
 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2013                                                     Bc. Martin Obrtel   

 

 



 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 

Katedra požární ochrany 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimenzování systémů pro odvod kouře a tepla 

v nebytových objektech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:  Bc. Obrtel Martin 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Míček, Ph.D. 

Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu 

Datum zadání diplomové práce:  15. 6. 2012 

Termín odevzdání diplomové práce:  19. 4. 2013   



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování:  

 

Tímto děkuji mému vedoucímu diplomové práce panu Ing. Daliborovi Míčkovi, Ph.D. 

za poskytnutí studijních materiálů, konzultace a cenné rady při tvorbě.   



 

 

Anotace: 

OBRTEL, M. Dimenzování systémů pro odvod kouře a tepla v nebytových objektech. 
Diplomová práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 52 s. 
 

Diplomová práce se zabývá analýzou vlivů změn parametrů požáru na dimenzování 
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Úvod  

Požární odvětrání se v posledních letech stává jednou ze zásadních otázek požární 

bezpečnosti staveb, ale i požární represe. Zařízení pro odvod kouře a tepla, jako nejmladší ze 

skupiny vyhrazených druhů požárně bezpečnostního zařízení, získává v poslední době stále 

významnější postavení. To je zapříčiněno především současnými požadavky na ochranu 

zdraví a životů osob a zvířat. Zdůrazněn je i požadavek ochrany objektů, jakož i majetku 

v nich se nacházejících. 

V současné době, kdy požadavky investora na co možná nejnižší náklady do výstavby 

jsou zřejmé, dochází ve stavebnictví (i přes požadavky požární bezpečnosti staveb) k využití 

mnoha hořlavých materiálů. Typickým příkladem jsou plastické hmoty. Tyto i mnohé další 

materiály jsou při požárech nebezpečné především z hlediska toxicity vznikajícího kouře a 

zplodin hoření. Právě zmiňovaná toxicita má za následek usmrcení osob a degradaci majetku 

při vzniku požáru. 

Dalším jevem neodmyslitelně spojeným s požárem a současně důvodem pro použití 

zařízení pro odvod kouře a tepla je uvolňování tepelné energie v značném rozsahu. Dochází 

k tepelnému namáhání konstrukcí budov, jehož následkem může dojít k zřícení. Namáhání je 

způsobeno především kumulací tepla pod stropními konstrukcemi či přímo ve stropních 

konstrukcích objektů. Bezpečná evakuace osob z takovýchto zakouřených objektů je jedním 

z nejdůležitějších úkolů požární bezpečnosti staveb.  Zařízení pro odvod kouře tepla zajišťuje 

bezpečnější únik osobám v těchto požárem ohrožených prostor. 

V neposlední řadě plní svou úlohu zařízení pro odvod kouře a tepla při represivním 

zásahu jednotek požární ochrany. Především usnadňuje lokalizaci, bezpečnější přístup 

k ohnisku požáru v zakouřeném prostoru a orientaci příslušníku jednotek požární ochrany. 

 

Cílem této diplomové práce je provést analýzu vlivu změn parametrů požáru na 

dimenzování systémů odvodu kouře a tepla při požáru v nebytových objektech. V práci jsou 

rozebrány hlavní legislativní požadavky, technické normy a jsou zde uvedeny zásady pro 

dimenzování systémů odvodu kouře. Je zde uveden přehled zařízení pro odvod požárních 

zplodin. V poslední části práce jsou uvedeny výpočty sledovaných parametrů požáru ve 

vybraném objektu. V závěru jsou shrnuty poznatky při dimenzování systémů odvodu kouře a 

tepla.    
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Rešerše 
 

V této rešerši jsou uvedeny zdroje informací pro zpracování diplomové práce, 

především jsem se zaměřil na problematiku systémů pro odvod zplodin hoření v nebytových 

prostorách a jejich dimenzování. 

 

ŠENOVSKÝ, M., PROKOP, P., BEBČÁK, P., Větrání objektů. 2., aktualizované vydání, 

Ostrava, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007, 201 s. Spektrum (Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN: 978-80-7385-008-1. 

Autoři se snažili v publikaci obsáhnout celý rozsah problematiky větrání budov. 

Publikace je rozdělena do tří částí.  V první části popisují teorii větrání, složení a vlastnosti 

plynů, ovzduší, zplodin hoření a základy větrání. V druhé části se věnují požární bezpečnosti 

staveb, definicím požáru v jeho jednotlivých fázích a způsobům návrhu zařízení pro odvod 

kouře a tepla. V třetí části se zaměřují na požární represi, respektive na větrání při zásahu 

jednotek požární ochrany.    

 

ČSN P CEN/TR 12101-5, Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 5: směrnice 

k funkčním doporučením a výpočetním metodám pro větrací systémy odvodu kouře a tepla, 

ČNI, Praha: Český normalizační institut, 2008, 100 s.  

V návrhu této normy jsou uvedeny návody pro stanovení provozních podmínek a 

použití výpočtových metod pro nasazení zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) v široké 

škále typů budov a aplikací, kam patří například jednopodlažní budovy, mezaninová podlaží, 

sklady se zbožím uloženým na paletách nebo policích, nákupní arkády a střediska, atriové a 

členité budovy, parkoviště, kina a divadla a jiná místa soustředění osob, výškové budovy, 

tunely atd. Tento návrh normy je doplněn o dodatky A – E. 

 

ČSN 73 0802 : Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009, 122 s. 

Záměrem přílohy H této normy je stanovit zásady řešení požárního odvětrání, jakožto 

součást řešení požární bezpečnosti objektu. Tato příloha byla dříve informativní, od roku 

2009 se stala normativní. Samotná příloha je dělena do několika částí. V první jsou uvedeny 

výchozí předpoklady pro stanovení řešení požárního odvětrání, v druhé části jeho hlavní 
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varianty, v třetí části jsou uvedeny speciální případy požárního odvětrání. V další části 

najdeme přehled souvisících činitelů požárního odvětrání a v poslední části výpočet pro 

přirozené odvětrání posledních nadzemních podlaží. 

  

KŘENEK, K., Možnosti použití zařízení pro odvod tepla a kouře v nevýrobních objektech, 

Bakalářská práce, VŠB – TU Ostrava, FBI, 2009, 47 s. 

V této bakalářské práci se autor zabývá problematikou požárního větrání pro přirozený 

odvod kouře a tepla u nevýrobních objektů. Popisuje použitelnost větracích systémů 

v nevýrobních objektech. 

 

SWACZYNA, T., Větrací systémy pro odvod zplodin hoření v nebytových prostorách, 

Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, FBI, 2011, 60 s. 

Autor v práci popsal problematiku požárního větrání a větrací systémy pro odvod 

kouře a tepla při požáru v nebytových prostorách. Dále je proveden popis a posouzení použití 

takových systémů v nevýrobních objektech a provedena analýza vlivu změn vstupních 

parametrů při dimenzování těchto systémů. 
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1. Požár 
 

Požárem můžeme nazvat každé nežádoucí hoření, při kterém došlo ke škodě na 

majetku nebo které mělo za následek usmrcení nebo zranění osob. Za požár považujeme i to 

hoření, které nezpůsobilo materiální škody, ale došlo k ohrožení zdraví a životů lidí.  

 

1.1 Hoření 

Hoření lze definovat jako složitý fyzikálně chemický proces, jehož základem jsou 

oxidačně redukční procesy a který je doprovázen vývojem tepla a světla. Konkrétně se jedná o 

reakci exotermickou, která je charakteristická uvolňováním energie v podobě tepla. Hoření 

vzniká a probíhá za stanovených podmínek. Pro jeho průběh je zapotřebí přítomnost 

hořlaviny, oxidačního prostředku a zdroje iniciace. K zamezení hoření stačí narušit některý z 

těchto tří faktorů. Toho může být docíleno zamezením vzniku hořlavých plynných produktů, 

zvýšením nedokonalosti jejich spalování, snižováním uvolněného tepla, ochlazováním 

hořlaviny a jinými způsoby. Hořlavina a oxidační prostředek spolu tvoří hořlavý soubor. 

Pokud je hořlavá látka vystavena účinkům tepla, začnou v ní probíhat výše zmíněné fyzikální 

a chemické reakce, a pokud je přítomen i oxidační prostředek, může za určitých podmínek 

dojít k tepelnému hoření. - Grafické znázornění podmínek procesu hoření je znázorněno na 

Obrázku 1.   

                  

                                             Obrázek 1 Podmínky procesu hoření [7] 
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Hoření může nastat v homogenní fázi a na rozhraní fází. K účinkům tepla na hořlavý 

soubor dochází po potřebném množství energie pro zahájení hoření – zapálení. Nejčastějším 

zdrojem zapálení je tepelná energie, a to ve formě plamene, tepelného záření, elektrického 

výboje a podobně. Jak bude proces hoření pokračovat dále po jeho zapálení, závisí na 

konkrétních podmínkách, v nichž dochází k procesu hoření. Proces hoření rozdělujeme do tří 

po sobě jdoucích a vzájemně se ovlivňujících fází:  

 Iniciace – zapálení hořlavého materiálu;  

 Propagace – plamenné nebo bezplamenné hoření;  

 Terminace – dohořívání hořlavých hmot.  

1.1.1 Dokonalé hoření 

Název dokonalého hoření vychází z toho, že se jedná o dokonalou chemickou reakci. 

V reálných podmínkách však k tomuto hoření nedochází, i když některé průběhy hoření se mu 

velmi přibližují. Při dokonalém spalování nevznikají zplodiny schopné dalšího hoření, 

zpravidla jen oxid uhličitý a vodní páry. Příkladem je požár plynu unikajícího z potrubí na 

volných prostranstvích, kde se průběh požáru téměř přibližuje dokonalému hoření. [8] 

1.1.2 Nedokonalé hoření 

Nedokonalé hoření je charakteristické tím, že vznikají zplodiny hoření schopné 

dalšího hoření. Příkladem nedokonalého hoření je požár ve sklepě, kdy zplodiny hoření často 

tvoří výbušné koncentrace. Z hlediska škodlivosti vniklých zplodin nedokonalého hoření lze 

říci, že jsou vážným nebezpečím pro osoby nacházející se v okolí a pro zasahující hasiče. 

Častým produktem nedokonalého hoření je u organických hmot oxid uhelnatý, který je 

jedovatý a ve směsi se vzduchem také výbušný. V případě nedokonalého hoření mnoha druhů 

plastů vznikají produkty jako kyanovodík, karcinogenní a mutagenní látky atd. [8] 

 

1.1.3  Explozivní hoření 

Hoření může také probíhat formou výbuchu. Výbuch nebo také exploze je jev, při 

kterém dochází k náhlému prudkému uvolnění energie a prudkému lokálnímu zvýšení teploty 

a tlaku. Prudká změna tlaku se šíří do okolí jako rázová vlna. Výbuch se dělí na fyzikální a 

chemický. Z hlediska rychlosti oxidace probíhá chemický výbuch buď formou explozivního 

hoření (deflagrace) nebo detonací. Obě tyto formy se od sebe liší především rychlostí šíření 

reakční zóny do nezreagované směsi. Deflagrace je výbušná přeměna, při které je lineární 
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rychlost šíření reakční zóny do nezreagované směsi vždy menší než rychlost zvuku. U 

detonace je potom rychlost šíření reakční zóny větší než rychlost zvuku.[8] 

 

1.2 Průběh požáru 

Samotný průběh požáru lze rozdělit do 4 fází. Rozdělení fází požáru dle průběhu jeho 

teploty v čase lze vidět na Obrázku 2.   

 

Obrázek 2 Průběh teploty během jednotlivých fází požáru [17] 

 

1.2.1 První fáze 

 Je charakterizována rozhoříváním požáru, nízkými teplotami s nízkou intenzitou 

vývinu tepla a plynů a nízko způsobenými škodami, zpravidla trvá 5 až 10 minut. Při růstu 

teploty do 200
o
 C se zvyšuje spotřeba vstupujícího vzduchu a pak se postupně snižuje. Ve 

stejném okamžiku se také snižuje poloha neutrálního pásma. Zároveň se zmenšuje část 

průřezu otvoru, kterou do požářiště proudí přitékající vzduch z okolí a úměrně se zvětšuje ta 

část průřezu, kterou unikají produkty hoření z místnosti do okolí. Tato fáze požáru probíhá 

nezávisle na výměně tepla, závisí zcela na rychlosti šíření plamene po povrchu hořlavých 

materiálů, a tudíž na rychlosti vyhořívání materiálů. Na konci první fáze požáru roste teplota 

v pásmu hoření, roste výška plamenů, které se šíří na většinu hořlavých materiálů a 

konstrukcí, roste koncentrace oxidu uhličitého a ostatních zplodin hoření a úměrně se snižuje 

koncentrace kyslíku. Všechny procesy a změny probíhající v první fázi požáru se dějí úměrně 

s rychlostí vyhořívání materiálů. 
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1.2.2 Druhá fáze 

Tato fáze je charakteristická nárůstem všech parametrů do maximálních hodnot. 

Rychlost vyhořívání materiálů prudce roste do extrémních hodnot. V důsledku nedokonalého 

spalování dochází k plamennému hoření hořlavé směsi mimo prostor hořícího objektu. Při 

požáru na otevřené ploše dochází k růstu rychlosti konvekčních proudů. Tento fakt s sebou 

přináší nebezpečí přenosu hořících částí z pásma hoření na okolní objekty. Vysoká radiace 

také představuje nebezpečí přenosu. V těchto okamžicích vznikají nejnebezpečnější 

podmínky pro osoby nacházející se uvnitř hořícího objektu v důsledku rychlého šíření požáru 

a hromadění jedovatých zplodin hoření. 

 

1.2.3 Třetí fáze 

  

  Charakterizuje ji intenzivní hoření za stabilizovaných hodnot parametrů požáru, 

plocha požáru dosahuje maximálních hodnot. 

 

1.2.4 Čtvrtá fáze 

 Rychlost vyhořívání materiálů v této fázi požáru prudce klesá, začíná proces 

dohořívání a žhnutí hořlavých konstrukcí a zařizovacích předmětů. Teplota prostředí zůstává 

ještě dlouhou dobu na vysoké hodnotě. V době, kdy se snižuje teplota prostředí, může 

zároveň docházet k porušování dělících konstrukcí budovy.  

 

1.3 Návrhový požár  

 Podkladem pro stanovení požárního scénáře je návrhový požár. Návrhový požár je 

idealizovanou představou skutečného požáru, ke kterému může v dané situaci dojít. Pro 

návrhový požár se volí model nejpravděpodobnějšího požáru nebo se řeší více modelů 

pravděpodobných požárů. Návrhové požáry obvykle obsahují model vývoje rozhodujících 

parametrů požáru, jako například intenzita uvolňování tepla, velikost požáru, teploty 

v různých místech prostoru (především na konstrukcích), uvolňování kouře a toxických 

zplodin a další. Podstatou návrhového požáru je popis jednotlivých fází požáru. Výpočet 

návrhového požáru poskytuje množství výsledků, kterými jsou například stanovení rychlosti 

nárůstu teplot na stavebních konstrukcích nebo pohyb kouře ve sledovaném prostoru. [10] 
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2.  Nebezpečí plynoucí z požáru 
 

Při požáru dochází k poklesu obsahu kyslíku v ovzduší, ke zvýšení teploty okolí a 

především k tvorbě kouře a zplodin hoření. Mezi hlavní nebezpečí, která představují zplodiny 

hoření, patří jejich toxicita, hořlavost a jejich vysoká teplota. Jednotlivá nebezpečí jsou 

popsána v následujících odstavcích.  

2.1 Snížený obsah kyslíku  

Během hoření dochází ke spalování kyslíku a k vytlačování vzduchu, obsahujícího 

kyslík, kouřem a zplodinami hoření. Tím dochází ke snížení obsahu kyslíku v ovzduší. 

Funkce kyslíku je velmi významná, neboť zajišťuje základní životní pochody v lidském 

organizmu. Se sníženou koncentrací kyslíku se můžeme setkat nejen při požárech v 

uzavřených místnostech bytů, sklepů a průmyslových hal, ale i v případech, kdy se k hašení 

požárů používá dusík, oxid uhličitý, halony a jiná hasiva, která vytlačují kyslík z okolí požáru. 

Obsah kyslíku v ovzduší je přibližně 21 %. Musíme si uvědomit, že již při koncentraci pod 18 

% pociťuje lidský organizmus nedostatek kyslíku. Při koncentraci kolem 17 % se projeví 

zhoršená koordinace svalové činnosti a zrychlí se dýchání z důvodu kompenzace sníženého 

množství O2. Jakmile koncentrace klesne k hladině 12 %, pociťujeme bolest hlavy, máme 

závratě a dostaví se rychlá únava. Při koncentraci 9 % upadá lidský organizmus do 

bezvědomí. Pokud se organizmus dostane do koncentrace 6 % O2, nastává po několika 

minutách, následkem udušení a selhání srdeční činnosti, smrt. Jednotlivé symptomy se mohou 

projevovat při vyšších i nižších koncentracích kyslíku v ovzduší. Konkrétní hodnoty závisí na 

délce pobytu v takovém prostředí a na každém jednotlivci. Rovněž se nebere v úvahu 

přítomnost kouře a zplodin hoření. [8] 

2.2 Zvýšená teplota prostředí  

Vdechnutí horkých zplodin hoření může vést k vážnému poškození dýchacích cest, 

zejména k jejich popálení. Je - li navíc horký vzduch nasycen vodní párou, poškození 

dýchacích cest je mnohem závažnější. Důsledkem vdechnutí vzduchu o teplotě cca 50˚C 

může být vážné snížení krevního tlaku, selhání oběhového systému a edém plic. Je třeba si 

uvědomit, že poškození organizmu vdechnutím horkých plynů není okamžitě vratný jev ani 

po přenesení poškozeného na čerstvý vzduch. [8] 
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2.3 Kouř  

Kouř je směs plynných zplodin hoření a zplodin termického rozkladu s pevnými 

částicemi a vzduchem. Kouř charakterizujeme teplotou, hustotou a chemickým složením. 

Každé hoření je spojeno se vznikem zplodin hoření a produktů termického rozkladu 

hořlavých látek. Ve většině případů se zplodiny hoření nacházejí v prostoru obklopujícím 

pásmo hoření a vytvářejí určitý stupeň zakouření. Složení kouře závisí v podstatě na složení 

hořlavých látek a na podmínkách hoření. [7]  

 

2.3.1 Vznik kouře  

Při tepelném rozkladu a hoření organických látek vzniká kouř. Kouř je definován jako 

disperzní směs plynných zplodin požáru, nestálých tuhých částic o velikosti 10
-5

 až 10
-7

 cm, 

zkondenzovaných látek a velkého množství vzduchu. V kouři jsou zastoupeny látky ve třech 

skupenstvích:  

 Plynné – podíl plynných složek kouře je závislý na teplotě kouře. Plynná složka kouře 

je tvořena plyny obsaženými ve vzduchu (CO, CO2, HCl, H2O atd.).  

 

 Kapalné – některé plynné složky kouře snadno kondenzují. Čím je teplota kouře vyšší, 

tím je podíl kapalné složky kouře menší. Pokud teplota kouře klesne pod teplotu 

rosného bodu přítomných par, dochází ke kondenzaci par. Kondenzační centra 

vznikají nejsnadněji na tuhých částicích kouře.  

 

 Tuhé – tuhé částice, které jsou obsaženy v kouři, můžeme rozdělit do dvou skupin. V 

první skupině jsou obsaženy částice, které se do kouře dostaly působením vzestupných 

termických proudů. Do druhé skupiny zařazujeme látky, které nazýváme saze. Saze 

jsou výsledným produktem karbonizace hořlavých plynů a par. Na obsahu tuhých 

částic v kouři je závislá optická hustota kouře. Vznik kouře při hoření má za následek 

snížení obsahu kyslíku v prostoru. [7]  

2.3.2 Vlastnosti kouře  

Při hoření jednotlivých látek vzniká kouř, který se liší svým složením, barvou i 

zápachem. Vlastnosti kouře jsou závislé na zplodinách dokonalého a nedokonalého hoření a 

na složení hořících látek. Kouř také může vinou své teploty a agresivity poškodit materiály, 

konstrukce, vybavení objektu, které nebyly zasaženy ohněm. [7]  
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2.3.3 Stárnutí kouře  

Jedná se o specifickou vlastnost kouře. V kouři jsou obsaženy tuhé částice o velikosti 

10
-5

 až 10
-7

 cm, které jsou tak malé, že jejich pohyb není ovlivňován gravitačním zákonem a 

je spíše chaotický. Jedná se o tzv. Brownův pohyb, v jehož důsledku zůstávají částice ve 

vznosu. Postupem času dochází k sedimentaci kouře. Se zvětšující se vzdálenosti od místa 

hoření, také dochází k postupnému zániku vzestupných termických proudů, které udržují 

hmotnější částice ve vznosu. Pod pojmem stárnutí kouře si tedy můžeme představit postupné 

sedání kouře k zemi. [7] 
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3.  Požární větrání 
 

Pokud dojde k požáru v prostorově rozsáhlém objektu, je jeho průběh jiný, než kdyby 

probíhal v menším prostoru. V případě požáru v menším prostoru za předpokladu, že jsou 

uzavřeny všechny dveře a okna, je průběh požáru charakterizován nedostatkem oxidačního 

prostředku a šíření požáru není tak rychlé. Ve velkých objektech je přítomno dostatečné 

množství vzduchu, tedy oxidačního prostředku, a požár se šíří mnohem rychleji. [8] 

Při požáru dochází k vyhořívání materiálu a částí hořlavých konstrukcí, což má za 

následek tvorbu kouře. V počáteční fázi požáru stoupá kouř vlivem rozdílných teplot ke 

stropu místnosti. Dále se šíří pod stropem v podélném směru. Kouř se může šířit v podélném 

směru rychlostí až 5 m.s
-1
. Z důvodu včasné evakuace je třeba si uvědomit, že rychlost chůze 

průměrného člověka je 1-2 m.s
-1

 a rychlost běhu 7,5 m.s
-1
. Jakmile je celý prostor pod 

stropem zaplněný kouřem, tak začne klesat směrem dolů. Doba, kdy dochází k poklesu kouře, 

výrazně závisí na povaze hořlavin a stavebním řešením objektu. 

 

Obrázek 3 Porovnání objektů bez a s instalovaným požárním odvětráním [15] 

3.1 Neutrální rovina  

V případě že kouř a zplodiny hoření zaplní celou plochu pod stropem místnosti, 

dochází ke zvětšování tloušťky kouře a horkých zplodin hoření pod stropem. Pokud není 

prostor dostatečně větrán, tak jako na Obrázku 3, dochází postupem času k zakouření celého 

prostoru. Jsou - li však například v obvodových stěnách otvory, dochází k výměně plynů. 

Těmito otvory přitéká chladnější vzduch z okolí, který přináší kyslík potřebný k procesu 

hoření. Pod stropem se hromadí kouř a horké zplodiny hoření mající vyšší teplotu a tlak zde 
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stoupá. Ve spodní části místnosti je oproti tomu nedostatek plynů, které se ohřívají a stoupají. 

Proto je zde nižší tlak, jehož vlivem dochází k přisávání okolního vzduchu do prostoru. 

Neutrální rovina tvoří hranici mezi těmito prostory s rozdílným tlakem. Tato hranice je 

charakteristická atmosférickým tlakem. Tvoří zároveň také hranici mezi horkými zplodinami 

hoření a čistým vzduchem. [6]  

3.2 Akumulační vrstva 

Je prostor pod stropem, ve kterém se shromažďují horké zplodiny hoření uvolněné při 

požáru. Velikost akumulační vrstvy je závislá na dynamice rozvoje požáru, na množství 

generovaného kouře, na světlé výšce prostoru, na půdorysných rozměrech a stavebních 

konstrukcích, které ohraničují kouřovou sekci, kde se akumulační vrstva nachází. [3] 

 

3.3 Faktory ovlivňující výměnu plynů  

Pro zajištění dostatečně účinné výměny plynů je třeba zajistit dostatečně velké otvory 

pro odvod kouře a zplodin hoření a otvory pro přívod čerstvého vzduchu do objektu. Na 

výměnu plynů má největší význam velikost a umístění těchto otvorů. Dalšími faktory 

ovlivňujícími výměnu plynů v objektu jsou směr a síla větru, atmosférický tlak a jiné. [6] 

Otvory umístěné ve stejné výšce  

V případě, kdy jsou otvory umístěny ve stejné výšce, dochází u všech otvorů jak k 

přívodu vzduchu, tak i odvodu kouře. Neutrální rovina prochází rozhraním mezi těmito 

pásmy. Pod její úrovní přitéká čerstvý vzduch a nad ní jsou odváděny zplodiny hoření. Je 

třeba zdůraznit, že intenzita výměny plynů v tomto případě je nižší než v situaci, kdy se 

otvory nachází v různé výšce. [6]  

Otvory umístěné v různé výšce  

Zde se vytváří předpoklad pro diferentní proudění plynů. Dochází k tomu, že spodními 

otvory je zcela nebo částečně přiváděn vzduch a horními otvory jsou odváděny zplodiny 

hoření. Tento případ umístění otvorů urychluje výměnu plynů, která je intenzivnější než v 

předchozím případě. Z hlediska umístění neutrální roviny mohou nastat dva případy:  

 neutrální rovina leží nad nadpražím dolních otvorů. V tomto případě dolní otvory 

slouží pro přívod vzduchu;  
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 neutrální rovina leží pod nadpražím dolních otvorů. V tomto případě slouží dolní 

otvory jak pro přívod vzduchu, tak pro odvod kouře a zplodin hoření. [6]  

Otvory umístěné v protilehlých stěnách  

V této situaci je částečně urychleno vyhořívání materiálu. Většinou stačí i vítr o 

nevelké rychlosti k tomu, aby předurčil směr přítoku čerstvého vzduchu do požářiště a směr 

odtahu zplodin hoření. Neutrální rovina je nakloněna od nadpraží otvorů pro přívod vzduchu 

k podlaze či parapetu otvorů pro odvod zplodin hoření. [6] 

3.4  Úkoly požárního větrání 

 Mezi nejdůležitější úkoly požárního větrání patří: 

 Udržet vrstvu horkých zplodin hoření a kouře v předem stanovené výšce nad podlahou 

nebo udržování bezkouřové vrstvy nad podlahou ve výšce potřebné k evakuaci osob. 

 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. 

 Umožnit hasičům nalezení ohniska požáru a bezpečnější přístup k němu v zakouřeném 

prostoru. 

 Zmenšit rozsah škod na uskladněných materiálech a zboží, které vznikají jednak 

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

vody v zakouřeném objektu. 

 Zmenšit rozsah škod způsobených vodou při otevření nadměrného počtu hlavic 

springlerového hasicího zařízení i mimo oblast nad hořícím materiálem kvůli šířícím 

se horkým zplodinám hoření pod stropem místnosti. 

 Snížit riziko přenosu požáru na sousední objekty. 

 Snížit riziko přenosu požáru v objektu šířením vrstvy horkých plynů pod stropem 

místnosti nebo přenosu požáru na střešní plášť. 

 Udržovat příjemné makroklima během roku. (Využití systémů nejen pro podmínky 

požáru, ale také pro běžné větrání ve výrobním procesu.)  

3.5 Zařízení pro odvod kouře a tepla 

Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení 

dle § 4 odst. 3 [1]. Hlavním úkolem tohoto zařízení je odvod tepla a plynných zplodin hoření 
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z prostoru zasaženého požárem - za účelem ochrany evakuovaných osob a zlepšení 

zásahových podmínek pro jednotky Hasičského záchranného sboru. Dalšími úkoly tohoto 

systému je ochrana majetku, ochrana konstrukcí stavby před účinky tepla a snižování rizika 

přenosu požáru na sousední budovy. Zařízení pro odvod kouře a tepla může pracovat na dvou 

fyzikálních principech - přirozeném nebo nuceném, případně na jejich kombinaci. 

Obecně vzato, přirozené větrání je založeno na fyzikálním principu rozdílných teplot, 

tlaků a hustot vzduchu uvnitř a vně budovy a působení větru. V případě požárního odvodu 

kouře a tepla je efekt umocněn daleko větším teplotním rozdílem. Toto větrání většinou 

zajišťují požární světlíky umístěné ve stropní konstrukci - a proti nim přívodní otvory u 

podlahy nebo o obvodových stěnách.  

Nucené zařízení pro odvod kouře a tepla používá požární ventilátory ve střešním, 

potrubním nebo stěnovém provedení. Dvojčinné (sdružené) větrání funguje na stejném 

principu jako přirozené větrání, avšak s tím rozdílem, že v sobě sdružuje jak požární, tak 

hygienické (denní) větrání. Požární světlíky tedy slouží nejen pro odvod kouře a tepla při 

požáru, ale i pro hygienickou výměnu vzduchu v prostoru a případný odvod teplého vzduchu 

pod stropem objektu, zejména v letním období. Tato teplá vrstva má totiž negativní vliv na 

„nastartování“ procesu přirozeného proudění plynů. Sdružené větrání může, při denním 

režimu, zajistit vyvětrání prostoru například při výskytu vyšší teploty vnitřního vzduchu pod 

stropem, a to otevřením střešních světlíků. 

Nutnost vybavení objektů požárně bezpečnostními zařízeními je dána kodexem norem 

požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08 .. . Tento kodex norem umožňuje projektantům 

řešící požární bezpečnosti objektů, zejména: 

 Zvětšit mezní rozměr požárního úseku. 

 Prodloužit délky nechráněných únikových cest. 

 Snížit požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí. [6] 
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4. Základní projektové a legislativní požadavky na zařízení pro odvod 

kouře a tepla 
 

Základním legislativním požadavkem požární prevence je vyhláška ministerstva vnitra 

č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci).   

4.1 Zařízení pro nucený odvod kouře a tepla 

 Zařízení pro nucený odvod kouře a tepla využívá fyzikálního principu vytváření 

podtlaku v místnosti (kouřové sekci) prouděním odsávaného vzduchu, který je odsáván 

aktivním zařízením – požárním ventilátorem. ZOKT je soustava zařízení, která zajistí 

odsávání zplodin hoření z požadovaného prostoru. Zpravidla se sestává z: 

 požárního ventilátoru, 

 vzduchotechnického potrubí, 

 vzduchotechnických šachet sloužících pro odvodu kouře a tepla, 

 regulačních prvků, 

 zdroje energie. 

Požární ventilátor se umisťuje buď na střechu objektu – provedení ventilátoru jako 

axiální (vodorovná osa otáčení) nebo do stěny, potrubí - radiální (svislá osa otáčení). 

Ventilátor se dále může vsadit do potrubních rozvodů ústící do obvodové stěny - provedení 

jako axiální ventilátor.[6] 

Požadavky na požární ventilátory jsou uvedeny v ČSN EN 12 101-3, klasifikují se z hlediska: 

 Časové teplotní křivky – F300, F400, F842, kdy ventilátor má pracovat při teplotě 

uvedené u písmena F po minimální požadovanou dobu 120 minut. 

 Časové teplotní křivky – F200, F600, požadovaná doba je 60 minut. 

 Objemového průtoku a tlaku – objemový průtok ventilátorem se nemá po příslušnou 

dobu zkoušky měnit o více než 10 % a statický tlak o více než 20 %. 

 Zatížení větrem – ventilátor, je – li vybaven klapkami, popř. žaluziemi, se musí otevřít 

nejdéle za 30 sekund proti tlaku větru 200 Pa. 

 Zatížení sněhem – klasifikace SL 0 – SL 1000, kdy se musí ventilátor otevřít do 

účinné aerodynamické polohy nejdéle do 30 sekund po aktivaci (SL je hodnota tlaku  

sněhu v Pa). 
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 Provoz při nízké teplotě – ventilátor s nezávisle ovládaným regulačním zařízením 

musí vyhovovat z hlediska T/-25/ - T/00/ (označení -25, 00 označuje 
o
C pod nulou při 

níž se ventilátory zkouší). 

 Spolehlivost – ventilátor s nezávisle ovládaným regulačním zařízením musí vyhovovat 

klasifikaci Re 50 – Re 1000 (označení 50 a 1000 znamená počet otevření nezávisle 

ovládaných regulačních zařízení). 

 Výkonová data ventilátoru – dodavatel ventilátoru musí udávat seznam 

aerodynamických a akustických vlastností v souladu s  ISO 5801 s ohledem na 

pracovní teploty požárního ventilátoru. [6] 

4.2 Zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla 
 

Pro zkoušky a ověření funkčnosti přirozeného požárního odvětrání klapkami pro 

odvod kouře a tepla platí harmonizovaná norma ČSN EN 12 101-2. Tato harmonizovaná 

norma obsahuje přehled funkčních zkoušek a klasifikací odvětrávacích klapek. 

Základním předpokladem účinného odvětrávání při požáru je:  

 Stanovení odpovídající kapacity otvorů odvětrávacích klapek na odvod a přívod 

plynů ve vztahu k pravděpodobnému rozsahu a intenzitě požáru. 

 Zajištění včasného uvedení zařízení pro odvod kouře a tepla do chodu a plná funkční 

spolehlivost tohoto zařízení pro požadovanou dobu. [6] 

4.3 Přehled metod používaných k projektování a dimenzování zařízení pro 

odvod kouře a tepla v objektech 

V České republice existují v současné době dvě normové výpočtové metodiky pro 

výpočet a návrh zařízení pro odvod tepla a kouře z prostorů, u kterých je nutné takto 

provedenou ochranu zajistit. První normová výpočtová metodika, která je v této práci 

nazývána jako národní metodika, je uvedena v ČSN 73 0802 – Nevýrobní objekty. V její 

příloze H je popsán postup a různá doporučení ohledně výpočtů vývoje tepla a kouře. Dále je 

zde uveden i způsob návrhu přirozeného odvodu tepla a kouře pomocí střešních požárních 

světlíků. Druhou normovou výpočtovou metodikou, nazývanou jako evropská metodika, je 

kombinace dvou evropských norem. První z nich je ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení 

konstrukcí – Část 1-2: Obecné zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru, 

druhá pak předběžná ČSN PR CEN/TR 12101-5 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a 

tepla – Část 5: Směrnice k funkčním doporučením a výpočetním metodám pro větrací 
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systémy odvodu kouře a tepla. V normách evropské metodiky jsou odděleně popsány výpočty 

jednotlivých charakteristických vlastností požáru, které potřebujeme zjišťovat. Další 

metodiky, s kterými se můžeme setkat při projektování ZOKT, jsou tyto:  

 

 DIN 18 232 – část 2 – německá norma. Ochrana před kouřem a teplem, část 2: 

Kouřovody, Dimenzování, požadavky a montáž. 

 DIN 18 232 – část 5 – německá norma. Dimenzování zařízení pro nucený odvod kouře 

a tepla. 

 VdS 2098 5/90 – svaz pojistitelů věcných škod – zařízení pro odtah kouře a tepla, 

směrnice pro konstrukci a instalaci. 

 ČAP CEA 4020 – projektování a montáž zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla.  

4.4 Doporučení k projektování ZOKT 

Ventilační systémy odvodu kouře a tepla (ZOKT) by měly být projektovány v souladu 

s dále uvedenými doporučeními: 

a) Je třeba jasně definovat účel instalace ZOKT. Konstruktér by měl uvést, zda ZOKT 

bude sloužit: 

 pro ochranu únikových cest (udržovat přístupové a únikové trasy bez 

kouře); nebo 

 pro ochranu majetku (chránit vybavení a zařízení tím, že sníží škody 

způsobené tepelným rozkladem látek, účinkem horkých plynů a 

vyzařováním tepla); nebo 

 pro redukci teploty horkých kouřových plynů negativně ovlivňujících 

konstrukci budovy, fasády, obklady atd.; nebo 

 pro usnadnění práce zasahujících hasičských jednotek vytvořením vrstvy 

čistého vzduchu bez kouře; nebo 

 pro kombinaci libovolných předchozích cílů. 

b) Měla by být k dispozici dokumentace dokládající, že design a výpočty ZOKT 

vyhovují jednomu z účelů stanovených v předchozím odstavci, aby mohla být 

předložena majiteli budovy, případně uživateli systému, v němž bude ZOKT 

instalován. 

Tato dokumentace by měla obsahovat veškeré informace (výkresy, popisy, seznam 
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komponent systému, certifikát o kolaudaci/uvedení do provozu, hlášení o výsledcích 

zkoušek jednotlivých složek systému, detailní výpočty atd.) nezbytné k tomu, aby 

bylo možné instalovaný systém jednoznačně identifikovat. 

c) V případech, kdy dojde ke konstrukčním/strukturálním změnám již postavené 

budovy s již instalovaným ZOKT nebo ke změně způsobu využití stavby 

s instalovaným ZOKT, měl by být celý systém přehodnocen, a to včetně zohlednění 

vlivu případných změn okolního prostředí. Konstruktér nového systému by měl mít 

k dispozici dokumentaci stávajícího stavu a aktualizovaná dokumentace by měla být 

předána majiteli budovy, v níž bude ZOKT instalován, případně uživateli tohoto 

systému. 

d) Do návrhu projektu by měla být zahrnuta kompatibilita s jinými bezpečnostními a 

konstrukčními systémy budovy. 

e) Interakce ZOKT s ostatními bezpečnostními a konstrukčními prvky budovy by se 

měla řídit ustanoveními článku 7 normy ČSN P CEN/TR 12101-5. [3] 
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5. Základní východiska při návrhu systému odvodu kouře 

 Při projektování ZOKT by měl projektant vycházet z níže uvedených faktů:   

5.1 Záchrana života (ochrana únikových cest a zabezpečení možnosti 

evakuace) 

Ochrana únikových cest spočívá obvykle v zajištění dostatečně vysoké vrstvy bez 

kouře pod úrovní spodní hladiny dýmu. Účelem ZOKT je umožnit kontinuální použití 

únikových cest v prostorách, kde došlo k požáru (například v uzavřeném nákupním středisku 

s mnoha pasážemi a atrii). Teplem nadnášený kouř vytváří vrstvu pod stropem. Intenzitu 

odvodu kouře (ať s použitím přirozeného termálního vztlaku nebo nuceného odvětrávání) je 

nutno výpočtem stanovit tak, aby se kouř udržel v bezpečné výšce nad hlavami lidí 

používajících únikové cesty i ve chvílích, kdy oheň ještě hoří.  

5.2 Ovládání (snižování) teploty 

V místech, kde výška prostoru s čistým vzduchem pod termálně nadnášenou vrstvou 

dýmů nepředstavuje kritický parametr návrhu, je možné k výpočtu použít tentýž postup 

(vzorce) jako za situací popsaných v předchozím odstavci 5.1, ovšem s jistými modifikacemi. 

Intenzita odvodu kouře může být projektována tak, aby se – pro daný rozsah požáru – docílilo 

určité hodnoty teploty plynů v termálně nadnášené vrstvě dýmů. Tento postup umožňuje 

použití materiálů, které by jinak byly příliš horkými plyny zničeny. Typickým příkladem je 

fasáda atria z materiálu, který sice není nehořlavý, ale dokáže odolávat plynům do určité 

hodnoty teploty. Nasazení ZOKT pro tyto účely umožní například nasazení strategie evakuace 

po etapách, kdy jsou odváděni lidé z vyšších pater oddělených od atria pouze takovou 

přepážkou. 

5.3 Usnadnění hasičského zásahu 

Pro to, aby hasiči dokázali úspěšně zvládnout požár v budově (Obrázek 4), musí 

nejprve dopravit techniku ke vchodu, který jim umožní přístup do budovy. Odtud pak 

postupují se svým vybavením k ohnisku požáru.  

V případě rozlehlých a výškových staveb to může znamenat přesun do vzdálených 

vyšších či nižších pater. A i v jednopodlažních budovách potřebují hasiči pro úspěšný zásah 

dostatečný přísun vody o potřebném tlaku. Přítomnost kouře a horkých plynů může jejich 

úsilí o záchranu lidí a majetku značně zbrzdit a omezit. Systém odvodu kouře a tepla tedy 

nejen udržuje únikové cesty a chrání majetek, ale současně usnadňuje hasební práce. Kromě 
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účelu popsaného v předchozím odstavci je tedy možné navrhnout ZOKT tak, aby poskytl 

zasahujícím jednotkám dostatečný prostor s čistým vzduchem pod termálně nadnášenou 

vrstvou dýmů a tím jim dovolil rychlejší vyhledání požáru a jeho likvidaci. Tady ovšem 

nebude hrát snížení teploty prvořadou roli. 

Vzhledem k tomu, že příslušníci hasičských sborů prodělali speciální výcvik a jsou 

vybaveni příslušnou technikou, je možné při výpočtu vycházet z horších a drsnějších 

podmínek, než by tomu bylo u „normálních“ zachraňovaných osob. Norma [3] nezahrnuje 

žádná doporučení klíčových parametrů v případě, že primárním účelem ZOKT je usnadnění 

práce zasahujících hasičů. Podobná funkční doporučení je nutno konzultovat s orgány 

odpovědnými za požární ochranu té které konkrétní budovy. Je ovšem třeba poznamenat, že 

výpočetní postupy uvedené v dodatcích této normy mohou být použity pro takový návrh 

ZOKT, který vyhoví rozmanité škále požadavků. 

 

5.4 Ochrana majetku 

Odvětrávání kouře samo o sobě nedokáže zabránit šíření požáru, naopak – zajišťuje 

stálý přísun kyslíku do požářiště.  

Z výše uvedeného plyne, že odvětrávání kouře může zajistit ochranu majetku pouze 

tak, že umožní efektivnější a rychlejší zásah hasičských jednotek. Ochranu majetku je proto 

třeba pokládat za zvláštní případ situace zásahu hasičských jednotek. V závislosti na 

Obrázek 4 Represivní požární zásah jednotek požární ochrany [14] 
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použitých materiálech může být filozofie ochrany majetku založena na nutnosti udržet 

termálně nadnášenou vrstvu dýmů nad objekty z citlivých materiálů nebo na nutnosti snížit 

teplotu ve vrstvě kouře. V obou případech se funkční doporučení klíčových parametrů 

projektu ZOKT mohou lišit od těch, které jsou rozhodující pro udržení únikových cest a 

záchranu života osob, a závisejí na okolnostech a konkrétní situaci. Stejně jako při případném 

represivním požárním zásahu je třeba tyto parametry konzultovat se zainteresovanými 

organizacemi. K výpočtu ZOKT je možno použít postupy uvedené v dodatcích normy ČSN P 

CEN/TR 12101-5. 

5.5 Snížení tlaku 

Pokud je vrstva kouře příliš silná a může se dostat do přilehlých pater přes otvory 

malých průřezů (např. spáry kolem dveří, malé větrací mřížky ve zdech apod.), je možné 

zabránit pronikání kouře snížením tlaku plynů v kouřové vrstvě. Tento postup bývá někdy 

označován jako „depresurizace“ a v popsané formě se nejčastěji používá v budovách 

vybavených vnitřním atriem. Primárním účelem tohoto postupu je zabránit prostupu kouře do 

prostor přilehlých k atriu, nikoliv ochránit atrium samotné. Mluvíme pak o tzv. „depresurizaci 

atria“. [3] 
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6. Zásady pro dimenzování systémů odvodu kouře a tepla 

V této kapitole budou podrobněji rozebrány jednotlivé vybrané parametry požárů 

z hlediska evropské metodiky. 

6.1 Vstupní parametry 

Stejně jako u národní metodiky je nutné mít před započetím výpočtů k dispozici 

požárně bezpečnostní řešení posuzovaného objektu, ze kterého však využijeme pouze 

evakuační časy tu. Dále je nutné mít architektonické řešení objektu včetně řezů, ze kterých 

budeme odečítat některé údaje, například světlou a konstrukční výšku posuzovaného 

prostoru. 

6.2  Výpočet množství uvolněného tepla Ql 

Pro výpočet Ql podle evropské metodiky využijeme vzorec z normy [18] pro určení 

rychlosti uvolňování celkového tepla Q, a následně zohledníme fakt, že pro návrh ZOKT 

používáme pouze podíl tepla sdíleného prouděním. Vzorec (1) pro výpočet Q tedy vypadá 

následovně: 

      
 

  
   

 

(1) 

Kde:      

Q Rychlost uvolňování celkového tepla [W] 

t Čas [s] 

tα Doba potřebná pro dosažení rychlosti uvolňování tepla 1 MW 

(vyjadřuje dynamiku rozvoje požáru)[s] 

 

Při použití výše zmíněné logiky můžeme vzorec 1 rozšířit o, v české metodice použitý, 

koeficient kc i s použitím stejné číselné hodnoty. Výsledný vzorec (2) by tedy vypadal takto: 

       
 

  
      

 

(2) 

Kde: 

Qt Teplo uvolněné prouděním plynů [W] 

kc Podíl tepla sdíleného prouděním plynů 

 

Touto korekcí docílíme hodnot, které jsou v rámci národní a evropské metodiky porovnatelné. 
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6.2.1 Vstupní parametry 

 Parametry tα  a RHRf 

Vstupní parametry pro výpočet tepla vycházejí z normy Eurokód 1 [18]. Konkrétně je 

nutné zjistit dynamiku rozvoje požáru tα a maximální rychlost uvolňování tepla RHRf (Rate 

of heat release), vyjádřenou fyzikální jednotkou kW·m
-2

. Tyto parametry se určují z tabulky 

v normě kapitola E.4 - Uvolňování tepla. Hlavní roli hraje druh provozu posuzovaného 

prostoru a rychlost rozvoje požáru. Zda narážíme na zásadní problém, který může velice 

hrubě zkreslit výsledky výpočtů množství uvolněného tepla. Tím problémem je právě 

přiřazení provozu k posuzovanému prostoru. V normě ČSN 730802 v příloze A máme pro 

určení druhu provozu rozsáhlou tabulku o desítkách položek, ve které jsou obsaženy i velmi 

specifické provozy. V evropské normě je uvedeno pouze devět vybraných obecných provozů, 

kterým je občas problematické posuzovaný prostor přiřadit. Pro toto zařazení je nutné mít 

velké zkušenosti, protože v důsledku špatného zařazení může dojít k nadměrnému 

prodražování celého systému i o desítky procent. 

 Doba trvání návrhového požáru t 

Stejně jako v české metodice figuruje v metodice evropské doba trvání návrhového 

požáru t. Vzhledem k tomu, že se [18] nezabývá konkrétně návrhem systému ZOKT, ale řeší 

komplexně problematiku účinku požáru na stavební konstrukce, není proto návrhový čas t v 

metodice taxativně určen. Protože jde o návrhový parametr, je možné použití stejného 

postupu určení doby trvání návrhového požáru t tak, jak je popsáno v normě [5]. 

6.3 Výpočet množství uvolněného kouře Mf 

Druhým hlavním údajem, který je nutný k návrhu systému ZOKT, je hmotnostní 

průtok kouře Mf vznikajícího při požáru. Z parametrů uvedených v následující stati lze, 

pomocí vzorce 3, určit množství kouře při požáru. 

         
 
  

(3) 

Kde: 

Mf Množství vznikajícího kouře při požáru [kg.s
-1

] 

Ce Koeficient přisávání vzduchu [
  

     
] 

   P Obvod ložiska požáru [m] 
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  Vzdálenost mezi ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře [m] 

 

 Tento vzorec má však omezenou platnost, a to tu, že parametr požáru Y musí splňovat 

níže uvedenou podmínku (vzorec 4):  

         
(4) 

Kde: 

Y Vzdálenost mezi ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře [m] 

Af Půdorysná plocha požáru [m
2
] 

  

6.3.1 Vstupní parametry 

 Koeficient Ce 

V evropské  normě je tento koeficient dán taxativně pro různé druhy prostorů. 

Hodnota Ce = 0,19 je určena pro velkoprostorové místnosti, jako jsou sály, kanceláře typu 

openspace, atria apod. Hodnota Ce = 0,337 je určena pro maloprostorové místnosti jako 

obchodní jednotky, malé kanceláře, hotelové pokoje, - apod. s větracími otvory převážně na 

jedné straně ohně, například v kancelářích s okny pouze na jedné straně. 

 Obvod ložiska požár P 

Evropská norma pro určení tohoto parametru nabízí možnost začlenění posuzovaného 

prostoru podle tabulky, která je v této práci označená jako Tabulka 1. Z této tabulky je 

následně možné určit, s přihlédnutí k použití sprinklerů, plochu požáru, obvod požáru a 

rychlost uvolňování tepla na jednotku plochy. Při provádění výpočtu však narazíme na 

problém, který je spojen s instalací sprinklerů. V případech, kde nejsou sprinklery v prostoru 

instalovány, nám metodika nenabízí žádné konkrétní číselné hodnoty, pouze konstatování, že 

plocha požáru odpovídá celému prostoru, jak je vidět v tabulce tabulce 1. S touto informací se 

samozřejmě dá pracovat, ale výsledky výpočtů by byly velmi zkreslené. 

Pomoc při řešení tohoto problému nabízí evropská norma [18], kterou jsme použili při 

výpočtu vývoje tepla při požáru. Výpočet vychází z toho, že teplo uvolněné při požáru 

(vzorec 5) je dáno součinem hodnot maximální plochy požáru Af v návrhové době požáru a 

maximální rychlostí uvolňování tepla při požáru RHRf. 
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           (5) 

Kde: 

  Rychlost uvolňování celkového tepla [W] 

     Maximální rychlost uvolňování tepla [kW.m
-2

] 

    Maximální plocha požáru [m
2
] 

 Z výše uvedeného vzorce můžeme vyjádřit potřebnou plochu požáru (vzorec 6) a 

vzorec pro pomocný výpočet plochy požáru je následovný:  

     
 

    
 

(6) 

 

Z plochy požáru, kterou pokládáme ve většině případů za kruhovou (kromě výjimek, 

jako jsou například požáry aut, jež mají tvar jako obvod automobilu), dokážeme následně 

pomocí elementární matematiky a geometrie dopočítat obvod požáru. Vzorec (vzorec 7) pro 

výpočet obvodu požáru bude vypadat následovně: 

              
 

    
 

(7) 

Tabulka 1 Výchozí hodnoty návrhových požárů [3] 

 

Druh budovy Plocha požáru 

(Af) 

m
2 

Obvod požáru 

(P) 

m 

Uvolňované teplo na 

jednotku plochy qf 

kW/m
2 

Maloobchodní prodejny 

Sprinklery se standardní reakcí 

Sprinklery s rychlou reakcí 

Bez sprinklerů
 

 

10 

5 

Celá místnost 

 

12 

9 

Šířka otvoru 

 

625 

625 

1200 

Kanceláře 

Sprinklery se standardní reakcí 

Bez sprinklerů – kontrolováno 

palivové lože 

Bez sprinklerů – pro požár 

s kontrolou palivového lože se 

předpokládá plné rozvinutí  

 

16 

 

47 

 

Celá místnost 

 

14 

 

24 

 

Šířka otvoru 

 

225 

 

225 

 

225 

Hotelové pokoje 

Sprinklery se standardní reakcí 

Bez sprinklerů 

 

2 

Celá místnost 

 

6 

Šířka otvoru 

 

250 

100 

Parkoviště (hořící automobil) 10 12 400 
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 Parametr Y 

Podobně jako u předchozích dvou proměnných (koeficient Ce a obvod požáru P) nám 

evropská metodika nabízí možnost určení parametru Y ze zde přiložené tabulky 2. Při použití 

těchto hodnot je nutné zohlednit předpokládanou teplotu v kouřové vrstvě. Pokud bude 

teplota menší než 50 °C, měla by se k parametru Y (uvedenému v tabulce 2) přičíst hodnota 

0,5 m. 

Tabulka 2 Minimální nezakouřená výška nad únikovými cestami [3] 

 

Typ budovy Minimální výška (Y) 

Veřejná budovy (např. jednopodlažní nákupní 

středisko, výstavní hala) 

Neveřejná budova (např. kanceláře, byty, věznice) 

Parkoviště 

3,0 m                                                            

                                    

2,5 m 

2,5 m nebo H – menší z obou hodnot 

 

6.4  Výpočet teploty v akumulační vrstvě tl 
 

Výpočet rozdílu teplot θl v akumulační vrstvě plynů vychází z předchozích výpočtů 

množství uvolněného tepla Ql a množství kouře vstupujícího do akumulační vrstvy Ml. Rozdíl 

teplot θl se vypočítá ze vzorce 8: 

    
  

    
 

(8) 

 

Kde:  

θ  průměrný rozdíl teplot plynů v kouřové vrstvě oproti okolí [K] 

   teplo uvolněné prouděním plynů [kW] 

  měrné tepelná kapacita plynů 

   množství uvolněného kouře vstupujícího do akumulační vrstvy [kg·s
-1

] 

(veličina Ml dosazovaná do této rovnice je shodná s veličinou Mf v [5] ) 

 

Avšak tato hodnota θl nemůže být porovnána s hodnotou Tg, která je uvedena 

v národní metodice, protože se jedná o rozdíl teplot mezi okolním prostředím a akumulační 

vrstvou. 
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Abychom dostali srovnatelnou hodnotu, musíme k rozdílu teplot θ1 přičíst teplotu 

okolního prostředí tamb. Rozdíl teplot se dá vyjádřit následujícím vzorcem 9: 

           (9) 

Kde:  

   průměrný rozdíl teplot plynů v kouřové vrstvě [K] 

   teplota plynů v akumulační vrstvě [°C] 

     teplota okolního prostředí [°C] 

 

Proto výsledný vzorec 10 pro výpočet teploty plynů v akumulační vrstvě bude 

vypadat: 

   
  

    
       

(10) 

 

Stejně jako v případě Tg v národní metodice - i zde teplota tl ovlivňuje navrhovanou 

teplotní odolnost systému ZOKT a zároveň se podle této teploty může rozhodnout o 

přirozeném nebo nuceném systému odvodu tepla a kouře. 

6.5  Výpočet objemového množství odváděných plynů Vl 

Stejně jako u národní metodiky je nutné převedení hmotnostního průtoku na průtok 

objemový, pomocí teploty a hustoty okolního vzduchu. K tomu nám poslouží vzorec 11: 

   
     

         
 

(11) 

Kde:  

   celkové objemové množství odváděných plynů [m3·s-1] 

   množství uvolněného kouře vstupujícího do akumulační vrstvy [kg·s-1] 

   absolutní průměrná teplota v akumulační vrstvě [K] 

 
   

 hustota vzduchu okolní teploty [kg·m-3]  

     absolutní teplota okolního prostředí [K] 

 

Pro výpočet teploty Tl použijeme jako vstupní hodnotu teplotu tl, u které provedeme 

převod ze °C na Kelviny. Množství odváděných plynů má zásadní vliv na dimenzování 

zařízení pro odvod tepla a kouře. [9] 
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7. Zařízení pro odvod požárních zplodin 

 Zařízení pro odvod kouře a tepla se řadí mezi vyhrazené druhy požárně 

bezpečnostních zařízení. Tato zařízení podmiňují požární bezpečnost stavby. Podle [1] jsou 

na projektování, instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy vyhrazených požárně 

bezpečnostních zařízení kladeny zvláštní požadavky. Mezi tato zařízení patří hlavně kouřové 

klapky, kouřové zábrany a světlíky určené pro požární odvětrání. Na tato zařízení se také 

vztahuje rozsáhlejší certifikace než na běžné stavební výrobky. [8] 

7.1  Kouřové klapky  

Kouřové klapky lze využít pro běžné denní větrání objektu a podle typu klapky i pro 

prosvětlení objektu. Tato zařízení jsou výrobci dodávána v různých velikostech a barevných 

provedeních povrchu, to má vliv na široké uplatnění u výrobních i nevýrobních objektů. 

Klapky musí splňovat nejen funkci výplně otvoru ve stavbě, ale i funkční spolehlivost při 

otevírání a zavírání, odolnost vůči tepelnému namáhání a vlivu nízké okolní teploty, stanovení 

volné aerodynamické plochy (tj. skutečně účinné plochy odvětrání v případě požáru), zatížení 

větrem a sněhem. Technické podmínky pro kouřové klapky jsou uvedeny v normě ČSN EN 

12101 - 2. [8] 

Křídlové kouřové klapky  

Tyto klapky jsou určeny pro zabudování do střešního pláště objektů. Lze je také využít 

pro prosvětlení objektu. Většinou se jedná o klapky s jedním křídlem, je však možná i 

varianta s dvěma křídly. Křídla jsou vyrobena buď z dvojitého hliníkového plechu s vnitřní 

izolací nebo z extrudovaného hliníkového rámu opatřeného průsvitnou polykarbonátovou 

deskou,  případně izolovaným sklem. [8]    

Žaluziové kouřové klapky  

Klapky jsou navrženy pro odvod velkých objemů vzduchu při běžném větrání a při 

požáru pro odvod kouře a tepla. Toto zařízení se používá především v objektech, kde není 

potřeba prosvětlení denním světlem. Jsou určeny pro zabudování do střešního (Obrázek 5) i 

obvodového pláště budov. Konstrukce klapek se vyrábí také především z hliníkové slitiny. 

Nejčastěji jsou žaluziové listy hliníkové, jednovrstvé nebo dvouvrstvé s vnitřní izolační 

vrstvou nebo transparentní ze speciálního polykarbonátu. Můžeme se setkat i s listy z čirého, 

lepeného nebo dvojitého skla či drátoskla. [8] 
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Obrázek 5 Žaluziová kouřová klapka [13] 

7.2 Kouřové zábrany  

Kouřová zábrana je zařízení pro směrování, zadržení nebo zabránění pohybu kouře a 

zplodin hoření. Podle [2] se za kouřovou zábranu se pokládá jakákoliv překážka zabraňující 

pohybu zplodin hoření. V rámci platnosti této normy mohou kouřové zábrany zadržovat kouř 

a plyny s teplotou vyšší než 600 °C. Funkcí kouřové zábrany je usměrňovat pohyb zplodin 

požáru ve stavebních objektech vytvořením překážky. Zábrany dělíme na pevné a pohyblivé. 

Jednotlivé druhy kouřových zábran lze bez problému společně kombinovat. Funkce 

pohyblivých nebo manuálně aktivovaných zábran je stejná jako u nepohyblivých zábran, ale 

tyto mají navíc možnost být zataženy a zakryty, pokud nejsou v provozu. Typickými 

vlastnostmi kouřových zábran je:  

 vytvoření zásobníku kouře jeho zadržením a omezením jeho pohybu. Kouřové 

zábrany musí být těsné a dotažené až ke spodní ploše stropní konstrukce či střešního 

pláště;  

 směrování pohybu kouře předem určeným směrem;  

 zabránění nebo zpomalení vniknutí kouře do jiného prostoru nebo dutiny.  

Technické podmínky pro kouřové zábrany jsou uvedeny v normě ČSN EN 12101-1.  

Pevné kouřové zábrany  

Mezi typické materiály používané pro pevné kouřové zábrany patří textilní látky, sklo, 

kovy, požárně odolné desky, skelné vlákno, minerální vlna nebo jakýkoli nepropustný 

materiál schopný odolávat kouři při teplotách požadovaných návrhem. [8]  
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Skleněné kouřové zábrany mají uplatnění především v prostorech, kde je kladen důraz 

na estetickou stránku věci. Lze je umístit jak do hotelů, tak i do nákupních center. 

Konstrukčně jsou řešeny tak, aby nenarušovaly pohledovou část prostor a opticky nedošlo k 

jeho dělení. Textilní kouřové zábrany se naopak především využívají v prostorech, kde je 

kladen důraz na funkčnost. To ovšem nevylučuje jejich použití i v jiných prostorách. 

Pohyblivé kouřové zábrany  

Pohyblivé kouřové zábrany se používají především tam, kde je použití pevných 

kouřových zábran nepraktické nebo z hlediska estetiky nepřijatelné. Typickými příklady 

pohyblivých kouřových zábran (Obrázek 6) jsou roletové, skládací, shrnovací, závěsové nebo 

posuvné, s použitím stejných materiálů jako u pevných zábran. Nejčastěji používaným 

materiálem je textilní tkanina. Tkanina je po celou dobu svinuta v boxu, kde je také 

zabudován elektromotor, který dokáže tkaninu navinout zpět do horní úrovně a který 

automaticky rozvine tkaninu v případě vzniku požáru, a to po obdržení daného signálu. 

Spodní lišta je pevně připevněna na spodní hraně tkaniny a zajišťuje její napnutí a vytvoření 

vyhovující podmínek pro navinutí tkaniny. [8]  

 

 

Obrázek 6 Ukázky využití pohyblivých kouřových zábran v objektech [16] 

 

7.3 Střešní světlíky  

Střešní světlíky pro odvod kouře a tepla se dají využít i pro přirozené denní osvětlení a 

pro denní větrání. Světlík se skládá ze dvou hlavních částí, a to kopule a manžety. Kopule 
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střešních světlíků se vyrábějí z akrylátového skla, polykarbonátu nebo ze sklolaminátu. Podle 

tvaru dělíme kopule nejčastěji na vypouklé a pyramidální. Podle počtu vrstev, z kterých je 

kopule složena, na jedno, dvou nebo třívrstvé. Jednotlivé vrstvy jsou k sobě slepeny a 

utěsněny silikonovým tmelem. Manžety kopulových střešních světlíků jsou vyráběny ze 

sklolaminátu nebo oceli. 

Světlíky se nejčastěji dělí na bodové (Obrázek 7), pásové a světlíkové pyramidy. 

Bodové světlíky mají většinou kruhový, obdélníkový anebo čtvercový půdorys. Tyto světlíky 

se umísťují samostatně nebo do řad. Pásové světlíky mají oproti bodovým výrazně větší délku 

proti šířce. Světlíkové pyramidy mají půdorysné rozměry větší, než je tomu u bodových 

světlíků. Pyramida je nejčastěji podporována kovovými žebry a výplň tvoří polykarbonátové 

desky.[8] 

Obrázek 7 Bodový plochý světlík Indu - light, výrobce Dachliht [12] 
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8. Použití systémů pro odvod kouře a tepla u nebytových objektů 

 Systémy pro přirozený odvod tepla a kouře se používají především v prostorech s 

vysokou kumulací osob při současně rozsáhlých půdorysných rozměrech. Typickým 

příkladem jsou shromažďovací prostory, velkokapacitních prodejny, nákupní centra atd. 

Hlavním důvodem použití systému požárního odvětrání je zvětšení délky nechráněné únikové 

cesty a tím prodloužení doby, po kterou se v případě požáru mohou osoby na těchto cestách 

zdržovat. Vybavit požární úseky zařízením pro odvod tepla a kouře je nutné v případech, kdy 

je takto uvedeno v platných normách a předpisech. Podle [5] musí být vybaveny požární 

úseky s požárním rizikem nebo jejich části zařízením pro odvod kouře a tepla, pokud:  

 je omezen přirozený odvod zplodin hoření a kouře;  

 se úsek nachází v prvním podzemním nebo nadzemních podlažích s výškovou 

polohou hp ≤ 45 m podle [ČSN 730818] více než 150 osob. Dále v druhém a dalších 

podzemních podlažích nebo v nadzemních podlažích s výškovou polohou hp > 45 m, 

v nichž je podle [ČSN 730818] vice než 100 osob;  

 nelze zajistit evakuaci osob v časovém limitu, než zplodiny hoření a kouř zaplní 

prostor či požární úsek do úrovně 2,5 m nad podlahou.  

V prodejních prostorech, jako jsou nákupní centra, kladou stavební předpisy velký 

důraz na ochranu života a zdraví vyskytujících se osob. Tuto ochranu je možno zajistit 

pomocí systémů přirozeného požárního odvětrání. Dobře navržený systém požárního 

odvětrání by měl být schopen udržet po určitou stanovenou dobu nezakouřenou vrstvu tak, 

aby byly zabezpečena. 

 

 

8.1 Ovládání systémů přirozeného požárního odvětrání  

 

Ovládáním systémů je myšleno například otevření kouřových klapek, otevření 

vstupních dveří - či rozvinutí pohyblivých kouřových zábran. Spouštěcí zařízení mohou mimo 

jiné uvádět do činnosti například požární klapky instalované ve vzduchotechnice a jiná 

zařízení. Nejčastěji používaná spouštěcí zařízení jsou stručně popsána níže. Odvětrací zařízení 

se také uvádí do provozu impulsem z EPS nebo z jiného stejně citlivého zařízení. Čidla je 

nutno umístit po celém požárním úseku. Především nad místy s největší pravděpodobností 

vzniku a šíření požáru. Většinou se instalují čidla reagující na výskyt kouře. [5]  
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8.1.1 Ruční spouštěcí zařízení  

 

Jedná se o nejjednodušší způsob ovládání systémů přirozeného požárního odvětrání. 

Uplatnění tohoto ovládání se nachází především u vyklápěcích, otočných a kyvných zařízení. 

Při umísťování prvků ovládání je třeba přihlédnout i k tomu, aby byla zaručena jejich 

přístupnost v podmínkách požáru. [11]  

 

8.1.2 Hydraulické spouštěcí zařízení  

 

U tohoto způsobu se zařízení pro odvod kouře a tepla ovládají pomocí ruční 

hydraulické pumpy ve spojení s tlakovým olejovým potrubím a příslušnými zdvihovými 

válci. Toto spouštěcí zařízení vyhovuje především tehdy, pokud jsou okna ve schodišťovém 

prostoru využívána také jako otvory pro odvod tepla a kouře, a současně se využívají i při 

běžném větrání. Síla, která ovládá zařízení pro odvod kouře a tepla, se přenáší ze zdvihového 

válce přes instalovaný nůžkový mechanismus.  

Při větším počtu ovládaných zařízení pro odvod tepla a kouře se využívá 

elektrohydraulického pohonu. Jedná se o nahrazení ruční pumpy za elektrický čerpací agregát. 

Zařízení lze také ovládat z ústředny elektrické požární signalizace. Je možné také využít 

ovládání pomocí tlačítkových hlásičů požáru. [11]  

 

8.1.3 Pneumatické spouštěcí zařízení  

 

Zařízení se mohou také ovládat pomocí spouštěcí jednotky na stlačený CO2. Ovládání 

se provádí prostřednictvím poplachové skříňky. Jednotka se spouští ručně ovládaným 

ventilem, který se nachází ve skříňce. Po rozbití ochranného skla skříňky je možno ventil 

otevřít. Zařízení se poté uzavírá ručně nebo opět pomocí plynu pod tlakem. Další možností je 

propojení s EPS, která uvádí v činnost elektromagnet úderníku umístěný v poplachové 

skříňce, popřípadě využívá jednoduché tepelné spouště. Ve skříňce se nachází láhev se 

stlačeným CO2. Při aktivaci láhve se uvolní stlačený plyn do pneumatického odblokovacího 

válce, pomocí kterého se zařízení ovládá. Plyn je přenášen v měděných trubičkách. Spouštěcí 

jednotky se dělí na jednotrubičkové (obsahují jednu pohotovostní a jednu záložní láhev s 

CO2) nebo dvoutrubičkové (obsahují čtyři láhve s CO2, z nichž jedna je rezervní). U 

jednotrubičkových jednotek se musí zařízení uzavírat ručně. U dvoutrubičkových jednotek se 
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potom zavírání zařízení uskutečňuje pomocí stlačeného plynu. Nevýhodou těchto systémů 

však je nutnost výměny láhve s CO2 po každém použití. Toto spouštěcí zařízení tedy není 

vhodné pro běžné větrání. Toto spouštěcí zařízení lze také připojit na rozvod tlakového 

vzduchu. [11] 

 

8.1.4 Elektrické spouštěcí zařízení  

 

Elektrické spouštěcí zařízení pracuje na principu elektromechanického blokování, kdy 

jsou zařízení pro odvod tepla a kouře (např. kouřové klapky) vybaveny otevíracím válcem. 

Uzavřením klapky dochází k předepnutí tlakové pružiny válce. Pružina je udržována v 

koncovém bodě pomocí zapnutého přídržného elektromagnetu. Po uzavření klapky dochází k 

jeho zablokování. V těchto obvodech se obyčejně používá napětí 24 V. V případě přerušení 

přívodu elektrického proudu elektromagnetu dochází k odblokování a otevření klapky. 

Přerušení elektrického proudu můžeme dosáhnout například pomocí:  

 ručního tlačítka,  

 tavné pojistky,  

 EPS. [11]  

 

8.1.5 Tepelné spouštěcí zařízení  

 

U tohoto spouštěcího zařízení dochází k otevření zařízení pro odvod tepla a kouře 

otevírací pružinou. Otevření zabezpečuje tepelná pojistka, která reaguje při překročení 

předem zvolené teploty okolí. Reakční teplota tepelné pojistky se pohybuje mezi 70 až 140 

°C, záleží na druhu zvolené tepelné pojistky. Reakční doba také závisí na její charakteristice, 

to znamená na tvaru, velikosti, použitém materiálu, teplotním rozdílu mezi pojistkou a 

okolními plyny a na rychlosti proudění těchto plynů. Při dosažení reakční teploty dochází k 

prasknutí pojistky a aktivaci zařízení pro odvod tepla a kouře. Nejpoužívanější jsou tepelné 

tavné pojistky. Tavné pojistky by měly mít co nejkratší reakční dobu, která je nepřímo 

úměrná hmotnosti, velkosti povrchu a tavné teplotě použitého materiálu. Ideální umístění 

pojistek je co nejblíže u stropu, přičemž jejich funkce nesmí být ovlivněna žádnými 

překážkami. [11]  
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9. Výpočty pro různé rozsahy požárů 
 

Před zahájením výpočtů bylo nutné vybrat vhodný objekt, který by podal alespoň 

částečně objektivní výsledky požadovaných výpočtů. Objekt měl splňovat několik základních 

kritérií jako určitá plochu (do 1600 m2 kvůli maximální ploše kouřové sekce), světlá výška, 

volnější prostor na ploše, nutnost instalace ZOKT a podobně. Jako nejvhodnější objekt, 

splňující tyto požadavky se jeví různá obchodní a nákupní centra, sportovní haly a haly pro 

průmyslové provozy. Bohužel se nepodařilo najít vhodný objekt, ke kterému by mi investor 

poskytl všechny mnou požadované podklady. Pro účely této diplomové práce byla tedy 

následně vybrána skladová hala. Půdorys objektu je uveden v příloze 1. Objekt slouží jako 

prodejní sklad pro velkoobchod s širším sortimentem zboží. V části objektu budou vestavěny 

prostory administrativního charakteru a další pomocné místnosti. Ač tento objekt nesplňuje 

požadavky na nutnost instalace ZOKT, rozhodl jsem se je, za účelem zvýšení požární 

bezpečnosti, na tento objekt nainstalovat. Při instalování tohoto zařízení se sníží koeficient c 

při výpočtu soustředěného výpočtového požárního zatížení.   

9.1 Popis objektu 

 
Jedná se o samostatně stojící nepodsklepený halový objekt s jedním užitným 

nadzemním podlažím a se sedlovým zastřešením bez půdního prostoru. V souladu s čl. 5.3.2  

[5] bude celý objekt tvořit jeden samostatný požární úsek N1.01. 

Konstrukční systém nosných a požárně dělicích konstrukcí ve smyslu čl. 7.2.8 a čl. 

7.2.12 [5] je posuzován jako smíšený: (ocelová nosná rámová konstrukce haly, nenosný 

sendvičový obvodový plášť ze stěnových PUR panelů, obvodový betonový sokl, střešní plášť 

montovaný ze střešních PUR panelů s folií na ocelových vaznicích. Vnitřní dispoziční členění 

je řešeno zděnými příčkami z pálených cihel. Nad pomocnými provozy je instalován 

sádrokartonový stropní podhled na zavěšeném ocelovém roštu. Požární výška objektu ve 

smyslu čl. 5.2.3 [5] bude h = 0,00 m. 

 

Každé požární odvětrání - odvod tepla a kouře - je dimenzováno na určitý rozsah 

požáru, který označujeme jako "návrhový požár". Cílem požárního odvětrání je usměrnit tok 

zplodin hoření a kouře tak, aby tyto plyny neohrožovaly osoby při evakuaci a zásahu. 

Současně jde o odvedení podstatného množství tepla vně objektu a snížení tepelného 

namáhání stavebních konstrukcí, jakož i omezení rozsahu hmotných ztrát. Požární odvětrání 

je bud' přirozené (vztlakem horkých plynů), nebo nucené (pomocí elektrických odtahových 
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ventilátorů). Kombinace obou systémů může být navržena jen na podkladě podrobného 

posouzení toku plynů; vždy musí být zajištěna hmotnostní rovnováha odváděných plynů 

(kouře) a přiváděného vzduchu.  

9.2 Výpočet požárního větrání podle ČSN 730802,  přílohy H 
 

Prvotními údaji, které je nutné spočítat, jsou hodnoty požárního zatížení p [kg·m
-2] 

(vzorec 13) a součinitel rychlosti odhořívání a [-] (vzorec 12). Celý prostor skladové haly je 

jeden požární úsek N1.01. 

9.2.1 Výpočet vstupních parametrů 

 

Plocha požárního úseku S = 1505,1 m
2
 

Nahodilé požární zatížení pn = 75 kg·m
-2 dle [5] Příloha A čl. 6.2.2b 

Součinitel nahodilého požárního zatížení an = 1,05 dle [5] Příloha A čl. 6.2.2b 

Stálé požární zatížení  ps=  6,2 kg·m
-2 dle [5] čl. 6.3.4 tab.1 

Součinitel stálého požárního zatížení as = 0,9 dle [5] čl. 6.4.1 

Požární výška objektu hp = 0,0 m dle [5]čl 5.2.3. 

 

 
Součinitel rychlosti odhořívání  

   
           

     
 = 1,039 (12) 

 

Požární zatížení     

p = pn + ps = 81,2 kg/m
2

 (13) 
 
 

Časový limit zakouření prostoru  

        
   

 
           

(14) 

 

Požární výška objektu je dle [5] stanovena jako h = 0,00m. Pro účely této práce je však 

dále počítáno se světlou výškou posuzovaného prostoru hs = 6,45 m. 

Dále při výpočtu není ve vzorci (14) zohledněna plocha posuzovaného prostoru, dle tohoto 

vzorce (14) dojde k zakouření prostorů o různých rozměrech stejně.  

 

Dle normy [5] není instalace ZOKT nutná.  Protože však máme snahu pohybovat se na 

straně bezpečnosti,  je instalace ZOKT, více než vhodná. Toto je i požadavkem investora.  
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9.2.2 Doba trvání návrhového požáru tv 

 

Ve stati rozebírající dobu trvání návrhového požáru jsem přistoupil k řešení této doby 

metodou, při které je vztažena k předpokládanému času zakouření celého prostoru.  

 

Doba trvání návrhového požáru                                               tv = 3·te =  9 ,12 minut 

 

Touto hodnotou je tedy řečeno, že množství uvolněného tepla a kouře se pro návrh 

celého zařízení počítá v cca 9. minutě od vzniku požáru. Je důležité si uvědomit, že tv není 

doba, kdy systém ZOKT zareaguje na požár a uvede se do chodu, ale opravdu pouze 

návrhovým časem. Hodnota tv je v intervalu od 5 do 15 minut stanoveném v [5]. V tuto chvíli 

máme dostatek vstupních údajů a můžeme přejít k výpočtu prvního ze čtyř parametrů, které 

nás pro návrh zařízení ZOKT budou zajímat. Tím je množství uvolněného tepla Q1. 

 

9.2.3 Výpočet množství uvolněného tepla Q1 

 

Pro tento výpočet použijeme výše spočtené hodnoty a a p a dosadíme je do vzorce. 

Vliv doby návrhové požáru je dále rozebrán v tabulce 3.  

 

Množství uvolněného tepla  

    
  
  

  
 

       
          

(15) 

Celkové množství uvolněného tepla  

    
  
  

  
 

             
(16) 

 

Doba trvání návrhového požáru  tv  = 547 s  

Parametr vyjadřující dynamiku rozvoje požáru         , dle přil. H [5]   

(Dle [4] byl objekt zařazen do skupiny provozů III) 

Podíl tepla sdíleného prouděním plynů  

 

kc = 0,8 

 

 

Hodnota Q1 nám může následně pomoci při porovnání s výpočtem podle metodiky [3].  
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Tabulka 3 Vliv doby trvání návrhového požáru na množství uvolněného tepla dle [5] 

 

tv kv kc Q1 

[s] [MW
-0,5

/s]   [kW] 

300 290 0,8 856,1236623 

360 290 0,8 1232,818074 

420 290 0,8 1678,002378 

480 290 0,8 2191,676576 

540 290 0,8 2773,840666 

600 290 0,8 3424,494649 

660 290 0,8 4143,638526 

720 290 0,8 4931,272295 

780 290 0,8 5787,395957 

840 290 0,8 6712,009512 

900 290 0,8 7705,112961 

 

9.2.4 Výpočet množství kouře Mf 

 

Další hodnotou, která nás v rámci návrhu ZOKT bude zajímat, je množství kouře Mf. 

Vychází z níže uvedeného vzorce, do kterého je nutné spočíst další doplňkové hodnoty. 

Parametr, který v této fázi nejvíce ovlivňuje výsledek, bude veličina Y, která charakterizuje 

vzdálenost mezi ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře. Dále je v tabulce 4 uveden 

přehled vlivu půdorysné plochy požáru na množství uvolněného kouře dle [5]. 

 

Návrhový požár  

 

Množství uvolněného kouře 
         

 
                 

(17) 

   

Koeficient přisávání vzduchu do požáru 
    

   

            
       

  

     
  

(18) 

   

Půdorysná plocha kouřové sekce Av = 1505,1 m
2 

 

Světlá výška prostoru hs = 6,45 m  

 

Obvod požáru           
             (19) 
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Půdorysná plocha požáru 
    

     
 

   
          

(20) 

   

Množství uvolněného konvekčního tepla Q1 = 2846 kW  

Součinitel pro nahodilé požární zatížení an = 1,05  

 

Vzdálenost mezi ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře (výška požadovaného 

nezakouřeného prostoru vztažená k podlaze haly.) 

 

Y = 4,5 m 

 

 
Tabulka 4 Vliv půdorysné plochy požáru na množství uvolněného kouře dle [5] 

 

Af P Mf 

[m
2
] [m] [kg.s

-1
] 

5 7,92 13,01 

10 11,21 18,40 

15 13,73 22,54 

20 15,85 26,02 

25 17,72 29,09 

30 19,41 31,87 

35 20,97 34,43 

40 22,41 36,80 

45 23,77 39,03 

50 25,06 41,15 

55 26,28 43,15 

60 27,45 45,07 

 

9.2.5 Výpočet teploty plynů v kouřové vrstvě Tg 

 

Výpočet Tg vychází z již dříve spočtených hodnot. Tato hodnota hraje zásadní roli při 

navrhování teplotní odolnosti celého systému ZOKT. V tabulce 5 je uveden vliv množství 

uvolněného kouře na teplotu plynů v akumulační vrstvě dle [5].  
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Návrhový požár  

Teplota plynů v akumulační vrstvě 
    

  

     
            

(21) 

Množství uvolněného tepla Q1 = 2846 kW  

Množství uvolněného kouře Mf =                

Měrné teplo plynů cp = 1,00 kJ.kg
-1.

K
-1

   

Teplota okolního prostředí T0 = 20 
o
C 

 

 

Tabulka 5 Vliv množství uvolněného kouře na teplotu plynů v akumulační vrstvě dle [5] 

 

Mf Q1 Tg 

[kg.s
-1

] [kW] [
o
C] 

10 2846 304,60 

15 2846 209,73 

20 2846 162,30 

25 2846 133,84 

30 2846 114,87 

35 2846 101,31 

40 2846 91,15 

45 2846 83,24 

50 2846 76,92 

 

9.2.6 Výpočet objemového množství odváděných plynů Vv 

 

Posledním posuzovaným parametrem pro porovnání obou metodik je množství 

odváděných plynů Vv. Vliv teploty akumulačních plynů na objemové množství odváděných 

plynů dle [5] je uveden v tabulce 6. 

Návrhový požár  

Objemové množství odváděných plynů     
  

  
               (22) 

Množství uvolněného kouře Mf  = 17,42 kg·s
-1

  

Hustota plynů v akumulační vrstvě 
    

   

       
              

(25) 

Teplota plynů v akumulační vrstvě Tg = 183 °C  
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Tabulka 6 Vliv teploty akumulačních plynů na objemové množství odváděných plynů dle [5] 

 

Tg Mf Vv 

[
o
C] [kg.s

-1
] [m

-3
.s

-1
] 

50 17,42 15,94 

100 17,42 18,41 

150 17,42 20,87 

200 17,42 23,34 

250 17,42 25,81 

300 17,42 28,28 

350 17,42 30,74 

400 17,42 33,21 

450 17,42 35,68 

500 17,42 38,15 

 

9.2.7 Další postup návrhu požárního větrání 

 

V tuto chvíli máme shromážděny všechny potřebné parametry, které jsou nutné pro 

návrh zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT). V rámci této diplomové práce však nebude 

konkrétní návrh prováděn. Pro úplnost zde tedy bude pouze uveden další možný postup. 

Vzhledem k teplotám, které se budou v akumulační vrstvě vyskytovat, jsou použitelné oba 

dva způsoby řešení odvodu kouře a tepla: nucené a přirozené.  Pokud se rozhodneme použít 

nucené větrání, navrhneme podle množství odváděných plynů Vv výkon a počet požárních 

ventilátorů, které mohou být umístěny buď nad střechou objektu, nebo pod stropem v 

kombinaci s nasávacím a výfukovým potrubím. Dále je nutné prověřit plochu nasávacích 

(přívodních) otvorů, kterými se přivádí vzduch z exteriéru. 

Pokud se rozhodneme pro využití přirozeného systému ZOKT, bude nutné provést 

řadu dalších výpočtů. Těmi budou určeny zejména objemové množství přiváděného vzduchu 

Vn a aerodynamické a geometrické plochy nasávacích a výfukových otvorů, ze kterých se 

určují rozměry ploch nasávacích otvorů a odtokových klapek. Dále jsou spočteny tlakové 

poměry v prostoru, dle kterých se určí poloha neutrální roviny a to, zda lze opravdu přirozený 

systém větrání použít. 
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9.3 Výpočet požárního větrání podle ČSN P CEN/TR 12101 - 5 
 

9.3.1  Výpočet vstupních parametrů 

 

Některé vstupní parametry jsou pro evropskou metodiku stejné jako pro metodiku 

národní. Je to například stavebně technické řešení objektu, počet osob v požárním úseku, 

určení shromažďovacího prostoru a následná nutnost instalace ZOKT a časové údaje o 

evakuaci osob z požárního úseku. Tyto hodnoty tedy ve výpočtu použijeme stejné jako 

v národní metodice. 

9.3.2 Doba trvání návrhového požáru t 

 

Dobu trvání požáru budeme brát v souladu s národní metodikou -  čas tv. 

Doba trvání návrhového požáru                                   tv = 3·te =  9 ,12 minut 

 

Vliv doby návrhového požáru na množství uvolněného tepla dle [3] je uveden v tabulce 7. 

9.3.3 Výpočet množství uvolněného tepla Q 

 

V evropské metodice je pro výpočet celkového tepla Q uvolněného z požáru vzorec 

Celkové množství uvolněného tepla  
      

 

  
             

(26) 

 

My však pro výpočet konvekčního tepla Ql využijeme pouze konvekční složku 

celkového tepla, konkrétně 80 %. Do vzorce tedy použijeme stejný koeficient kc jako 

v případě národní metodiky. 

 

Množství uvolněného konvekčního tepla        
 

  
      

                        

(27) 

Doba trvání návrhového požáru t = 547 s  

Součinitel rychlosti rozvoje požáru (dynamika požáru) tα = 300 s 

Podíl tepla sdíleného prouděním plynů kc = 0,8 

  

Součinitel rychlosti rozvoje požáru byl zvolen podle tabulky E.5 [18] , jelikož ve skladu se 

nachází i kanceláře, kde je vyšší pravděpodobnost vzniku požáru.   
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Tabulka 7 Vliv doby návrhového požáru na množství uvolněného tepla dle [3] 

 

tv tα kc Q 

[s] [s]   [kW] 

300 300 0,8 800 

360 300 0,8 1152 

420 300 0,8 1568 

480 300 0,8 2048 

540 300 0,8 2592 

600 300 0,8 3200 

660 300 0,8 3872 

720 300 0,8 4608 

780 300 0,8 5408 

840 300 0,8 6272 

900 300 0,8 7200 

 

9.3.4 Výpočet množství uvolněného kouře Mf 

 

Další hodnotou, kterou budeme počítat je množství uvolněného kouře Mf. Vychází 

z níže uvedeného vzorce, do kterého je nutné doplnit další potřebné hodnoty.  

 

Návrhový požár  

Množství uvolněného kouře 
         

 
                 

(28) 

   

Koeficient přisávání vzduchu do požáru          
 

 

Obvod požáru 

              
 

    
           

(29) 

   

Maximální rychlost uvolňování tepla RHRf = 250 kW·m
-2  

   

Celkové množství uvolněného tepla Q = 3324 kW  
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Vzdálenost mezi ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře (výška čistého vzduchu 

pod vznášející se kouřovou vrstvou v kouřovém rezervoáru v metrech, Y si můžeme volit od 

3 m podle výšky stavby) 

 

Y = 4,5 m 

 

Koeficient Ce = 0,19 byl zvolen vzhledem k charakteru prostoru – příloha B [3]. Při 

výpočtu obvodu požáru P jsem narazil na podobný problém jako u určení součinitele rychlosti 

rozvoje požáru tα. V tabulce Table 1 v normě [3] se totiž v prostoru, ve kterém nejsou 

nainstalovány sprinklery, počítá s tím, že požárem bude zasažen celý prostor. Kdybychom 

použili hodnotu plochy prostou, která činí přes 1500 m
2
, došlo by k absolutnímu 

znehodnocení celého výpočtu. Proto je zde využito postupu popsaného v kapitole 6.3.1. Tento 

postup využívá tabulkově určené hodnoty RHRf a celkového množství uvolněného tepla z 

požáru Q pro výpočet plochy požáru a následně obvodu požáru P. V této práci byla zvolena 

hodnota RHRf =  250 kW·m
-2

 z důvodu, že sklad slouží zároveň jako prodejna a snažíme se 

být na straně bezpečnosti. Přehled vlivu maximální rychlosti uvolňování tepla na množství 

uvolněného kouře dle [3] je uveden v tabulce 8. 

 

Tabulka 8 Vliv maximální rychlosti uvolňování tepla na množství uvolněného kouře dle [3] 

 

RHRf P Mf 

[kW.m
-2

] [m] [kg.s
-1

] 

50 28,90 52,41 

100 20,43 37,06 

150 16,68 30,26 

200 14,45 26,20 

250 12,92 23,44 

300 11,80 21,40 

350 10,92 19,81 

400 10,22 18,53 

450 9,63 17,47 

500 9,14 16,57 
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9.3.5 Výpočet teploty plynů v kouřové vrstvě tl 

 

Výpočet tl vychází z již dříve spočtených hodnot. Přehled vlivu množství uvolněného 

kouře na teplotu plynů v kouřové vrstvě dle [3] je v tabulce 9. 

Návrhový požár  

Průměrná teplota plynů v akumulační vrstvě 
    

  

    
                 

(30) 

Množství uvolněného konvekčního tepla Q1 =             

Množství uvolněného kouře Mf =                   

Měrné teplo plynů cp = 1,00 kJ.kg
-1.

K
-1

   

Teplota okolního prostředí Tamb = 20 
o
C 

 

 

Tabulka 9 Vliv množství uvolněného kouře na teplotu plynů v kouřové vrstvě dle [3] 

 

Mf Q1 Tg 

[kg.s
-1

] [kW] [
o
C] 

10 2659,6 285,96 

15 2659,6 197,31 

20 2659,6 152,98 

25 2659,6 126,38 

30 2659,6 108,65 

35 2659,6 95,99 

40 2659,6 86,49 

45 2659,6 79,10 

50 2659,6 73,19 

 

9.3.6 Výpočet objemového množství odváděných plynů Vl 

 

Posledním posuzovaným parametrem obou metodik je množství odváděných plynů Vl.  

Vliv absolutní průměrné teploty na toto množství je uveden v tabulce 10. 

 

Návrhový požár  

Objemové množství odváděných plynů 
    

     

         
            

(31) 

Množství uvolněného kouře Mf = Ml = 23,44 kg·s
-1
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Absolutní průměrná teplota v akumulační vrstvě Tl= tl + 273,15 = 406,6 K (32) 

Hustota vzduchu okolní teploty  amb= 1,2047 kg·m
-3

  

Absolutní teplota okolního prostředí Tamb = 20 + 273,15 = 293,15 K (33) 

 
Tabulka 10 Vliv absolutní průměrné teploty na objemové množství odváděných plynů dle [3] 

 

Tg Mf Vv 

[
o
C] [kg.s

-1
] [m

-3
.s

-1
] 

50 23,44 21,45 

100 23,44 24,77 

150 23,44 28,09 

200 23,44 31,40 

250 23,44 34,72 

300 23,44 38,04 

350 23,44 41,36 

400 23,44 44,68 

450 23,44 48,00 

500 23,44 51,32 

 

9.3.7 Další postup návrhu požárního větrání 

 

Opět máme shromážděny všechny potřebné parametry, které jsou nutné pro návrh 

zařízení ZOKT. Následný postup je opět stejný až do chvíle návrhu volné geometrické plochy 

výtokových otvorů AvtotCv. V dalším kroku je spočteno kritické množství odváděných plynů 

Mcrit a toto množství je následně porovnáno s množstvím uvolněného kouře M1 (resp. Mf). 

Podle vzájemného poměru obou hodnot se určí doporučený počet odváděcích otvorů. 
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Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo provedení analýzy vlivu změn parametrů požáru na 

dimenzování systémů pro odvod kouře a tepla při požáru v nebytových objektech. Vzhledem 

k rozsahu problematiky se práce zabývá vybranými charakteristickými parametry požáru, 

které jsou pro navržení systému odvodu kouře a tepla nezbytné. Jednalo se o parametr 

množství konvekčního tepla Q1 uvolněného při požáru, množství vznikajícího kouře Mf, 

teplota plynů v akumulační vrstvě Tg (tl) a objemové množství odváděných plynů Vv (Vl). 

 Dané parametry byly posuzovány z hlediska národní a evropské metodiky pro 

vybraný objekt.  

  Při zpracování práce jsem narazil na komplikaci při určení plochy ložiska požáru Af v 

evropské metodice, spojené s instalací sprinklerového hasicího zařízení. V evropské metodice 

jsou při určení plochy požáru Af dány konkrétní číselné hodnoty pouze v případě použití 

sprinklerového hasicího zařízení. Pokud v prostoru sprinklerové hasicí zařízení instalováno 

není, pak plocha ložiska požáru Af odpovídá ploše zasaženého prostoru. Při použití takto 

určené plochy požáru by mohlo dojít k nežádoucímu zvýšení množství vzniklého kouře, proto 

je v této práci navržena možnost využití vzájemného vztahu rychlosti uvolňování celkového 

tepla Q, maximální rychlosti uvolňování tepla RHRf a maximální plochy požáru Af. 

Jak vyplývá z výše uvedených tabulek sledovaných parametrů požáru, jsou mezi 

evropskou a českou normou rozdíly. Při porovnání množství uvolněného tepla vychází 

množství tepla u české metodiky řádově vyšší. Tento rozdíl může být způsoben vlivem 

nevhodného zvolení součinitele rychlosti rozvoje požáru tα. Množství vznikajícího kouře, 

které ve výpočtech v konečném důsledku ovlivňuje obvod plochy požáru, vychází řádově 

v evropské metodice vyšší. Toto množství vznikajícího kouře má vliv na teplotu plynů 

v akumulační vrstvě. Pro různé množství kouře vychází u české metodiky teplota řádově v 

jednotkách 
o
C vyšší než u evropské normy. Daná teplota plynů v akumulační vrstvě nám dále 

ovlivňuje vzniklé objemové množství odváděných plynů. Se vzrůstající teplotou se množství 

plynů zvyšuje. 

Dané poznatky mohou být dále využity při projektování systému odvodu kouře a 

tepla.     
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