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Práce se věnuje problematice odvětrávání zakouřených prostor v rodinných domech 

a bytech při požáru jednotkami požární ochrany. V první části práce jsem se věnoval 

charakteristice rodinných domů a bytových domů z hlediska stavebního provedení, rizika 

vzniku požáru a možného šíření kouře po objektu. Následuje zpracování a vyhodnocení 

statistiky požárů v rodinných domech a bytech. V dalších částech se věnuji přirozenému 

a nucenému odvětrávání rodinných domů a jednotlivých bytových domů s ohledem na různé 

typy těchto objektů, na místo vzniku požáru a ostatní podmínky při zásahu jednotek požární 

ochrany. 

 

Annotation: 

 

Grulich, D. House and Flat Venitlation in the course of Fire Brigade Intervention. Diploma 

Thesis. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, FBI, 2008. 59 p. 
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This diploma thesis apply problems of ventilated smoky rooms in sigle family houses 

and block of flats by elements of fire prevention. Characteristic single family houses and 

block of flats of struktura design, risk of fire and smoke spread contains first part of this 

diploma and follow in elaborate and interpretation fire statistics in singel family houses and 

block of flats. Next parts attend self ventilation and forced air,  regarding different various 

types these objects, source of fire and another conditions in fire units intervention. 
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Úvod 

Prostředí, ve kterém se člověk nachází, by mělo splňovat určité požadavky. K těmto 

požadavkům patří zejména vzduch s optimálními parametry. Právě tyto parametry jsou 

narušovány při požáru, kdy dochází k ohřívání vzduchu a dostávají se do něj toxické zplodiny 

hoření, které poškozují zdraví, případně způsobují smrt osob.  

Jednou z metod používanou při likvidaci požáru je odvětrávání zakouřených prostor. 

Odvětrávání objektu se provádí za účelem: 

- zvýšení šance na přežití obyvatel, jež se vyskytují v místech zasažených kouřem 

- snižování koncentrace zplodin 

- snižování teploty v zásahovém prostoru 

- zamezení šíření požáru horkým kouřem 

- zvýšení viditelnosti v zásahovém prostoru 

- omezení ohrožení osob zplodinami hoření 

- snížení škod způsobených požárem 

Správně provedená ventilace vede k odstranění zplodin hoření z míst, kde se mohou 

nacházet osoby. Během ventilace jsou zplodiny nahrazeny čistým a studeným vzduchem, tím 

jsou zlepšeny podmínky na místě zásahu, snižuje se riziko vzniku paniky, usnadňuje se 

evakuace obyvatel. Ale aby ventilace měla správný účinek, musí být pečlivě zváženy všechny 

okolnosti ovlivňující odvětrávání. 

Tato práce je zaměřena na odvětrávání rodinných domů a bytů při požáru. Požáry 

v domech a bytech patří k hrozbám, především z hlediska ztrát na lidských životech. V těchto 

objektech lidé tráví svůj volný čas, cítí se zde bezpečně. Nelze opomenout ani to, že požár 

může vypuknout v jakoukoliv dobu a pokud vznikne v nočních hodinách, riziko ohrožení se 

ještě zvyšuje.  

Cílem diplomové práce je formulovat variantní řešení odvětrávání rodinného domu 

a bytu s ohledem na stavební provedení, místo požáru, klimatické podmínky a technické 

vybavení zasahujících jednotek. 

K tomu, aby došlo k účinnému odvětrávání rodinného a bytového domu, musí hasiči 

zkombinovat dostatečné informace z místa zásahu zjištěné průzkumem a teoretické znalosti 

z oblasti odvětrávání, rozdělení tlaku v budově atd. Při zásahové činnosti se využívají metody 

přirozené nebo nucené ventilace. 

V prvních kapitolách práce se věnuji charakteristice rodinných a bytových domů 

z hlediska stavebního provedení a rizikům vzniku požáru v těchto objektech. Rodinné 
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a bytové domy můžeme rozdělit podle stavebního provedení na několik typů. Toto stavební 

provedení bude ovlivňovat šíření kouře v objektu a zvolenou taktiku odvětrávání. Následuje 

statistické vyhodnocení požárů v rodinných domech a bytech (počet požárů, počet 

usmrcených a zraněných osob, vzniklé škody).  

Při odvětrávání rodinného domu a bytových domů musí být nasazena různá taktika 

odvětrávání. Rodinné domy jsou většinou menší objekty a odvětrávání se může jevit jako 

„jednoduché“. Naopak je to při odvětrávání bytového domu. Často se jedná o výškové 

budovy, ve kterých je situováno několik desítek bytových jednotek. V těchto případech je 

nutné zkombinovat několik druhů ventilace. Pro ucelenost tematiky v další části práce uvádím 

jednotlivé druhy odvětrávání (přirozené, nucené) a jejich statistické vyhodnocení. 

Poslední části diplomové práce jsou věnovány odvětrávání konkrétních typů 

rodinných a bytových domů a bude navrženo nejefektivnější odvětrání zakouřených prostor 

jednotkami požární ochrany (dále jen JPO).  
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Rešerše 

 

 

ŠENOVSKÝ, M., PROKOP, P., BEBČÁK, P.: Větrání budov. 2. aktualizované vydání, Edice 

SPBI Spektrum, Ostrava, 2007, ISBN: 978 – 80 – 7385 – 008 – 1  

 

Kniha se podrobně věnuje problematice větrání budov. Je rozdělena do tří částí, první 

část se věnuje teorii větrání, popisuje princip výměny plynů, vlastnosti plynu atd. Druhá část 

popisuje začlenění větrání budov z hlediska požární bezpečnosti staveb. Třetí část se věnuje 

odvětrání při hasebním zásahu. 

 

GOODSON, C., SNEED, M., ADAMS, B.: Fire service ventilation. Oklahoma State 

University, 1996, ISBN: 0 – 87939 – 109 – X 

 

Publikace poskytuje podrobné informace o problematice odvětrávání zakouřených 

prostor. Autor se věnuje teorii odvětrávání, do hloubky jsou popsány jednotlivé druhy 

ventilace používané JPO v praxi.   
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1 Charakteristika rodinných domů a bytů z hlediska 

stavebního provedení 

Požáry v domech a bytech patří k mimořádným hrozbám, především z hlediska ztrát 

na lidských životech.  Stavební objekty proto musí být v současné době navrženy tak, aby 

v případě požáru byla na požadovanou dobu zachována stabilita konstrukce, byl omezen 

vznik a šíření požáru na sousední objekty, aby osoby mohly opustit objekt a aby byla zajištěná 

bezpečnost záchranných jednotek.  

1.1 Definice 

Bytový dům, rodinný dům a byt jsou dle literatury [4] definovány:  

Bytový dům – stavba určena pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení 

Rodinný dům – stavba pro bydlení, která musí odpovídat svým stavebním řešením 

požadavkům na rodinné bydlení a více než polovina podlahové plochy místností je určena 

k bydlení 

Byt – soubor místností nebo jednotlivá obytná místnost, která svým stavebně technickým 

uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání 

určeny (kolaudovány). Stavebně technickým uspořádáním jsou myšleny takové vlastnosti 

bytu, které umožňují, aby mohl být celoročně užíván k bydlení. 

 

Aby požární jednotka efektivně použila ventilaci k odvětrání objektu, jak už ventilaci 

samovolnou, tak nucenou, musí brát v potaz vždy stavební provedení. Je jasné, že na 

jednotlivé typy rodinných domů a bytových domů bude muset být použita rozdílná taktika pro 

úspěšné odvedení kouře mimo objekt.  

 

1.2  Rozdělení rodinných domků 

Rodinné domky můžeme z hlediska jejich stavebního provedení rozdělit následovně: 

• izolované – jednotlivé domy, k odvětrávání je možno využívat všechny světové strany 

• dvojdomky – hospodárnější ve využití pozemku a inženýrských sítí, pro umístění oken 

jsou k dispozici tři světové strany 
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• řadové – je zajištěno přímé větrání, k odvětrávání jsou k dispozici jen dvě světové 

strany 

• řetězové – tvoří přechod mezi řadovými domy a dvojdomky, jsou to domy se 

spojovacími krčky, kde je umístěna garáž nebo dílna 

• domky ve dvojnásobné řadě – nemožnost příčného provětrávání a orientace oken jen 

na jednu světovou stranu 

• čtyřdomky – nestejná hodnotu v orientaci jednotlivých domů vzhledem ke světovým 

stranám 

• atriové – obytné místnosti jsou obrácené do vnitřní zahrady  

• terasové – realizují se ve svažitém terénu, ustupováním jednotlivých podlaží 

 

 

A) izolovaný domek; B) dvojdomky. C) řadové domy; D) řetězové domy; E) domky ve dvojnásobné řadě;  F) čtyřdomky; G)atriové domky 

Obrázek 1 Urbanistické typy rodinných domů [3] 
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1.3 Rozdělené bytových domů 

Bytové domy podle dispozičního řešení a seskupení bytů v domě dělíme na domy:   

• schodišťové – byty jsou přístupné přímo ze schodišťové podesty nebo mezipodesty, 

vhodný pro velké a střední byty (2 – 3 byty na podlaží) 

• chodbové – byty jsou přístupné ze společné chodby uvnitř domu, byty mají okna do 

jednoho průčelí, tzn. omezenou orientaci vůči světovým stranám 

• pavlačové – byty jsou přístupné z chodby umístěné na dvorním průčelí domu, obytné 

místnosti jsou situovány k průčelí domu 

• sendvičové – kombinace chodbového a schodišťového domu (střídají se po podlažích) 

• mezonetové – zvláštní druh sendvičového domu (byt je rozdělen do 2. nebo 3. 

podlaží), schodiště je umístěno uvnitř bytu, lze výrazně oddělit klidnou část bytu od 

provozní 

• bodové (krychlové) – jsou volně stojící izolované bytové domy, které podle svého 

vnějšího tvaru jsou nízké hranoly 

• věžové – jsou izolované, většinou schodišťové bytové domy s větším počtem podlaží 

• deskové – jsou zpravidla vysoké domy schodišťové, chodbové, pavlačové nebo 

sendvičové s mnoha sekcemi, délky až 200 m 

• terasové – tvořen ustupováním konstrukce od přízemí směrem k vyšším podlažím, 

přičemž objekt je situován v rovině 

 

1.4  Nosné konstrukce a konstrukční systémy používané u rodinných a 

bytových domů 

Pokud se budeme zabývat nosnými konstrukcemi a konstrukčními systémy, je třeba 

stavby rozdělit na stavby těžké a lehké.  

Mezi těžké stavby se řadí zděné stavby. Jako stavební materiály pro tyto stavby se 

používají bloky z různých materiálů. V dnešní době jsou asi nejpoužívanějšími materiály pro 

stavbu rodinných a bytových domů zdivo keramické a takzvané lehčené plynosilikátové 

tvárnice. Dalšími materiály jsou betonové tvárnice s vloženou tepelnou izolací 

z extrudovaného polystyrenu. Další případ těžké stavby lze uvést také sendvičové zdivo, 

u kterého se vnější nosná obvodová stěna skládá ze tří vrstev, nosná zeď (většinou 
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z keramických cihelných tvárnic nebo porobetonové lehčené zdivo), tepelná izolace 

(extrudovaný polystyren nebo minerální vlna) a třetí vrstva přizdívka, která se často zdí 

z pohledových cihel. V dnešní době se často používá jako izolace pěnový polystyren potažený 

vyztužovací PVC sítí a opatřen tenkovrstvou stěrkovou omítkou.  

               Zvláštním typem těžkých staveb jsou železobetonové monolitické stavby. Princip 

výstavby spočívá v tom, že se provede bednění všech stěn na připravenou základovou desku, 

do bednění se vkládá vyztužovací ocel navržená statikem a pak se bednění vylévá betonem.  

U lehkých staveb je jako nosná část použit dřevěný či kovový skelet. Často se jedná 

o montované stavby, například na místě stavěné objekty z ocelových prvků, montované 

stavby z předem vyrobených dílců využívající jako nosnou konstrukci dřevo – dřevostavby. 

Právě montované dřevostavby se rozšiřují a rostou na oblibě. Tyto stavby jsou montované 

z dřevěného trámkového rámu (tvořeného opracovanými přířezy kruhového nebo 

obdélníkového průřezu nejčastěji z borového, smrkového či modřínového dřeva) na 

připravenou základovou desku a jako opláštění se používají OSB desky z dřevotřísky.  

V praxi se však můžeme setkat s rodinnými domy, ve kterých dochází k propojení 

různých druhů konstrukcí – např. zděné přízemí a podkroví s charakterem lehké dřevostavby. 

Stropní konstrukce 

              Stropní konstrukce patří mezi vodorovné nosné konstrukce, které slouží jako strop 

nebo podlaha. Použitý materiál závisí na druhu nosných konstrukcí. Pokud se jedná o lehké 

stavby, obvykle se používají dřevěné trámky. Na stropní konstrukce pro těžké zděné stavby se 

používá několik druhů materiálů, velmi častými jsou monolitické železobetonové stropy 

(do připraveného plnoplošného vedení se vloží ocelová výztuž a provede se zalití betonem). 

Jedním z typů monolitických stropů je i bedničkový strop (na připravené bednění se vloží 

dřevené bedničky a pak se vylévají betonem). Tento strop je tedy lehčí než klasický 

monolitický.  

              Dalším typem stropů jsou prefabrikované stropy s výztuží. Následují stropy, které 

jsou montované a jsou to stropy ve stavebním systému, např. firma Porotherm dodává stropy 

s filigránovými vazníky, do kterých se vkládají keramické tvarovky, ty se zalijí betonem.  

Prakticky stejný systém používá i nejpopulárnější výrobce porobetonových tvárnic firma 

Xella (Ytong), jen s rozdílem materiálu výplňových tvarovek. 

Dnes již poměrně ustupujícím druhem strupů je hurdiskový strop, který je tvořen z ocelových 
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„I“ profil ů a jako výplň jsou použity tzv. hurdisky, ty jsou únosné až po zalití betonem 

a následném vyschnutí.  

Příčky 

              Příčky jsou nenosné, samostatné interiérové dělící konstrukce, určené ke členění 

interiérů na jednotlivé místnosti. Materiál příček je obvykle shodný s nosnou konstrukcí 

stavby, zdí se z cihel, tvárnic, tvarovek. Mezi velmi lehké a technologicky rychlé materiály, 

které se používají ke konstrukci příček, patří sádrokartonové příčky. Možnost jejich 

praktického použití je široká a zahrnuje téměř všechny oblasti pozemního stavitelství. 

Uplatnění najdou jak při rekonstrukcích starého bytového fondu, tak v novostavbách a při 

výstavbě bytových objektů. 

Střecha 

Střechy rozdělujeme v základě na dva druhy – střechy ploché a střechy šikmé. Ploché 

střechy jsou ve velké míře užívány v oblasti bytové výstavby. Nosnou konstrukcí plochých 

střech je stropní konstrukce posledního podlaží. Jako hydroizolace pro tyto střechy 

se používají folie a modifikované asfaltové pásy. Pokud střecha splňuje požadavky na 

minimální spád, je možné použít plechovou krytinu. Šikmé střechy jsou běžné pro rodinné 

domy. Mohou mít různé tvary, mezi nejpoužívanější patří šikmé sedlové střechy a šikmé 

polovalbové střechy. Nosnou konstrukcí šikmých střech bývá obvykle soustava krovů, 

pozednice, krokve a případně vrcholové a středové vaznice. Tyto materiály jsou převážně 

dřevěné, ale používají se doplňkově i ocelové nosníky.  

Jako krytiny se používají tašky – pálená keramická (Tondach), betonová (Bramac), 

dále asfaltové pásy, vlnité šablony (Onduline). Dalším typem je plechová krytina 

(pozinkovaný plech, titanzinkový plech, měděný plech).  

 

Požární ochrana obecně se snaží každý objekt rozdělit na menší funkční 

celky a předcházet tak rychlému rozšíření požáru na celou stavbu. Rodinný dům se vzhledem 

ke své velikosti na žádné dílčí části nedělí – pokud jsou v něm ovšem maximálně tři bytové 

jednotky ve třech podlažích. Většina rodinných domů toto kritérium splňuje a celý rodinný 

dům pak tvoří jediný úsek.    

Základním kritériem požární bezpečnosti je zajištění stability nosné konstrukce 

objektu při působení požáru z důvodů zajištění bezpečnosti osob a zásahových jednotek, 

zabránění zřícení budovy po požadovanou dobu a zajištění funkčnosti rozhodujících 
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technologických zařízení pro požadovanou dobu. Základní části objektu z hlediska zajištění 

jejich stability je možno uvést především nosné konstrukce objektu s požárně dělící funkcí 

nebo bez ní (vnitřní i obvodové stěny, stropy, sloupy, nosníky, schodiště, střechy), stavební 

konstrukce a stavební prvky přispívající ke zvýšení požární odolnosti (požárně ochranné 

obklady a nátěry, závěsné podhledy, zařízení pro odvod tepla a kouře aj.)  

Na každou konstrukci rodinného domu je kladen požadavek určité odolnosti vůči 

případnému ohni. To znamená, že i během požáru nesmějí nosné konstrukce objektu ztratit 

svou nosnou funkci po přesně stanovenou dobu – u rodinného domu zpravidla 15–30 minut. 

Většina konstrukcí standardně stavebně řešeného domku (zdivo z keramických nebo 

pórobetonových tvárnic, keramické nebo železobetonové stropy a dřevěný krov) tyto 

požadavky splňuje bez dodatečných úprav.  
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2  Riziko vzniku požáru v domě a bytě 

Byty a rodinné domy jsou v současné době přeplněny vybavením a věcmi z hořlavých 

materiálů, jako jsou převážně dřevo a plasty. U těchto materiálů stačí i malý iniciační zdroj 

a může dojít k požáru, který může mít tragické následky. Hlavní rizika požáru spojená 

s rodinným domem či bytem bych rozdělil do dvou hlavních kategorií, a to požáry způsobené 

selháním lidského faktoru (lidská neopatrnost) a na požáry způsobené technickými 

závadami (elektrické spotřebiče, elektroinstalace). Dalšími zdrojem požáru může být úmyslné 

zapálení. 

Jednou z příčin požárů je již zmiňovaná lidská neopatrnost. Lidé se ve svém domě cítí 

bezpečně a neuvědomují si, že i z běžné činnosti, jako je třeba kutilství či vaření, může 

vzniknout požár. Možných příčin požárů souvisejících s lidským selháním může být mnoho. 

Jednou z příčin může být manipulace s otevřeným ohněm, ponechání otevřeného plamene bez 

dozoru (krby, svíčky), velmi často dochází k neopatrnosti při vaření, kdy nebezpečí hrozí 

například při zanechání otevřeného plamene plynového sporáku nebo při vznícení 

připravovaných potravin. Problém může nastat i se zdroji tepla (teplomety aj.) ponechaných 

bez dozoru, které jsou vlivem sálavého tepla schopny vznítit hořlavé látky umístěny v jejich 

blízkosti. Děti a zápalky – dětská zvědavost a touha škrtnout si zápalkou může vést k tragedii. 

Děti by měly mít zamezený přístup k možným zdrojům ohně (zápalky, zapalovač apod.) 

a rodiče by neměli podceňovat poučení a možné důsledky. Dalším možným iniciačním 

zdrojem, který se velmi často zapisuje do statistik, je cigareta. Nedokonalé uhašení a odhození 

nedopalků do koše, odložení cigarety na hořlavý materiál, kouření v posteli či kombinace 

cigarety a alkoholu, může vést velmi často k požáru. Problém může nastat i při vytápění 

domů, kdy lidé často nedbají na dostatečnou vzdálenost a skladují hořlavé materiály 

v bezprostřední blízkosti kamen či kotlů, velmi časté je i zapalování pomocí hořlavých 

kapalin – benzinem. Častou příčinou požárů v rodinných domech je špatný technický stav 

komínového tělesa. 

Další možností vzniku požáru v domech jsou technické závady. Lidé velmi často 

nedbají na udržování dobrého technického stavu zařízení, neodborně zasahují do spotřebičů, 

elektroinstalací. Jako iniciační zdroje při těchto závadách jsou nejčastěji elektrický zkrat, 

přechodový odpor a přetížení elektrické sítě. 

Elektrický zkrat 

Zkratu předchází vadná izolace a dotyk holých vodičů, nechtěné spojení s cizím 

předmětem, vadné kontakty, popraskání izolátorů nebo jiná ztráta izolační schopnosti – např. 
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stárnutí materiálu izolantu apod. Tepelné účinky se projeví až rozžhavením vodičů, stárnutím 

i spálením izolace či vinutí. 

Přetížení elektrické sítě 

Je to jev, kdy v elektrické síti dlouhodobě vznikají proudy převyšující povolenou 

hodnotu. Protože vodiče mají určitý odpor, pří průchodu proudu dochází k jejich zahřívání 

a v případě nadměrného a dlouhodobého zvýšeného toku proudu se zvyšuje teplota vodičů 

a jejich izolace. Teplota je postačující k zahřívání, tepelné degradaci a ke změně pevnosti 

izolačních materiálů. Izolace se může vznítit, může dojít ke zkratu a tím k iniciaci a požáru. 

Elektrický přechodový odpor  

Přechodový odpor je způsoben nedokonalým dotykem spojované části s druhým 

vodičem nebo svorkou, kdy proud elektronů musí projít malou plochou styku, která pro něj 

představuje značně zvětšený odpor. Dochází k tomu v místech spojů, na kontaktech a také při 

spojení vodičů nakrucováním. Množství vzniklého tepla je tím vyšší, čím bude větší odpor 

a delší doba působení. Vodiče se v důsledku přechodového odporu mohou zahřát na vysokou 

teplotu, která je dostačující k zapálení izolace vodičů či roztavení svorky a tím může dojít 

opět k iniciaci požáru.  

 

Mezi další místa, kterým by se z hlediska požární ochrany v rodinném domě měla 

věnovat pozornost, patří garáž, kotelna a místo, na kterém je umístěna tlaková láhev – propan 

butan. Garáž v rodinném domě musí vždy tvořit samostatný požární úsek. Pokud je tedy 

součástí rodinného domku, měla by od něj být bezpečně oddělena. Garáž je místo, kde se 

velmi často vyskytuje velké množství hořlavého materiálu, ať už se jedná o uskladněné 

hořlavé kapaliny (benzín, nafta, oleje), soupravy pro svařování. Při požáru garáže musí 

zasahující jednotky dbát vždy zvýšené opatrnosti. Mezi další rizikové místo patří kotelna. 

Pokud má kotel zajišťující vytápění a zpravidla také ohřev teplé užitkové vody výkon do 

70 kW, může být kotelna součástí rodinného domu, to znamená stavebně oddělena běžnými 

a nikoliv požárními konstrukcemi [12]. 
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3 Statistické vyhodnocení požárů v rodinných domech a 

bytech 

Mezi prioritní objekty z pohledu požární ochrany bezesporu patří objekty sloužící 

k bydlení (rodinné domy či byty). Každoročně v nich při požárech přijde o život několik 

desítek lidí a několik dalších stovek občanů utrpí zranění. Požáry v objektech pro bydlení se 

na celkovém počtu požárů, a s tím souvisejícím počtu úmrtí, významně podílejí. 

V roce 2007 zasahovaly JPO u doposud největšího počtu mimořádných událostí v 

historii.  

V České republice vzniklo v roce 2007 22 394 požárů – s účastí i bez účasti 

zasahujících JPO. Je to o 2157 požárů (11%) více než v roce 2006. Při těchto požárech 

zemřelo 130 osob (pokles proti předešlému roku, kdy zemřelo 144 osob) a 1023 osob bylo 

zraněno (naopak nárůst, v roce 2006 bylo při požárech zraněno 919 osob). 

Požáry v domácnostech a v bytových domech se podílejí nemalým procentem na 

celkové výši usmrcených osob a na celkové výši veškerých škod způsobených požáry v České 

republice. I když užívání bytových domů a rodinných domů lze z hlediska platné právní 

úpravy na úseku požární ochrany charakterizovat ve většině případů jako provozování 

činností bez zvýšeného požárního nebezpečí, je nutno zmínit, že v průměru u každého osmého 

bytového požáru jsou evidovány následky na zdraví nebo úmrtí osob.  

Nejčastějšími příčinami požárů v objektech pro bydlení jsou:  

- kouření 

- používání otevřeného ohně k osvětlování nebo rozehřívání 

- nesprávná obsluha topidla 

- sušení hořlavých materiálů u topidel 
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Počet požár ů v roce 2007 v objektech pro bydlení
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Obrázek 2 Počet požárů v roce 2007 v objektech pro bydlení 
 

Jak vyplývá z uvedené statistiky (obrazek 2), více požárů vzniká v objektech bytového 

domovního fondu. Je to způsobeno především větší koncentrací osob (zvýšené riziko selhání 

lidského faktoru), v bytových domech se vyskytuje větší počet bytových jednotek, 

samozřejmě v každé je např. kuchyně, kde velmi často vzniká požár. Další věcí může být 

technický stav budovy, myslím si, že v bytových domech dochází k častému zanedbávání 

údržby např. elektrických rozvodů.   

Více než polovina požárů bytového domovního fondu vzniká přímo v bytech a necelá 

jedna sedmina pak ve sklepních prostorách bytových domů.  
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Obrázek 3 Škody způsobené požáry v objektech pro bydlení 
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V roce 2007 došlo v domácnostech ke 2 652 požárům se škodou 335 754 900 Kč, 

58 osob bylo usmrceno a dalších 473 osob bylo zraněno. I když statistika (obrazek 2) uvádí, 

že více požárů vniká v objektech bytového domovního fondu, škody způsobené požáry 

v objektech pro bydlení jsou možná překvapivě vyšší na rodinných domech. Může to být 

způsobeno tím, že velké množství bytových domů je situováno do měst, kde pokud je 

nahlášen požár, JPO trvá poměrné krátkou domu dopravit se na místo a zahájit zásah. Naopak 

je to na vesnících, kde převažují právě rodinné domy. Po nahlášení trvá JPO delší dobu, než 

se dostane k požáru, tím dojde k většímu rozvoji požáru, a s tím souvisejícímu navýšení škod 

způsobených na majetku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z uvedené statistiky (obrázek 4) vyplývá, že v roce 2007 došlo v domácnostech 

a rodinných domech k 2652 požárů. Tato hodnota výrazně nepřevyšuje počty požárů 

v minulých letech a z celkového počtu požárů v roce 2007 činí 11,8 %. Z uvedeného počtů 

vyplývá, že v domácnostech hasiči likvidují každý den v průměru 7 požárů. Oproti minulým 

třem letům nedošlo k výraznému navýšení počtu požáru, jednalo se o desítky. Avšak v roce 

2002 a zvláště v roce 2003 došlo k extrémnímu nárůstu počtu požárů v domech a bytech. 

Bohužel se mi nepodařilo zjistit příčinu tohoto navýšení. 

 Při srovnání počtu vzniklých požárů na obrázku 2, požáry v objektech pro bydlení, 

a těch uvedených na obrázku 4, kde jsou zaznamenány požáry v domácnostech a rodinných 
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Obrázek 4 Počet požárů v domácnostech a rodinných domech 
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domech, vidíme rozdíl v 1008 požárech. Je to dáno tím, že ve statistikách požárů v rodinných 

domech jsou započítány i „ostatní budovy pro bydlení“, jako např. hotely, ubytovny. 
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Obrázek 5 Škody při požárech v domácnostech a rodinných domech 

 

Majetkové škody způsobené požáry v domácnostech za rok 2007 dosáhly hodnoty 

335 754 900 Kč (obrázek 5), což je největší suma v historii České republiky. Za den tak lidé 

v průměru přišli o majetek 919  876 Kč. Škody v domácnostech činí 15, 6 % z celkových 

škod vzniklých při požárech v roce 2007. Při tom 67 velkých požárů, se škodou 1 milion Kč 

a vyšší, způsobilo celkovou škodu 160 milionů Kč, tzn. 48 % z celkových škod všech požárů 

v domácnostech.   

Jak je vidět ze statistiky (obrázek 5), škody v domácnostech se každoročně zvyšují. 

V součastné době dochází ke stálé modernizaci, staví se dražší a luxusnější domy a byty. Je 

rozdíl ve vzniklé škodě v tomto novém objektu a staré zástavbě. Lidé také mají stalé „více 

peněz “, můžou si dovolit dražší vybavení bytu či domu (drahá elektronika, nábytek aj.). Tyto 

vynaložené náklady se pak odrážejí i ve vyčíslených škodách při požáru. 
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Počet usmrcených a zran ěných osob p ři požárech v 
domácnostech a rodinných domech v letech 2001 - 200 7
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Obrázek 6 Počet usmrcených a zraněných osob při požárech v domácnostech a 
rodinných domech 

 

Jak je zřejmé z uvedené statistiky (obrázek 6), požáry v domácnostech mají velmi 

tragické důsledky. V roce 2007 při nich zemřelo 58 lidí, což činí 44, 6 % z celkového počtu 

usmrcených při požárech, a to požáry v domácnostech činily pouze 11, 8 % z celkového počtu 

požárů. To znamená, že téměř každý šestý den zemřel jeden člověk v domácnosti. Dále bylo 

473 osob zraněno, tj. 46,2 % z celkového počtu zraněných při požárech. Pozitivní může být, 

že oproti minulým rokům se snížil počet usmrcených osob (v porovnání s rokem 2006 došlo 

o 11 úmrtí méně). Naopak počet zraněných osob „výrazně“ stoupl (oproti roku 2006 se počet 

zraněných zvýšil o 75 osob). 

K největšímu počtu požárů v domácnosti dochází mezi 18:00 a 19:00.  

 

Veškerá statistická data použitá v této části práce jsou převzaty z literatury [10]. 
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4   Kouř a jeho charakteristika  

 

Jedním z prioritních cílů požární ventilace je zbavit prostory kouře a obnovit tak 

v objektu prostředí pro bezpečný pobyt osob. V této části práce se chci podrobněji věnovat 

kouři (složení kouře, toxické látky). Je to problematika, která je úzce spjata s odvětráváním 

domu a bytu.  

Dle literatury [6] je kouř definován jako směs plynných zplodin hoření a zplodin 

termického rozkladu s pevnými částicemi a vzduchem. Kouř charakterizujeme teplotou, 

hustotou a chemickým složením. 

Každé hoření a proces tepelného rozkladu je spojen se vznikem kouře. Kouř je 

disperzní aerosol, který obsahuje látky v plynném, kapalném a pevném skupenství. Plynné 

složky jsou tvořeny plyny ze vzduchu a produkty rozkladu. Množství plynných složek je 

závislé na teplotě kouře. Kapalné složky kouře jsou tvořeny mlhou zkondenzovaných par 

vzniklých při tepelné degradaci látek. V horkém kouři se kapalná fáze téměř nevyskytuje, ale 

se snižováním teploty dochází ke kondenzaci par na tuhých částicích kouře. Dále se v kouři 

vyskytují tuhé částice, a to dvojího druhu. Jedná se o částice, které neprošly žádnou termickou 

změnou a do kouře se dostaly pouze mechanickým působením. Druhá skupina látek jsou 

tzv. saze, které jsou výsledným produktem karbonizace hořlavých plynů a par [1]. Obsah 

pevných částic značně ovlivňuje hustotu kouře – průzračnost. Hustota kouře závisí především 

na druhu a chemickém složení hořlavé látky. Mezi další nebezpečné vlastnosti kouře patří 

toxicita vzniklých zplodin, která ovlivňuje především evakuaci osob a vedení požárního 

zásahu, a také snižování obsahu kyslíku v prostoru. V neposlední řadě kouř poškozuje 

a znehodnocuje díky své teplotě a agresivním složkám ještě nehořící materiály, vybavení bytů 

a domů, konstrukce aj.  

V následujících řádcích jsem vybral možné materiály, se kterými se při požárech musí 

počítat, a jsou u nich uvedeny hlavní škodlivé látky uvolňované při jejich hoření. 

Dřevo – CO2, CO, formaldehyd, organické sloučeniny 

Textil –  CO2, CO, nitrózní plyny 

Vlna – HCN, CO 

PVC (polyvinylchlorid) – HCl, CO2, CO, Cl2, fosgen COOl2 
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Pryž – CO2, CO, SO2, velké množství sazí 

Elektrické kabely – HCl, CO2, CO 

PE (polyethylen) – CO, CO2, aldehydy 

PP (polypropylen) – CO, CO2, aldehydy 

Hasiči jsou při požáru chráněni proti zplodinám hoření a toxickým látkám dýchací 

technikou. Avšak běžnou situací je, že postižení obyvatelé domu se nadýchají zplodin. 

Vážnost závisí především na koncentraci látek v atmosféře a na délce expozice. Největší 

přípustné koncentrace vybraných látek pro pobyt člověka bez ochranných prostředků jsou 

v tabulce 1. (maximálně přípustné koncentrace látek jsou udávány poměrem 

ppm =1/1 000 000 celku, používá pro znázornění poměru jedné části vůči celku, 1 % = 10 000 

ppm, 1 ‰ = 1 000 ppm).  

 

 

Tabulka 1 Nejvyšší přípustné koncentrace látek pro pobyt člověka bez ochranných 

prostředků [11] 

 

Většina z těchto nebezpečných látek má větší hustotu než vzduch, za standardních 

podmínek se drží u země. Ale při podmínkách požáru, to je vysoká teplota, se plyny zahřívají, 

zvyšují svůj objem a snižují hustotu, tím pádem se snaží dostat co nejvýše, v našem případě se 

budou hromadit u stropu místnosti. 

Nejvyšší přípustné koncentrace látek pro pobyt člověka bez ochranných prostředků 

CO Oxid uhelnatý 30 ppm 

H2S Sirovodík 10 ppm 

SO2 Oxid siřičitý 2 ppm 

NO Oxid dusnatý 25 ppm 

NO2 Oxid dusičitý 5 ppm 

HCN Kyanovodík 10 ppm 

CO2 Oxid uhličitý 5000 ppm 
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5  Šíření kouře v objektu 

 

Požáry probíhající v rodinných domech a bytech patří mezi tzv. požáry ohraničené – 

rozvoj požáru může kromě hořlavé látky rozhodujícím způsobem ovlivňovat výměna plynů. 

Při využití přirozeného nebo nuceného odvětrání můžeme výměnu plynů negativně ovlivnit 

tím, že se do prostoru hoření bude dostávat větší množství kyslíku, který bude podporovat 

hoření.  

Prostory, které ovlivňuje vzniklý požár, můžeme rozdělit do tří pásem. Na pásmo 

hoření, pásmo přípravy a pásmo zakouření. Z hlediska šíření kouře po objektu je důležitě třetí 

zmiňované pásmo – pásmo zakouření. 

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

kterém dochází k pohybu kouřových plynů, zpravidla bývá největším pásmem. Nebezpečí 

pásma zakouření spočívá v tom, že kouřové plyny se zde vyskytují v životu nebezpečné 

koncentraci a kouř se zde pohybuje značnou rychlostí, což je ovlivněno především způsobem 

výměny plynů. Pásmo zakouření můžeme dále dělit na zónu horkého kouře a zónu studeného 

kouře. 

Zóna horkého kouře – je to část prostoru v objektu, kde vlivem rozdílné hustoty kouře 

a okolního vzduchu, zplodiny stoupají ke stropu místnosti a čistý vzduch je vytlačován do 

spodní části místnosti. Tato zóna se velmi často vyskytuje v místnosti, kde je situováno 

ohnisko požáru. Ale není to pravidlo, vlivem otvorů ve stěnách se může horký kouř šířit i do 

ostatních místností. 

Zóna studeného kouře – v této zóně již nedochází k vertikálnímu pohybu kouře vlivem 

rozdílu hustot. Kouř se sdílením tepla ochladil a jeho hustota je stejná jako hustota okolního 

vzduchu. Pohyb studeného kouře je ovlivňován pouze vnějšími silami (vítr, komínový efekt, 

ventilace). 

 

Při požárech uvnitř objektů je výměna plynů, s tím související pohyb kouře v objektu, 

značně složitá. Pohyb kouře je závislý na několika faktorech. Ty se dají rozdělit na faktory 

vnitřní a vnější. Mezi vnitřní faktory patří umístění ohniska požáru, počet a umístění 

vstupních a výstupních otvorů, výška objektu, respektive výška místnosti, požární zatížení. Na 

šíření kouře v objektu má též vliv instalovaná klimatizace. Mezi vnější faktory můžeme 

zařadit směr a sílu větru (návětrná a závětrná strana objektu), teplotu, vlhkost. 
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Kouř se nad hořícím předmětem projevuje stoupajícím sloupcem plynných zplodin, 

který je vyvoláván vznikajícím přirozeným vztlakem plynů (nárůst rozdílu hustoty mezi 

lehkými plynnými produkty spalování a těžším okolním vzduchem). Se stoupající výškou nad 

ohněm dochází vlivem přisávání okolního vzduchu k poklesu teploty v kouřové oblasti a 

současně k objemovému zvětšení zplodin hoření. Dynamika rozvoje kouřových plynů je 

závislá na rychlosti uvolňování tepelné energie z hořících předmětů. Kouř a tepelná energie 

z požáru se hromadí zejména v horní horké vrstvě pod stropem stavebního objektu. Strop 

zabrání dalšímu stoupání a kouřové plyny se začnou pod stropem rozprostírat a šířit 

k ohraničujícím konstrukcím (příčky, stěny). Při dosažení těchto konstrukcí se kouř obrací 

směrem k podlaze, avšak brzy naráží na chladnější okolní vzduch, a proto se obrací zpět ke 

stropu. Dochází k další indikaci chladnějšího vzduchu a kouřová vrstva se pod stropem ustálí 

do jednolitějšího útvaru (kumulovaná vrstva), který může, bude – li místnost těsně uzavřena, 

klesat až k podlaze místnosti (ta se celá zaplní kouřem). Pokud k tomu dojde, po určité době 

hoření ustane z důvodu nedostatku kyslíku (bezplamenné hoření). Jestliže se kouř a teplo 

nezačne odvádět (za současného přívodu okolního vzduchu), dojde k velmi rychlému zaplnění 

prostoru a osoby, které se zde nacházejí, jsou v přímém ohrožení života. Při zaplňování 

prostoru kouřem se totiž zmenšuje objem přisávaného okolního vzduchu a tím dochází ke 

zvyšování teploty plynných zplodin hoření. Teplo je přitom současně konvekcí předáváno do 

stropu, ohraničujících konstrukcí a do vybavení místnosti (nábytek atd.). 

 

Obrázek 7 Pohyb kouře v horké zóně [6] 
 

Jevy popsané v předešlém odstavci se dějí v místnosti, která je dokonale uzavřena 

a kouř nemá kam unikat. Avšak při požárech se většinou setkáme se situací, že kouř uniká 

z místnosti otvory (jeden otvor, více otvorů). Dojde – li k tomu, že kouř má možnost unikat 

pouze jedním otvorem, horní částí otvoru kouř uniká ven z místnosti a naopak spodní částí 

otvoru proudí venkovní vzduch dovnitř místnosti. Jiná situace nastane v místnosti, pokud se 

v ní vyskytují dva otvory a tyto otvory jsou v různé výšce. Níže položeným otvorem bude do 

místnosti proudit venkovní vzduch a horním budou odcházet spaliny a kouř do okolí.  
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Při požárech rodinných domů a bytů může často nastat situace, že vzniklé zplodiny 

hoření nemají možnost odcházet přímo ven z objektu (všechny okna a dveře z domu či bytu 

budou zavřeny), ale budou se pouze šířit do ostatních místností a postupně zaplňovat všechny 

obytné prostory.  

 

5.1  Vnitřní faktory ovlivňující šíření kouře v objektu 

Na šíření kouře po objektu má velký vliv umístění ohniska požáru. Rozdílné šíření 

nastane, pokud oheň vznikne v přízemí nebo v patře obytného nebo rodinného domu. 

V současné době se můžeme setkat s rodinnými domy, které mohou mít dvě a více pater. Při 

šíření kouře v takovýchto objektech je pohyb kouře zajišťován především prouděním 

a přetlakem v místě požáru. Pří hoření se zplodiny nejdříve budou hromadit u stropu 

místnosti, kde požár vznikl, postupně bude kouřová vrstva klesat, až narazí na otvor, v tomto 

případě dveře do jiné místnosti. Kouř bude postupovat dveřmi ke stropu druhé místnosti.  

Pokud kouř nenarazí na překážky, jako například zavřené dveře, dojde k zakouření celého 

patra. Problém nastává, pokud zplodiny při svém „ putování“ narazí na schodišťový prostor či 

jiné prostupy do vyšších podlaží. Vlivem své teploty (nízké hustoty) kouř začne stoupat 

a pronikat do horních pater. A pokud si nenajde cestu mimo objekt, dochází ke stejné situaci – 

zakouření celého patra, tudíž celého objektu. 

V současné době můžeme pozorovat rozšiřování klimatizace u rodinných domků či 

bytových domů. Právě instalace klimatizace může být též jedním faktorem, který může 

ovlivňovat pohyb kouře. Klimatizace funguje na principu, že při příliš vysoké nebo nízké 

teplotě vzduch ochlazuje nebo ohřívá. Při požáru se v místnosti (objektu) teplota zvyšuje 

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

 

Rozdílně se bude kouř šířit v budově o více podlažích – výškové budově. V těchto 

případech již není kouř ovlivňován pouze přirozeným vztlakem plynů, vznikajícím přetlakem, 

ale velmi významně je ovlivňován také jevem, který se nazývá komínový efekt. Komínový 

efekt je vertikální proudění vzduchu budovou ve směru od paty ke střeše objektu. Hlavním 

faktorem ovlivňujícím velikost komínového efektu je výška budovy a rozdíl teplot uvnitř 

a vně budovy. Při požáru je vzduch uvnitř budovy ohříván, stává se teplejším než vzduch vně 

budovy, tím pádem proudí vertikálně. V dolní části budovy vzniká podtlak a dochází 

k nasávání čistého vzduchu a naopak v horních částech budovy vzniká přetlak vlivem 

nahromaděného teplého kouře. 
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Během požáru výškových budov dochází k rychlému šíření kouře schodišťovým 

prostorem a instalačními šachtami do vyšších podlaží. Pokud narazí na nejvyšší podlaží, 

v těchto místech se zplodiny hromadí a postupně zaplňují další podlaží od nejvyšších 

k nižším. Kouř však stoupá do té doby, než se jeho teplota vyrovná teplotě okolí (na kouř již 

nebude působit vztlaková síla způsobená rozdílem teplot), pak se zastaví a začne se šířit ve 

směru horizontálním. 

 

5.2  Vnější faktory ovlivňující šíření kouře v objektu 

Mezi vnější faktory ovlivňující pohyb kouře můžeme zařadit povětrnostní podmínky, 

teplotu a vlhkost prostředí. 

 

Povětrnostní podmínky 

Povětrnostní podmínky mají vliv na průběh samovolné ventilace, tím pádem na pohyb 

kouře v objektu. Nejdůležitější roli hraje směr a síla větru. Podle směru větru rozeznáváme 

u zasaženého objektu návětrnou a závětrnou stranu.  Je zřejmé, že otvorem na návětrné straně 

bude proti směru šíření spalin působit síla větru, která bude pohyb kouře brzdit, popřípadě mu 

úplně bránit v proudění.  

 

Vlhkost 

Vysoká vlhkost brání spalinám, které by za normálních podmínek stoupaly do 

atmosféry, stoupat vzhůru. Při těchto podmínkách bude větrání obtížnější, více nebezpečné 

a budou větší požadavky na tlak vháněného vzduchu, a tím na celé větrání. 

 

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 zvyšovat rozdíl mezi teplotou uvnitř 

místností a v okolí, tím bude docházet k rychlejší výměně plynu. To bude mít za následek 

„rychlejší“ hoření a zároveň bude docházet k vyšší produkci kouře. Naopak při vysokých 

venkovních teplotách nebude docházet tak k intenzivní výměně produktů hoření. 
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6  Přirozená a nucená ventilace objektů 

Proč vlastně odvětrávat? 

Pokud je ventilace (samovolná, nucená) správně provedena, má mnoho výhod jak pro 

zasahující hasiče, tak pro ohrožené osoby. Význam větrání je zřejmý, dochází při něm ke 

zvýšení viditelnosti, sníží se koncentrace a teplota vznikajících par a plynů, která dovolí 

rychlejší nalezení a lokalizování ohniska požáru, a tím rychlejší nasazení vodního proudu 

přímo do ohniska. Snižuje se nebezpečí pro uvězněné osoby tím, že dochází k odvodu 

horkých a toxických zplodin hoření, osobám jsou umožněny lepší podmínky pro přežití až do 

doby, než jsou zachráněny zasahujícími hasiči. Dále ventilace výrazně snižuje možnost 

vzniku flashoveru  a  backdraftu. Flashover tím, že vznikající teplo nestačí vlivem přísunu 

čerstvého a studeného vzduchu nahřát ostatní hořlavé materiály nad jejich teplotu vznícení 

a backdraft tím, že uvolňuje nashromážděné zplodiny hoření v nejvyšším bodě místnosti, 

čímž sníží koncentraci výbušných plynů a sníží teplotu v místnosti. 

 

6.1  Princip ventilace 

Větrání budov, jak samovolné, tak nucené, je založeno především na fyzikálních 

zákonitostech proudění vzduchu. Mezi tyto jevy patří především tlakový přenos, cirkulace 

a ředění.  

Pokud dojde v budově ke změně tlaku, hodnota tlaku v prostoru s vyšším tlakem se 

bude snižovat, naopak hodnota v místech s nižším tlakem se bude zvyšovat. Ohřáté plyny 

stoupají, a pokud se tohle děje v uzavřeném prostoru, dochází ke zvyšování tlaku v budově. 

Tlak bude vyšší u stropu budovy. Naopak v dolní části uzavřeného prostoru dochází 

k nedostatku plynu a je zde nižší tlak, který zapříčiňuje to, že dochází k přisávání vzduchu do 

prostoru. 

Hranice mezi prostory se zvýšeným a sníženým tlakem se nazývá neutrální rovina. 

Hodnota tlaku v této rovině se rovná tlaku atmosférickému. Neutrální rovina je důležitá 

i z hlediska toho, že v této oblasti dochází k přechodu od horkých zplodin hoření na čistý 

a studenější vzduch. S rostoucí vzdáleností od neutrální roviny se zvyšují i rozdíly v tlacích – 

rostoucí tlak nad neutrální rovinou a klesající pod neutrální rovinou. Pokud nedochází 

v uzavřeném prostoru k výměně plynů, bude nad neutrální rovinou vznikat přetlak a pod ní 

podtlak. Popsané podmínky mají výrazný význam především u výškových budov. Vzdálenost 

mezi neutrální rovinou a přízemní částí nebo nejvyšším patrem jsou velmi velké.  
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Dalším důležitým pojmem je cirkulace. Cirkulace je kruhovité proudění vzduchu 

uvnitř budovy nebo v uzavřené časti. Tento pohyb vzduchu je pro odvádění toxických zplodin 

téměř nepoužitelný. Při cirkulaci nedochází k odvodu zplodin, pouze k jejich přemisťování 

v prostoru.  

Pří ventilaci dochází k řízenému pohybu tepla, kouře a jiných znečištěných látek. 

Z prostoru se odstraňuje znečištěný vzduch a je nahrazen čistým vzduchem. Pokud probíhá 

tento proces postupně, jedná se o ředění. Důležitým faktorem při ředění je objemové množství 

vzduchu, které uvádíme do pohybu a vyměňujeme. Toto množství ovlivňuje rychlost, kterou 

je znečištěný vzduch odstraňován. Pokud čerstvý vzduch vženeme do znečištěného prostoru, 

mísí se a způsobuje ředění. V průběhu ředění dochází i k vytlačování znečištěného vzduchu 

ven díky změně tlaku v prostoru. Rychlost ředění závisí především právě na zmíněném 

objemovém množství, dále na vhodném umístění ventilátoru, rozměrech otvorů a dostupnosti 

čerstvého vzduchu. Naopak ke snižování rychlosti ředění dochází, pokud je znečišťující látka 

i za průběhu odvětrávání stále produkována do prostoru a u prostorů, které nemají žádné 

otvory pro odvod. Je důležité si taky uvědomit, že pří ředění dochází k rapidnímu zvýšení 

viditelnosti, ale neznamená to, že z prostoru jsou odstraněny všechny znečišťující a toxické 

látky. I když se z prostoru odstraní viditelné produkty hoření, můžou se tam nacházet 

v nebezpečných koncentracích neviditelné produkty. Způsob, jak se přesvědčit, že v prostoru 

je již bezpečno pohybovat se bez dýchacího přístroje, je měření ovzduší. V podmínkách 

požární represe je ředění kouře hlavním fyzikálním principem požárního odvětrání. 

Pro efektivní odvětrávání je třeba mít k dispozici dostatečné množství čistého vzduchu. 

Zajištění dostatečného přívodu čerstvého vzduchu je důležité především při použití 

podtlakové ventilace. U podtlakové ventilace dochází k nasávání čistého vzduchu dostupnými 

otvory do prostoru a právě na těchto otvorech závisí účinnost výměny vzduchu. Pokud budou 

otvory příliš malé, nebude docházek k dostatečnému přísunu vzduchu, v prostorech bude 

vznikat podtlak a bude docházet k víření a proces odvětrávání zabere daleko větší dobu. 

U přetlakové ventilace dochází k nasávání vzduchu zvenčí a k víření nedochází. Obdobný 

problém však může vzniknout, pokud nebudou vytvořeny dostatečné odváděcí otvory pro 

kouř a toxické látky a vytlačované látky nebudou moct dostatečně rychle unikat. S tímto 

jevem se snižuje účinnost přetlakové ventilace. 
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6.2   Definice použitých termínů  

Pro další část práce je nutné definovat některé pojmy, které se týkají dané 

problematiky. Definice jsou přebrány z publikace [5]. 

 

Přiváděcí otvor – je otvor, ke kterému se nasadí ventilátor a kterým bude do objektu vháněn 

čerstvý vzduch 

 

Odváděcí otvor – je otvor, kterým se z objektu bude odvádět kouř a teplo, mohou to být okna, 

dveře, střešní vikýř, jiný otvor 

 

Vzduchový kužel – specifický tvar proudu vzduchu, jenž vychází z přetlakového ventilátoru. 

Tento proud vzniká v ochranném krytu vrtule a má tvar rozšiřujícího se kužele 

 

Paralelní ustavení ventilátorů – znamená použití dvou nebo více ventilátorů, které jsou 

umístěny vedle sebe 

 

Sériové ustavení ventilátorů – znamená použití dvou nebo více ventilátorů, které jsou 

umístěny za sebou 

 

Dílčí ventilace – znamená postupné odvětrání zakouřeného objektu, kdy je objekt rozdělen 

do více sekcí, které se samostatně odvětrávají ve strategickém pořadí 

 

Prostorová ventilace – znamená využití přetlakové ventilace k utvoření přetlaku 

v nezasažených prostorech, které mají být chráněny před účinky kouře a tepla. Slouží 

k zamezení šíření požáru. 

 

 

6.3 Rozdělení ventilace 

Požární ventilaci můžeme rozdělit na ventilaci samovolnou (přirozenou) a ventilaci 

nucenou. 
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6.3.1 Přirozená ventilace  

 

K přirozené ventilaci objektu se přistupuje tehdy, pokud lze v objektu zajistit 

samovolný odchod kouře a tepla vytvořením vhodných přiváděcích a odváděcích otvorů. 

Jestliže jsou příznivé podmínky pro přirozené větrání, je to rychlý a účinný způsob větrání 

a další nespornou výhodou je, že pro chod není potřeba hasičů ani speciální techniky. 

Přirozenou ventilaci dále můžeme rozdělit na horizontální a vertikální.  

Horizontální přirozená ventilace – již název napovídá, že odvětrávání bude probíhat ve 

vodorovném směru, nejčastěji se k tomuto větrání využívá kombinace vhodných oken a dveří, 

případně jiných otvorů. Tento druh ventilace patří k nejjednodušším druhům odvětrání, 

používá se při malých požárech. 

Vertikální přirozená ventilace – je používaná především u vícepodlažních objektů, kdy se 

s výhodou využívá komínový efekt. Jako přiváděcí otvor většinou slouží dveře v přízemí, 

k odvodu kouře slouží odváděcí otvor vytvořený v nejvyšším bodě objektu – okna, dveře, 

světlíky, schodiště. Tento druh větrání lze účinně použít pro odvětrání podkrovních prostorů, 

šachet, horních podlaží atd.  

 

6.3.2  Nucená ventilace  

Není-li v silách zasahujících hasičů změnit směr proudění zplodin pomocí vytváření 

a uzavírání otvorů (přirozenou ventilací), pak je jedinou možností nasazení nucené ventilace. 

Dále se může k nucené ventilaci přistoupit, pokud budou ohroženy osoby, přirozené ventilaci 

budou bránit stavební podmínky v objektu, klimatické podmínky, pokud zplodiny hoření 

unikají ze zasaženého objektu cestami, které jsou nepřijatelné (únikové cesty, půdní prostory). 

Pro nucenou ventilaci potřebujeme ventilátor, který je schopen tlačit vzduch v požadovaném 

směru a tím může odstranit kouř a zplodiny. Znečištěný vzduch se „protlačí“ ven z budovy. 

Kouř může odcházet z budovy rovněž i otvory, které jsou pro přirozené větrání nepoužitelné – 

škvíry, netěsnosti. Dále nucená ventilace není ovlivňována vlhkostí, větrem    a teplotou – 

odvětrávání probíhá rychleji. 

Výhody a nevýhody nucené ventilace [7] 

 

Výhody  -     zajišťuje lepší kontrolu nad zasaženým objektem  

- dokáže velmi účinně nahradit přirozenou ventilaci 
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- urychluje odvod kontaminovaného vzduchu ze zasažených objektů do okolního 

prostředí  

- snižuje škody na budově způsobené zplodinami hoření 

- rychlý odvod zplodin hoření z objektu zlepšuje hodnocení práce zasahujících 

hasičů přítomnými civilními osobami 

 

Nevýhody  -    představuje větší nároky na speciální vybavení jednotky a výcvik hasičů 

    -    její účinnost výrazně závisí na výkonu použitých ventilátorů 

                   -    přísunem velkého množství čerstvého vzduchu do místa požáru může dojít k  

                        nárůstu intenzity hoření a následně až k nekontrolovatelnému rozšíření požáru 

 

 

Dále rozeznáváme dvě základní metody nucené ventilace  

1. Podtlaková ventilace 

2. Přetlaková ventilace 

 

 Podtlaková ventilace  

Funguje na principu odsávání kouře agregátem, tím vzniká v budově lehký podtlak. 

Proto proudí kouř ven z budovy přes odsávací agregát, naproti tomu proudí čistý vzduch přes 

dostupné otvory směrem do budovy. Odsavače se mohou umístit do oken, dveří nebo jiných 

otvorů. 

 

Nevýhody podtlakové ventilace [7] 

- nutnost utěsnění výstupních otvorů kolem sacího potrubí. Při nedostačeném 

utěsnění ztrácí odsávání na účinnosti a dochází k opětnému nasávání kouře do 

prostoru hoření 

- při jejím zřizování jsou hasiči vystaveni produktům hoření 

- agregát přijde do přímého styku s produkty hoření 

- odsavače, které jsou nasazeny na chodbách, omezují pohyb hasičů 

- odsavač kouře nasává vzduch cestou nejmenšího odporu – kromě kouře přisává 

i čistý vzduch 
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I přes větší množství nedostatků má používání podtlakové ventilace své opodstatnění 

a v některých případech (např. podzemní budovy bez oken) je jedinou možností, jak místnost 

odvětrat. 

  
 
 
Přetlaková ventilace  

  Využívá principu proudu vzduchu, který je zajišťován ventilátorem vně objektu, ten 

vytváří v objektu přetlak. Čerstvý vzduch je do objektu vháněn tzv. přiváděcím otvorem, před 

který se umístí ventilátor tak, aby kužel vháněného vzduchu pokrýval celou plochu otvoru. Při 

otevření odváděcích otvorů kouř a nečistoty odchází těmito otvory mimo objekt. Aby byl 

účinek ventilace maximální, je třeba zajistit, aby poměr přiváděcího a odváděcího otvoru byl 

1:1. Dále pro správnou funkci ventilace nesmí být během odvětrávání otevírány další otvory. 

Přetlaková ventilace se dá úspěšně použít i pro odvětrání místností ve vyšších podlažích, kdy 

ventilátor nasazený před vstupním otvorem je ještě podporován druhým ventilátorem, který je 

ustaven v patře, které chceme odvětrat. 

 

Výhody přetlakové ventilace [7] 

- pokud je vytvořený odváděcí otvor, zasahující hasiči mohou zahájit ventilaci 

budovy, aniž by do ní vstoupili a byli tak ve styku se zplodinami hoření 

- vytváří zcela nové tlakové poměry v budově a může tak podpořit nebo nahradit 

přirozenou vertikální i horizontální ventilaci 

- zajišťuje většinou mnohem rychlejší odvod kouře a tepla než ostatní typy 

ventilace 

- ačkoliv je velmi výkonná, nedochází v jejím průběhu k výraznějším pohybům 

masy vzduchu (např. ke vzniku větru a víření prachu – vytvářený přetlak je 

relativně malý) 

- přetlakové ventilátory neomezují pohyb zasahujících hasičů 

- ke kontaktu ventilátoru se zplodinami hoření, což ulehčuje údržbu ventilátorů 

a prodlužuje jejich životnost 

- její použití neovlivňuje typ budovy (velikost, konstrukce apod.) 

- rychlým odvedením zplodin hoření z budovy snižuje vzniklé škody 

 

Podrobný rozbor taktiky nasazení přetlakové ventilace je uveden v literatuře [2].  
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6.4 Statistika nasazení samovolné a nucené ventilace JPO 

Ze statistiky (obrázek 8) vyplývá, že při zásahu JPO byla v roce 2007 více používána 

metoda přirozeného odvětrávání. Je to metoda, která může být za daných podmínek velmi 

účinná, není pro ni potřeba žádných technických prostředků. Vysoké číslo přirozeného větrání 

může také ovlivnit fakt, že některé jednotky nejsou vybaveny technikou pro přetlakovou či 

podtlakovou ventilaci – především jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH).  

 

 

Statistika použití p řirozeného a nuceného odv ě trávání 
JPO v roce 2007

4323

1876

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

P
oč

et
 u

dá
lo

st
í

Přirozené odvětrávání

Nucené odvětrávání

 

Obrázek 8  Statistika použití přirozeného a nuceného odvětrání 
 

 

 

Na obrázku 9 a obrázku 10 je vidět, že převážnou většinu zásahů, u kterých byla 

použita přirozená či nucená ventilace, provedly profesionální jednotky Hasičského 

záchranného sboru ČR (dále jen HZS ČR). Ty jsou vysílány ke všem událostem, na místě jsou 

většinou jako první JPO a zajišťují prvotní zásah.  
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Statistika p řirozeného odv ě trávání podle JPO
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Obrázek 9 Statistika přirozeného odvětrávání podle JPO 
 

 

Statistika nuceného odv ě trávání podle JPO
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Obrázek 10 Statistika nuceného odvětrávání podle JPO 
 

 

Statistická data jsou přebrána z publikace [10]. 
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7 Odvětrávání rodinného domu 

Rodinné domy většinou nepatří k objektům, které by vzhledem k jejich velikosti 

a členitosti patřily mezi problémové prostory z hlediska způsobu odvětrání kouře a tepla. 

Podle mého názoru je odvětrávání rodinného domu ovlivněno několika faktory, které mohou 

zásah zjednodušit. V první řadě je to velikost rodinných domů. Domy jsou většinou 1–2 

patrové, odvětrávání trvá v řádu minut a orientace zasahujících hasičů v zakouřených 

prostorech rodinných domků nemusí být příliš složitá – není to však pravidlo. Výhodou pro 

rychlý a úspěšný zásah je též fakt, že domy stojí, buď v blízkosti veřejné komunikace, pokud 

se jedná o samostatně stojící objekt, nebo k němu vede příjezdová komunikace. S příjezdem 

až k bezprostřední blízkosti k objektu souvisí i rychlost průzkumu, vyhodnocení situace a také 

to, že hasiči nemusí přenášet technické prostředky (ventilátory, odsavače) na velké 

vzdálenosti. Další výhodou, související přímo s odvádění spalin z objektu, je dostatečný počet 

otvorů a hlavně jejich funkčnost. Důležitou věcí je, v jakém stupni se při příjezdu JPO požár 

vyskytuje. Vzhledem k jeho intenzitě může dojít k uvolnění okenní výplně (více výplní) již 

před příjezdem JPO a tudíž kouř a teplo může opouštět zasažený prostor přirozeným 

způsobem – přirozené větrání. Pokud však vlivem požáru nedošlo k rozbití okenních výplní, 

prvořadým úkolem zasahujících hasičů je vytvoření odváděcího otvoru (otevření oken, dveří, 

světlíků), kterými by nahromaděné zplodiny hoření mohly opustit prostor přirozeným 

způsobem, tím dojde ke zjednodušení primárního zásahu. Pokud by k přirozenému odvodu 

nedocházelo, nebo by nebylo dostatečné, JPO přistoupí k nucenému odvětrávání, u rodinných 

domů je to především přetlaková ventilace.  

 

Při odvětrávání rodinného domu většinou není problém s vytvořením přiváděcího 

a odváděcího otvoru. Přiváděcí otvor je vhodné volit na straně budovy, která ještě není 

zasažená požárem. Čerstvý vzduch tak proudí pod tlakem směrem k ohnisku a v tomto směru 

taky budovu opouští. Tímto zajistíme, že se do nezasažené části budovy dostane jen nepatrná 

část kouře a ostatního znečištěného vzduchu. Ve většině případů slouží jako přiváděcí otvor 

vstupní dveře do objektu (u rodinných domů většinou jedny dveře hlavní a jedny vedlejší). 

Ventilátor se ustaví do vhodné vzdálenosti tak, aby vzduchový kužel pokrýval celou plochu 

otvoru. Problém může nastat, pokud má dům zvýšenou vstupní podestu.  
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Obrázek 11 Hlavní vchod s podestou 
 

V těchto případech není možné ventilátor ustavit v takové vzdálenosti (nepsané 

pravidlo je úhlopříčka otvoru), aby pokryl celou plochu otvoru. Ventilátor se ustaví do takové 

vzdálenosti, jak nám délka podesty dovolí, kouř bude sice unikat nepokrytou částí dveří 

a bude opětovně nasáván zpět do ventilátoru, ale odstranění kouře ze zasažených místností 

bude probíhat. Na obrázku 11 je vidět podesta, na které by bylo problematické ustavení 

ventilátoru do vhodné vzdálenosti. Nejideálnějším řešením by bylo zřejmě zvolit jiný 

přiváděcí otvor. U rodinných domů můžeme jako přiváděcí otvor s výhodou zvolit vedlejší 

vchod. Ten může být lépe situován z hlediska ustavení ventilátoru. Na obrázku 12 jsou vidět 

vhodné dveře, u kterých nebude ustavení ventilátoru do vhodné vzdálenosti problém. 

                  

 

Obrázek 12 Zadní vchod rodinného domu – vhodný pro umístění ventilátoru 
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Jako odváděcí otvory u rodinných domů slouží především okna, světlíky a jiné otvory, 

které ústí mimo objekt. Aby docházelo k dokonalému proudění zplodin, je optimální poměr 

přiváděcího a odváděcího otvoru 1 : 1. Optimální pro odvětrávání u rodinného domu je 

použití kombinace vstupních dveří a jednoho okna (pokud má dostatečnou velikost, jinak 

takový počet oken, aby byl obsah přibližně stejný jako vstupní dveře) v místnosti, kterou 

chceme odvětrat. 

 

7.1 Odvětrávání jednopodlažního a dvoupodlažního rodinného domu 

V jednopodlažním rodinném domě se kouř může šířit pouze horizontálním směrem. 

K odvětrávání se použije dílčí ventilace. Objekt se rozdělí do uzavřených částí a ty se 

postupně odvětrají, to zajistíme postupným otvíráním a uzavíráním dveří do jednotlivých 

místností. Můžeme říct, že odvětráme jednu místnost po druhé. Vzhledem k tomu, že se 

veškerý tlačený vzduch vhání do jedné místnosti, tak je odvětrání velmi rychlé a účinné. Po 

odvětrání se místnost izoluje a vzduch se směřuje do další části objektu. Konkrétní případ 

odvětrání je popsán v následující části. 

Na obrázku 13 máme znázorněný jednopodlažní rodinný dům. Skládá se ze dvou 

ložnic, obývacího pokoje, kuchyně, koupelny a předsíně. Do domu máme jeden hlavní a jeden 

vedlejší vchod. Všechny místnosti jsou vybaveny okny. V našem případě budeme počítat 

s tím, že okna ve všech místnostech zůstala celistvá. Jak je patrné z obrázku, požár vypukl 

v jedné z ložnic a došlo k postupnému zakouření téměř všech místností v domě. Požár byl již 

uhašen a nyní chceme zbavit rodinný dům kompletně kouře. 
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Obrázek 13 Požár v jednopodlažním domě [8] 
 

Kroky vedoucí k odvětrání: 

1. Zvolení přiváděcího otvoru – jako nejlepší varianta pro přiváděcí otvory se nám jeví 

hlavní či vedlejší vchod. V tomto případě zvolíme jako přiváděcí otvor vedlejší vchod, 

z hlediska snadnějšího proudění vzduchu v objektu. Čistý vzduch nebude muset 

překonávat tolik dveří, aby se dostal ke všem zakouřený místnostem. Ventilátor 

ustavíme před vedlejší vchod tak, aby pokrýval vzduchovým kuželem celý vstupní 

otvor. 

2. V našem případě došlo k zakouření všech místností, prostory budeme postupně 

zbavovat kouře prostřednictvím dílčí ventilace. U tohoto typu ventilace můžeme 

zvolit, které místnosti vyvětráme nejdříve. Doporučoval bych nejdříve vyvětrat ty 

místnosti, ve kterých hrozí největší ztráty na majetku, v našem případě asi obývací 

pokoj a kuchyň. 

3. Jako první budeme zbavovat kouře obývací pokoj. Zvolený přiváděcí otvor nám ústí 

přímo do místnosti, jako odváděcí otvor volíme okno na vedlejší straně objektu, bude 

otevřeno dříve, než bude spuštěna nucená ventilace. Všechny dveře z obývacího 

pokoje do ostatních místností se uzavřou a může být spuštěn ventilátor. Až bude 

obývací pokoj zbaven kouře, uzavře se odváděcí otvor. Ventilátor běží dál. 

4. Další odvětrávanou místností bude kuchyň. Jako odváděcí otvor můžeme zvolit dveře 

ven z předsíně, ale vzhledem k tomu, že do téhle místnosti se ještě kouř nedostal, 

optimální bude zvolit jako odváděcí otvor okno v kuchyni. Dveře z obývacího pokoje 

do kuchyně se otevřou, okno v kuchyni bude sloužit jako odváděcí otvor a současně 

dveře z kuchyně do předsíně a ostatní dveře z obývacího pokoje do dalších místností 



 

 
 

35 

budou uzavřeny. Až bude kuchyň odvětrána, uzavře se odváděcí otvor a je vhodné 

uzavřít dveře z kuchyně do obývacího pokoje – místnost je odvětrána.  

5. Přistoupíme k odvětrání ložnice, která je přístupná přímo z obývacího pokoje. Situace 

je taková, že v obývacím pokoji jsou zavřeny všechny dveře a ventilátor vhání vzduch 

do této místnosti, ve které vzniká přetlak. Otevřením dveří do ložnice bude vzduch 

proudit do této místnosti, kde jako odváděcí otvor bude sloužit okno. Až dojde 

k odvětrání, zase zavřeme okno sloužící k odvodu kouře a dveře do obývacího pokoje. 

6. Následuje odvětrání koupelny. Jak je patrné z obrázku, v koupelně nám pro odvod 

zplodin může sloužit pouze jedno okno. To se otevře současně s dveřmi z obývacího 

pokoje do propojovací místnosti a s dveřmi do koupelny. Dveře z propojovací 

místnosti do druhé ložnice zůstávají uzavřeny. Vzhledem k tomu, že koupelna je 

většinou malého rozměru, odvětrání bude probíhat velmi rychle. Po odvětrání se 

uzavře okno z koupelny ven a dveře do koupelny.  

7. Můžeme přistoupit k odvětrání poslední místnosti, druhé ložnice. Pro volbu 

odváděcího otvoru máme opět dvě varianty, dvě možná okna z místnosti. Je vhodné 

zvolit okno, které je naproti dveřím, tím zajistíme lepší proudění přiváděného 

vzduchu. Dveře z obývacího pokoje do propojovací místnosti máme otevřené, 

otevřeme dveře do ložnice a otevřeme okno. Dojde k odvětrání poslední místnosti. 

 

V popisované situaci nedošlo k tomu, že by vlivem požáru či vytváření otvorů pro 

prvotní zásah došlo k rozbití okenních výplní. Pokud k tomu dojde, musíme následné 

odvětrávání regulovat pouze otevíráním a zavíráním vnitřních dveří. Možností v takové 

situaci je i nasazení většího počtu ventilátorů. V tomto případě budou ventilátory ustaveny 

tak, aby odvětrávaly jednotlivé prostory uvnitř budovy. Jeden ventilátor, nejvýkonnější, bude 

nasazen před budovou a bude dodávat čerstvý vzduch.  

 

Pokud je třeba odvětrat dvoupodlažní rodinný dům, bude se postupovat následovně. 

V první řadě je třeba opět zvolit vhodný přiváděcí a odváděcí otvor (otvory). Odvětrání 

začneme u přízemního podlaží. Ideální případ je oddělit přizemní podlaží od horního podlaží 

uzavřením vhodných dveří, pokud tato možnost není možná, je třeba uzavřít všechna okna 

v horním podlaží. Další postup je zčásti shodný s odvětráváním jednopodlažního domu. 

Ventilátor se ustaví před vhodný přiváděcí otvor, zřejmě opět vstupní dveře, a dílčí ventilací 

se odvětrají místnosti v přízemí objektu. Po odvětrání všech částí přízemí od zplodin bude 

následovat odvětrání ve druhém podlaží. Ventilátor se nechává ve stejné pozici, ve které byl 
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při odvětrání přízemí. Zavřou se všechny odváděcí otvory v prvním podlaží tak, aby čerstvý 

vzduch proudil pouze schodišťovým prostorem do horního podlaží. Samozřejmě již musí být 

v druhém podlaží vytvořeny odváděcí otvory. Protože jsou v přízemí všechny odváděcí otvory 

uzavřeny, ventilátor bude vytvářet přetlak v obou podlažích, ale čistý vzduch bude proudit 

pouze v horním podlaží směrem k odváděcímu otvoru. Takto se opět dílčí ventilací vyvětrají 

všechny místnosti. 

7.2 Nasazení přetlakové ventilace při zdolávání požáru rodinného domu 

Další možností je nasazení přetlakové ventilace již při zdolávání požáru. Její nasazení 

umožňuje zasahujícím hasičům při co nejnižším vlastním ohrožení záchranu osob 

a protipožární zásah. Nasazení ventilátoru je stejné jako při předcházející situaci, vzduchový 

kužel bude pokrývat vstupní otvor, vzduch se bude šířit místnostmi až k zasažené části 

objektu požárem. Jako odváděcí otvory, jak je vidět na obrázku 14, budou dvě okna 

v místnosti vzniku požáru. Vždy je vhodné vytvořit otvory co nejblíže k ohnisku požáru. Po 

spuštění ventilátoru se budou hasiči s útočnými proudy postupně dostávat až k ohnisku 

požáru. Přístup s přetlakovou ventilací je rychlejší a bezpečnější, zvyšuje se bezpečnost 

hasičů (omezuje se nárůst tělesné teploty a přehřátí organismu) a zkracuje se doba potřebná na 

zdolání požáru. V době hašení dochází k odvodu tepla, zplodin a vzniklé páry okny směrem 

od zasahujících hasičů – mimo objekt. Škody způsobené na objektu jsou takto ohraničeny jen 

na tu část objektu, která byla požárem zasažena.  

 

Obrázek 14 Situace před a po nasazení přetlakové ventilace při zdolávání požáru [8] 
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7.3 Odvětrávání jednotlivých typů rodinných domů 

Jednou z nejlepších variant domu pro odvětrávání je dle mého názoru tzv. izolovaný 

rodinný dům. Avšak ne vždy se u rodinných domů setkáváme s tak ideální situací. Z hlediska 

stavebního provedení můžeme rozdělit domy na několik typů (rozdělení viz kapitola 1.2). Při 

odvětrávání jednotlivých typů rodinných domů bude muset být použita rozdílná taktika pro 

odvod kouře a tepla.  

 

 

Izolovaný rodinný dům  

Tento typ rodinného domu představuje samostatně stojící objekt. Výhodou z hlediska 

odvětrávání je především to, že otvory, které mohou sloužit pro přívod čerstvého vzduchu 

a odvod zplodin, jsou situovány většinou po celém obvodu domu – na všechny světové strany. 

Tak může jednotka požární ochrany zvolit nejlépe využitelné otvory (velikost, výška) 

s ohledem na ohnisko požáru. U tohoto typu rodinného domu se může s výhodou využít 

případného větru (jak u nucené tak přirozené ventilace), bude jasně dána návětrná a závětrná 

strana objektu. Přiváděcí otvory budeme volit na návětrné straně, pokud bude mít objekt na 

této straně vhodné otvory, tím zajistíme to, že nám vítr bude podporovat odvod kouře. 

 

 

Obrázek 15 Izolovaný rodinný dům 
 

Dvojdomky, řadové domy, čtyřdomky 

Jak už vyplývá z názvu těchto typů domů, jsou to domy, které mají společnou jednu 

(dvojdomky) nebo dvě stěny objektu (řadové domky, čtyřdomky). Odvětrávání může být 

ovlivněno tím, že je redukován počet směrů, které můžeme použít pro odvětrávání. U těchto 

objektů můžeme ještě s úspěchem využít směr větru, stavební provedení (dvojdomky a řadové 

domky) nám dovoluje tzv. příčné provětrání – přiváděcí a odváděcí otvory jsou voleny 

„naproti sobě“.  
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Rodinné domy ve dvojnásobné řadě 

Jedná se o rodinné domy, u kterých může být již odvětrávání složitější. Orientace oken 

a dveří je u těchto typů domů jen na jednu světovou stranu – nemožnost příčného odvětrávání. 

Tudíž přiváděcí i odváděcí otvor bude muset být situován na jedné straně objektu – průčelí. 

Většina těchto typů domů, se kterými jsem se setkal, byla dvoupatrová. V přízemí je 

samozřejmě vchod do objektu a v patře se většinou nachází dveře se vstupem na balkon. 

Použijeme tedy přetlakovou ventilaci, jako přiváděcí otvor volíme vstupní dveře do objektu 

a odváděcí otvor dveře na balkon, či vhodná okna. Problém může nastat v případě, z čelní 

strany bude foukat silný vítr, který bude vytlačovaným zplodinám bránit v odchodu a bude 

zapříčiňovat víření kouře uvnitř objektu. V tomto případě nebude přetlaková ventilace příliš 

účinná. Její účinek však můžeme zvýšit přidáním „posilového“ ventilátoru. V případě, že 

budou zakouřena obě podlaží, nasadíme další ventilátor vně objekt – tzv. sériové ustavení 

ventilátorů. V případě, že bude zakouřeno pouze horní podlaží, tak druhý ventilátor můžeme 

nasadit uvnitř objektu, například ve schodišťovém prostoru, kdy budeme zvyšovat přetlak, 

a tím překonávat sílu větru. Další možností je odvětrání pomocí podtlakové ventilace. Pokud 

bude zakouřen celý objekt, je možno nasadit podtlakový ventilátor tak, že hlavní vchod se 

použije jako odváděcí otvor (musí se co nejlépe utěsnit plachtou) a kouřovody se bude kouř 

odvádět. Kouřovody je třeba umístit tak, aby vysávané zplodiny nekomplikovaly zásah 

a nebyly znovu větrem unášeny směrem do objektu.  
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8 Odvětrávání bytu, bytového domu 

Jak je zřejmé ze statistiky (obrázek 5), s požáry v bytech, respektive v bytových 

domech, se hasiči setkávají častěji než s požáry v domech rodinných. Z typů budov, se 

kterými se hasiči při zásazích setkávají, jsou bytové domy jedny z nejproblematičtějších. 

Často se jedná o budovy, které mají mnoho podlaží, různě dlouhých chodeb, ze kterých se 

vstupuje do jednotlivých bytových jednotek. V těchto objektech se musí počítat s výskytem 

velkého počtu osob, zásah bude probíhat ve vyšších podlažích (fyzická náročnost zásahu), 

většina poschodí nad požárem je vystavena zplodinám hoření a výstup do horních pater bude 

problematický. 

U bytových domů s vyšším počtem podlaží se můžeme setkat s jevem, který se nazývá 

zvrstvení kouře. Při tomto jevu se vlivem vyrovnání teplot kouře a okolního vzduchu přestane 

kouř šířit vertikálně, můžeme říct, že vytvoří pokličku a začne se šířit směrem horizontálním. 

Pod touto vrstvou dochází ke kumulaci kouře a vytváření přetlaku. Podlaží, ve kterém dojde 

k tomuto jevu, budou nejvíce zasažena kouřem a vyšší podlaží budou zakouřena minimálně. 

 

Při požáru a souvisejícím pohybu kouře může nastat několik možností, jak se bude kouř 

v takové budově šířit. Následující body popisují šíření kouře a zakouření objektu z hlediska 

umístění ohniska požáru. 

1. Požár vznikne v bytě a šíření kouře je omezeno na tento byt (nedochází k šíření kouře 

do prostoru chodby a schodišťového prostoru) 

2. Požár vznikne v bytě a bude se šířit do chodby a schodišťovým prostorem. Je rozdíl, 

v jakém podlaží bude byt situován. Pokud bude mít bytový dům např. sedm podlaží 

a požár vznikne ve druhém podlaží, bude-li vznikat dostatečné množství zplodin, které 

se budou šířit po budově, dojde k zakouření kompletně celého schodišťového prostoru 

až do 7. podlaží, včetně chodeb v jednotlivých podlažích. Tato situace nastane 

v případě, že chodby v jednotlivých patrech nebudou odděleny dveřmi. 

3. Požár nastane v bytě, který je situován v nejvyšším podlaží domu. Vzhledem k tomu, 

že vzniklé zplodiny a kouř mají tendenci stoupat, kouř bude zaplňovat horní podlaží.  

4. Požár může vypuknout v suterénních prostorech a při šíření kouře dojde ke stejné 

situaci jako je popsána v bodu 2., to je k  zakouření všech prostor, do kterých bude mít 

kouř možnost vstoupit. 
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Při odvětrávání bytových domů se s úspěchem používá přirozená ventilace. Její účinek 

roste s rostoucí výškou budovy – zvyšuje se účinnost komínového efektu. Tento efekt může 

být podpořen použitím přetlakové ventilace. Pro úspěšné odvětrání všech zasažených prostor 

je také někdy nutné zapojit ventilaci horizontální v kombinaci s ventilací vertikální.  

Odvětrávání bytového domu (výšková budova) se bude u jednotlivých druhů domů 

lišit. Různé varianty odvětrání budou podmíněny především stavebním provedením domu. 

Bytové domy můžeme dělit do několika kategorií (viz kapitola 1.3). Z hlediska odvětrávání je 

důležité konstrukční řešení budovy, zvláště počet schodišťových prostorů, zda-li je vchod do 

bytových jednotek přímo ze schodišťového prostoru nebo ještě přes chodbu, zda–li je 

schodišťový prostor oddělen dveřmi aj.  

 

8.1 Přiváděcí a odváděcí otvory 

Jak už bylo řečeno, k odvětrání bytových domů se účinně používá přirozené ventilace, 

a to především k odvětrávání zakouřených schodišťových prostorů. Vytvořením vhodných 

otvorů v přízemí a nejvyšším patře se rozběhne výrazný komínový efekt a zplodiny odchází 

ven z objektu. Jako přiváděcí otvor se téměř ve všech případech volí vstupní dveře do objektu. 

U těchto budov často bývá několik dveří za sebou, než se vstupuje do schodišťového prostoru. 

Při nasazení přetlakové ventilace volíme ustavení ventilátoru tak, aby byl proud čistého 

vzduchu vháněn cestou nejmenšího odporu.   

K odvádění zplodin z bytových domů se budou jako odváděcí otvory používat otvory 

na půdu, které jsou většinou nad schodištěm nebo ve výtahové šachtě, požární klapky.  

Výhodou je použít okna ve schodišťovém prostoru (nevyskytují se u všech bytových domů). 

Hasiči nemusí hledat v zakouřeném prostoru žebříky pro výstup na půdu, stačí pouze otevřít 

okno. V případě použití oken ve schodišťovém prostoru je nejvhodnější následující postup. 

Hasiči budou postupovat schodišťovým prostorem od nejnižšího podlaží a v každém podlaží 

postupně otevřou okno. Až dojde k otevření okna v nejvyšším podlaží (toto okno bude sloužit 

jako odváděcí otvor), hasiči budou postupovat stejnou cestou zpět a postupně okna v nižších 

podlažích uzavírat. Tak vznikne soustava přiváděcího a odváděcího otvoru, ideální stav pro 

komínový efekt. 

Může nastat situace, že budova nebude mít žádné střešní otvory ani okna ve 

schodišťovém prostoru. V tomto případě je jedinou možností jak odvětrat zakouřené prostory 

použít kombinaci ventilace horizontální a vertikální. Vertikální ventilace bude probíhat ve 
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schodišťovém prostoru, ale k odvádění bude muset být použita chodba (okno v této chodbě), 

popřípadě okna vybraného bytu. 

Důležitou věcí u otvírání ventilačních otvorů je, aby vždy došlo k důkladnému 

zajištění oken a dveří proti jejich zavření. Nejlepší způsob je vysazení oken z rámů, nehrozí 

žádné uzavření, popřípadě pečlivě zaklínkovat. Pokud by došlo k uzavření odváděcích otvorů, 

došlo by k narušení směru proudění zplodin a mohlo by dojít k jejich rozšíření do dalších 

prostor. 

 

8.2 Odvětrávání zakouřeného bytu 

Pokud požár vypukne v bytě a nedojde k šíření kouře do schodišťového prostoru, je to 

jedna z „lepších“ variant. Může byt zapříčiněno například tím, že požár vznikl v blízkosti 

odváděcího otvoru, kterým se zplodiny odvádí z bytu, nedošlo k otevření vchodových dveří 

na chodbu. Samozřejmě vždy se kouř dostane mimo byt, ale nemusí to být množství, které by 

ohrožovalo ostatní obyvatele domu. Pro odvětrání bytu budeme volit přetlakovou ventilaci. 

Ventilátor bude ustaven před vstup do bytu tak, aby pokrýval celé dveře. Odvětrání nebude 

složité, otevíráním vhodných oken budeme postupně odvětrávat jednotlivé místnosti – 

použijeme dílčí ventilaci.  

Může nastat situace, že okna bytu budou na návětrné straně budovy. Pokud bude 

foukat silný vítr a bude bránit kouři odcházet z budovy, možností, jak odvětrat zakouřený byt, 

je použít podtlakovou ventilaci. Ventilátor bude opět před hlavními dveřmi a bude „vysávat“ 

kouř do chodby nebo schodišťového prostoru, tam bude dalším ventilátorem vytlačován ven 

z objektu.  Proud zplodin v bytě bude ještě zesilován větrem.    

 

8.3 Bytový dům s jedním schodišťovým prostorem 

V současně době se s těmito domy velmi často setkáváme. Jedná se o domy, které mají 

většinou menší počet pater a jsou řešeny tak, že schodišťový prostor jde kolem výtahové 

šachty (u nízkopodlažních se výtah nevyskytuje) a zároveň je možné ve schodišťovém 

prostoru, který je u obvodového pláště, otevřít okno nebo dveře na balkónovou podestu. 

Jednotlivé vstupy do bytových jednotek jsou přímo ze schodišťového prostoru nebo na tento 

prostor navazuje v každém podlaží za dveřmi společná chodba, na kterou jsou bytové 

jednotky napojeny. V těchto „malých“ bytových domech dojde často k zakouření celého 

schodišťového prostoru. Schodišťový prostor se bude odvětrávat vertikální ventilací, pomocí 
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vstupních dveří a oken či dveří v jednotlivých patrech. V případě zakouření společných 

chodeb se zde může využít přetlaková horizontální ventilace. Ventilátor se nasadí před dveře 

do společné chodby a kouř se odvádí přes nejvíce zakouřený byt nebo okna v chodbě. 

Je zřejmé, že pokud se v domě vyskytuje pouze jeden schodišťový prostor, bude 

sloužit jako hlavní zásahová a evakuační cesta. Proto je třeba tyto prostory co nejrychleji 

zbavit zplodin a udržovat je čisté. Schodišťový prostor odvětráme vertikální ventilací a až 

budou prostory čisté, zavře se odváděcí otvor v horní části budovy. Tím docílíme vytvoření 

přetlaku ve schodišti a zabráníme dalšímu vnikání kouře do těchto prostor. 

 

 

Obrázek 16 Požár v bytovém domě s jedním schodišťovým ramenem [8] 
 

Obrázek 16 znázorňuje požár v bytovém domě s jedním schodišťovým prostorem. 

Požár vznikl v bytě v  druhém nadzemním podlaží, kouř se rozšířil z bytu na přilehlou 

chodbu, přes neuzavřené dveře došlo k zakouření celého schodišťového prostoru. Vlivem 

špatně uzavřených dveří ve 3. a 4. podlaží došlo k zakouření i chodeb v těchto podlaží. 

Možný způsob odvětrání: Jako přiváděcí otvor volíme vstupní dveře do schodišťového 

prostoru. Ventilátor je ustaven tak, aby pokrýval celou plochu otvoru. Jako první přistoupíme 

k odvětrání schodišťového prostoru. Dveře do všech podlaží budou zavřené, vytvoří se 

odváděcí otvor v nejvyšším podlaží (okno, světlík). Po vytvoření tohoto otvoru se zapne 
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ventilátor a dojde k odvětrání schodišťového prostoru. Po dokonalém odvětrání se odváděcí 

otvor uzavře a ve schodišťovém prostoru budeme vytvářet přetlak, tím zabráníme dalšímu 

vnikání kouře do schodiště. Přistoupíme k odvětrání jednotlivých pater. Použijeme dílčí 

ventilaci každého podlaží. Začneme od spodního zakouřeného podlaží a postupujeme směrem 

k nejvyššímu. Pro odvětrání chodby v 2. nadzemním podlaží musíme vytvořit v této chodbě 

odváděcí otvor, použijeme okno nebo balkónové dveře. Otevřením dveří ze schodišťového 

prostoru vytvoříme v chodbě přetlak a odvedeme zplodiny z chodby mimo objekt. Uzavřeme 

odvětrávací otvor na chodbě, tím opět zajistíme přetlak, a přistoupíme k odvětrávání bytu. 

Dílčí ventilací odvětráme jednotlivé místnosti v bytové jednotce. Pokud není možné vytvořit 

odváděcí otvor na chodbě, odvětrávání bude probíhat přes požárem zasažený byt, kde 

zajistíme dostatečný odváděcí otvor, vhodné je použít balkónové dveře či místnost s největším 

počtem oken. Po odvětrání chodby se opět přistoupí k dílčí ventilaci místností. Tímto máme 

kompletně zbaveno druhé nadzemní podlaží od kouře a přistoupíme k odvětrání vyšších 

podlaží. Postup bude stejný jako při odvětrávání druhého podlaží. Postupným otevíráním 

dveří ze schodišťového prostoru zbavíme kouře chodby ve 3. a 4. podlaží. 

 

Obrázek 17 Odvětrávání bytového domu s jedním schodišťovým prostorem pomocí 
dalšího ventilátoru [8] 
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Při odvětrávání vyšších podlaží může být použit k horizontálnímu odvětrání chodeb 

další ventilátor. Ten bude ustaven před dveře vedoucí ze schodišťového prostoru na chodbu. 

Bude sloužit k pokrytí tlakový ztrát a docílí k rychlejšímu odvětrávání prostoru. Nevýhodou 

je, že hasiči jsou nuceni přenášet ventilátor do vyšších podlaží, což může být velmi fyzicky 

náročné. 

 

8.4 Bytový dům se dvěma schodišťovými prostory 

Bytové domy se dvěma schodišťovými prostory jsou většinou výškové domy, kde jsou 

dvě schodišťová ramena propojena krátkou chodbou na úrovní každého podlaží a kde jsou 

bytové jednotky umístěny po obvodovém plášti. Výhodou u těchto budov je to, že se můžeme 

rozhodnout, které schodiště budeme volit jako únikovou a zásahovou cestu. Výhodné je 

nasadit prostorovou ventilaci na schodiště, které chceme udržet čisté a které budeme používat 

na evakuaci. Vzduch budeme vhánět do nezasaženého schodiště, ve kterém nebude vytvořen 

odváděcí otvor, dveře do jednotlivých propojovacích chodeb budou zavřené. Tohle může být 

velmi často problém, většinou u starších domů, kdy budou dveře rozbité, nebudou těsnit atd.  

U těchto domů může nastat několik variant odvětrávání. Pokud dojde k požáru a kouř se 

rozšíří do obou schodišť, každé schodiště odvětráme samostatně. Pak přistoupíme 

k odvětrávání jednotlivých spojovacích chodeb a to tak, že v jednom schodišťovém prostoru 

budeme udržovat ventilátory přetlak a v druhém vytvoříme v nejvyšším podlaží odváděcí 

otvor a budeme ho využívat k odvodu zplodin. Dílčí ventilací odvětráme postupně všechny 

zakouřené chodby.   
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Obrázek 18 Ventilace pomocí dvou schodišťových prostor [8] 
 

Na obrázku 18 je znázorněno odvětrávání pomocí dvou schodišťových prostor. Došlo 

k zakouření podlaží uprostřed budovy a jednoho schodišťového prostoru. Postup odvětrávání 

je takový, že ve schodišti, které zplodiny nezasáhly, vytvoříme přetlak. V zakouřeném 

schodišti se v horním patře vytvoří odváděcí otvor a otevřou se dveře ze schodišťového 

prostoru, ve kterém byl vytvořen přetlak. Tento přetlak bude „tlačit“ kouř směrem k druhému 

schodišti, kde bude odváděcím otvorem odcházet mimo budovu. 

 

Výhodou u odvětrávání bytového domu může být rozdělení výškové budovy 

prostorovou ventilací na jednotlivé úseky. Prostorová ventilace bude bránit průniku kouře do 

dalších prostor, tím můžeme v zasažené budově snížit škody způsobené kouřem a teplem. Pro 

tuto prostorovou ventilaci je třeba dodat již k ventilátorům, které zajišťují přetlak na schodišti, 

minimálně dva další ventilátory. Ventilátory pokryjeme vstupní otvory do nezasažených 

podlaží tak, aby vzduchový kužel pokrýval celý dveřní otvor, tím izolujeme chodbu od 

schodiště. Na těchto podlažích se netvoří odváděcí otvory. Na obrázku 19 je vidět použití 

ventilátorů a vytvoření přetlaku nad a pod podlažím, ve kterém požár vznikl. 
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Obrázek 19 Využití prostorové ventilace v bytovém domě [8] 

 

8.5 Požár v suterénních prostorech bytového domu 

Požáry v suterénních prostorech patří vždy problematickým prostorům z hlediska 

odvětrávání, dochází zde k velké kumulaci kouře a tepla. Přirozeným způsobem trvá 

odvětrání těchto prostor dlouhou dobu, proto se s úspěchem používá přetlaková ventilace.  

Špatně odvětratelné jsou především suterénní prostory, ve kterých se nevyskytují 

žádné otvory. Právě takovéto jsou většinou pod výškovými domy. Pokud se k odvětrávání 

nedají použít žádné otvory, odvětrávání může probíhat následovně. Jedním ventilátorem 

tlačíme kouř ze suterénních prostorů na úroveň prvního nadzemního podlaží, kde je druhým 

ventilátorem vytlačován přes vstupní dveře ven do okolního prostoru. 

Přetlakový ventilátor můžeme také použít k tomu, abychom zastavili vystupující kouř 

ze suterénních prostor a aby se nešířil do jednotlivých podlaží. Toto se provádí především 

v době, kdy ještě nebyly vytvořeny odváděcí otvory. Ventilátor se nastaví tak, aby vzduchový 

kužel proudil proti vycházejícímu kouři ze suterénního prostoru, vytvoří se tzv. vzduchový 

špunt. Tím zastavíme kouř na úrovni přízemí a neumožníme mu šíření do horních podlaží. 
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Pozor se musí dávat na to, abychom nevháněli proti šířícímu se kouři příliš velké množství 

vzduchu, množství se musí nastavit pomocí regulace otáček na ventilátoru.  
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9 Vyhodnocení technických prostředků 

Odvětrávání rodinného domu není ve většině případů náročnou činností z hlediska 

potřeby technických prostředků – ventilátorů. Nejedná se o rozlehlé prostory, většinou 

postačuje jeden či dva ventilátory. Hasiči se s vozy a tudíž s vybavením většinou dostanou do 

bezprostřední blízkosti hořícího domu. Není problém s přenášením ventilátorů na delší 

vzdálenosti, ustavení je rychlejší, to zrychluje i požární odvětrávání. Opačná situace může 

nastat u odvětrávání bytových domů. Jedná se o větší prostory, často vysokopodlažní budovy, 

tyto zásahy jsou charakteristické velkým počtem osob, JPO atd. Odvětrávání je složitější, 

často je nutné použít většího počtu ventilátorů, nasazují se jak vně budovy, tak uvnitř. Hasiči 

musí ventilátory přenášet na větší vzdálenosti, často se jedná o desítku pater, a to je vzhledem 

k hmotnostem těchto prostředků velmi fyzicky náročné. 

Pro ventilaci se používají přenosné ventilátory, které jsou poháněny spalovacím 

motorem, elektromotorem nebo vodní turbínou. Ventilátor je konstruován tak, aby utvářel 

usměrněný tok čistého vzduchu. Jedná se o axiální ventilátory, které mají vlastní pohonnou 

jednotku a nosný kovový rám, rotor je umístěný v ochranném krytu, který je důležitý pro 

správný tvar vzduchového kužele vycházejícího z ventilátoru [5]. Ventilátory mohou být 

vybaveny kolečky pro snadnější transport, tímto zvládne přemístění i jedna osoba. Dále 

mohou být vybaveny halogenovým světlem upevněným na rámu ventilátoru. Pokud budeme 

brát v úvahu podmínky u zásahu, z praktického hlediska se mi jeví jako nejvhodnější 

ventilátory se spalovacími motory. Tyto druhy ventilátorů nejsou závislé na zdroji elektřiny, 

můžou se libovolně přemisťovat.  

V současné době se na trhu čím dál více objevují i ventilátory na elektrický pohon. 

Tyhle ventilátory se mi zdají pro použití u zásahu nepraktické. Jsou omezeny především 

délkou kabelu, nehledě na to, že kabely budou při zásahu překážet. Avšak jednu výhodu mají, 

dají se použít v zadýmených prostorech, kde je snížený obsah kyslíku. 

Technické prostředky používané k odvětrávání by měly podle mého názoru splňovat 

určité požadavky. Je to především dostatečné množství dodávaného vzduchu, hmotnost a 

snadná manipulace u zásahu.  

Z techniky používané pro odvětrávání bych chtěl zmínit čtyři následující typy, které 

jsou v současné době v největší míře zastoupeny u HZS ČR. Jedná se o Papin 500, Papin 350, 

Savec 500 a v současné době se u hasičských jednotek objevují ventilátory od firmy Leader – 

Hurricane. Papin 500, Papin 350 a Hurricane jsou přetlakové ventilátory. Savec 500 lze použít 

jak pro podtlakovou, tak pro přetlakovou ventilaci. 



 

 
 

49 

Přetlakový ventilátor PVP 23/GX 100 PAPIN 350 Model 2007 

 

Zařízení určené k odvětrávání přetlakovým způsobem. 

 

Jmenovitý výkon: 8 100 m3/hod. 

Efektivní výkon: 23 500 m3/hod.  

Motor: Honda GX s výkonem při 3600 ot. /min. 2,25 kW/3,0 HP 

Maximální otáčky: 4650 ot. / min. 

Rozměry 

Šířka: 410mm 

Délka: 500 mm 

Výška:  550 mm 

Průměr oběžného kola: 350 mm 

Hmotnost: cca 24 kg 

 

Ventilátor je přizpůsoben pro použití univerzálního hasebního modulu UHAMO 350, 

který umožňuje pomocí ventilátoru vytvářet vodní mlhu nebo střední pěnu. 

 

 

Obrázek 20 Papin 350 [9] 
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Přetlakový ventilátor PVP 56/GX 160 PAPIN 508 Model 2007 

 

Zařízení sloužící k odvětrávání prostor pomocí pozitivní ventilace. Ventilátor je 

chráněn ocelovým rámem, je vybaven výklopnou rukojetí pro snadnější transport, výsuvnými 

stabilními podpěrami pro práci na šikmé ploše, sklopným světlometem ( H1/50 W). 

 

Jmenovitý výkon: 12 600 m3/ hod. 

Efektivní výkon: 56 000 m3/ hod. 

Motor: Honda GX 160 (5,5 HP/ 4,0 kW) 

Rozměry 

Šířka: 600 mm 

Délka: 600 mm 

Výška: 720 mm 

Průměr oběžného kola:  508 mm 

Hmotnost: 43 kg 

 

Ventilátor je přizpůsoben pro použití univerzálního hasebního modulu UHAMO 508, 

který umožňuje pomocí ventilátoru vytvářet vodní mlhu nebo střední pěnu. Ventilátor je též 

konstruován tak, aby byla možnost ustavit dva stejné typy na sebe. 

 

 

 

Obrázek 21 Papin 508 [9] 
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Savec 500S 

 

Zařízení může pracovat jako přetlakový ventilátor, odsávač kouře nebo agregát na 

lehkou pěnu. Je vybaveno sklopným světlometem ( H1/50 W). Jako příslušenství slouží 

k ventilátoru sací a výtlačné hadice z různých materiálů. 

 

Jmenovitý výkon:  17 000 m3/ hod. 

Maximální výkon: 23 000 m3/ hod. 

Rozměry: 

Šířka: 400 mm 

Délka: 1050 mm 

Výška: 680 mm 

Průměr oběžného kola: 500 mm 

Hmotnost:  cca 48 kg 

 

Zařízení je přizpůsobeno pro použití univerzálního hasebního modulu UHAMO, který 

umožňuje pomocí ventilátoru vytvářet vodní mlhu nebo střední pěnu.   

 

 

 

Obrázek 22 Savec 500 [9] 
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Hurricane MT 236 

Tento druh ventilátoru je na trh dodáván firmou Leader. Slouží jako přetlakový 

ventilátor. K ventilátorům může být připojeno příslušenství jako vrapové rukávce, vodní 

mlžící zařízení, hadice pro odvod spalin motoru aj. 

Jmenovitý výkon:   12 000 m3/ hod. 

Dodatečné množství:    24 000 m3/ hod. 

Celkový výkon:   36 000 m3/ hod. 

Motor: čtyřdobý Briggs & Stratton, výkon 4 kW 

Vrtule: 400 mm, 10 listů 

Rozměry 

Délka: 480 mm 

Šířka: 560 mm 

Výška: 530 mm 

Hmotnost:        37,5 kg 
 
 

 

Obrázek 23 Hurricane MT 236 [9] 
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Závěr 

Diplomová práce se věnuje problematice odvětrávání zakouřených prostor v rodinných 

domech a bytech při požáru. Cílem bylo formulovat variantní řešení odvětrávání s ohledem na 

provedení stavby, místo požáru, klimatické podmínky a technické vybavení zasahujících JPO. 

V první části diplomové práce jsem charakterizoval rodinné a bytové domy z hlediska 

stavebního provedení, rizika vzniku požáru a možného šíření kouře po objektu. Následuje 

zpracování a vyhodnocení statistiky požárů v rodinných domech a bytech. V dalších částech 

popisuji přirozené a nucené odvětrávání rodinných a jednotlivých bytových domů s ohledem 

na různé typy těchto objektů, na místo vzniku požáru a ostatní podmínky při zásahu JPO. 

Jako nejúčinnější pro odvětrání rodinných a bytových domů jsem z jednotlivých druhů 

ventilace vyhodnotil přirozené větrání a přetlakovou ventilaci. Přirozené větrání se používá ve 

velké míře u bytových domů, kde se využívá komínového efektu. Přetlaková ventilace se díky 

své vysoké efektivnosti stala metodou odvětrávání použitelnou u většiny zásahů, kde je 

potřeba zbavit prostory nežádoucích zplodin. 

Z přehledu jednotlivých způsobů odvětrání rodinných domů, bytových domů a bytů, 

jež jsou uváděny v práci, jsem stanovil posloupnost jednotlivých prostorů podle složitosti 

odvětrávání. Jako nejjednodušší prostor pro odvětrávání jsem zvolil byt (omezení kouře pouze 

v bytě, nedošlo k rozšíření kouře mimo bytovou jednotku). Odvětrání bytu není pro zasahující 

hasiče „složitou“ záležitostí, prostory se odvětrají pomocí dílčí ventilace. 

Po odvětrávání bytu jsem zařadil odvětrání rodinného domu. V práci je porovnání 

jednotlivých typů rodinných domů a je navrženo vhodné odvětrávání. Z jednotlivých typů 

rodinných domů je pro odvětrání nejvhodnější izolovaný rodinný dům. Mezi problémové typy 

patří rodinné domy v tzv. dvojnásobné řadě. Pro velké množství a rozmanitost rodinných 

domů nebylo možné porovnat odvětrávání u všech typů domů, byly vybrány jen ty nejčastěji 

používané. 

Jako nejsložitější prostory pro odvětrání jsem vyhodnotil bytové domy. Jak uvádí 

statistika (obrázek 2), požáry se v těchto domech vyskytují častěji než u domů rodinných, je to 

dáno především množstvím bytových jednotek. Často se jedná o výškové budovy s dlouhými 

chodbami a pro odvětrání je velmi často nutné zapojit kombinaci ventilátorů. V neposlední 

řadě jsou zásahy u těchto budov fyzicky náročné. 

Diplomová práce ukazuje nejoptimálnější teoretické možnosti odvětrávání 

jednotlivých objektů. Při reálném zásahu však mohou nastat neočekávané zvláštnosti a je na 
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veliteli zásahu, aby s ohledem na svoje zkušenosti a teoretické znalosti zvolil nejúčinnější 

a nejvhodnější variantu odvětrání.  

Vzhledem k podrobnému zpracování problematiky odvětrávání v minulosti bylo 

obtížné přinést nové metody či postupy odvětrávání, spíše jsem navrhl nejúčinnější postup 

s ohledem na situaci u zásahu. 
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Příloha 1 
 
Nebezpečí spojené se zakouřeným prostředím v domě a bytě 
 

Při požáru působí jak na zasahující hasiče, tak na postižené občany především tato 

nebezpečí spojená se zakouřeným prostředím při požáru: 

 snížený obsah kyslíku 

 zvýšená teplota prostředí 

 toxicita a výbušnost vznikajících plynů a par 

  

Snížený obsah kyslíku 

Lidský organismus potřebuje pro svou správnou funkci kyslík, který si bere 

z atmosférického vzduchu. Vzduch je směs několika plynů (dusík 78 %, kyslík 21 %, ve 

větším množství ještě argon a oxid uhličitý, ostatní plyny jsou v zanedbatelném množství). 

Nejvýznamnější složkou vzduchu je kyslík, který umožňuje správný chod celého těla. Zdravý 

jedinec vdechuje v klidu 6 – 9 l kyslíku za minutu, při vyšší fyzické činnosti kolem 30 l, při 

vysoké fyzické námaze asi 50 l za minutu. 

Je třeba si uvědomit, že normální obsah kyslíku v ovzduší je 21 %, ale již při 

koncentraci pod 18 % pociťuje lidský organismus nedostatek kyslíku. Účinky sníženého 

procenta kyslíku v okolní atmosféře na lidský organismus jsou shrnuty v tabulce č. 1. Se 

sníženou koncentrací kyslíku se můžeme setkat nejen při požárech v uzavřených místnostech 

bytů a sklepů, ale i v podzemních prostorách nezasažených požárem nebo tam, kde se 

k uhašení požáru používal dusík, CO2. 
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Obr. 1Vliv snížené koncentrace kyslíku na lidský organismus 
 

 Zvýšená teplota prostředí 

Mezi velká rizika osob pohybujících se v prostředí o vysoké teplotě je poškození 

dýchacích cest. Poškození je ještě výraznější, pokud je vzduch nasycen vodní parou. Již 

vzduch o teplotě 50 °C může vést k poškození organismu, a to především snížením krevního 

tlaku, selháním oběhového systému a možnosti vzniku edému plic, který může skončit i smrtí 

postiženého. 

 Toxicita vznikajících plynů a par 

U většiny požárů vzniká velké množství jedovatých plynů a par a zásah na takovémto 

místě vede k vystavení organismu účinkům různých dráždivých a toxických látek. Při požáru 

v domě nebo bytě obvykle hoří směs hořlavých látek, v domácnostech jsou to především 

materiály jako dřevo a plast.  

V následujících odstavcích jsou uvedeny nejčastější toxické plyny, se kterými se 

můžeme potkat u požáru. 

 Oxid uhelnatý – CO 

  Oxid uhelnatý patří mezi nejnebezpečnější plyny vznikající při požáru – nejvíce otrav 

je způsobeno právě tímto plynem. Z chemického hlediska se jedná o bezbarvý plyn bez 

zápachu, lehčí než vzduch. Vzniká při nedokonalém hoření a ukazatelem na vznik velkého 

množství oxidu uhelnatého na místě hoření je stoupající hustý tmavý kouř. Hlavní nebezpečí 

tohoto plynu nespočívá v přímém působení na organismus, ale v jeho schopnosti vázat se na 
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červené barvivo – hemoglobin, které je obsaženo v krvi a slouží k rozvodu kyslíku po těle. 

Pokud dojde k inhalaci oxidu, krevní barvivo na sebe naváže místo kyslíku právě oxid 

uhelnatý, ten se váže 200x snadněji než kyslík, za vzniku karboxyhemoglobinu (na místo 

oxyhemoglobinu). Tato situace vede k nedostatečnému zásobování těla kyslíkem. Nebezpečná 

koncentrace oxidu uhelnatého ve vzduchu nastává již při 0,05 %. Při koncentraci 1 % již 

může dojít k bezvědomí nebo smrti člověka bez jakýchkoliv předchozích příznaků.  

Dalším významným nebezpečí tohoto plynu je jeho výbušnost. S mezí výbušnosti od 

12,5 – 75 % a s teplotou samovznícení kolem 600 °C patří k nejnebezpečnějším plynům, se 

kterými se hasiči mohou setkat. Je také nejvíce zastoupenou složkou při backdraftu 

(explozivní hoření způsobené přivedením kyslíku do uzavřeného prostoru, ve kterém došlo 

k přerušení hoření právě vlivem nedostatku kyslíku). 

 
Obr. 2 Vliv oxidu uhelnatého na lidský organismus  

 

Oxid uhličitý – CO2 

Oxid uhličitý je nehořlavý plyn bez barvy a zápachu, těžší než vzduch. Při dokonalém 

hoření patří k jednomu z konečných produktů hoření látek bohatých na uhlík. Vzduch 

normálně obsahuje kolem 0,03 % CO2. Při této koncentraci je CO2 jako produkt látkové 

výměny odstraňován z plic člověka dýcháním. Při asi 5 % koncentraci CO2 ve vzduchu 

dochází ke zrychlenému dýchání doprovázenému bolestmi hlavy, závratěmi, pocením 

a rozrušením. Mezi 10 až 12 % CO2 ve vzduchu může dojít během několika minut ke smrti 

postiženého následkem ochrnutí dýchacího centra mozku. Nebezpečí CO2 spočívá i v tom, že 

na jeho zvýšenou koncentraci tělo reaguje zrychlením dýchání, čímž se ovšem do organismu 

dostává i větší množství ostatních produktů hoření. 
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Obr. 3 Vliv oxidu uhli čitého na lidský organismus 

 

Chlorovodík  - HCl 

Chlorovodík je bezbarvý plyn, se silnými dráždivými účinky, těžší než vzduch. 

Vyvolává otok horních dýchacích cest – může vést až k zástavě dechu a následné smrti. Mezi 

další nebezpečné vlastnosti chlorovodíku patří jeho rozpustnost ve vodě. Pokud dojde 

k rozpuštění chlorovodíku např. v kapičkách vodní páry, může vzniknout silná kyselina 

chlorovodíková, která má silné korozívní účinky. Chlorovodík je produktem hoření látek, 

které v sobě obsahují chlór. Toto nebezpečí vzniká především při hoření PVC, podlahových 

krytin, plastových hraček atd.  

 

Obr. 4 Vliv chlorovodíku na lidský organismus  
 

Oxidy dusíku – NO2 a NO 

Mezi oxidy dusíku, které vznikají při požáru, patří především oxid dusičitý a oxid 

dusnatý. Tyto plyny patří mezi toxické a nebezpečné sloučeniny. Oxid dusnatý patří mezi 
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reaktivní plyny, při styku s kyslíkem nebo vzdušnou vlhkostí reaguje na oxid dusičitý, takže 

při požáru se hasiči převážně setkávají právě s oxidem dusičitým.  

Oxid dusičitý je červenohnědý plyn těžší než vzduch. Mezi jeho negativní účinky na 

organismus patří především dráždivé působení na dýchací cesty, silně dráždí plíce. 

Organismus na něj reaguje kašlem, edémem plic a smrtí udušením. Další nebezpečnou 

vlastností je tzv. latentní doba účinků, tzn., že při nadýchání se projeví pouze mírné příznaky, 

otrava se projeví se zpožděním. Oxidy dusíku jsou rozpustné ve vodě, takže při nadýchání 

reagují v lidském organismu a vznikají nitráty a nitridy, které napadají krevní částice, co 

způsobuje kolaps organismu. Příznakem je rozšíření cév, bolest hlavy.  

S těmito plyny se můžeme setkat především při požárech v zemědělských zařízeních, 

kdy vzniká při skladování zemědělských produktů, a například při hoření v kancelářích, kde 

hoří plastické hmoty a vybavení.  

 

 Kyanovodík – HCN 

Charakteristická vlastnost kyanovodíku je jeho charakteristická vůně po mandlích. Je 

to bezbarvý plyn, lehčí než vzduch. Na organismus působí dusivě, může být absorbován kůží, 

vstřebávání je tím rychlejší, čím je kůže teplejší a vlhči. V lidském těle dochází k výměně 

kyslíku a oxidu uhličitého a tohle je při nadýchání kyanovodíku blokováno. Tělo reaguje na 

kyanovodík zvýšenou srdeční frekvencí. Vzniká hořením přírodních materiálů, které obsahují 

dusík (vlna, hedvábí). Dále se uvolňuje při hoření umělých hmot, jako jsou polyamidy, 

polyuretany, molitany. S kyanovodíkem musí hasiči počítat především při požárech obchodů 

s oděvy, při bytových požárech a také při požárech automobilů. 

 

 Obr. 5 Vliv kyanovodíku na lidský organismus  
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Fosgen – COCl2 

Fosgen je plyn s nepříjemným zápachem po zatuchlém seně. Je bezbarvý, bez chuti a 

je vysoce toxický. Mezi jeho nebezpečné vlastnosti patří jeho dráždivý účinek na dýchací 

cesty, při malých koncentracích dochází ke dráždění očních sliznic a nucení ke kašli. 

Nebezpečná je i doba latence, kdy se plný účinek projeví až po několika hodinách. Jeho přímé 

působení na organismus spočívá v jeho schopnosti reagovat s vodou, a protože plíce jsou 

vlhké, při nadýchání plynu se v plících vytvoří žíravá kyselina chlorovodíková.  

 
Obrázky byly použity z literatury: 
 

ORLÍKOVÁ, K.: Rizika toxického působení zplodin hoření. MV – ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR, Příloha časopisu 150 – Hoří č. 10/98 
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Příloha 2 
 
Zkouška přetlakového odvětrávání 
 

Zkouška byla provedena v Ostravě jednotkami Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje. 

 Pro účely zkoušky byl vybrán již nepoužívaný bytový dům. Hlavní vchod směřoval 

přímo na schodiště. Ze schodiště vedla v každém patře chodba se vchody do jednotlivých 

obytných prostor (viz schéma). 

 

Obr. 1 Půdorys 3. NP 
 
 

Ke zkoušce byly použity čtyři ventilátory (Savec 500, 2 x Papin 500, Papin 350). U 

vchodu do budovy (dvoukřídlé dveře) byly instalovány v sériovém ustavení dva ventilátory, 

blíže ke dveřím byl Savec 500, všechen dodávaný vzduch z tohoto ventilátoru proudil do 

budovy, jako druhý byl Papin 500, který byl ustaven tak, aby jeho vzduchový kužel pokrýval 

celé vstupní dveře. V přízemí byl instalován další Papin 500, který tlačil vzduch do 

schodišťového prostoru. Poslední ventilátor, Papin 350, byl ustaven ve třetím podlaží směrem 

ze schodišťového prostoru do přilehlé chodby. Jako odváděcí otvory byly použity čtyři 

vyklápěcí okna o rozměrech 0,9 * 1,5 m.  

Ve 3. NP byly iniciovány tři cvičné vojenské dýmovnice. 

Průběh zkoušky: 

  
Iniciace dýmovnic:     9:52 
 
Kompletní zadýmení 3. NP:    9:54 
 
Otevření vyklápěcích oken:    9:55 
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Start ventilátorů:     9:55 
 
Viditelné zředění kouře z pohledu z venku:  9:59 
 
Odvětráno z pohledu z venku:   10:02 
 
Kompletní odvětrání vnitřních prostor:  10:10 
 

Odvětráním se podařilo dosáhnout prostředí postačujícího k bezpečné evakuaci osob a 

pohybu zasahujících hasičů. 

 

 
 


