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Anotace 

PALOWSKI, Radek. Srovnání použití přetlakové ventilace u nás a v zahraničí. Ostrava, 2013. 

Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 

 

 Bakalářská práce se zabývá srovnáním použití přetlakové ventilace u nás a v zahraničí. 

V prvním celku se bakalářská práce zabývá základními informacemi o ventilaci. V druhé části 

je popsán způsob použití přetlakových ventilací jednotlivých zemí a charakteristika 

přetlakových ventilátorů. V závěrečné části je provedeno kvantitativní srovnání rozdílu těchto 

srovnávaných zemí a popsáno využití pro Českou Republiku.  

 

Klíčová slova 

 přetlaková ventilace, požár v objektu, Hasičský Záchranný Sbor  

 

Palowski, Radek. Comparison between the Use of Forced Ventilation in Our Country 

and That Abroad. Ostrava, 2013. Bachelor thesis. VSB - Technical University of Ostrava. 

 

 This thesis deals with a comparison of the use of positive pressure ventilation at home 

and abroad. In the first group the work is concerned with basic information about ventilation. 

The second part describes how to use positive pressure ventilation characteristics of each 

country and pressurized ventilators. In the final section, a quantitative comparison 

of the difference of the compared countries and usage for the Czech Republic. 
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 positive pressure ventilation, fire in the building, Fire Brigade 
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ÚVOD 

Jednou z metod používanou pro likvidaci účinku požáru v objektu je nasazení ventilace pro 

odvětrání zasažených prostor. Ventilace objektu se provádí za účelem zvýšení šance na přežití 

civilních obyvatel, snížení koncentrace zplodin požáru, snížení teploty uvnitř objektu 

a zvýšení viditelnosti uvnitř objektu. 

 Správně provedená ventilace vede k odstranění zplodin požáru z místností, kde se 

mohou nacházet civilní osoby. Během ventilace je kouř uvnitř objektu nahrazován 

chladnějším a čistým vzduchem. Tím se zlepšují podmínky uvnitř objektu. Avšak pokud 

chceme dosáhnout kladného účinku ventilace, musí být tento způsob provedení pečlivě 

zvážen a musí být známy všechny vnější faktory. 

 Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním způsobu použití přetlakové ventilace u nás 

a v zahraničí. Jsou zde popsány postupy, jak k dané problematice přistupují vybrané země 

a následně jsou odlišnosti jednotlivých zemí mezi sebou porovnány. Jsou zde také 

porovnávány jednotlivé prostředky sloužící k provedení ventilace.  

 Cílem této práce je nalezení odlišností cizích zemí a možné použití těchto odlišností 

v České republice. 

 První část práce je věnována charakteristice škodlivého faktoru vznikajícího při požáru 

a to kouři. Dále je zde charakterizována ventilace, její rozdělení a jsou zde popsány jednotlivé 

typy ventilací. V další části jsou rozebrány způsoby provedení přetlakové ventilace 

v jednotlivých zemích a jsou zde uvedena takticko-technická data ventilátorů. Poslední část 

práce je věnována porovnání jednotlivých způsobů použití a ventilátorů. Nalezené odlišnosti 

jsou poté prozkoumány, zda jsou přínosné pro použití v České Republice. 
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REŠERŠE 

ŠENOVSKÝ, M., PROKOP, P., BEBČÁK, P.: Větrání budov. 2. vydání, EDICE SPBI 

Spektrum, Ostrava, 2007, ISBN: 978-80-7385-008-1. [1] 

 

 V této knize je nastíněná teorie větrání budov. Kniha je rozdělená do tří částí, první se 

zabývá teorií větrání, popisuje principy výměny plynů a jejich vlastnosti. V druhé části se 

nachází začlenění budov z hlediska požární bezpečnosti staveb. V třetí části se pak popisuje 

větrání při zásahu. 

 

KVARČÁK, M., TWRDÝ, M.: Aplikace přetlakové ventilace. EDICE SPBI Spektrum, 

metodické materiály ke kurzu. [3] 

 

 Jedná se o publikaci, která se zabývá problematikou požáru, produkty hoření 

a ventilací. V první části publikace se popisuje charakteristika požáru. Druhá část je věnována 

produktům hoření a jejím vlastnostem. V třetí části se publikace zabývá ventilací. Nachází se 

zde rozdělení, vysvětlení základních prvků ventilace a aplikace ventilace při zásahu.  

 

 SVENSSON, S.: Fire ventilation. [English ed.]. Karlstad, Sweden: Swedish Rescue Services 

Agency, 2005. ISBN: 91-725-3279-3. [5] 

 

 Tato kniha je rozdělena do deseti kapitol. V kapitole 1-4 jsou rozebrány teoretické 

koncepty větrání, chování při požáru, plyny, které se vlivem požáru vytváří a šíření požáru 

v budovách. V dalších kapitolách se v knize popisuje jak postupovat a provádět ventilaci 

a jaké lze očekávat problémy související s vytvořením otvorů v různých typech konstrukcí. 

V kapitole 9 jsou pak popsány obecné úvahy o taktice ventilace a v poslední kapitole jsou 

uvedeny příklady hašení požárů 
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1    KOUŘ 

 Vznik kouře je doprovázen procesem tepelného rozkladu a hoření organických hmot. 

Kouř je disperzní směs plynných zplodin požáru, nespálených tuhých částic, 

zkondenzovaných látek a velkým množstvím vzduchu. 

1.1 Složení kouře 

 Kouř je tvořen jednak plynnou složkou, kapalnou složkou tak i tuhými částicemi. Mezi 

plynné složky patří jednak plyny ve vzduchu (např. O2, N2…) tak i produkty rozkladu (CO, 

CO2, HCl, H2O…).  

 Kapalná složka je zastoupena drobnými kapičkami zkondenzovaných par vzniklých 

při tepelné degradaci hořlavých látek. Podíl kapalné složky v teplém kouři je takřka nulový, 

s postupným chladnutím dochází ke kondenzaci a nárůstu této složky.  

 Tuhé částice lze ještě rozdělit na dvě samostatné skupiny. První skupinou jsou částice, 

které se dostaly do kouře vzestupnými proudy. Patří sem částice popele, žhnoucí a hořící 

částice tuhých hořlavých látek, a prach z okolí požáru. Druhou skupinu tvoří produkty, které 

vznikly přeměnou z plynné fáze. Obecně se označují jako saze. 

1.2 Šíření kouře v objektu 

 Požáry, které probíhají v rodinných domech a bytech patří mezi požáry ohraničené. 

Rozvoj tohoto požáru ovlivňuje zejména hořlavá látka a výměna plynů. Při použití 

odvětrávání (ventilace), můžou zasahující hasiči negativně ovlivnit průběh požáru. Použitím 

se může do prostoru hoření dostat větší množství kyslíku, které podporuje hoření. 

 Tyto prostory můžeme rozdělit do tří pásem. Je to pásmo hoření, pásmo přípravy 

a pásmo zakouření. Z hlediska této práce nás bude nejvíce zajímat pásmo zakouření. 

 

 Pásmo zakouření můžeme definovat jako část prostoru v okolí pásma hoření, 

ve kterém dochází k pohybu kouře. Bývá největším z těchto tří pásem. Nebezpečí spočívá 

v tom, že kouřové plyny v tomto pásmu nabývají životu nebezpečné koncentrace. Pásmo 

zakouření můžeme rozdělit na zónu horkého a studeného kouře. [1] 

 

 Zóna horkého kouře je část prostoru v objektu, kde vlivem rozdílných hustot kouře 

a vzduchu stoupá kouř vzhůru ke stropu, zatímco čistý nebo méně znečištěný vzduch je tlačen 

do spodní části prostoru. Zóna je vyznačována vysokou teplotou, a nachází se zpravidla blízko 

ohniska požáru. Pohyb kouře v této zóně je ve formě rozšiřujícího se sloupce. 
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 Ten stoupá až ke stropu místnosti a zde se začíná šířit horizontálně do té doby, než pokryje 

celou plochu stropu. Následně pokračuje šíření směrem dolů. V důsledku rozdílů hustoty 

kouře (s rostoucí teplotou se výrazně snižuje i hustota) a vzduchu vzniká v zakouřené části 

místnosti přetlak a v dolní části se vytváří podtlak. Přetlak se zmenšuje se vzdáleností 

od stropu místnosti. Ve spodní úrovni vrstvy kouře jsou tlaky vyrovnány, je zde neutrální 

tlaková rovina, jejíž tlak je roven atmosférickému tlaku. [1] 

 

 Zóna studeného kouře je ta část prostoru, ve které nedochází k pohybu kouře vzhůru. 

Kouř se natolik ochladil, že jeho hustota je srovnatelná s hustotou okolí. Tento kouř 

je ochlazován sdílením tepla s okolním vzduchem, přestupem tepla do stavebních konstrukcí 

a sáláním. Pohyb studeného kouře je ovlivněn pouze vnějšími silami (např. vítr, ventilace, 

komínový efekt). [1] 

1.3 Faktory ovlivňující šíření kouře 

Při požárech uvnitř objektů je výměna plynů, a pohyb kouře v objektu, složitá. Pohyb 

je závislý na několika faktorech. Ty se dají rozdělit na faktory vnější a vnitřní. 

1.3.1 Vnější faktory 

 Mezi vnější faktory ovlivňující pohyb kouře řadíme povětrnostní vlivy, teplotu 

a vlhkost prostředí. 

 

 Povětrnostní vlivy: Povětrnostní vlivy mají vliv na samotný pohyb kouře v objektu. 

Nejdůležitější roli hraje směr a síla větru. Podle směru lze u objektu rozeznat závětrnou 

a návětrnou stranu. Otvorem na návětrné straně bude proti směru šíření kouře působit síla 

větru, která bude usměrňovat pohyb, bránit v proudění.   

 

 Vlhkost: Vlhkost brání spalinám, které za normálních podmínek stoupají 

do atmosféry, stoupat vzhůru. Při velké vlhkosti bude větrání obtížnější a budou větší 

požadavky na tlak vháněného vzduchu. [10] 

  

 Teplota: Pokud bude hořet v místnosti, která bude s venkovním prostorem propojena 

otevřeným stavebním otvorem, bude venkovní teplota značně ovlivňovat proudění vzduchu 

a následně rozvoj požáru. Se snižující teplotou se bude venkovní zvyšovat rozdíl mezi 

teplotou uvnitř místností a v okolí, tím bude docházet k rychlejší výměně plynu. 
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 To bude mít za následek rychlejší hoření a zároveň vyšší produkci kouře. Naopak při 

vysokých venkovních teplotách nedochází k tak intenzivní výměně produktů hoření. [10] 

1.3.2 Vnitřní faktory 

 Mezi vnitřní faktory můžeme zařadit instalaci klimatizace nebo tzn. komínový efekt. 

 

 Klimatizace funguje na principu regulace vzduchu, to znamená, že při příliš vysoké 

nebo nízké teplotě vzduch ochlazuje nebo ohřívá. Při požáru se v místnosti teplota zvýší, 

klimatizace na tuto změnu zareaguje tím, že bude vzniklý kouř ředit. 

 

 Komínový efekt jedná se o proudění vzduchu v budově ve směru zdola nahoru. Jeho 

intenzita závisí na výšce objektu, na rozdílu teplot uvnitř a vně objektu, na těsnosti objektu 

a na odporu prostředí. Komínový efekt existuje v každé budově a za normálních podmínek 

zajišťuje přirozené větrání objektu, když vůči okolnímu prostředí ve spodní části vytváří 

podtlak a v horní části přetlak. V podmínkách požáru má díky velkému rozdílu teplot, a tedy 

velkému rozdílu v měrných hmotnostech vzduchu vně a uvnitř objektu, vertikální proudění 

výrazně vyšší intenzitu. Kladný komínový efekt se výrazně podílí na šíření požáru prouděním 

směrem vzhůru objektem. Záporný komínový efekt se podílí na šíření požáru a zplodin hoření 

směrem dolů objektem. Záporný komínový efekt vzniká při porušených okenních výplních 

nebo obvodové konstrukci na návětrné straně. Vítr má ve vyšších podlažích podstatně vyšší 

rychlost než na úrovni terénu. Náhlý poryv větru může během okamžiku změnit parametry 

požáru. [2] 
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2 VENTILACE 

 Tato kapitola vysvětluje, co si pod pojmem ventilace vybavit, definuje základní pojmy 

tohoto děje, jak se tento děj rozděluje a proč je vlastně dobré při zásazích odvětrávat. 

 Aby byla ventilace správně provedená, musí znát hasiči (velitel zásahu), za jakých 

podmínek je vhodné tento způsob aplikovat. Ventilace jako taková má svou návaznost 

na mnoho jevů hoření, např. smoke explosion, flashover, backdraft, ale tento děj je spjat 

i s koncentračními hranicemi a fázemi požáru, při kterých se ventilace používá. Pokud je tedy 

ventilace použita za vhodných podmínek, má výhody jak pro hasiče, kteří zasahují, tak pro 

ohrožené osoby. Při ventilaci dochází ke zvýšení viditelnosti, snížení teploty, snížení 

koncentrace plynu a par, a to vede za dodržení základních principu ventilace k rychlejšímu 

uhašení ohniska požáru a bezpečnějšímu zásahu. Ke zvýšení viditelnosti přispěje ventilace, 

pokud se požár nachází ve své první nebo na začátku druhé fáze. První fázi můžeme nazvat 

rozhořívání, kdy se v místnosti nachází minimum kouře a požár se teprve rozšiřuje na okolní 

hořlavé materiály. 

Uhašení požáru v této fázi je nejjednodušší, avšak málokdy k tomu dojde, z důvodu rychlého 

přechodu do fáze druhé a prodlevou vytvořenou zpozorováním a dojezdem jednotek požární 

ochrany. Častěji je tedy ventilace využita tehdy, pokud je požár ve své druhé fázi. Zde je již 

požár dostatečné rozšířen a produkce kouře stoupá natolik, že se začíná od stropu dolů 

hromadit. Při použití ventilace v takto zasaženém objektu sice dojde k nárůstu teploty uvnitř 

objektu z důvodu přístupu čerstvého vzduchu, avšak kouř se začne situovat na straně 

odváděcích otvorů a hasičům se vytvoří pásmo s vhodnými podmínkami pro hasební zásah. 

Toto je znázorněno na obrázku 1. Použití ventilace ve třetí fázi požáru, kdy jsou zasaženy 

všechny hořlavé materiály v místnosti, je zcela neúčinné ve vztahu provedení zásahu. 

Nasazení ventilace v této fázi je možné, pokud se jedná o požár bytové jednotky ve výškové 

budově, a ventilace se provádí pro odvětrání schodišťového prostoru, nikoliv k odvětrání 

místnosti. Dalším faktorem pro správné použití ventilace jsou koncentrační a teplotní meze 

zplodin požáru. Důvodem, proč se ventilace provádí je naředění zplodin požáru pod svou 

teplotní a koncentrační mez. Pokud se ventilováním dostaneme pod tyto meze, je zabráněno 

flashoveru a smoke explosionu. Problém nastane, pokud zahájíme ventilaci, když jsou 

překročeny horní meze těchto zplodin. Opět dojde k ředění, avšak tentokrát se dostaneme 

do rozmezí těchto mezí, a může dojít ke zmiňovaným jevům. Proto je nutné, aby provedení 

ventilace bylo předem promyšleno. 
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 V podmínkách požární represe je ventilace definována jako speciální činnost, nutná 

pro provedení plánovaného usměrnění a odstranění kouře a tepla z objektu. [7] 

 

Obrázek 1. II. fáze před a po zahájení ventilace 

2.1 Základní pojmy 

 Pro vysvětlení je nutné definovat základní pojmy, které se týkají problematiky 

a nachází se v této práci. 

 Přiváděcí otvor je otvor, kterým se do objektu přivádí čistý vzduch. Většinou se 

využívá vstupních otvorů do budov. [3] 

 Odváděcí otvor je otvor, kterým uniká z objektu teplo a kouř. Využívají se okna, 

dveře, střešní otvory nebo uměle vytvořené otvory. [3] 

 Vzduchový kužel je tvar vzniklého proudu vzduchu, vytvořeného ventilátorem. 

Tento proud vzniká v krytu ventilátoru a má tvar rozšiřujícího se kužele. [3] 

 Sériové ustavení je ustavení dvou a více ventilátorů za sebe. [3] 

 Paralelní ustavení je ustavení dvou a více ventilátorů umístěných vedle sebe. [3] 

 Kombinované ustavení je spojení ustavení paralelního a sériového, při kterém jsou 

ventilátory ustaveny vedle i za sebe. [3] 

 Dílčí ventilace je ventilace, která spočívá v postupném odvětrání zakouřené budovy, 

kdy je budova rozdělena na několik sekcí, které se samostatně odvětrávají 

ve stanoveném pořadí. [3]  

 Tento způsob ventilace se provádí postupným odvětráním jedné místnosti 

za druhou. Znázornění tohoto děje je na obrázku č. 2. Krok 1 znázorňuje ventilaci 

samotné místnosti s otevřením odváděcího otvoru (okna). Následný krok 2 je 

způsoben otevřením dveří do další místnosti a zároveň uzavřením odváděcího otvoru v 

první místnosti a otevřením otvoru v druhé místnosti. Následným opakováním kroku 2 

se provede krok 3 a krok 4.  
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Obrázek 2. Postup u dílčí ventilace [11] 

 Prostorová ventilace je ventilace, kdy se používá přetlaku k zamezení postupu kouře 

a zplodin hoření do nezasažených prostor, které jsou tak chráněny. [3] 

 Pro upřesnění je nutno dodat, že použitý termín prostorová ventilace se nehodí 

jako pojem k tomuto ději. Každá ventilace je prováděná prostorově. Lepší 

a srozumitelnější název i pro představu tohoto děje by byl název "ventilace 

nezasažených prostor", nebo "ochranná ventilace".   

 Vertikální ventilace charakterizuje svislé proudění vzduchu a kouře. Provádí se 

vytvořením přiváděcích a odváděcích otvorů v různých výškových úrovních budovy. 

Vytvoří se tzv. komínový efekt. Vertikální ventilace je vhodná pro odvětrání požárů 

střešních konstrukcí, půdních prostor, požárů výškových budov s vertikálními 

šachtami. [1]  

 Horizontální ventilace se provádí otevřením vhodných otvorů tak, že kouř proudí ven 

z objektu vodorovným směrem. Tento způsob větrání je vhodný v případech, kdy se 

jedná o malý požár, nebo když je ohnisko požáru v blízkosti venkovních otvorů 

a požár nepronikl do dutých stavebních konstrukcí. [1] 

 Flashover můžeme definovat jako část fáze požáru, během které jsou všechny hořlavé 

materiály v uzavřeném prostoru zahřáty na svou teplotu vznícení, a plamen propukne 

v téměř stejný okamžik u všech těchto materiálů v prostoru. Flashover nastává ve fázi 

rozvoje požáru a přechází do fáze plně rozvinutého požáru. 

 Backdraft  je definován podle IFE (Institution of Fire Engineers – Instituce požárních 

inženýrů – Velká Británie) jako exploze většího nebo menšího rozsahu, způsobená 

vniknutím čerstvého vzduchu z jakéhokoliv zdroje nebo příčiny do hořící budovy, 

kde probíhá hoření za nedostatku vzduchu. 
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Podle NFPA (National Fire Protection Asociation – Národní asociace pro požární 

ochranu - USA) je definován jako exploze nebo rychlé hoření vznětlivých plynů, která 

nastává, když je kyslík přiveden do budovy, která není dostatečně větrána a v níž 

je z důvodu požáru nedostatečný obsah kyslíku.   

 Smoke explosion je extrémní jev chování požáru, při kterém se směs produktů hoření 

(např. CO2), produkty pyrolýzy a vzduchu explosivně zapálí. Aby byly splněny 

podmínky, musí být směs a palivo zahřátá pod svou teplotu vznícení, jinak by byla řeč 

o samovznícení.  

 Rozdíl mezi backdraftem a smoke explosion je v koncentraci vytvořených 

plynů. U backdraftu se nacházíme nad horní koncentrační mezí a vytvořením 

přiváděcího otvoru umožníme, že nasáty čerstvý vzduch zředí směs produktů hoření 

pod tuto horní mez. Při jevu smoke explosion se nacházíme právě v těchto 

koncentračních mezích. 

2.2 Přirozená ventilace 

 Hlavním principem přirozené neboli samovolné ventilace je využití rozdílů hustot 

kouře a čistého (okolního) vzduchu. K této ventilaci se přistupuje tehdy, pokud lze zajistit 

samovolný odchod tepla a kouře. Zajišťuje se tak, že se zvolí vhodné přiváděcí a odváděcí 

otvory. Důležitým faktorem v přirozené ventilaci jsou příznivé klimatické podmínky, zejména 

vliv větru.   

 Při vertikální ventilaci dochází ke svislému proudění zplodin hoření. Za odváděcí 

otvor se využívá nejvýše položený otvor, zpravidla světlíky, střešní okna, vyřezané otvory 

ve střešním plášti aj. Vertikální ventilace využívá komínového efektu. 

 Při horizontální ventilaci dochází k vodorovnému proudění díky vhodně zvoleným 

odváděcím a přiváděcím otvorům. 

Znázornění děje přirozené ventilace je na obrázku 3. 
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Obrázek 3. Směry působení sil přirozené ventilace [11] 

2.3 Nucená ventilace 

 Jedním z důvodů nasazení nucené ventilace je to, že přirozená ventilace 

je nevyhovující nebo nedostatečná. Dalším důvodem může být i to, že mohou být ohroženy 

osoby. K tomuto provedení ventilace potřebují zasahující hasiči speciální prostředky 

a to ventilátory. Ventilátor je schopen vytvořit proud vzduchu, který bude proudit 

v požadovaném směru a tím vytlačit zplodiny požáru vně objektu, tudíž, jak již bylo zmíněno, 

vytvořit vhodné podmínky pro zasahující i pro evakuované. Tyto prostředky používají 

různých způsobů pohánění, a to pohánění spalovacím motorem, elektronickým motorem nebo 

vodní turbínou. Mezi nejběžnější metody nucené ventilace patří podtlaková a přetlaková 

ventilace. Méně známa je pak metoda hydraulická ventilace. 

2.3.1 Výhody nucené ventilace 

 Mezi výhody nasazení nucené ventilace patří určitě to, že tyto prostředky doplňují 

přirozené větrání, tudíž odvětrání objektu proběhne za mnohem kratší dobu. Nepochybně 

další z výhod je to, že při nasazení nucené ventilace se zlepší viditelnost, a to zvýšením 

neutrální roviny. To má za následek rychlejší likvidaci ohniska požáru a lepší orientaci 

zasahujících hasičů. Taktéž výhodou nucené ventilace je fakt, že dojde ke snížení teploty 

uvnitř objektu a tím dojde k zabránění vzniku flashoveru a k zabránění možnému přehřátí 

a popálení zasahujících hasičů. To je úzce spjato s časovým intervalem nasazení jednotek 

v 1. a 2. fázi požáru. 

 Mezi výhody můžeme zařadit i to, že práce zasahujících hasičů jsou pozitivně hodnoceny 

civilními osobami, příkladem nám může posloužit fakt, že evakuované osoby jsou vyváděny 

z objektu po odvětraném schodišti, na kterém je lepší viditelnost, dalším faktem je pak to, 

že stresový faktor takto zasažených osob je na viditelném prostředí značně menší. 
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2.3.2 Nevýhody nucené ventilace  

 Tak jako každý děj má své výhody, tak má i nevýhody. Mezi nevýhody nucené 

ventilace můžeme zařadit fakt, že přístupem čistého vzduchu může dojít 

k nekontrolovatelnému šíření požáru, pokud již není nalezeno ohnisko. Další nevýhodou 

může být to, že úspěšné odvětrání je přímo úměrné výkonu ventilátoru. Ne každý objekt má 

stejné parametry, a tak mohou nastat situace, kdy hasičům nebude stačit daný ventilátor, 

a tedy provedená ventilace bude bez výsledku.  

Za zmínku stojí i to, že ventilátory patří mezi speciální prostředky, na které se musí provádět 

školení a výcvik s nimi, a to zabere nějaký čas. To je ale až druhotná a méně významná 

nevýhoda. 

2.3.3 Podtlaková ventilace 

 Jak se uvádí v literatuře Požární taktika - základy požární taktiky tak podtlaková 

ventilace je nejstarší metodou nucené ventilace, která se používá. Ventilace se provádí 

pomocí odsávačů kouře, které vytvářejí v místnosti podtlak, a tím se kouř odsává ven 

z objektu. Směr odvodu kouře musí odpovídat směru větru. Jednou z nevýhod použití tohoto 

způsobu je nutnost utěsnění odváděcích otvorů kolem sacího potrubí. Při nedostatečném 

utěsnění ztrácí ventilace na účinnosti. [9]  

Dalšími nevýhodami jsou: 

 hasiči jsou vystaveni produktům hoření při zřizování ventilace 

 ventilátory mohou omezit pohyb zasahujících  

 přisávají mimo kouř i čistý vzduch 

 ventilátory jsou v přímém styku se zplodinami, tím dochází k rychlejšímu 

opotřebovávání 

 Podtlaková ventilace má i přes tyto nedostatky své opodstatnění. V některých 

případech lze využít pouze tohoto způsobu ventilace např. odvětraní sklepních prostor nebo 

podzemní budovy bez oken.  

Princip podtlakové ventilace je znázorněn na obrázku 4.  
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Obrázek 4. Provedení podtlakové ventilace [11] 

2.3.4 Přetlaková ventilace 

 Využívá principu proudů vzduchu pomocí ventilátoru, který vytvoří v objektu přetlak. 

Ventilátor se umísťuje před přiváděcí otvor tak, aby vzduchový kužel, vytvořený tímto 

ventilátorem pokryl celý tento otvor. Při otevření odváděcích otvorů odchází zplodiny hoření 

těmito otvory ven. Účinek ventilace je závislý na poměru přiváděcího a odváděcího otvoru. 

Tento způsob se dá použít i při odvětrávání místností ve vyšších podlažích, a to využitím 

podpory dalších ventilátorů v patrech. 

 

Výhodami přetlakové ventilace jsou: 

 hasiči nemusí být vystaveni zplodinám hoření 

 může nahradit vertikální nebo horizontální ventilaci 

 rychlejší odvod kouře a tepla než ostatní způsoby 

 nedochází k víření prachu 

 neomezují pohyb zasahujících hasičů 

 nedochází ke kontaktu ventilátoru se zplodinami 

 snižuje vzniklé škody 

 neomezená použitelnost typem budovy 

Princip podtlakové ventilace je znázorněn na obrázku 5. 
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Obrázek 5. Provedení přetlakové ventilace [11] 

2.3.5 Hydraulická ventilace 

 Podstata hydro-ventilace spočívá v tom, že mlhový nebo roztříštěný vodní proud 

strhává s sebou v závislosti na tvaru kužele určité množství vzduchu v jeho blízkosti. Pokud 

je tento proud směřován okenním nebo dveřním otvorem ven z místnosti, strhává s sebou 

i množství kouře, a tím se objekt odvětrává. Za optimální se považuje vodní kužel s úhlem 

30 - 60° směrovaný tak, aby zabíral cca 90 % odváděcího otvoru. [6] 

 Výhodami hydraulické ventilace je, že nepotřebuje žádných speciálních prostředků 

ani časových prodlev při provedení. Nevýhodami jsou pak: 

 vysoká spotřeba vody 

 navýšení sekundárních škod způsobených vodou 

 komplikace v případě venkovního mrazu 

 vystavení zasahujícího hasiče, který provádí ventilaci, účinkům tepla a kouře [6]   
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3 PŘETLAKOVÁ VENTILACE V ČR 

 V této kapitole se popisuje, jak k danému problému přetlakové ventilace přistupuje 

Česká republika. Tato kapitola vysvětluje, kdy se ventilace nasazuje, jaký je postup spuštění, 

jaké jsou požadavky na prvky přetlakové ventilace. Dále se pak dovíme, jak se přistupuje 

k jednotlivým variantám přetlakové ventilace, jaká jsou bezpečnostní pravidla, a nakonec se 

zaměříme na jednotlivé prostředky používané v ČR. 

3.1 Taktika nasazení 

 Přetlaková ventilace se může aplikovat ve dvou případech. Jedním je použití 

ke zjednodušení a zabezpečení požárního zásahu ve fázi zdolávání, druhým pak klasické 

odvětrání požářiště po uhašení požáru. U obou případů platí stejná všeobecná pravidla, 

která jsou ještě v druhém případu zpřísněna o doplňující bezpečnostní požadavky. O tom, 

zda se při zásahu použije ventilace a v jaké fázi se použije, rozhoduje velitel zásahu. Ten se 

řídí zejména svými zkušenostmi, dle provedeného průzkumu a dle vybavenosti přítomných 

jednotek. 

 Naopak jsou stanovená i některá omezující pravidla, při které by se neměla přetlaková 

ventilace používat. Jsou to zejména tyto uvedená pravidla:   

 nelze ji použít v případech, kdy jsou ohroženy osoby nebo zasahující hasiči, kteří 

by se nacházeli ve směru šíření tepla a kouře 

 nelze ji použít v případě, kdy se zasahující nachází mezi ohniskem požáru 

a odváděcím prostorem 

 nelze ji použít, pokud hrozí bezprostřední nebezpečí explozivního hoření (backdraftu) 

 nelze ji použít při požárech půdních a podkrovních prostor 

3.2 Postup při přetlakové ventilaci 

 Princip přetlakové ventilace spočívá ve vytlačování kouře z objektu pomocí proudu 

vytvořeného vzduchu, který vytváří přetlakový ventilátor. Ten se umísťuje před vytvořený 

přiváděcí otvor tak, že proud vzduchu tlačí spaliny z objektu pryč přes vytvořený odváděcí 

otvor. Je důležité spustit ventilátor až po vytvoření odváděcího otvoru, protože jinak by se 

kouř tlačil do nezakouřené místnosti a vzduch v objektu by se promísil se zplodinami. 
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 Obecný postup je rozdělen do 4 kroků.  

1. Volba přiváděcího otvoru a umístění ventilátoru 

2. Vytvoření odváděcího otvoru  

3. Spuštění ventilátoru 

4. Ventilace objektu 

3.2.1 Přiváděcí otvor 

 Zpravidla se jako přiváděcí otvor volí venkovní vstup do objektu. Pokud je více 

možností ustavení ventilátoru, ustavuje se ventilátor tak, aby přiváděcí otvor byl na návětrné 

straně.  

 Přetlakový ventilátor se používá jak vně objektu, tak ho lze použít i uvnitř. Uvnitř 

objektu však nebude mít takovou účinnost jako vně.  

 Důležitým parametrem je určit vhodnou vzdálenost ventilátoru od přiváděcího otvoru. 

Tato vzdálenost je dána velikostí vytvořeného vzduchového kužele a přiváděcího otvoru. 

Pro účinné odvětrání je nutné pokrýt vzduchovým kuželem celý přiváděcí otvor. Pokud by byl 

ventilátor příliš blízko, přiváděcí otvor by nebyl zcela pokryt a část stlačeného vzduchu 

by vlivem přetlaku unikala ven z tohoto otvoru. Navíc by mohl spolu se vzduchem unikat 

i kouř. Naopak při ustavení ventilátoru příliš daleko, bude vytvořený vzduch narážet na okolí 

přiváděcího otvoru a tím bude snížena účinnost této ventilace. 

3.2.2 Odváděcí otvor 

 U velkého počtu požárů může být vlivem vysoké teploty odváděcí otvor již vytvořen 

a to tak, že mohou prasknout nebo zcela vypadnout okenní výplně nebo může dojít 

k prohoření části střešního pláště či dveří. Pokud však musíme odváděcí otvor vytvořit, 

přihlíží se k povětrnostním podmínkám a k poměru a pozici přiváděcího a odváděcího otvoru. 

 Pokud je vytvořen optimální poměr, vzniká efekt, který můžeme označit jako tlakovou vlnu, 

a ta rychle vytlačí většinu kouře z místností. Zde je nutnost dbát na to, aby se při vytváření 

odváděcích otvorů odstraňovaly i překážky, jakožto např. závěsy nebo záclony z oken. 

Tím dojde k navýšení účinnosti přetlakové ventilace až o 30 procent. 

 Odváděcí otvor se zřizuje v požárem nejvíce zasažené oblasti tak, aby kouř unikal 

vně objektu co možná nejkratší cestou. Ideální je vytvoření přiváděcího a odváděcího otvoru 

v jedné ose. Na tvaru odváděcího otvoru nezáleží. Vhodné je také vybrat otvor v co nejvyšším 

bodě odvětrávaného objektu, z důvodu stoupání horkých spalin a kouře vzhůru.  
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Tak jako u přiváděcího otvoru, tak i u odváděcího otvoru je nutnost brát ohled na směr a sílu 

větru, proto pokud je to možné, zřizuje se odváděcí otvor na závětrné straně nebo kolmo 

na směr větru. 

 Velikost otvoru závisí na velikosti přiváděcího otvoru a na množství vzduchu, 

který dodává do objektu ventilátor. Pokud bude odváděcí otvor příliš velký, ventilátor 

nedokáže vytvořit dostatečný přetlak uvnitř objektu, a tudíž bude ventilace celkově neúčinná.  

 Obecně se má velikost odváděcího otvoru pohybovat v rozsahu 75 - 175 procent 

plochy přiváděcího otvoru. Pokud se využívá velký  ventilátor nebo více ventilátorů, 

je doporučena horní hranice tohoto rozsahu. Za optimální se bere poměr otvorů 1 : 1. 

Potřebnou plochu odváděcího otvoru lze dosáhnout i vytvořením více otvorů, jejich plochy se 

sčítají. Po konzultaci s odbornými pracovníky, zda je možné brát za optimální poměr otvorů 

1:1, vyplynulo, že to nelze jednoznačně určit. Na odvětrání budovy pomocí přetlakové 

ventilace působí tolik faktorů, že nelze jednoznačně říct, jaký je optimální poměr. V určitých 

situacích bude brán za optimální poměr 1:1, v jiném případě to bude např. 1:1,5. Poměry 

přiváděcího a odváděcího otvoru jsou znázorněny na obrázku 6.  

 

Obrázek 6. Poměry otvorů pro ventilaci 

3.2.3 Dílčí ventilace 

 Při provedení dílčího odvětrávání se zasažený objekt rozdělí do jednotlivých 

uzavřených úseků, které se postupně odvětrávají ve svém strategickém pořadí. Veškerý tok 

vzduchu se směřuje právě do jednoho úseku, díky čemuž je odvětrání tohoto úseku velmi 

rychlé.  

Po odvětrání tohoto úseku dojde k jeho uzavření a zamezení přístupu kouře a proud vzduchu 

vytvořený ventilátory se směřuje na úsek další. Takto se provede odvětrání celého objektu.  
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K tomuto provedení ventilace se zásadně přistupuje tehdy, pokud se v daném objektu nachází 

civilní osoby, které je nutno neprodleně evakuovat. Odvětrání jedné nebo dvou místností 

nezabere tolik času jako odvětrání celého objektu, tudíž následná evakuace proběhne 

v kratším čase a je sníženo riziko intoxikace civilních osob.  

 Úseky mohou být vytvořeny buď jednotlivou místností, nebo skupinou místností. Tvar 

a velikost jednoho úseku je dán vnitřními stavebními konstrukcemi. 

3.2.4 Prostorová ventilace 

 Nasazení této ventilace může zamezit rozšíření kouře a zplodin požáru 

do nezasažených prostor tak, že se v těchto prostorech vytvoří přetlak. 

 To se provede způsobem, že do místnosti, která není zasažena kouřem, instalujeme 

ventilátor a ten začne po spuštění vhánět do místnosti proud vzduchu. Tím se začne 

v místnosti tvořit přetlak a zplodiny, které by se mohly přes netěsnosti dostat do místnosti, se 

díky tomuto přetlaku do místnosti nedostanou. Tento způsob ventilace je vhodný 

pro odvětrávání únikových cest nebo objektů, u kterých je nutné zajistit, aby určité prostory 

nebyly vystaveny teplu a kouři.  

 Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.1, použití názvu prostorová ventilace je zavádějící.   

3.3 Ventilace při zdolávání požáru 

 Pokud jsou podmínky pro nasazení přetlakové ventilace vhodné, dokáže ventilace 

ve velmi krátké době odvětrat prostor od zplodin hoření a tepla. Zdali jsou podmínky vhodné, 

určuje velitel zásahu, který o nasazení rozhoduje. Jak již bylo zmíněno, odvětráním se docílí 

zvýšení viditelnosti a snížením teploty uvnitř objektu. To vytvoří podmínky pro rychlý 

a bezpečný postup k ohnisku požáru, pokud známe lokaci ohniska. Pokud tomu tak opravdu 

je, dojde k následné likvidaci a také k zamezení přípravy dalšího hořlavého materiálu 

na hoření. Mimo to je sníženo riziko vzniku flashoveru (celkového vzplanutí). Další výhodou, 

kterou přináší přetlaková ventilace je usměrnění pohybu vzniklé páry, která proudí zároveň se 

zplodinami od zasahujících hasičů. Tudíž je sníženo riziko možného opaření hasičů.  

Jakmile dojde k samotnému hašení, vzniklá pára proudí dál směrem k odváděcímu otvoru 

a tím chladí prostor, do kterého se zasahující hasiči ještě nedostali. 

 Jak vypadá objekt před a po nasazení přetlakové ventilace je znázorněno na obrázcích 

7. a 8.  
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Obrázek 7. Objekt před nasazením PV Obrázek 8. Objekt po nasazení PV [11] 

3.3.1 Postup činnosti 

 Na základě provedeného průzkumu lze posoudit, zda je nasazení ventilace vhodné. 

Průzkumem je nutné především zjistit polohu ohniska požáru a další faktory ovlivňující toto 

nasazení. Přetlaková ventilace bývá nejúčinnější, pokud je vedena ze strany objektu, 

který ještě není zasažen kouřem.  

Postup činností lze pak rozdělit do následujících kroků: 

1. Průzkum 

2. Volba přiváděcího otvoru a umístění ventilátoru 

3. Vytvoření odváděcího otvoru 

4. Příprava útočného proudu 

5. Spuštění ventilátoru 

6. Vstup zasahujících hasičů s dýchací technikou do objektu 

7. Neustálá kontrola proudění vzduchu mezi otvory 

Na obrázku 9. je znázorněno rozmístění hasičů při hašení požáru s použitím přetlakové 

ventilace. 

 

Obrázek 9. Hašení požáru za přítomnosti PV 
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3.3.2 Bezpečnostní pravidla 

 Pokud je při zásahu použitá přetlaková ventilace, je nezbytné, aby zasahující hasiči 

dodržovali tato pravidla. [9] 

1. Ventilace nenahrazuje zásahové obleky ani izolační dýchací přístroje 

2. Nutnost dodržení pracovního postupu  

3. Do objektu vstupovat pouze přiváděcím otvorem 

4. Nepohybovat se v blízkosti odváděcího otvoru 

5. Nevytvářet další odváděcí otvory za chodu ventilátoru 

6. Nepohybovat se mezi ohniskem požáru a odváděcím otvorem 

7. Nesměřovat do odváděcího otvoru proud vody z venkovní strany objektu 

8. Ihned vypnout ventilátor v případě neovladatelného proudění kouře 

9. Předpokládat opětovné vznícení 

3.4 Technika používaná v ČR 

 K tomu, aby mohli hasiči použít možnost odvětrání objektu přetlakovou ventilaci, 

musí být vybaveni technickými prostředky, které to umožní. Řeč je o ventilátorech. Existuje 

řada ventilátorů, s jinými parametry, s jinými výrobci a jinými cenami. Je na každém sboru, 

který z těchto prostředků zakoupí, pokud jej zakoupí a kolik jich zakoupí. V této práci jsou 

porovnávány ventilátory používané v Hasičském záchranném sboru Moravskoslezského kraje. 

3.4.1 Papin 350 

  Tento přetlakový ventilátor pracuje na principu vytváření pozitivního přetlaku 

v budovách mechanickým způsobem. Je určen k snižování koncentrace zplodin hoření 

a k snižování teploty u zásahu. Mezi jeho výhody patří nízká hmotnost, malé rozměry 

a snadná manévrovatelnost. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje je jimi 

vybaven po jednom kuse na každém prvosledovém automobilu. Na obrázku 10. můžeme vidět 

tento přetlakový ventilátor. 
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Technické parametry   

Pohon:  motor Honda G 100K2 

Výkon: 9 100 m
3 

vzduchu/h 

Váha:   24 kg 

Rozměry: L 460, Š 477, V 532 mm 

Průměr kola 350 mm 

 

Obrázek 10. PAPIN 350 [12] 

3.4.2 Ventilátor RMV 2500 

 Tento ROSENBAUER MOBIL VENTILATOR 2500 je hodnotným nástrojem 

pro hasičské sbory při zásazích zejména v tunelech nebo v prostorných výrobních halách. 

RMV umožňuje dokonce obrátit existující přirozený tah vzduchu v tunelech. Mezi jeho klady 

patří bezkonkurenční výkon, snadná a spolehlivá obsluha pomocí sníženého počtu ovládacích 

prvků, umístění ventilátoru na dvounápravovém přívěsu. Na obrázku 11. je zachycen tento 

ventilátor. 

 

Technické parametry 

Pohon  Deutz diesel BF4M 2012C 

Výkon  213 000 m
3 

vzduchu/h 

Váha  2 800 kg 

Rozměry L 4950, Š 2120, V 2805 mm 

Průměr kola 1600 mm 

Palivová n. 120 l nafta 

Ovládací prvky 
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Obrázek 11. RMV 2500 [12] 

3.4.3 MT 236 Hurricane 

 Tento přetlakový ventilátor se začíná nahrazovat u Hasičského záchranného sboru 

v Moravskoslezském kraji za již staré Papiny. V podstatě se jedná o novější a výkonnější druh 

ventilátoru. Na obrázku 12. můžeme vidět tento ventilátor připravený ke spuštění. 

 

 Technické parametry 

Pohon  motor Briggs & Stratton 

Výkon  36 000 m
3 

vzduchu/h 

Váha  37,5 kg 

Rozměry L 480, Š 560, V 530 mm 

Průměr kola 400 mm 

 

Obrázek 12. MT 236 Hurricane [12] 
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4 PŘETLAKOVÁ VENTILACE V POLSKU 

 Srovnání způsobu ventilace této země bylo vybráno jednak proto, že je to sousední stát 

ČR a také proto, jak se může daná problematika přetlakové ventilace lišit na tak malou 

vzdálenost. Tak jako u České republiky jsou zde uvedeny postupy při nasazení, jednotlivé 

prvky ventilace, bezpečnostní pravidla a jsou zde popsány varianty nasazení. Taktéž je zde 

uvedena i používaná technika pro ventilaci. Nakonec je v této kapitole provedeno 

vyhodnocení rozdílu oproti České republice. 

4.1 Taktika nasazení 

 Termín ventilace, pokud se jedná o požární zásah, je strategie definována jako zásah 

hasičů na budovu pohlcenou požárem, kdy se pomocí odvětrávání odvedou zplodiny hoření 

mimo budovu s cílem získat taktickou výhodu během všech hasebních a záchranných prací. 

Tato strategie by měla být používána s konkrétním účelem a záměrem, a nesmí být použita 

náhodně. Každá taková akce musí být předem plánována a měly by být dány jasné pokyny 

ve formě písemných operačních postupů, které tvoří základ pro bezpečnou ventilaci. Toto 

stojí za zmínku vyzdvihnout. Takovéto pokyny se v ČR nenachází, a mohly by v mnoha 

případech značně zjednodušit práci zasahujících hasičů. Tento plán by měl zahrnovat tyto 

zásady: 

 Každý pokus o ventilaci musí být koordinován se skupinami provádějícími evakuaci 

nebo záchranu a provádějící hasební práce. To vyžaduje účinnou komunikaci mezi 

těmito skupinami. Ze zjištění vyplývá, že hasiči v Polsku mají rozděleny stejně úkoly 

jako hasiči v ČR. Tedy, v tomto bodě se tyto dvě země shodují.   

 Veškeré otvory v objektu musí sloužit pro daný účel a musí zároveň zajistit, 

že nezpůsobí šíření požáru. To se provádí tak, že všechny takto nebezpečné otvory 

jsou pod stálým dohledem zasahujících hasičů připravených se zavodněným proudem. 

V tomto bodě se Polsko výrazně liší od ČR. V ČR není napsán žádný takový pokyn, 

který by nařizoval detekci takto nebezpečných otvorů, ve smyslu šíření požáru.   

 Je nutné předem předvídat a připravit se na situace, u kterých by mohlo dojít 

k nekontrolovatelnému šíření nebo zranění zasahujících a civilních osob. 

Např. připravit zavodněný vodní proud u otvoru, kde je možnost rozšíření požáru. 
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4.2 Postup při přetlakové ventilaci 

 Základním principem pro účinné odvětrávání neboli ventilaci je vhodné ustavení 

jednoho nebo více ventilátorů a jejich konfigurace. Proud vytvořeného vzduchu by měl 

proudit směrem dovnitř objektu tak, aby se zde vytvořil dostatečný přetlak na odvod zplodin 

požáru z objektu ven. 

Mezi důležité vlastnosti ventilace řadíme: 

1. možnosti ventilátoru 

2. ustavení a nastavení  

3. velikost a umístění otvorů pro přívod a odvod 

4. rychlost a směr větru 

5. sekvenční větrání 

  

 Možnosti použití přetlakové ventilace se neomezují pouze na použití v prostoru. Tuto 

techniku je možné použít i pro rychlejší odvedení kouře z fasády budovy pro lepší orientaci 

a bezpečnější evakuaci z budovy. V tomto bodě se opět námi porovnávané země značně liší. 

O možnosti využití přetlakových ventilátorů k přesměrování kouře po fasádě budovy není 

v pokynech pro ČR žádná zmínka. Tato technika by mohla zabezpečit déle trvající vhodné 

podmínky v místnostech, do kterých by díky posunutí po fasádě nevnikal kouř. Dále pak 

je možno provést ventilaci pro odvedení kouře v opačném směru než je směr zásahu hasičů 

na venkovních prostranstvích (požáry automobilů) nebo při použití více ventilátorů 

ke kvalitnímu a rychlému odvětrání tunelu.  

4.3 Bezpečnostní pravidla 

Před použitím přetlakové ventilace musí být dodržována následující pravidla: 

1. lokalizace ohniska požáru 

2. zajištění provozuschopnosti ventilátoru 

3. vytvoření odváděcího otvoru 

Naopak je zde pár pravidel, kdy se ventilace nesmí použít: 

1. detekce varovných příznaků backdraftu s výskytem civilních osob v budově 

2. vrstva prachu 

3. není lokalizace ohniska 

4. není zřízeno hadicové vedení pro zamezení šíření požáru (vodní proud) 

5. při prokázání, že objekt není optimálně přizpůsoben pro přívod vzduchu 
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 V přístupu k bezpečnostním pravidlům přistupuje polská Straź poźarna (hasiči) 

poněkud odlišně. Nezaměřují se tolik na vzniklé otvory, pouze je definují a hledí na správný 

postup při zřizování těchto otvorů. Naopak se více v těchto pravidlech zaměřují na nebezpečí 

z následného požáru či výbuchu. Přesně stanovují, za jakých podmínek se nesmí přetlaková 

ventilace provádět.    

4.4 Ventilace při zásahu 

 Jakákoliv činnost spojená s odvětráváním vyžaduje předvídavý postup se zaměřením 

na daný cíl. Činnost odvětrávání by měla být zaměřena na tyto cíle: 

 evakuaci (záchranu) osob 

 odstranění nebezpečných faktorů požáru 

 odvětrání za účelem bezpečnosti 

  

 Do činnosti zaměřené na evakuaci osob patří situace, ve kterých zasahující hasiči 

vytváří otvory, např. rozbitím okna, za účelem provedení průzkumu uvnitř budovy 

v prostorech, kde by se mohly nacházet civilní osoby a kde ještě je šance na jejich záchranu. 

Tyto otvory nejsou nijak blíže specifikovány. Záleží na situaci. Mohou to být prostory, které 

jsou vzdálené od ohniska nebo prostory v bezprostřední blízkosti ohniska požáru. Tento 

způsob zásahu je nazýván WWP (wentylacja - wejście - przeszukanie). Tato činnost může být 

dosti nebezpečná, ale může být mimořádně efektivní pro průzkumnou skupinu. Provádí se tak, 

že po vytvoření otvorů a vstupu zasahujících hasičů se spustí ventilace. 

 S provedením této činnosti musí být srozumění všichni zasahující hasiči a může být 

provedena pouze na rozhodnutí velitele zásahu.  

 V případech, kdy se provádí evakuace osob po schodišti, je možné vytvořit ještě 

otvory nad schodišťovým podlažím, které slouží pro odvedení zplodin hoření ze samotného 

schodišťového prostoru a tím umožnění bezpečné evakuace.  

 V těchto činnostech se dané země zase docela liší. Rozbitím okenní výplně může dojít 

k nepředpokladatelnému šíření požáru, avšak mohou být zachráněny civilní osoby. 

Vytvořením odváděcího otvoru na úrovni schodiště může být lépe schodiště odvětráno, avšak 

toto vytvoření rozhodně zabere určitý čas, bude vyžadovat speciální prostředky a větší 

fyzickou námahu.   
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 Činnosti zaměřené na odstranění nebezpečných faktorů vznikajících při požáru 

je nutno důkladně promyslet. Hlavním cílem je vytvoření lepší podmínek pro zasahující 

hasiče a to především snížení teploty a zlepšení viditelnosti v daném objektu. To se provádí 

tak, že se vytvoří odváděcí otvory v blízkosti požáru a zasahující hasiči provádějící hasební 

práce jsou podporováni ventilátory ve směru hasiči, ohnisko, otvory. Při tomto postupu 

je nutno brát v úvahu směr a rychlost větru. 

  

 Posledním zmíněným cílem je odvětrání za účelem bezpečnosti, kdy se požár 

vyskytuje v nevětrané místnosti. V takovýchto případech se může požár šířit velice pomalu, 

což způsobí nahromadění horkého hustého kouře v místnosti. Tím se zvyšuje nebezpečí 

vzniku backdraftu. V těchto situacích se proto přistupuje k ventilaci z důvodu zředění kouře 

a zplodin požáru uvnitř budovy. To se ovšem může provést, pokud si jsou zasahující hasiči 

jisti, že se v objektu nikdo nenachází. 

 

 Obecné vzato bylo zdůvodněno, že přetlaková ventilace se používá k odstranění kouře 

a nebezpečných plynů z místnosti a budov zasažených požárem. Umožňuje rovněž 

zasahujícím hasičům snadné ukončení, dohašení a úklid požářiště. Dále pak ventilace 

zlepšuje podmínky, ve kterých pracují hasiči, zlepšuje viditelnost a snižuje teplotu uvnitř 

budovy. Dá se říct, že polští hasiči přejali mnoho z těchto postupů od amerických kolegů 

a snaží se je v této problematice následovat. Mají na to však vlastní prostředky, které 

se od těch amerických liší nejen výrobcem.  

4.5 Technika používaná v Polsku 

 Tak jako používají u Hasičského záchranného sboru České republiky přetlakové 

ventilátory, tak je používají i u Straźy poźarnej v Polsku. Liší se především výrobcem 

a dodavatelem, ale i samotné ventilátory mají odlišné parametry. V práci jsou porovnávány 

ventilátory ze Straźy poźarnej v Polském Těšíně.  

4.5.1 Mitsubishi MW 2200 

 Tento přetlakový ventilátor MITSUBISHI MW 2200 je určen pro použití v hasebních 

a záchranných pracích jednotek požární ochrany. Slouží pro odvětrání zplodin požáru 

z objektu, ke snížení teploty a k vytvoření většího bezpečí pro zasahující hasiče.  

Na obrázku 13. můžeme vidět MW 2200 připravený k použití. 
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Technické parametry   

Pohon  Mitsubishi GT600 

Výkon  30 000 m
3 

vzduchu/h 

Váha   34 kg 

Rozměry L 630, Š 575, V 600 mm 

Průměr kola 495 mm 

 

Obrázek 13. MITSUBISHI MW 2200 [13] 

4.5.2 Wentylator osiowy WO - 14 

  Tento přetlakový ventilátor slouží pro účel záchranných prací. Pomáhá vytlačit 

produkty spalování ven z budovy s cílem snížit teplotu a koncentraci kouře uvnitř místnosti, 

zvýšit efektivitu a bezpečnost hasiče. Může být také použit v civilních budovách, jako 

ochrana při spuštění hasicího systému CO2 nebo při vzniku nebezpečných plynů v místnosti. 

Na obrázku 14. je zachycen tento ventilátor. 

 

Technické parametry 

Pohon  Briggs & Stratton 

Výkon  14 000 m
3 

vzduchu/h 

Váha  43,6 kg 

Rozměry L 690, Š 600, V 570 mm 

Průměr kola 591 mm  
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Obrázek 14. WO - 14 [13] 

4.5.3 Ramfan GF 165 

 Tento turbo-ventilátor RAMFAN GF 165 má 21 lopatkové oběžné kolo vyrobené 

z hliníku. To zaručuje spolu s tvarovaným rámem a malou velikostí snadnou přepravu 

a umístění na požárním voze skoro kdekoliv. Na obrázku 15. je zachycen tento ventilátor. 

 

Technické parametry 

Pohon  Honda GX 160 

Výkon  22 000 m
3
 vzduchu/h 

Váha  38 kg 

Rozměry L 559, Š 483, V 533 mm 

Průměr kola 400 mm 

Snímač hladiny oleje 

 

Obrázek 15. RAMFAN GF 165 [13] 
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5 PŘETLAKOVÁ VENTILACE NA UKRAJINĚ 

 Další zemí, která byla v této práci srovnávána je Ukrajina. A to z důvodu, že o činnosti 

hasičů v západních zemích je toho všude v médiích mnoho, ale o východních zemích není 

skoro zmínka. Přínosem této práce má být možné použití takto zjištěných odlišností 

v přetlakové ventilaci, a nás zajímalo, zda může Hasičský záchranný sbor čerpat 

i z východních zemí.  

 Překvapivým zjištěním bylo, že k činnosti ventilace nejsou na Ukrajině vypracovány 

žádné postupy. I když Hasičský záchranný sbor na Ukrajině spolupracoval v roce 2004 

s Američany na problematice přetlakové ventilace, byly pro ně přeloženy materiály, tento 

způsob využití se v této zemi nebere v úvahu.  

 Nenachází se zde ani žádní výrobci nebo dodavatelé, kteří by vyráběli nebo dodávali 

přetlakové ventilátory. Rovněž ani auta hasičských sborů na Ukrajině nejsou vybavena 

prostory pro tyto ventilátory. V příloze 1. se nachází žádost a vyjádření o nepoužívání této 

techniky na území tohoto státu.  
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6 ODLIŠNOSTI SROVNÁVANÝCH ZEMÍ 

 Tato kapitola je zaměřená na porovnání odlišností, které byly zjištěny v této práci. 

U každé zjištěné odlišnosti je popsáno, jakým způsobem se provádí v dané zemi. Poté jsou 

zde porovnávány přetlakové ventilátory, které se v těchto zemích využívají a na závěr této 

kapitoly jsou zde vloženy tabulky, v kterých jsou uvedeny tyto odlišnosti. 

 

Pokyny ve formě operačních předpisů: Jedním z prvních rozdílů, které byly zjištěny v této 

práci je rozdíl v pokynech ve formě operačních postupů. Polští hasiči mají na rozdíl od těch 

českých v literatuře jasně uvedeno, že každé použití ventilace má mít svůj předem daný 

postup, aby prováděná ventilace byla bezpečná. V tomto postupu jsou obsaženy zásady, 

jakožto koordinování skupin provádějících ventilaci a průzkum, detekce účelně vytvořených 

přiváděcích a odváděcích otvorů a připravenost jednotky na vzniklé nebezpečné situace. 

Koordinace skupin znamená, že velitel zásahu má přehled o jednotlivých skupinách a je 

s nimi v kontaktu. Takto může vydat rozkaz k zahájení ventilace, aniž by ohrozil zasahující 

hasiče provádějící průzkum uvnitř zasažené budovy. Detekce otvorů znamená, že jednotlivé 

otvory, které byly vytvořeny za účelem odvětrání, jsou hlídány. Připraveností jednotky se 

myslí, že např. u otvorů, kde je předpoklad možného nekontrolovatelného šíření požáru 

je připraven vodní proud pro včasné zamezení tohoto šíření. I když se v české literatuře 

nenachází žádný takovýto předpis, tak se v prvním bodě jednotlivé země shodují. 

  

Odvětrání kouře po fasádě: Další zjištěnou odlišností bylo využití přetlakové ventilace vně 

objektu a to k odvedení kouře z fasády budovy. Toto provedení může zajistit déle trvající 

vhodné podmínky uvnitř místností, kde nebude vnikat z vnějšího pláště budovy kouř. Hasiči 

v Polsku mají tento způsob použití opět uveden v literatuře, kdežto Česká republika se 

spoléhá na zkušenosti jednotlivých velitelů. Podle mého názoru, by bylo vhodné, aby tento 

způsob použití byl obsažen v literatuře, která je základem pro školení jednotlivých jednotek 

požární ochrany. To by mohlo vést k faktu, že při takovéto mimořádné události budou lépe 

ochráněny civilní osoby právě vlivem použití ventilace k odvedení kouře z fasády budovy. 

 

Bezpečnostní pravidla: Jak již bylo v této práci uvedeno, tak se jednotlivé země neshodují 

v bezpečnostních pravidlech. Česká literatura zabývající se bezpečnostními pravidly při 

použití přetlakové ventilace se zabývá pohybem a činností zasahujících hasičů, ale jen 

okrajově se zabývají tato pravidla možností opětovného rozhoření a šíření požáru a vůbec se 
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nezabývají možností vzniku explosivních jevů hoření. Naopak polská literatura se zabývá 

zejména nebezpečím následného požáru nebo výbuchu a jen okrajově je v pravidlech 

uvedeno, co se musí dodržovat před uvedením ventilátoru do chodu.  

Kombinaci bezpečnostních pravidel obou srovnávaných států by mohla vzniknout pravidla, 

která by byla zaměřena jak na pohyb hasičů, vytváření otvorů, šíření požáru tak i na následný 

požár nebo výbuch v důsledku použití ventilace.  

 

Ustavení ventilátoru a poměr otvorů: Dalším rozdílem jednotlivých zemí je to, že Hasičské 

sbory přistupují k ustavení přetlakového ventilátoru odlišně. V České republice se umísťuje 

přetlakový ventilátor tak, aby vytvořený vzduchový kužel tímto ventilátorem pokryl celý 

vytvořený přiváděcí otvor. Díky tomu se zplodiny hoření nedostanou ven z objektu přes tento 

otvor. Naopak v Polsku je dáno, že se přetlakový ventilátor umísťuje nejdál dva metry 

od přiváděcího otvoru. Zhodnotit, které umístění ventilátoru je lepší, nemohu. A to jednak 

z důvodu, že polští hasiči používají jiných přetlakových ventilátorů, než ti čeští a také proto, 

že poměry přiváděcích a odváděcích otvorů jsou v těchto zemích rozdílné. Tímto se 

dostáváme k dalšímu zjištěnému problému. Tím je, jak již bylo zmíněno, rozdílný poměr 

otvorů, které slouží pro přívod vzduchu do objektu a odvod zplodin z něj. V Polsku by se měl 

podle literatury vytvářet odváděcí otvor jedenkrát tak velký, jako je přiváděcí. V ČR jsou 

podle literatury optimální stejné velikosti těchto otvorů. Podle mého názoru a po konzultaci 

s fyzikáři, je definování optimálního poměru otvorů zcela nevhodná. Důvody, proč nelze 

definovat optimální poměr otvorů, byly zmíněny v kapitole 3.2.2.  

 

Průzkum WWP: Následnou odlišností v použití přetlakové ventilace bylo provedení 

průzkumu metodou WWP (wentylacja - wejście - przeszukanie, větrání - vstup - prohledání). 

Polská literatura se tímto způsobem průzkumu zabývá, ta česká nikoliv. Je nutno podotknout, 

že provedení takovéhoto průzkumu je příliš fyzicky a časově náročné, avšak mohou jimi 

být zachráněny civilní osoby nacházející se v objektu. Osobně nedovedu zhodnotit, 

zda by měl být tento způsob průzkumu prováděn v České republice. Po konzultaci s polským 

velitelem Straźy poźarnej jsem zjistil, že tento Sbor taktéž neprovádí průzkum WWP. 

 

 Poslední odlišnost, která byla zjištěna v této práci je to, že porovnávané státy používají 

rozdílné přetlakové ventilátory. U těchto prostředků jsem porovnával z dat dodávaných 

výrobci výkon ventilátoru, jeho váhu, rozměry a průměr oběžného kola. Toto porovnání 

je čistě subjektivní, a nemůže být výstupem, který z těchto ventilátorů je nejúčinnější.  
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Data uvedená výrobci nejsou podle mého názoru zcela přesná. A aby mohl být výsledek 

porovnání zcela pravdivý, musela by se provést řada testů, která by byla pro jednotlivé 

ventilátory zcela totožná. Taktéž by muselo být uvedeno, který z těchto prcků má největší 

"váhu" a který nejmenší. Tím je myšleno, zda se bude přihlížet k výkonu, či váze prostředku. 

Srovnání mnou porovnaných ventilátorů je uvedeno v tabulce 2. 

         

 

 

 ČR Polsko Ukrajina 

Pokyny ve formě 

operačních postupů 
Ne Ano --- 

Možnost šíření 

požáru přes odváděcí 

otvor 

Nebráno v úvahu 

Ano, monitoring se 

zavodněným 

proudem 

--- 

Využití PV pro 

odvětrání kouře z 

fasády budovy 

Ne Ano --- 

Vzdálenost 

ventilátoru od 

přiváděcího otvoru 

Ovlivněna 

vzduchovým 

kuželem 

Max. 2 m. --- 

Poměr otvorů 1:1 1:2 --- 

Bezpečnostní 

pravidla 

Zaměřeno na vzniklé 

otvory 

Zaměřeno na možné 

nebezpečí 

následného výbuchu 

či požáru 

--- 

Průzkum WWP Ne Ano --- 

Tabulka 1. Srovnání odlišností v daných zemích 
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 Výkon [m
3
/hod] Váha [kg] Rozměry [mm] 

Průměr 

oběžného kola 

[mm] 

Česká 

Republika 
    

Papin 350 9 100 24 460, 477, 532 350 

MT 236 

Hurricane 
36 000 37,5 480, 560, 530 400 

Polsko     

WO - 14 14 000 43,6 690, 600, 570 591 

MW 2200 30 000 34 630, 575, 600 495 

Ramfan GF 165 22 000 38 559, 483, 533 400 

Tabulka 2. Srovnání ventilátorů 
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ZÁVĚR 

 Bakalářská práce se věnuje problematice srovnání přetlakové ventilace naší země se 

zeměmi cizími. Cílem bylo nalézt odlišnosti postupů při používání a možnost aplikovat toto 

využití v České republice.  

 V první části práce byl charakterizován kouř z hlediska jeho složení a šíření. Byly zde 

vysvětleny faktory ovlivňující šíření kouře a následovala pak podrobná charakteristika 

ventilace. Ta se zabývala základními pojmy a rozdělením ventilace. V další části práce se 

nacházela charakteristika přístupu jednotlivých zemí k přetlakové ventilaci. Popisovala 

postupy, kterými se Hasičské sbory jednotlivých zemí řídí, bezpečnostní pravidla, které se 

musí dodržovat. Poté byly v této části práce nastíněny prostředky, s kterými se tento způsob 

ventilace provádí. Poslední část práce se zabývá samotným srovnáním zjištěných poznatků 

a jejich vyhodnocení.  

 Řešení problému přetlakové ventilace je v České republice na velice dobré úrovni. 

Z této bakalářské práce vyplývá, že základní postupy jsou ve srovnávaných zemích zcela 

totožné. Mírné rozdíly v přístupu můžeme nalézt v bezpečnostních předpisech. Ty by se v ČR 

měly více zabývat možným nebezpečím výbuchu a dalšímu šíření požáru. Větší rozdíly byly 

zjištěny při aplikaci přetlakové ventilace. Jak bylo zjištěno, cizí země mají písemně dány 

postupy, kdy, za jakých podmínek a v jakých případech smí přetlakovou ventilaci použít. 

V ČR je tento úkol přenechán na veliteli zásahu a jeho zkušenostech.  

 Příjemným zjištěním bylo, že se celá řada publikací problémem ventilace objektů 

zabývá. V těchto publikacích je rozebrána ventilace od základů až po aplikaci, jsou zde 

popsány i mnohé situace, při kterých se ventilace nasazuje. Taktéž je nutno vyzdvihnout, 

že jednotlivé země spolupracují, každá se podílí na modernizaci a vylepšení způsobu ventilace 

pro nejvhodnější odvětrání budovy za cílem zachránit životy lidí a zvířat a uchovat co nejvíc 

majetku.         
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PŘÍLOHA 1 

Главное территориальное 

управление 

МЧС в Донецкой области 

Украина, Донецкая область,                

г. Донецк, 83050, 

ул. Щорса, 60 

 

Я, Радек Паловски, являюсь студентом 4 курса Технического 

университета в Чехии, факультет «Безопасный инженеринг», 

специальность «Пожарная охрана».  

Тема моей дипломной работы – сравнение техники использования 

вентиляции с избыточным давлением (ВИД) в Чехии и за рубежом 

(Польша, Украина). Основной целью моей работы является изучение 

особенностей работы данного вида тушения, способов производства и 

использования этих агрегатов в Украине и других странах.  

Изучив доступные мне ресурсы, я пришел к выводу, что данный вид 

тушения не используется в Украине. Прошу Вас подтвердить или 

опровергнуть мои умозаключения. 

Ответ на запрос прошу Вас отправить по адресу: 

Palowski Radek   

Těšínská 210   

Albrechtice 73543    

Česká republika      

 

Заранее благодарен, 

С уважением, Радек Паловски. 
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