se zvýšenou 

hustotou obsazení osobami je zajištění vhodných podmínek pro bezpečnou evakuaci osob 

a poţární zásah. Toho je dosaţeno udrţením dostatečné nezakouřené výšky v poţárem 

zasaţeném prostoru. Systémy poţárního odvětrání odvádí ze zasaţeného prostoru teplo, čímţ 

sniţují teplené namáhání stavebních konstrukcí objektu. 

Z diplomové práce vychází tyto závěry: 

1) s poţárním zatíţením p, součinitelem a, volným rozvojem poţáru tv roste intenzita 

poţáru a tím i mnoţství tepla sdíleného prouděním Qf ; 

2) se zvětšující se výškou nezakouřeného prostoru Y roste objem plynů, které musí být 

odvedeny vně objektu, přičemţ klesá jejich teplota Tl a tím roste poţadovaná 

plocha odvětracích klapek či poţadovaný výkon elektrických ventilátorů; 

3) působením SHZ klesá mnoţství uvolněného tepla i teploty plynů, takţe klesá  

i vztlak a rychlost proudění plynů odvětracími otvory – přirozeného systému SOZ; 

4) nucené poţární odvětrání je obecně spolehlivější neţ přirozené poţární odvětrání, 

zejména v případech nízkého vztlaku, kdy vliv větru můţe svými účinky 

přesáhnout přirozený vztlak; 

5) při návrhu poţárního odvětrání je vhodné vytvářet podmínky, kdy unikající osoby 

postupují proti přítoku vzduchu; 

6) pro přirozené poţární odvětrání je vţdy vhodnější větší počet menších odvětracích 

otvorů neţ malý počet velkých otvorů, totéţ platí i pro nucené odvětrání 

elektrickými ventilátory. 

Diplomová práce představuje metodiku návrhu systému pro odvod kouře a tepla. 

V praktické části práce je metodika vyuţita pro konkrétní návrh systému ZOKT u části 

vybraného objektu. Pro danou část objektu byl navrţen systém odvodu tepla a kouře 

s přirozenou ventilací.  

Je důleţité, aby systémy odvodu kouře a tepla navrhoval projektant, který má znalosti  

a zkušenosti z oboru poţární bezpečnosti staveb, tak i, v případě systémů s nucenou ventilací, 

z oboru vzduchotechniky. Zároveň musí spolupracovat s ostatními odborníky, kteří se na 

poţárně bezpečnostním řešení objektu podílejí. Stejně nutné je provádění výrobcem 

proškolenou osobou předepsané zkoušky a kontroly u všech poţárně bezpečnostních zařízení. 

Špatný návrh a instalace systému SOZ můţe zapříčinit nefunkčnost daného systému, čímţ 
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dochází k ohroţení ţivota a zdraví osob v případě vzniku poţáru v objektu. To je dostačující 

důvod, se v dané problematice dále zdokonalovat a osvojovat si pouţívané metodiky. 
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g  Gravitační zrychlení Země       [m.s
-2

] 

H   Světlá výška kouřové sekce       [m] 

h   Výška          [m] 

hv  Výška kouřové vrstvy       [m] 

l    Délka odváděcího vyústku       [m] 

Mcrir   Kritická rychlost uvolňování zplodin hoření    [kg.s
-1

]   

Mf   Rychlost uvolňování zplodin hoření      [kg.s
-1

] 

N  Počet odsávacích míst       [ks]      

P   Obvod poţáru        [m] 

p  Poţární zatíţení (stále i nahodilé)     [kg.m
-2

] 

p0   Barometrický tlak        [Pa]     

Q1,2   Objemové mnoţství příchozích a odchozích plynů    [m
3
.s

-1
] 

Qf   Konvexní tepelné proudění kouřových plynů    [kW]                                           

qf  Tepelný výkon poţáru na plochu      [kW.m
-2

] 

S1,2   Plocha otvorů         [m
2
]   

T1,2   Teplota vnějšího a vnitřního nezakouřeného prostoru   [K] 
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Tamb   Teplota okolního vzduchu       [K]  

Tg   Průměrná teplota plynů v oblaku kouře     [K] 

Tl   Absolutní teplota spalin pod stropem     [K]    

tv  Doba volného rozvoje poţáru     [min] 

v   Rychlost pohybu plynu       [m.s
-1

] 

Vi   Objemové mnoţství přiváděného vzduchu     [m
3
.s

-1
]     

vi   Rychlost přiváděného vzduchu      [m.s
-1

]                

Vl  Objemový průtok spalin       [m
3
.s

-1
]    

w    Šířka odváděcího vyústku       [m] 

Y    Minimální výška nezakouřené vrstvy     [m] 

Θl    Nárůst teploty kouřové vrstvy nad teplotu okolí    [°C]   

μ1,2   Průtokový součinitel otvorů       [-]   

ρ   Hustota plynu         [kg.m
-3

] 

ρ1,2   Hustota vnějšího a vnitřního nezakouřeného prostoru   [kg.m
-3

]  

ρamb   Hustota okolního vzduchu       [kg.m
-3

]     

ρg   Průměrná hustota kouřových plynů      [kg.m
-3

]     
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1 Obecná část 

 Tato technická dokumentace řeší návrh samočinného odvětracího zařízení pro zajištění 

odvodu kouře a tepla při poţáru v rámci zadání diplomové práce „Komerční centrum  

Karviná – Přístavba“ v Karviné.  

Jedná se o přístavbu technických prostorů ke stávajícímu komerčnímu centru na 

západní straně objektu, v řadách sloupů I-K s tím, ţe stávající technické a provozní zázemí 

(sociální zázemí zaměstnanců nájemce obchodní jednotky, sklad nájemce, dieselagregát - 

náhradní zdroj, trafostanice, rozvodny VN a NN, výměníková stanice a sklad KC) bude ze 

stávající části komerčního centra přesunuto do nově přistavované části. Nově vzniklý volný 

prostor ve stávající části komerčního centra, který bude slouţit novému nájemci jako prodejní 

plocha obchodní jednotky K 15.  

Obchodní jednotka K15 má nově souhrnnou uţitnou půdorysnou plochu cca 1 123 m
2
, 

včetně sociálního a skladového zázemí. Obchodní jednotka K15 je situována z větší části ve 

stávajícím komerčním centru (prodejní plocha) a sociální a skladové zázemí bude umístěno 

v nové přístavbě. Dotčená obchodní jednotka se nachází na úrovni prvního nadzemního 

podlaţí (± 0,000 m), v části přibliţně vymezené řadami sloupů I-J, 10-19 situování řešené 

jednotky a nové přístavby je znázorněno ve výkresové Příloze II. 

Nutnost instalace SOZ vyplynula z poţadavku zpracované technické zprávy poţárně 

bezpečnostního řešení stavby vypracované NV-PRO PO, s.r.o. Ostrava, v návaznosti na 

příslušná ustanovení ČSN 73 0802, ČSN 73 0831. 

1.1 Výchozí podklady 

Předloţena technická zpráva je zpracována na základě podkladů předloţených 

společnosti NV-PRO PO, s.r.o. Ostrava a společnosti OSA projekt s.r.o. 

1.2 Funkce zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla SOZ 

Hlavním cílem výpočtu a dimenzování dostačujícího zařízení odvodu tepla a kouře 

v případě poţáru je zabránit nahromadění kouře v celém prostoru objektu a tím vytvořit 

vrstvu relativně čistého vzduchu pro: 

- sníţení teploty v menších výškách tím, ţe způsobuje přisávání studeného vzduchu  

k loţisku poţáru. To pomáhá sniţovat riziko rozšíření ohně přenosem na materiály  
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s niţší zápalnou hodnotou (zamezení vzniku nekontrolovatelně rozvinutého poţáru 

„flashover“) a udrţuje chladný prostor pro týmy hasičů; 

- sníţení škody vzniklé vodou, jelikoţ umoţňuje hasičům přiblíţit se k ohnisku poţáru 

co nejblíţe a směřovat proudy vody přesněji a tudíţ i s větším efektem; 

- automatický odvod kouře a tepla udrţuje oblast čistého vzduchu na komunikačních 

trasách, tím se zlepšují podmínky pro evakuaci osob a sniţuje se panika; 

- sníţení teploty v prostorách pod stropem, čímţ se sniţuje riziko zborcení střešní 

konstrukce.  

1.3 Pouţité normy 

Zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla je navrţeno jako samočinné odvětrávací 

zařízení dle poţadavků: 

- ČSN 73 0802  Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty; 

- ČSN 73 0804  Poţární bezpečnost staveb – Výrobní objekty;  

- ČSN 73 0810  Poţární bezpečnost staveb – Společná ustanovení; 

- ČSN 73 0831  Poţární bezpečnost staveb – Shromaţďovací prostory; 

- ČSN EN 12101-1 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Technické 

podmínky pro kouřové zábrany; 

- ČSN EN 12101-2 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Technické 

podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla; 

- ČSN P CEN/TR 12101-4 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla –

Instalování zařízení pro odvod kouře a tepla; 

- ČSN P CEN/TR 12101-5 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – 

Směrnice k funkčním doporučením a výpočetním metodám pro větrací systémy 

odvodu kouře a tepla; 

- ČSN EN 12101-6 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Technické 

podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků – Sestavy; 

- ČSN EN 12101-10 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Zásobování 

energií. 
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2 Popis objektu 

 Řešená stavba „Komerční centrum Karviná – Přístavba“ má nepravidelný tvar  

o největších půdorysných rozměrech cca 36,0 x 50,5 m (v rámci obchodní jednotky K15). 

Z hlediska ČSN 73 0802 se jedná o objekt s jedním nadzemním uţitným podlaţím  

s poţární výškou hp = 0 m. 

Objekt přístavby bude mít nosnou konstrukci z ocelových prvků: 

- nosnými prvky konstrukce jsou příhradové vazníky a sloupy v modulové ose  

6,0 x 6,0 m, 

- nosným prvkem pro uloţení trapézového plechu jsou vaznice.  

Trapézový plech je součástí střešního pláště. Příhradové vazníky jsou navrţeny na 

rozpětí 18,275 m s převislým koncem 1,5 m, který je tvořen pouze horním pásem. Osová 

výška vazníku je 1500 mm. 

Nová přístavba je řešena v nehořlavém konstrukčním systému DP1. Jako nosné 

konstrukce jsou navrţeny ocelové nosné prvky. Obvodové stěny budou tvořeny do výšky 

+0,500 m prefabrikovanými soklovými panely z pohledového ţelezobetonu s vloţenou 

tepelnou izolací, od výše +0,500 m po atiku +7,500 m fasádními panely z lakovaných plechů 

s hladkým stupňovitým profilem, s izolací z minerální vlny tl. 120 mm, kotvenými k nosným 

sloupům.  

 Střešní plášť haly bude navrţen jako jednoplášťová nevětraná střecha s nosnou 

konstrukcí tvořenou trapézovými plechy TR 150/280/1, na nichţ bude poloţena parotěsná 

zábrana z polyethylenové folie a tepelná izolace tl. 200 mm (kamenná vlna ve dvou vrstvách 

60 mm + 140 mm). Hydroizolační vrstva je tvořena fólií z měkčeného PVC v tl. 1,5 mm 

mechanicky kotvená spolu s tepelnou izolací k trapézovému plechu. 

 Vnitřní příčky budou zděné z pórobetonových tvárnic Ytong tl. 125 a 150 mm. Příčky 

oddělující jednotlivé poţární úseky budou provedeny na celou výšku objektu. 

 

Celková výška halové přístavby po atiku střechy činí +7,50 m. Plocha přistavované části je 

hodnocena jako jednopodlažní s požární výškou hp = 0,000 m v souladu s ČSN 73 0802.  
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3 Technické řešení 

 Samočinné odvětrací zařízení pro odvod kouře a tepla při poţáru řeší zajištění 

poţárního odvětrání nadzemního podlaţí prodejních prostor, které zároveň tvoří vnitřní 

shromaţďovací prostory, v souladu s projektem poţárního zabezpečení stavby.    

Na základě zpracovaného poţárně bezpečnostního řešení bude odvětrán prostor 

rozšířené nové prodejní jednotky K15, a to v souladu s poţadavky ČSN 73 0802  

a ČSN 73 0831. 

V objektu je s ohledem na stavební řešení jeho jednotlivých částí vyuţito přirozeného 

poţárního odvětrání - odvodu kouře a tepla. 

Řešené prostory nové jednotky K15 tvoří jednu kouřovou sekci „Sekce SOZ č. X“  

a to tak, ţe nejsou překročeny mezní rozměry sekce dle poţadavků ČSN P CEN/TR 12 101-5. 

V rámci Sekce SOZ č. X se musí nově rozmístit klapky SOZ tak, aby tento nově rozšířený 

prostor byl řádně odvětrán. Součástí Sekce SOZ č. X zůstává i obchodní jednotka  

č. K15a – Prodejna oděvů.  

Kouřové zábrany zde budou tvořeny příčkami, které ohraničují danou kouřovou sekci. 

Z horní části kouřové zábrany, směrem ke střešní konstrukci z trapézového plechu, budou 

konstrukce příčky tvořící kouřovou zábranu zatěsněny pruţnou nehořlavou ucpávkou, 

přičemţ dovolená plocha netěsností v této kouřové přepáţce je do 3 % plochy přepáţky (v 

souladu s čl. 10.4.2 ČSN 73 0810).  

Ve výkresové Příloze SOZ jsou uvedeny počty a velikosti odváděcích otvorů, klapek 

SOZ ve střeše kouřové sekce a taktéţ jsou označeny otvory, které budou slouţit pro přívod 

náhradního čistého vzduchu z mallu – pro zajištění správné funkce SOZ. 

 Pro odvedení kouře a tepla - odvětrání prodejního prostoru K15, musí být zajištěny 

jednak otvory pro přívod vzduchu, a rovněţ odvětrací klapky SOZ instalované ve střeše.  

 Pro posuzované prostory v objektu byl v rámci této technické zprávy proveden výpočet 

nutného minimálního počtu zařízení pro odvod kouře a tepla při poţáru, na základě poţadavků 

návrhových předpisů bylo vyuţito výpočtové metodiky dle ČSN P CEN/TR 12 101-5 

v návaznosti na ČSN 73 0802. Dále byly zapracovány poţadavky z technické zprávy poţárně 

bezpečnostního řešení stavby, zpracované NV-PRO PO, s.r.o. Ostrava.  
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4 Navrţené odvětrací kouřové sekce - výpočty SOZ 

Na základě výpočtů a dle skutečných půdorysných ploch byla stanovena výška kouřové 

zábrany a počet kusů a velikost zařízení SOZ dle dále uváděných hodnot: 

Výpočtové hodnoty pro přirozený odvod kouře a tepla: 

Sekce SOZ č. X: 

Vstupní data: 

Av – plocha kouřové sekce      1123 m
2 

Ai – skutečná plocha přiváděcích otvorů    10,1 m
2 

H – světlá výška kouřové sekce     4,2 m 

Y – minimální výška nezakouřené vrstvy    3 m 

dl – hloubka kouřové vrstvy      1,2 m 

P – obvod poţáru       12 m 

Ce – koeficient plochy a výšky kouřové sekce   0,19 
 

qf – tepelný výkon poţáru      625 kW.m
-2

 

Výsledná data: 

Mf – hmotnostní tok zplodin hoření     11,85 kg.s
-1

 

Qf – konvektivní část uvolněného tepla    5000 kW 

Mcrit – kritický hmotnostní tok zplodin hoření   7,18 kg.s
-1

 

tf – teplota kouřové vrstvy      422 °C 

Vl – objem odvedených zplodin     23,4 m
3
.s

-1
  

Vi – objem přivedeného vzduchu     9,9 m
3
.s

-1
  

mf – objemová hmotnost odtékajících plynů    496 kg.m
-3 

Zvolený typ SOZ       střešní klapka 2,0 x 1,5 m 

Dv – charakteristický rozměr odtahových otvorů   1,71 m 

Av tot .Cv – celková aerodynamická plocha odtahových otvorů 5,2 m
2 

Av tot – celková geometrická plocha odtahových otvorů  12,9 m
2 

Agi . Ci  – celková aerodynamická plocha přívodních otvorů 2,0 m
2 

Agi – celková geometrická plocha přívodních otvorů  3,29 m
2 

Y – nezakouřená vrstva       3 m 

Počet kusů odvětracích klapek     5 ks 

Řízené přivětrávání        ano 
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Velikost stavebních otvorů (dveří a žaluzií) pro přívod vzduchu do odvětrací sekce musí být 

min. 3,3 m
2 

(s ohledem na skutečnou velikost klapek SOZ), řízeně otevíraných od EPS. 

Spodní okraj kouřových zábran musí být max. 2,9 m nad podlahou kouřové sekce.  

5 Ovládání zařízení 

Kaţdá střešní klapka přirozeného SOZ musí mít vlastní tepelné čidlo, které zajistí 

otevření v případě, ţe teplota okolí dosáhne 100 C. Otevření zařízení je nezávislé na dodávce 

elektrické energie, bude pomocí stlačeného CO2, umístěného v tlakové nádobě, která je 

součástí ovládací skříňky SOZ. Zdvih u klapek SOZ instalovaných ve střeše bude pomocí 

pneumatických pístů, které zajišťují plné otevření činných ploch klapek v případě poţáru  

o více neţ 160° od roviny světlíku a tím maximální volný profil pro odvod kouře a tepla. 

Musí být zabezpečeno, ţe klapky po otevření zůstanou v této písty stabilizované poloze.  

Ruční ovládání bude z ovládací skříňky SOZ, která bude umístěna v prostoru chodby  

(č. 15.3) mezi řadami sloupů M.2 a L – za vstupními dveřmi z venkovního prostoru (přístup 

pro jednotku HZS).  

Ovládací skříňka bude propojena měděnými trubičkami se střešními klapkami SOZ 

v Sekci č. X. Stlačený CO2 bude na základě manuálního spuštění od ovládací skříňky nebo na 

základě impulsu od samočinných hlásičů EPS veden k jednotlivým klapkám SOZ ve střeše 

(v sekci vzájemně propojených) samostatným měděným trubkovým vedením. 

Sekce č. X ..……………………………………5 ks střešní klapky SOZ o rozměru 2, 0 x 1,5 m 

Počet ovládacích skříněk celkem ….……….. 1 ks (jeden kus na jednu Sekci SOZ). 

Vybavení ovládací skříňky - musí zde být umístěno přídavné zařízení, které umoţní 

napojení na instalaci EPS. Jedná se o elektromagnetický spínač 24V/180 mA. Dále zde 

musí být instalován tlakový spínač na rozváděcím trubkovém vedení, který zajistí impuls 

pro zařízení EPS v případě manuálního spuštění SOZ a tím koordinaci otevření odvětracích 

klapek SOZ ve střeše a otevření potřebných otvorů pro přívod náhradního čerstvého vzduchu. 
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6 Přívod vzduchu 

Přívod vzduchu při otevření klapek SOZ v nově řešené Sekci SOZ č. X bude 

zabezpečen samočinně od EPS otevíranými vstupními dveřmi hlavního vstupu.    

Všechny otvory určené pro přívod vzduchu se musí otevírat řízeně – poţadovaná plocha 

přívodu vzduchu je dána výpočtem pro odsávané mnoţství v sekci.  

Pro odvětrání Sekce SOZ č. X platí požadavek na otevření minimální geometricky volné 

plochy otvorů – vrat Agi = 3,3 m
2
 

Otvory pro přívod vzduchu do prostoru - Sekce vybavené přirozeným SOZ se musí 

otevřít vţdy při spuštění (otevření) klapek SOZ.   

7 Poţadavky na elektroinstalaci 

Veškeré kabelové rozvody slouţící pro ovládání SOZ pro odvod kouře a tepla  

a otevíraní otvorů pro přívod čistého vzduchu (vstupních dveří) od ústředny EPS musí být 

provedeny tak, aby byla zajištěna jejich funkčnost po dobu minimálně 15 min. (buďto 

příslušným krytím EI 15 DP1 nebo pouţitím kabelů se zajištěnou funkčností v podmínkách 

poţáru). 

Dveře pro přívod vzduchu musí mít zajištěno napájení ze dvou na sobě nezávislých 

elektrických zdrojů, např. provozní napětí a UPS, nebo vlastní akumulátorový zdroj, případně 

tlakový CO2. Přepnutí na náhradní (záloţní) zdroj musí být samočinné. 

8 Poţadavky na stavební konstrukce 

Kromě výše uvedeného je nutné provést následující stavební úpravy: 

- u konstrukce plnící funkci kouřové zástěny je třeba dotěsnit její styk se střešní krytinou 

(trapézovým plechem),  

- ovládací skříňka SOZ musí být trvale přístupná a viditelná (označená příslušnou 

informační tabulkou nebo značkou).  
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9 Montáţ a servis 

V rámci stavby můţe být namontováno výhradně certifikované SOZ, dle nařízení vlády 

č. 163/2002, kterým se stanoví technické poţadavky na výrobky, dle § 5 - 8, skupina 10,  

pol. 3 – výrobky pro řízení poţáru a kouře – vyplývá nařízení o ověřování shody dle  

§ 5, tj. „certifikace“. Dle § 4, odst. 3, písm. „f“ vyhlášky MV ČR č. 246/2001, se upravují 

poţadavky na vybraná poţárně bezpečnostní zařízení a dle § 6 se stanoví podmínky při 

montáţi. Servis SOZ musí zajistit pouze k tomu oprávněná firma.  

10  Poţadavky na uţivatele 

Dle poţadavku výrobce a v souladu s vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb. je nutné 

provádět revize SOZ v pravidelných, minimálně ročních lhůtách, pokud dodavatel zařízení 

nestanoví lhůty kratší. Revize zařízení můţe provádět jen pověřená právnická osoba nebo 

podnikající fyzická osoba způsobilá pro tuto činnost na základě proškolení a pověření 

výrobce, příp. dodavatele - podle návodu a pomocí zařízení, která výrobce dodává.  

11 Závěr 

Při dodrţení uvedeného výpočtu a navrţeného zařízení bude zajištěn odvod kouře  

a tepla v uvedených částech objektu minimálně po dobu evakuace osob a zásahu poţární 

jednotky.   

Navrţená zařízení jsou certifikována pro pouţívání v ČR.  Zařízení je nutno revidovat 

dle vyhlášky č. 246/2001 minimálně 1 x ročně oprávněnou osobou, která je proškolena 

výrobcem zařízení. 

Návrh zařízení je proveden v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., zvláště pak dle  

§ 5 Projektování poţárně bezpečnostních zařízení, § 10 Společné poţadavky na projektování, 

montáţ a kontrolu provozuschopnosti poţárně bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů,  

a § 41 Poţárně bezpečnostní řešení. 

Při projektování zařízení pro odvod kouře a tepla byly splněny podmínky stanovené 

právními předpisy, normativními poţadavky a průvodní dokumentací výrobce.  

V případě změn v dispozičním řešení posuzovaného objektu, druhu provozu nebo 

navrţených zařízení je nutná konzultace se zpracovatelem této projektové dokumentace. 
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