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Anotace 

TÁBORSKÝ, E. Podtlaková ventilace a její užití při zásahu 

Diplomová práce, Ostrava: VŠB - TU Ostrava, FBI, 2008. 53 s.  

Klíčová slova: požár, větrání, kouř, nucená ventilace 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou nucené ventilace v podmínkách požární represe. 

Jejím úkolem je seznámit hasiče s možnosti použití jednotlivých typů ventilace, hlavně však 

nucené podtlakové ventilace při zdolávání mimořádných událostí. Práce si klade za cíl 

poukázat na přednosti a nedostatky podtlakové ventilace a navrhnout hlavní zásady použití 

této ventilace. V úvodu práce jsou shrnuty základní poznatky o vzniku, složení a toxicitě  

kouře. Následuje zpracování a vyhodnocení  statistiky použití ventilace u zásahu jednotkami 

požární ochrany. V dalších částech se práce věnuje obecným principům a taktice nasazení 

podtlakové ventilace. V závěru práce jsou pospány praktické zkoušky s podtlakovou ventilaci 

objektu. 

  

 

Annotation: 

TÁBORSKY, E. Negative Pressure Ventilation and Its Utilisation on Intervention 

Diploma thesis, Ostrava: VŠB - TU Ostrava, FBI, 2008. 53 p. 

Key words: fire, ventilation, smoke, forced ventilation 

 

The diploma thesis is concerned with negative pressure ventilation problematics in the fire 

repression conditions. Its goal is to introduce the possibilities of various ventilation types to 

firemen, mainly the negative pressure ventilation in emergency incident negotiation. The 

work aims to show point out the positives and negatives of negative pressure ventilation and 

to suggest main theses of  using this ventilation. In the start of the thesis are resumed basic 

findings about begining, structure and toxicity of smoke. Follows the elaboration and 

evaluation of statistics of used ventilation by fire units intervention. In other parts I consider 

to common principles and tactics of setting in the negative pressure ventilation. At the end of 

the work are described practical tests of using the negative pressure ventilation in building. 
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1. Úvod 
 

V poslední době je větrání budov věnována velká pozornost. Tuto pozornost si zaslouží 

nejen problematika požární bezpečnosti staveb, ale i požární represe. V posledním desetiletí 

došlo u jednotek požární ochrany k velkému posunu v názoru na odvětrávání budov při 

zdolávání mimořádných události. V nedávné době se k nucenému odvětrání budov 

přistupovalo výjimečně a to především z nedostatku vhodných technických prostředků. 

K odvětrání budov se používala výhradně přirozená ventilace. Následně došlo k dovybavení 

jednotek požární ochrany odsávači kouře a hasiči se začali učit používat nucenou ventilaci a 

to hlavně podtlakovou. V posledním desetiletí zaznamenáváme velký ústup od podtlakové 

ventilace k přetlakové ventilaci.   

Používání nucené ventilace klade na hasiče zvýšené nároky teoretické i praktické. Je 

nutné mít základní teoretické znalosti  větrání budov, které následně musí dobře použít 

v praxi. Taky je velice nutná dobrá znalost obsluhy ventilátoru. 

V této práci si kladu za cíl seznámit hasiče se základními teoretickými znalostmi, které 

jsou nutné ke správnému odvětrání budov při nasazení nucené podtlakové ventilace. Práce je 

rozdělena do několika částí. V první a druhé části se zabývám kouřem a jeho vlastnostmi a 

popisuji zplodiny hoření a jejich toxicitu. V následující části popisuji pohyb kouře v prostoru, 

rozdělení pásem požáru a faktory ovlivňující pohyb kouře v prostoru. Na tuto část navazuje 

část věnovaná nebezpečným jevům při požárech v objektech z hlediska nasazení ventilace v 

těchto objektech. V další části se věnuji základním principům ventilace objektu a její 

rozdělení.  

Nedílnou součástí práce je i podrobný rozbor statistiky nasazení nucené ventilace od 

roku 2002 do roku 2008. 

V sedmé části popisuji nejběžnější technické prostředky, které se používají pro 

podtlakovou ventilaci. Další dvě části jsem věnoval taktice nasazení podtlakové ventilace, 

správným postupům a rizikům při provádění této ventilace, bezpečnostním pravidlům. 

Podrobně zde popisuji nejčastější způsoby nasazení podtlakové ventilace. 

V poslední části popisuji praktické zkoušky provedené s odsávači kouře. Jsou zde 

srovnány praktické výsledky zkoušek s teoretickými znalostmi nasazení nucené podtlakové 

ventilace prostoru. 
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2. Literární rešerše 
 

Rešerše byla vypracována na základě potřeby získání informací pro vypracování této 

diplomové práce a to především se zaměřením na problematiku nucené ventilace v objektech. 

 

ŠENOVSKÝ M., PROKOP P., BEBČÁK P. Větrání objektů, SPBI Ostrava 1998, 220 s., 

ISBN 80-86000-23-7 

Kniha je rozdělena do tří částí. První část se zabývá teorii větrání a jsou zde popsány základní 

procesy při výměně plynů v objektu. Druhá část je věnována požární bezpečnosti staveb 

z hlediska větrání a třetí část je věnována požární represi 

 

KOLEKTIV AUTORÚ, Koncepty odborné přípravy II.,Generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru, Praha 2008 

Kniha je rozdělena do několika částí, které jsou věnovány jednotlivým typovým činnostem,  

které jsou prováděny u HZS 

 

HRADIL T., Přetlaková ventilace. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, 1998. 

Diplomová práce se věnuje popisům základním druhům ventilace a to především s ohledem 

na použití přetlakové ventilace. V diplomové práci jsou navrženy základní taktické postupy 

pro nasazení přetlakové ventilace objektů. 

 

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. 

 

 

Všechna výše uvedená literatura [3],[8],[12],[14] se zabývá teorií nuceného odvětrání 

prostoru. Jsou zde shrnuty základní procesy při výměně plynů v objektech. Praktické nasazení 

přetlakové ventilace je popsáno v diplomové práci HRADIL T., Přetlaková ventilace. V třetí 

části publikace ŠENOVSKÝ M., PROKOP P., BEBČÁK P. Větrání objektů a v publikaci 

GOODSON, C., SNEED, M., ADAMS, B.: Fire service ventilation  je částečně popsáno i 

praktické nasazení podtlakové ventilace. 
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3. Kouř  

 

3.1. Základy hoření 

 

Hoření je chemická reakce, která je doprovázená vyzařováním světla a uvolňováním 

tepla. Aby došlo k hoření je potřeba, aby byly splněny určité podmínky. Především je nutná 

přítomnost: -     hořlavé látky 

- oxidačního prostředku 

- tepla 

Hořlavá látka a oxidační prostředek tvoří tzv. hořlavý soubor. Pokud je hořlavá látka 

vystavena účinkům tepla, začnou v ní probíhat fyzikální a chemické reakce a pokud je 

přítomen i oxidační prostředek, může za určitých podmínek dojít k tepelnému hoření. Hoření 

může nastat: -   v homogenní fázi 

  -    na rozhraní fázi 

Nejčastější případ hoření je, když hořlavá látka i oxidační prostředek jsou plyny. 

Hořlavý soubor musí mít určité složení, aby došlo k hoření a dále je nutné dodat hořlavému 

souboru potřebné množství energie pro zahájení hoření – zapálení. Nejčastějším zdrojem 

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

podobně. Jak bude proces hoření pokračovat dále po jeho zapálení, je závislé na konkrétních 

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

jdoucích a  vzájemně se ovlivňujících fází [1]:  

                   -    iniciace – zapálení hořlavého materiálu 

- propagace – plamenné nebo bezplamenné hoření 

- terminace – dohořívání hořlavých hmot 

 

                           

3.2. Vznik kouře 

 

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

disperzní směs plynných zplodin požáru, nestálých tuhých částic o velikosti 10-5 až 10-7 cm, 

zkondenzovaných látek a velkého množství vzduchu [2]. V kouři jsou zastoupeny  látky ve 

třech skupenstvích: 
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• plynném – podíl plynných složek kouře je závislý na teplotě kouře. Plynná 

složka kouře je tvořena plyny obsaženými ve vzduchu (O2, N2 apod.), a 

produkty rozkladu  oxidovanými i neoxidovanými (CO, CO2, HCl, H2O, atd.). 

• kapalném – některé plynné složky kouře snadno kondenzují. Čím je teplota 

kouře vyšší, tím je podíl kapalné složky kouře menší. Pokud teplota kouře 

klesne pod teplotu rosného bodu přítomných par, dochází ke kondenzaci par. 

Kondenzační centra vznikají nejsnadněji na tuhých částicích kouře. 

• tuhém – tuhé částice, které jsou obsaženy v kouři můžeme rozdělit do dvou 

skupin. V první skupině jsou obsaženy částice, které se do kouře dostaly 

působením vzestupných termických proudů. Do druhé skupiny zařazujeme 

látky, které nazýváme saze. Saze jsou výsledným produktem karbonizace 

hořlavých plynů a par [2]. Na obsahu tuhých částic v kouři je závislá optická 

hustota kouře. 

Vznik kouře při hoření má za následek snížení obsahu kyslíku v prostoru 

                      

 

3.3. Vlastnosti kouře     

  

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

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

na složení hořících látek. Kouř taky může díky své teplotě a agresivitě poškodit materiály, 

konstrukce, vybavení objektu, které nebyly zasaženy ohněm. 

 

 

3.3.1. Stárnutí kouře 

 

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

10-5 až 10-7 cm, které jsou tak malé, že jejich pohyb není ovlivňován gravitačním zákonem a 

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

vznosu. Postupem času dochází se srážení částic do větších shluků, na něž už gravitační zákon 

působí. Dochází k sedání kouře. Se zvětšující se vzdálenosti od místa hoření, také dochází 

k postupnému zániku vzestupných termických proudů, které udržují hmotnější částice ve 

vznosu. Pod pojmem stárnutí kouře si tedy můžeme představit postupné sedání kouře k zemi. 
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Při ochlazování kouře také dochází k větší kondenzaci. Zkondenzovaná kapalná fáze je 

schopna jímat a rozpouštět některé plynné látky obsažené v kouři (HCl,  NH2, HCN atd.), 

přičemž můžou vznikat např. vodní roztoky, které mají korozívní účinky [3]. 

 

 

3.3.2. Rizikové faktory kouře 

 

Ze statistik vyplývá, že následky  na zdraví, způsobené kouřem, jsou mnohem 

závažnější, než následky přímých účinků hoření. V důsledku udušení kouřem umírá většina 

obětí požáru. Mezi hlavní rizikové faktory kouře patří: 

• toxicita kouře 

• snížení viditelnosti 

• korozivita kouře 

• transport značného množství tepla 

• při nedokonalém hoření může dojít ke vzniku výbušné koncentrace, může dojít 

k jevu Flashover nebo Backdraft 

 

 

3.3.3. Toxicita kouře  

 

Pro stanovení toxicity kouře se používají vhodné analytické metody, které umožňují 

stanovit složení kouře. Dále je možné sledovat toxicitu kouře i na živých organizmech. 

Kombinací obou metod získáme komplexní výsledky. Pro přístrojovou analýzu kouře lze 

zvolit  mezi: 

- jednoúčelovými analyzátory pro jednotlivé toxické složky 

- komplexní analýzou plynných kouřových zplodin 

 

 

3.3.4. Optická hustota kouře 

 

Metody pro stanovení optické hustoty kouře můžeme rozdělit na: 

- statická, akumulační metoda 

- dynamická metoda 
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U statické metody se kouř akumuluje v komoře, kde je přítomen optický systém skládající se 

ze zdroje světla a světlocitlivého čidla, které zachycuje paprsek dopadající ze zdroje světla. 

Pro stanovení optické hustoty kouře se nejčastěji používají testy dle: 

                  -     ČSN 64 01 50 – Stanovení optické hustoty kouře  

                  -     ČSN EN ISO 5659-2 – Jednokomorový test 

                  -     ISO 5924 – Dvoukomorový test 

 

 

3.3.5. Korozivita kouře 

 

V kouři se vyskytují různé kyselé plyny, které se rozpouštějí ve vodě a vytvářejí tak 

slabé kyseliny ve formě mlhy, které se usazují na povrchu konstrukcí na požářišti. Mlha vniká 

do trhlin konstrukcí, do elektrických přístrojů, kde následně způsobuje velké škody. Velké 

škody může způsobit na železobetonových konstrukcích, kde vnikne do trhlin a následně 

poruší železnou výplň. Korozívní působení kouře popisuje norma ISO 11 907. Norma 

popisuje jednu statickou a dvě dynamické metody pro stanovení korozívních účinků kouře. 
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4. Zplodiny požáru a jejich toxicita 

 

Při požárech vzniká velké množství jedovatých plynů a par. Jedná se především o oxidy 

– přímé produkty spalování, nebo látky, které jsou produktem tepelného rozkladu hořlavého 

materiálu – pyrolýzy. Tyto látky mají mnoho negativních vlastností, které byly popsány 

v předešlé kapitole. Mezi nejnebezpečnější vlastnosti zplodin požáru pro zasahující hasiče, ale 

i pro další osoby, patří silná toxicita těchto zplodin. 

Účinky toxických látek obsažených v kouři můžeme rozdělit do dvou skupin: 

• akutní toxicita – akutní toxicitou jsou postiženy především osoby zasažené 

požárem, které nemají na rozdíl od zasahujících hasičů chráněny dýchací cesty, 

ale i mezi nimi se najdou tzv. „hrdinové“. Bohužel některé látky se vstřebávají 

i kůží. Například oxid siřičitý reaguje s vlhkostí lidské pokožky a vznikne 

kyselina sírová. Postižená místa následně zarudnou. 

• chronická toxicita - tomuto druhu toxicity jsou vystaveni především hasiči, 

kteří jsou skoro denně vystaveni malým požárům, kde zasahují bez dýchacích 

přístrojů s vědomím, že jim to nemůže nijak uškodit. Častý nešvar u hasičů je i 

to, že dokud je místo požáru odvětráno do takové míry, že tam jde vidět, tak 

likvidační práce probíhají bez použití dýchací techniky s odůvodněním, že jim 

dýchací přístroj překáží. Tady je však věcí velitele zásahu aby rázně zakročil a 

chránil zdraví zasahujících hasičů. Spousta hasičů si neuvědomuje, že některé 

toxické látky mají opožděný účinek a to až 72 hodin a jiné látky mají 

karcinogenní účinek. 

 

 Při požárech nejčastěji hoří materiály jako je dřevo, textil, PVC, pryž, vlna. 

V následujících řádcích jsou uvedeny hořlavé materiály a jsou u nich uvedeny látky, které se 

uvolňují při hoření daného hořlavého materiálu [4]. 

Dřevo – CO2, CO, formaldehyd, organické sloučeniny 

Textil – CO2, CO, nitrózní plyny 

Vlna – HCN, CO 

PVC (polyvinylchlorid) – HCl, CO2, CO, Cl2, fosgen COCl2 

Pryž – CO2, CO, SO2, velké množství sazí 

Elektrické kabely – HCl, CO2, CO 

PE (polyethylen) – CO, CO2, aldehydy 
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PP (polypropylen) – CO, CO2, aldehydy 

 

Schématicky můžeme zplodiny hoření rozdělit podle následujícího obrázku 1. 

Obrázek 1 Schematické rozdělení zplodin hoření [5] 
 

Většina uvedených látek je za normálních okolností těžší než vzduch a drží se při zemi. 

V podmínkách požáru, kde je vysoká teplota, plyny zvětšují svůj objem a snižují hustotu. 

Proto se tyto plyny mohou vyskytovat v celém prostoru nebo se budou držet u stropu. Pro 

zasahující hasiče, kteří jsou vybaveni dýchacími přístroji to nepředstavuje žádný problém, ale 

lidi v zasaženém objektu se při požáru většinou nadýchají zplodin hoření a jejich míra 

ohrožení je závilá na koncentraci látek v ovzduší a na délce pobytu v takto zamořeném 

prostředí – expozici. V následujících řádcích jsou uvedeny charakteristiky nejběžnějších 

škodlivých látek uvolňujících se při hoření. 

 

 

 

 

 

 

dokonalé hoření 

oxidy, uhličitany, 
fosforečnany, 
sírany aj. soli 

kovů popel 

nedokonalé 
hoření 

částečně 
degradovaný 

materiál 

dokonalé hoření oxid fosforečný, 
částečky popela 

pevné 

kouř 
nedokonalé 

hoření 

saze, nespálené 
částice hořící 

látky 
dokonalé hoření vodní pára 

kapalné páry, mlhy nedokonalé 
hoření 

uhlovodíky, 
alkoholy,aldehydy

, ketony, 
karboxilové 

kyseliny 

dokonalé hoření 

oxid uhličitý, 
dusík, oxid siřičitý, 

halogenvodíky, 
nitrózní plyny 

zplodiny 

plynné dým, kouř 

nedokonalé 
hoření 

oxid uhelnaty, 
kyanovodík, 
uhlovodíky 



 

 9 
 

4.1. Oxid uhelnatý CO 

 

Jedná se o za normálních okolností o bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, je lehčí než 

vzduch (molekulová hmotnost 28). Patří mezi nejnebezpečnější plyny a převážná část úmrtí 

při požárech je zapříčiněna tímto plynem. Váže se na červené krevní barvivo a tvoří s ním 

karbonylhemoglobin, který je 200 krát stálejší než oxyhemoglobín a proto má dusivý účinek. 

Významným nebezpečím tohoto plynu je rovněž jeho výbušnost. Jeho meze výbušnosti jsou 

12,5 – 75 % a teplota samovznícení je 600 oC. Uvolňuje se při nedokonalém  hoření  všech 

uhlíkatých látek. 

První pomoc při otravě je vynést postiženého z místa výskytu CO, poskytnout mu umělé  

dýchání, inhalace kyslíku. 

NPK-Pp – 30 mg.m3          

NPK-Pm – 150 mg.m3          

Přepočítávací faktor: 1mg.m-3  = 0,873 ppm 

 

 

4.2. Oxid uhličitý CO2 

 

Jedná se o bezbarvý plyn, nakyslé chuti, těžší než vzduch (molekulová hmotnost 44). 

V nižších koncentracích povzbuzuje dýchání (do 5%), při vyšší koncentrací parciální tlak CO2 

v plicích je větší než jeho tlak v krvi, a proto nemůže docházet k jeho uvolňovaní z krve, 

ochromí se dýchací centra, dochází k zadušení. Nebezpečí CO2 spočívá v tom, že na jeho 

zvýšenou koncentraci v těle reaguje organismus zrychleným dýcháním, což má za následek, 

že se do organizmu dostane více tohoto plynu. Uvolňuje se při dokonalém hoření všech 

uhlíkatých látek. 

Poskytnutí první pomoci je stejné jako u oxidu uhelnatého. 

NPK-Pp – 9 mg.m3          

NPK-Pm – 45 mg.m3          

Přepočítávací faktor: 1mg.m-3  = 0,556 ppm 
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4.3. Oxid siřičitý SO2 

 

Jedná se o bezbarvý plyn, ostřejšího a štiplavého zápachu, těžší než vzduch (molekulová 

hmotnost 64). Dráždí dýchací cesty a spojivky, ničí zelené rostliny. Vzniká při hoření síry, 

sirouhlíku CS2, sirovodíku H2S, vulkanizovaného kaučuku. 

Při první pomoci se doporučuje postiženého vynést na čerstvý vzduch, při umělém 

dýchání použít dýchací přístroj, při dráždivém kašli se doporučuje podat kodein, inhalace 

roztoku hydrogenuhličitanu sodného -  Na HCO3. 

 

NPK-Pp – 10 mg.m3          

NPK-Pm – 20 mg.m3               

Přepočítávací faktor: 1mg.m-3 = 0,382 ppm 

 

 

4.4. Nitrózní plyny NOX 

 

Jedná se o plyn oxid dusnatý  NO a oxid dusičitý NO2. Oxid dusnatý je reaktivní plyn, 

který při styku s kyslíkem nebo vzdušnou vlhkostí reaguje na oxid dusičitý. Je to plyn žluto až 

červenohnědé barvy, štiplavého zápachu, těžší než vzduch (molekulová hmotnost 30 a 46). 

Nebezpečím u tohoto plynu je latence, bezprostředně po expozici se projeví pouze mírné 

příznaky a až po několika hodinách se projeví vlastní otrava. Organizmus na tento plyn 

reaguje kašlem, edémem plic a následným udušením. Oxidy dusíku jsou rovněž rozpustné ve 

vodě, takže reagují v lidském organizmu na nitridy a nitraty. Tyto prvky následně napadají 

krevní částice a způsobují celkový kolaps organizmu. Uvolňují se při hoření nitrolátek nebo 

tepelném rozkladu kyseliny dusičné a dusičnanu, jsou obsaženy v odstřelových plynech při 

trhacích pracích. 

Při první pomoci se doporučuje postiženého vynést na čerstvý vzduch, inhalace roztoku 

hydrogenuhličitanu sodného -  Na HCO3. 

NPK-Pp – 10 mg.m3          

NPK-Pm – 20 mg.m3          

Přepočítávací faktor: 1mg.m-3 = 0,532 ppm 
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4.5. Chlorovodík HCl 

 

Jedná se o bezbarvý plyn s dráždivými účinky, je rozpustný ve vodě a je těžší než 

vzduch (molekulová hmotnost 36). Vlhký chlorovodík má velké korozivní účinky a může 

způsobit i značné následné škody. Uvolňuje se při tepelném rozkladu polvinylchloridu. 

NPK-Pp – 5 mg.m3          

NPK-Pm – 10 mg.m3          

Přepočítávací faktor: 1mg.m-3 = 0,679 ppm 

 

 

4.6. Kyanovodík 

 

Jedná se o bezbarvý plyn s hořkomandlovým zápachem, je lehčí než vzduch 

(molekulová hmotnost 27). Způsobuje blokaci dýchacích enzymů a tkáňové dušení. Vstřebává 

se plícemi i neporušenou kůží. Kyanovodík v lidské těle způsobuje blokaci výměny kyslíku za 

oxid uhličitý. Tělo reaguje na kyanovodík zvýšenou srdeční činností. Uvolňuje se při 

tepelném rozkladu polyamidu, polyuretanu, polyakrylonitrilového vlákna, 

močovinoformaldehyhové pryskyřice, vlny, přírodního hedvábí aj. 

Jako první pomoc se doporučuje inhalace kyslíku nebo amylnitritu. 

NPK-Pp – 3 mg.m3          

NPK-Pm – 10 mg.m3          

Přepočítávací faktor: 1mg.m-3 = 0,905 ppm 
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5. Pohyb kouře v prostoru 

 

Pokud hoření probíhá na volném prostranství a není ovlivněno žádnými stavbami a 

nepříznivými povětrnostními vlivy, zejména větrem, tak výměna plynu na požářišti bude 

vypadat takto. Při hoření dochází k ohřívání vzduchu, který je lehčí než studený vzduch a 

proto začne stoupat. Vznikne stoupavý termický proud. Při stoupání teplého  vzduchu vznikne 

nad tímto teplým vzduchem přetlak a při zemi vznikne podtlak, v jehož důsledku bude do 

prostoru hoření přisáván vzduch. 

Jestliže však bude hoření probíhat v uzavřeném prostoru, zastaví se stoupající teplý 

vzduch o stropní konstrukci a bude se šířit do okolního prostoru. Pokud bude prostor uzavřen 

a nenastane výměna teplého vzduch s okolím, bude se jeho tloušťka a teplota zvětšovat. 

Výměna plynu na požářišti může zásadním způsobem ovlivnit průběh požáru. Použití 

přirozené nebo nucené ventilace má za následek přivedení většího množství kyslíku do 

prostoru hoření, který následně bude podporovat hoření.  

Prostory, které jsou ovlivněny požárem, rozdělujeme do tří pásem: 

- pásmo hoření 

- pásmo přípravy 

- pásmo zakouření 

Pro šíření kouře v objektu je nejdůležitější pásmo zakouření. 

 

 

5.1. Pásmo zakouření 

 

Jedná se o největší pásmo při požáru, které je charakteristické pohybem kouřových 

plynů. Poloha pásma zakouření v zasaženém objektu je dobře patrna z obrázku 2. 

1 2 3
1 - pásmo hoření
2 - pásmo přípravy
3 - pásmo zakouření

 

Obrázek 2 Rozdělení pásem požáru 
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Rychlost pohybu kouře v pásmu zakouření je vysoká a toxicita kouře je životu nebezpečná. 

Pásmo zakouření dělíme do dvou pásem: 

• pásmo horkého kouře – teplý kouř stoupá ke stropu a vytlačuje čistý vzduch, 

většinou  se tato situace vyskytuje v místnosti kde je ohnisko požáru. 

• pásmo studeného kouře – toto pásmo zahrnuje ostatní prostory budovy, kde 

kouř již natolik zchladl, že jeho hustota je srovnatelná z okolním prostředím a 

pohyb kouře je převážně ovlivňován okolními jevy. 

 

 

5.1.1. Pohyb kouře v horkém pásmu 

 

Za běžných podmínek stoupá horký vzduch až ke stropu místnosti, kde se začíná šířit 

horizontálně. Jakmile pokryje  celou plochu stropu začne klesat až zaplní celou místnost 

kouřem odshora dolů. Protože hustota kouře a studeného vzduchu je rozdílná, vznikne v horní 

části místnosti přetlak a u podlahy místnosti vznikne podtlak. Přetlak se zmenšuje s rostoucí 

svislou vzdálenosti od stropu a naopak podtlak se zmenšuje se vzrůstající vzdálenosti od 

podlahy. Ve spodní vrstvě kouře se tyto tlaky vyrovnávají, vzniká zde tzv. neutrální rovina, 

jejíž tlak je stejný jako tlak vně místnosti. Pokud bude v místnosti dostatek hořlavého 

materiálu a místnost bude dokonale těsně uzavřena, bude neutrální rovina klesat až k podlaze. 

Celou místnost zaplní kouř a hoření po určité době uhasne z důvodu nedostatku kyslíku 

(bezplamenné hoření). Pokud nedojde k odvodu tepla a kouře z místnosti, dojde k nárůstu 

objemu kouře, snížení přisávaného vzduchu a nárustu teploty zplodin hoření. Tyto faktory 

představují pro osoby přítomné v zasaženém objektu výrazné ohrožení života.  

Pokud však budou v místnosti nějaké otvory a bude docházet k výměně plynů s okolím 

neutrální rovina se ustaví  v takové výšce nad podlahou, kdy bude hmotnostní průtok 

přiváděných plynů stejný jako hmotnostní průtok plynů z místnosti odvedených. Při 

zjednodušeném odvození výpočtu pro stanovení polohy neutrální roviny se předpokládá 

teplota v celém prostoru místnosti konstantní, rychlost konverguje k nule a měrná hmotnost 

kouře se rovná měrné hmotnosti plynu [3]. Jestliže bude v objektu pouze jeden otvor, bude 

jeho horní částí kouř proudit ven z objektu a jeho spodní části bude do objektu proudit čerstvý 

vzduch. Pokud bude v objektu více otvorů, tak níže položenými otvory bude proudit okolní 

vzduch do objektu a výše položenými otvory bude odváděn kouř. 
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5.1.2. Pohyb kouře ve studeném pásmu    

 

Pokud je kouř ochlazen na teplotu srovnatelnou s teplotou okolí, chová se jako každá 

jiná nečistota  ve vzduchu a jeho pohyb je ovlivněn vnějšími silami jako je např. vítr, 

komínový efekt . 

 

 

5.2. Faktory ovlivňující pohyb kouře v objektech 

 

Požáry uvnitř objektu a s tím související výměny plynů na požářišti je velmi složitý 

proces. Tento proces je ovlivňován mnoha faktory, které můžeme rozdělit do dvou základních 

skupin: 

- vnější  

- vnitřní  

 

 

5.2.1. Vnější faktory ovlivňující pohyb kouře v objektech 

 

Mezi vnější faktory ovlivňující pohyb kouře v objektu můžeme zařadit vlhkost, teplotu, 

směr a rychlost větru. 

 

Vlhkost 

Za normálních podmínek brání vysoká vlhkost spalin tomu, aby stoupaly vzhůru do 

atmosféry. Za těchto podmínek je větrání složitější a může klást větší požadavky na větrání, 

především bude větší požadavek na tlak vháněného vzduchu. Větrání bude obtížnější. 

 

Teplota 

Jestliže bude objekt propojen s okolím otevřeným stavebním otvorem, bude výměna 

plynů mezi objektem a okolím tím intenzivnější, čím větší bude rozdíl mezi vnitřní a 

venkovní teplotou. Vyšší intenzita výměny vzduchu bude mít za následek rychlejší hoření a 

tím vyšší produkci kouře. 
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Směr a rychlost větru 

Směr a rychlost větru hraje nejdůležitější roli při samovolné ventilaci objektu. Podle 

směru větru určujeme návětrnou a závětrnou stranu objektu, což má rozhodují vliv na určení 

přiváděcího a odváděcího otvoru. 

 

 

5.2.2. Vnitřní faktory ovlivňující pohyb kouře v objektech 

 

Rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje šíření kouře v objektu je poloha ohniska 

požáru. Podle polohy ohniska požáru, vnějších vlivů můžeme zhruba určit pohyb kouře 

v objektu. Kouř se nejdříve začne šířit v místnosti, kde je ohnisko požáru. Kouř se bude 

hromadit pod stropem místnosti, následně začne klesat a může zaplnit celou místnost pokud 

v této místnosti nejsou žádné otvory. Pokud však kouř narazí na otvor v konstrukci, dveře do 

jiné místnosti nebo okno, začne se šířit těmito otvory do dalších části objektu nebo začne 

unikat ven z objektu. Takto může kouř dojít až ke schodišti, a protože kouř má nižší hustotu 

než okolní vzduch, začne stoupat po schodišti nahoru – tento jev se nazývá komínový efekt. 

Komínovým efektem nazýváme vertikální proudění vzduchu v objektech. Jak silný bude 

komínový efekt záleží na rozdílu teplot uvnitř a mimo budovu a taky na její výšce. Vlivem 

pohybu kouře vertikálně – vzhůru, dojde v dolním patře budovy k vzniku podtlaku 

s následným přisáváním vzduch do budovy a naopak v horním patře budovy vznikne přetlak. 

Ke komínovému efektu může dojít i ve vícepodlažních podzemních prostorech. Pohyb 

vzduchu v těchto prostorech je ovšem složitější a to především s ohledem na proudění 

přisávaného vzduchu do ohniska požáru. Kouř stoupá po tu dobu, dokud se jeho teplota 

nevyrovná teplotě okolí, následně se začne šířit horizontálně. Tímto způsobem může dojít 

k velice rychlému rozšíření kouře i do vyšších podlaží a bude to znamenat velké ohrození 

osob v těchto prostorách. Ve výškových budovách budou tyto osoby evakuovány proti směru 

šíření kouře a z podzemních  prostor budou naopak evakuovány ve směru šíření kouře. 

V posledních letech se výraznou měrou instalují v objektech klimatizace a odsávání. 

Oba typy technických zařízení můžou ovlivnit směr proudění kouře v objektu. Klimatizace 

funguje na principu ohřívání nebo ochlazování vzduchu podle teploty okolí. Při požáru dojde 

ke zvýšení teploty vzduchu v místnosti a ventilace se bude snažit vzduch ochladit, přičemž 

bude využívám princip pozitivní - přetlakové ventilace. Naopak při odsávání bude využit 

princip negativní ventilace, přičemž musí být zajištěn vstup čerstvého vzduchu do objektu. 
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5.3. Řízený pohyb kouře 

 

Pod pojmem řízený pohyb kouře si můžeme představit jeho ředění nebo vytváření 

přetlaku popř. podtlaku. Pokud bude docházet k ředění kouře, bude se kouř mísit s okolním 

vzduchem. I když dojde k samovolnému naředění kouře na přijatelnou koncentraci, například 

v malých místnostech, kde bude čistý vzduch do místnosti vnikat různými netěsnostmi, je 

třeba mít na paměti, že odstranění viditelného kouře nemůže zaručit, že požářiště je bezpečné. 

Kouř totiž obsahuje mnoho neviditelných a vysoce toxických plynů, jejichž koncentrace 

nemusela poklesnou na přijatelnou mez. Jedná se především o oxid uhelnatý. Výskyt 

ostatních toxických plynů na požářišti je především závislý na materiálech, které hořely. Je 

zcela nemožné aby v celé místnosti byla stejná koncentrace kouře, např. z důvodu vztlaku, 

proto se předpokládá, že v místnostech u stropu bude větší koncentrace kouře než při podlaze. 

Čím výše budou větrací otvory umístěny, tím rychlejší bude ředění kouře [3]. 

Pokud v místnosti vytvoříme přetlak, zabráníme pronikání kouře do dalších prostor. 

Vytvoření přetlaku se využívá jak v požární represi, tak i v požární prevenci. Pokud je 

v objektu chráněná úniková cesta typu B nebo C, tak tyto únikové cesty musí být vybaveny 

přetlakovou ventilací [6]. Pokud je v objektu zřízená chráněná úniková cesta typu C, požaduje 

norma [6] přetlak vzduchu nejméně 25 Pa mezi prostorem únikové cesty a požární předsíní a 

25 Pa mezi požární předsíní a přilehlými požárními úseky, nebo 12,5 Pa, jeli ve všech 

přilehlých požárních úsecích samočinné stabilní hasicí zařízení. Přetlak v těchto prostorech 

nesmí přesáhnout 100 Pa. U chráněné únikové cesty typu B norma [6] požaduje přetlak 25 Pa 

mezi chráněnou únikovou cestou a přilehlými požárními úseky, a pokud je v přilehlých 

požárních úsecích samočinné stabilní hasicí zařízení potom, nejméně 12,5 Pa. Přetlak v těchto 

prostorech rovněž nesmí přesáhnout 100 Pa. Podrobnější technické požadavky na chráněné 

únikové cesty jsou uvedeny v normě [6].   

Zařízení pro odvod tepla a kouře zase využívá fyzikálního principu vytvoření podtlaku 

v kouřové sekci prouděním odsávaného vzduchu, který je odsáván požárním ventilátorem. 
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6. Požáry ovlivněné ventilací 

 

Jestliže bude požár probíhat v objektu, můžeme říci, že takovýto požár bude vždy 

ovlivněn ventilací v objektu. Pokud bude mít objekt dostatek otevřených stavebních otvorů, 

pak bude výměna vzduchu a kouře v objektu intenzivnější, hoření bude také intenzivnější, ale 

převážná část hořlavého materiálu dokonale shoří. V takovémto objektu se bude požár šířit 

směrem k otvorům. Při pohybu horkých zplodin hoření bude docházet k nahřívání okolních 

hořlavých předmětů, které po dosažení teploty zapalitelnosti začnou hořet. 

Bude-li však ventilace s okolím ztížena, může být v prostoru dosažena teplota 500 oC až 

600 oC  [7]. Při této teplotě dojde k hoření v celém prostoru, prudkému zvýšení teploty, 

snížení obsahu kyslíku ve vzduchu a plamenné hoření bude postupně ustávat. V prostoru bude 

narůstat obsah oxidu uhelnatého. Tento výbušný plyn bude zahřátý na teplotu zapalitelnosti. 

K hoření bude však chybět dostatek oxidačního prostředku. 

 

 

6.1. Žíhavé plameny (rollover) [7] 

 

V počáteční fázi požáru je obyčejně k dispozici dostatečné množství kyslíku ve 

vzduchu. Při hoření dochází k vývinu zejména vodní páry a oxidu uhličitého, v menším 

množství vznikají oxid uhelnatý a oxid siřičitý. V místnosti zasažené požárem mírně vzrůstá 

teplota (asi 40 °C), teplota plamene je cca 500 °C.  

Rollover,  vzniká tehdy, shromáždí-li se větší množství hořlavých plynů v počáteční fázi 

požáru u stropu hořící místnosti. Tyto velmi zahřáté hořlavé plyny jsou vytlačovány 

zplodinami hoření z hořící místnosti do okolí, kde se mísí se vzdušným kyslíkem. Jestliže 

koncentrace hořlavých plynů dosáhne mezí hořlavosti, dojde k jejich vznícení a rychlému 

rozšíření požáru. 

Plameny se šíří velkou rychlostí v úrovni stropu na velké vzdálenosti do té doby, dokud 

nevyhoří všechny vzniklé hořlavé plyny. Proto se zasahující hasiči musí pohybovat 

v ohrožených prostorách při zemi a s nejvyšší opatrností. Při hasebních pracích je důležité se 

soustředit na uhašení ohniska požáru, neboť rollover vzniká pouze při intenzivním vývinu 

hořlavých plynů a par. 
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6.2. Celkové zapálení prostoru (flashover) 

 

Tento jev nedoprovází každý požár, je ovlivněn podmínkami v prostoru kde požár 

vznikl, časem a ději, které s požárem souvisejí. Při flashoveru dojde pouze k náhlému hoření 

v celém prostoru, nemá tlakové účinky. Flashover nastává na rozhraní fází volného rozvoje a 

plně rozvinutého požáru a to v prostoru, kde je přítomna hořlavá látka, oxidační prostředek a 

teplota hořlavých materiálů dosáhne jejich zapalitelnost. 

V místnosti vzrůstá teplota vzduchu na asi 700 oC, hoření probíhá v uzavřeném prostoru, 

dochází ke snížení koncentrace kyslíku. Hlavní příčinou tohoto jevu je současné zahřátí všech 

hořlavých hmot v místnosti zplodinami hoření na takovou teplotu, při které  uvolní ze svého 

objemu hořlavé plyny a páry. V momentě, kdy se koncentrace těchto plynů a par dostane nad 

spodní mez výbušnosti (teplota v místnosti je v tu dobu více než 800 °C), dojde k jejich 

okamžitému vznícení. 

Hlavní nebezpečí pro zasahující hasiče je v tom, že hoření nastává okamžitě  a v celém 

prostoru a to i při zemi, kde při normálních požárech bývá nižší teplota. 

Prevence proti tomuto jevu je především zabezpečit dostatečné odvětrávání prostoru od 

vzniku požáru a při hašení požáru používat roztříštěný vodní proud a důkladně ochlazovat 

celý prostor místnosti. 

 

 

6.3. Explozivní hoření (Backdraft) 

 

Vyznačuje se vysokou rychlostí šíření ohně a velkým tepelným efektem, který působí 

intenzivně na své okolí. Backdraft je doprovázen tlakovými projevy, které můžou způsobit 

destrukci stavebních konstrukcí, zranění osob, roztříštění skleněných výplní.  

Tento jev nastane pokud je v uzavřeném prostoru přítomna hořlavá látka, dostatek 

tepelné energie a dojde k náhlému porušení celistvosti prostoru, čímž se do místnosti přivede 

čerstvý vzduch, který se naředí s hořlavými plyny. Koncentrace hořlavých plynů klesne pod 

horní mez výbušnosti a už nic nebrání tomu, aby došlo k výbuchu hořlavých plynů a par. 

Backdraft nastává nejčastěji ve fázi dohořívání, kdy hoření probíhá bezplamennou formou za 

nedostatku kyslíku a prostor je velmi silně zakouřen. 

Tento jev je velice nebezpečný pro zasahující hasiče, protože může vzniknout ve všech 

místnostech, kde probíhá požár a kde není zajištěn přístup dalšího vzduchu. Varovnými 
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signály jsou malé až žádné plameny, extrémní sálavé teplo, šedý až černý hustý kouř a 

výrazné proudění vzduchu do místnosti po otevření oken nebo dveří v místnosti. 

Ochranou, aspoň částečnou, proti tomuto jevu je vytvoření větracích otvorů v nejvyšším 

bodě místnosti, objektu, kdy nebezpečné plyny uniknou do okolí a tak sníží možnost vzniku 

tohoto jevu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 20 
 

7. Základní principy ventilace 

 

V podmínkách požární represe je odvětrání chápáno jako plánovaná a systematická 

činnost, která vede k odstranění tepla a kouře z objektu. Odvětrání objektu se stalo nedílnou 

součástí skoro každého zásahu jednotek požární ochrany při požárech v budovách. Zplodiny 

hoření jsou nahrazeny vzduchem, v některých případech můžou být nahrazeny inertním 

plynem. Jednotky požární ochrany věnují této činnosti velkou pozornost a provádějí tuto 

činnost především z těchto důvodů:    

                   -    zamezení rozšíření požáru pomocí horkého kouře  

- zlepšení viditelnosti v místě zásahu 

- zmenšení ohrožení obyvatel zasaženého objektu zplodinami hoření 

- snížení teploty v místě zásahu 

- omezení rizika vzniku nebezpečných jevů 

- snížení škod způsobených požárem a jeho zplodinami 

Nasazení ventilace se také pozitivně projeví v rychlejším vyhledání ohniska požáru a 

tím rychlejšího nasazení sil a prostředků pro hašení požáru. 

Ventilaci můžeme rozdělit do dvou základních skupin: 

- přirozená ventilace 

- nucená ventilace. 

Hasiči se při svých zásazích často snaží využít obou těchto metod a proto tyto metody 

vzájemně kombinují. Například se přiváděcí otvor volí na návětrné straně a odváděcí otvor se 

volí na závětrné straně, při požárech ve výškových budovách se snaží využít tzv. komínového 

efektu. Základní principy obou skupin jsou založeny na fyzikálních principech proudění 

vzduchu, mezi něž patří: 

- tlakový přenos 

- ředění 

- cirkulace 

Za normálních podmínek je tlak v objektu stejný. Pokud nebereme v úvahu fakt, že 

atmosférický tlak se vzrůstající výškou klesá. Při požáru dojde k ohřátí plynů, které začnou 

stoupat, a pokud je objekt uzavřen, začnou se hromadit u stropu. Tlak u stropu objektu 

vzroste. Naopak u podlahy místnosti vznikne nedostatek plynu, tlak bude nižší, začne 

docházet k přisávaní okolního vzduchu do prostoru. Hranice mezi zvýšeným a sníženým 

tlakem se nazývá neutrální rovina. Hodnota tlaku neutrální roviny se rovná hodnotě 



 

 21 
 

atmosférického tlaku. S rostoucí vzdáleností od neutrální roviny bude vzrůstat i hodnota tlaku. 

Nad neutrální rovinou se bude zvyšovat, pod neutrální rovinou se bude snižovat. Poloha 

neutrální roviny je vidět na obrázku 3. 

 

 

Obrázek 3 Poloha neutrální roviny 
 

Principem ventilace je pohyb tepla, zplodin hoření a jiných znečištěných látek. Do 

objektu přivádíme čistý vzduch, kterým nahrazujeme znečištěný vzduch. Pokud tento proces 

probíhá pomalu, jedná se o ředění kouře. Důležitým faktorem při ředění je objemové 

množství vzduchu, které se snažíme v prostoru vyměnit. Rychlost ředění je právě závislá na 

objemovém množství vzduchu, na typu ventilátoru nebo odsávače a velikosti otvorů, kterými 

budeme do objektu přivádět čerstvý vzduch. Hlavně správné použití podtlakové ventilace 

bude velmi závislé na velikosti těchto otvorů, protože čerstvý vzduch bude proudit do 

prostoru právě přes tyto otvory a jestliže tyto otvory nebudou dostatečně velké, účinnost 

výměny vzduchu bude malá, bude docházet k víření vzduchu a vznikne podtlak. U přetlakové 

ventilace může nastat podobný problém pokud nebude vytvořen dostatečný odvětrávací otvor. 

Rychlost ředění bude snížena, pokud bude nadále docházet k produkci kouře. Při ředění bude 

docházet také k vytlačování znečištěného vzduchu ven do okolí a to hlavně díky změně tlaku 

v prostoru. Dále se při ředění bude zlepšovat viditelnost v objektu, to ale neznamená, že jsou 

z ovzduší odstraněny všechny nebezpečné látky. Zde je nutné provádět kontrolu ovzduší a to 

měřením.    

Cirkulací vzduchu rozumíme kruhové proudění uvnitř objektu. Pro odvádění toxických 

zplodin hoření je tento způsob téměř nepoužitelný, protože zplodiny se při cirkulaci pouze 

přemísťují po objektu 
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7.1. Přirozená ventilace 

 

K přirozené ventilaci dochází z důvodu tlakového spádu, který je zapříčiněn rozdílnou 

hustotou kouře a okolního vzduchu. Čím větší je tlakový spád (rozdíl teplot vně a uvnitř 

objektu), tím rychleji bude probíhat odvětrání. V pásmu studeného kouře bude tedy odvětrání 

probíhat velmi pomalu a bude spíše ovlivněno okolními vlivy (větrem). Přirozené větrání lze 

podle pohybu zplodin hoření rozdělit do dvou skupin: 

• horizontální 

• vertikální 

 

 

7.1.1. Horizontální ventilace 

 

Jedná se o nejsnadněji proveditelnou a nejpoužívanější ventilaci. K vytvoření 

horizontální ventilace stačí otevřít například okna nebo dveře na přibližně stejné výškové 

úrovni. Kouř proudí v objektu horizontálním směrem. Horizontální ventilace je  velmi 

ovlivněna větrem. Při bezvětří je málo účinná a naopak při silném větru může špatně 

provedená ventilace způsobit rychlé rozšíření požáru do dalších prostor. Její použití je 

vhodnější spíš u malých požárů, kde požár neproniknul do dutých stavebních konstrukcí a 

poloha ohniska je v blízkostí dveří nebo okna. 

 

 

7.1.2. Vertikální ventilace 

 

Při vertikální ventilaci dochází k úniku kouře z objektu existujícími otvory ve střešním 

plášti nebo je nutné tyto otvory nově vytvořit. Přívod čistého vzduchu do objektu je 

zabezpečen otevřenými vstupními dveřmi v přízemí, popřípadě okny. V důsledku nižší 

hustoty kouř stoupá vzhůru a střešním otvorem opouští objekt. Jedná se o tzv. komínový 

efekt. Vertikální ventilace se používá pro odvětrání požárů střešních konstrukcí, podkroví, 

požárů ve vyšších patrech atd.  
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7.2. Nucená ventilace    

 

K nucené ventilaci přistupujeme tehdy, když přirozená ventilace je, například kvůli 

nevhodným klimatickým (vítr, vlhkost), stavebním podmínkám nebo možného ohrožení osob, 

nevhodná nebo málo účinná. Pokud chceme použít nucenou ventilaci, tak je vždy nutné 

nasadit speciální technické prostředky (odsávače kouře, přetlakové ventilátory), které kladou 

větší nároky na obsluhu. Tyto technické prostředky potřebují  zdroj energie (elektrická 

energie, spalovací motor, voda z hadicového vedení). Naproti tomu je nucená ventilace daleko 

účinnější a rychlejší než přirozená ventilace, není závislá na rozdílu teplot (hustoty) uvnitř a 

vně objektu. Správný účinek nucené ventilace především závisí na správné nasazení 

ventilátoru. Před použitím nucené ventilace  navíc musí být hasiči řádně proškoleni, protože 

nesprávné použití nucené ventilace může mít za následek nárůst teploty a kouře v dosud 

nezasažených objektech. Musíme taky pamatovat na to, že kouř se může z objektu tlačit 

různými otvory, které k tomu nejsou určené, např. škvíry, netěsnosti v objektu. Mezi hlavní 

výhody nucené ventilace patří [8]: 

• zajišťuje lepší kontrolu nad zasaženým místem 

• dokáže velmi účinně nahradit přirozenou ventilaci 

• 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 

Nucená ventilace má však i nevýhody, mezi které hlavně patří [8]: 

• větší nároky na jednotky požární ochrany z hlediska školení a vybavení technickými 

prostředky 

• účinek ventilace je závislý na výkonu použitého ventilátoru 

• zvětšeným přísunem čerstvého vzduchu a nesprávným nasazením ventilátoru může 

dojít k nárůstu intenzity hoření  a následně až k nekontrolovatelnému rozšíření požáru 

Nucenou ventilaci můžeme rozdělit na: 

• podtlakovou 

• přetlakovou 

• hydraulickou 
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Nucenou ventilaci můžeme stejně jako přirozenou ventilaci rozdělit podle pohybu kouře 

do dvou základních skupin: 

• horizontální 

• vertikální 

 

 

7.2.1. Nucená horizontální ventilace 

 

Stejně jako u přirozené ventilace je i u nucené ventilace nejčastěji používanou formou. 

Pohyb zplodin hoření je však nucený a k jeho pohybu je nutné využít ventilátory. Odvětrání 

probíhá přibližně na stejné výškové úrovni. V některých případech je vhodné pro lepší odvod 

kouře, na ventilátor nasadit i ohebné hadice a tím předejít následnému zasažení ostatních 

prostor v objektu kouřem. 

 

 

7.2.2. Nucená vertikální ventilace 

 

Vertikální ventilace se používá méně častěji než horizontální.  Jejím hlavním smyslem 

je umožnit zplodinám hoření rychle uniknout přes střešní konstrukci z hořícího objektu, snížit 

teplotu v objektu a zvýšit výšku neutrální roviny. V případě, že objekt je vybaven chráněnou 

únikovou cestou nesmí se kouř do prostoru této únikové cesty dostat, nasadíme horizontální 

ventilaci. Stejně jako při použití přirozené vertikální ventilace, tak i při použití nucené 

vertikální ventilace využíváme již existující otvory ve střešním plášti, popřípadě tyto otvory 

vytvoříme, nejlépe nad ohniskem požáru. Tato činnost však klade zvýšené bezpečnostní 

nároky na hasiče, kteří musí dbát zvýšené opatrnosti při práci na střeše objektu, která může 

být poškozená požárem a zasahujícím hasičům může hrozit zřícení nebo propadnutí objektu. 

Při nucené vertikální ventilaci se ventilátory nasazují u vstupu do objektu, nebo lze na střeše 

objektu nasadit odsávač kouře a zvýšit účinnost  vertikální ventilace. 
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7.2.3. Hydraulická ventilace 

 

 Hydraulická ventilace využívá pohybu vodního proudu. Vodní proud směruje 

otvorem ven z objektu a při svém pohybu přisává sebou i kouř, dochází k odvětrání objektu. 

Množství přisávaného kouře je závislé na tvaru vodního kužele. Za optimální se považuje pro 

hydraulickou ventilaci vodní kužel o vrcholovém úhlu 30 – 60o , směrovaný tak, aby pokrýval 

85 – 90 % plochy odvětrávacího otvoru [9]. Pro tento typ ventilace se používají  mlhové a 

roztříštěné proudy. Hydraulická ventilace je ve srovnání s podtlakovou ventilaci 2 – 4krát 

účinnější podle typu proudnice [9]. Tento typ ventilace lze uskutečnit za použití běžných 

technických prostředků – mlhové a kombinované proudnice, proudnice na roztříštěný proud, 

monitory. Při použití tohoto typu ventilace musíme mít také na zřeteli vetší spotřebu vody při 

zásahu a možnostech vzniku sekundárních škod v objektu způsobených vodou. 

 

 

7.2.4. Přetlaková ventilace 

 

Při přetlakové ventilaci je nutné vytvořit v objektu mírný přetlak. Vytvoření přetlaku 

v objektu docílíme pomocí přenosného přetlakového ventilátoru. Čím větší přetlak v objektu 

bude, tím rychlejší bude odvětrání objektu. Mezi hlavní výhody přetlakové ventilace patří: 

• nejrychlejší odvod tepla a kouře ze zasaženého objektu 

• vytváří v objektu nové tlakové poměry a nahrazuje přirozenou ventilaci 

• usnadňuje pohyb hasičů v zasaženém objektu 

• nedochází ke kontaktu zplodin hoření s ventilátorem 

• zlepšuje viditelnost 

 Přetlaková ventilace má však i nevýhody: 

• nutnost speciálního výcviku 

• závislost na zdroji energie 

• špatné nasazení může způsobit ohrožení hasičů a škody na majetku. 
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7.2.5. Podtlaková ventilace 

 

Jedná se o nejstarší metodu nucené ventilace, která se používá u hasičských jednotek. 

Při podtlakové ventilaci je nutné v objektu vytvořit podtlak za pomocí odsávacího agregátu. 

Po jeho instalaci dojde k odsátí kouře z objektu. Při podtlakové ventilaci je vhodné dodržet 

zásahu, aby směr odsávání kouře byl shodný se směrem větru, protože vítr nám na straně 

vstupu vzduchu do objektu vytvoří přetlak, který napomáhá s odvětráním. Velkou nevýhodu 

tohoto typu ventilace je, že horké zplodiny hoření procházejí přes ventilátor, což klade větší 

nároky na údržbu ventilátoru. Velkým negativem této ventilace je taky nutnost utěsnění 

potrubí u výstupního – odsávacího otvoru a to z důvodu opětovného nasávání čistého vzduchu 

do zasažených prostor kolem potrubí. Mezi hlavní nevýhody nucené podtlakové ventilace 

patří: 

• přímý styk agregátů s produkty hoření 

• možnost přisávání čerstvého vzduchu 

• při instalaci jsou hasiči vystaveni produktům hoření 

   I přes uvedené nedostatky má podtlaková ventilace své místo u jednotek požární 

ochrany, protože použití tohoto typu ventilace je v některých případech vhodnější. Například 

při odsávání z podzemních prostor, zejména v kabelových kanálech, kde pomáhá odsávání 

dopravit pěnu na místo požáru a zamezuje vzniku přetlaku. Odsávače můžeme taky použít při 

odsávání plynné směsi těžší než vzduch z podzemních prostor. 
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8. Statistika nasazení ventilace jednotkami požární ochrany 

 

Ze srovnání statistických dat HZS ČR za léta 2002 až 2008 vyplývá, že jednotky požární 

ochrany přistupují k nasazení přirozené ventilace zhruba dvakrát častěji než k nasazení 

nucené ventilace (obrázek 4). Statistická data před rokem 2002 nelze použít, protože až od 

roku 2002 došlo ke sledování přirozené a nucené ventilace zvlášť. Před tímto rokem bylo 

sledováno pouze použití ventilace bez rozdílu, jestli se jedna o ventilaci přirozenou nebo 

nucenou. 

 

Statistika nasazení přirozeného a nuceného odvětrání
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Obrázek 4 Statistika nasazení přirozeného a nuceného odvětrání 
 

Z obrázku 5 vyplývá, že převážnou většinu zásahů, u kterých byla použita nucená 

ventilace, provedli jednotky Hasičského záchranného sboru ČR (dále HZS). Tyto jednotky 

bývají vysílány k převážné většině událostí, zasahují na místě události většinou jako první a 

proto je logické, že počet případů nasazení nucené ventilace je větší. V neposlední řadě je 

nutné  také zmínit vybavenost technickými prostředky pro provedení nucené ventilace 

jednotek SDH obcí, které není na tak vysoké úrovni jako u jednotek HZS ČR. Tato situace se 

však v poslední době zlepšuje. Ze statistických dat vyplývá, že za posledních šest let se počet 

nasazení nucené ventilace zvednul přibližně o 30 %. Přičemž větší procentuální nárůst 

sledujeme u jednotek SDH obcí, než u jednotek HZS. 
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Statistika nuceného odvětrání podle jednotek PO
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Obrázek 5 Statistika nuceného odvětrání podle jednotek PO 
 

Na obrázku 6 je vidět, že počet požárů ve sledovaném období 2002 – 2008 je přibližně 

stejný (kromě roku 2003, kdy došlo k velkému nárůstu požáru v lesnictví a zemědělství, ale i 

v objektech pro bydlení). Ze sledování statistických dat můžeme říci, že použití nucené 

ventilace u zásahu se stalo nedílnou součásti při likvidaci požáru a hasiči jí začali používat u 

většího počtu zásahů. 

Statistika zásahu - požár
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Obrázek 6 Statistika zásahu – požár 
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Pro podrobnější přehled je na obrázku 7 rovněž uveden počet požárů v domácnostech a 

bytových domech. Při požárech v domácnostech a bytových domech se používá nucená 

ventilace nejčastěji. Statistika je doplněna o počet zraněných a usmrcených osob při těchto 

požárech. Opět můžeme říci, že počty požárů v domácnostech a bytových domech za 

sledované období jsou srovnatelné, opět kromě roku 2003. Z uvedené statistiky bohužel 

nevyplývá, že by použití nucené ventilace mělo příznivý vliv na snížení počtu zraněných a 

usmrcených osob. Toto ani nemůžeme očekávat, protože nucená ventilace se používá u 

jednotek požární ochrany daleko delší dobu. 

 

Statistika požáru v domácnostech a obytných domech
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Obrázek 7 Statistika požáru v domácnostech a obytných domech 
 

Počet požáru v domácnostech  činil v roce 2008 pouze 12 % z celkového počtu požáru, 

ale  při těchto požárech zemřelo 67 lidí což je 47,2 % z celkového počtu usmrcených osob při 

požárech. Proto jakékoliv zkvalitnění hasebního zásahu, které povede hlavně ke snížení počtu 

usmrcených osob, mezi něž použití nucené ventilace v objektech určitě patří, jsou vítána. 

 

Ze statistických dat bohužel nelze zjistit jestli byla při zásahu použita nucená ventilace 

podtlaková nebo přetlaková. Tyto informace někdy nelze vyčíst ani ze Zprávy o zásahu a to 

v případě, že byl nasazen ventilátor pro nucenou ventilaci, který umožňuje jak podtlakovou, 

tak i přetlakovou ventilaci a velitel zásahu do Zprávy o zásahu neuvede způsob nasazení 

ventilátoru. Podrobnějším rozborem statistických dat jednotlivých krajských Hasičských 
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záchranných sborů lze zjistit, že nucená ventilace se ve většině případů používá u požáru, ale 

dá se použít i při technických haváriích nebo při úniku nebezpečné chemické látky. 

Statistická data jsou přebrána ze Statistických ročenek HZS ČR [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 31 
 

9. Technické prostředky pro nucenou podtlakovou ventilaci 

 

Pro nucenou ventilaci se v současné době používají  ventilátory, které jsou poháněny 

čtyřtaktním zážehovým motorem (kromě VTA – 60, který je poháněn dvoutaktním motorem), 

elektromotorem. Ventilátory jsou konstruovány jako axiální. Pohonná jednotka je u odsávačů 

kouře uložena mimo osu ventilátoru. Přenos hnací síly od motoru na ventilátor je proveden 

pomocí klínových řemenů. Rotor ventilátoru je uložen v ochranném krytu, který je důležitý 

pro správné vytvoření vzduchového kužele, pokud odsávač kouře použijeme jako přetlakový 

ventilátor. Motor i ventilátor jsou osazeny v rámu, který je vybaven kolečky pro snadnější 

manipulaci a může být vybaven halogenovým svítidlem. 

Z vlastní zkušenosti se mi jeví jako nejvhodnější používat odsávače kouře se spalovacím 

motorem. Odsávač kouře s elektromotorem se mi jeví jako nepraktický s ohledem na nutnost 

použití přívodního kabelu a proto, že je závislý na zdroji el. energie. 

V současné době musí být každá jednotka HZS typu C1, C2, C3 vybavena dle vyhlášky 

[11] dvěma kusy přetlakových ventilátorů, ostatní typy stanic musí mít aspoň jeden kus 

ventilátoru. Tyto ventilátory jsou umístěny v zásahových vozidlech. Protože na stanicích typu 

P3, P4 je počet organizovaných výjezdů dva, bylo by vhodné i vozidla pro druhý výjezd 

vybavit přetlakovým ventilátorem. Vyhláška [11] už se ale nezmiňuje, jestli tyto ventilátory 

musí umožnit i podtlakovou ventilaci. Pokud jednotka má ve své výbavě dva ventilátory, tak 

ve většině případů je druhý ventilátor schopen provést i podtlakovou ventilaci. 

V současné době se na našem trhu nachází několik firem, které vyrábějí nebo dovážejí 

zařízení pro nucenou ventilaci při zásahu. Zákazník má možnost si vybrat z velké škály těchto 

zařízení. Proto je nutné, aby zákazník předem věděl co přesně od daného typu bude vyžadovat 

(výkon, rozměry, cena, přetlakový ventilátor nebo i odsávač kouře atd.). Je samozřejmé, že 

větší nabídka je u přetlakových ventilátoru, protože v posledních desetiletích zaznamenáváme 

ústup od podtlakové ventilace k přetlakové ventilaci, která má řadu výhod, ale nelze jí použít 

u všech zásahů. V následujícím řádcích jsou uvedeny nejběžněji používané typy. 
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9.1. Přenosný odsávač kouře VTA – 60 

 

V polovině osmdesátých let se do výzbroje jednotek požární ochrany začaly postupně 

zavádět odsávače kouře FLG – F 13 S – BLA 4  německého výrobce VEB FLG, Görlitz 

Apolda NDR. 

Jednalo se o samostatný skříňový přívěs o rozměrech 3480 * 1770 * 1950 mm a celkové 

hmotnosti 687 kg, zkonstruovaný podle německé normy TGL 121 – 500. Ve skříni tohoto 

přívěsu byl uložen samotný ventilátor, který byl poháněn dvoutaktním jednoválcovým 

motorem o výkonu 4,4 kW, a dále zde bylo uloženo 10 kusů kovočlánkových ohebných hadic 

o průměru 210 mm a délce 1,8 metrů, osinkové přikrývky a další příslušenství.  Výkon 

ventilátoru byl 4 200 m3h-1, po napojení všech deseti kusů potrubí se výkon ventilátoru udával 

60 m3min-1. Příprava  ventilátoru na zásah si vyžádala někdy až 4 hasiče. Celý přívěs můžeme 

vidět na obrázku 8. 

 

 

Obrázek 8 Přenosný odsávač kouře VTA – 60 
 

Od poloviny devadesátých let dochází v České republice díky novým poznatkům 

v provádění odvětrání budov k ústupu podtlakové ventilace k přetlakové ventilaci. Zastaralé a 

málo výkonné odsávače kouře jsou nahrazovány novými a moderními přetlakovými 

ventilátory. Především jsou do výzbroje jednotek požární ochrany zavaděny různé typy 

přetlakových ventilátorů pod označením Papin, Savec, Orkán, Leader. 
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9.2. Odsávače kouře firmy Zahas, Lipník nad Bečvou 

 

Firma Zahas, Lipník nad Bečvou   uvedla na náš trh především přetlakové ventilátory 

Papin. Tato firma dále uvedla na náš trh odsávač kouře v kombinaci s přetlakovým 

ventilátorem Savec 500.  

Tento typ ventilátoru pohaní stejný motor jako u ventilátoru Papin 500 a to Honda GX 

160 o výkonu 4 kW, je osazen třílistou vrtulí o průměru 500 mm z teplotní odolností 160 oC. 

Jmenovitý výkon ventilátoru je však  17 000 m3/hodinu. Ventilátor může být osazen modulem 

pro výrobu lehké pěny nebo dodávání vodní mlhy. Dalším typem odsávače kouře v kombinaci 

s přetlakovým ventilátorem je Savec 400E, který je poháněn elektromotorem APC 80-2 230V, 

o výkonu1,5 kW , je osazen vrtulí o průměru 420 mm o teplotní odolnosti 160 oC a jeho 

jmenovitý výkon je 8 500 m3/hodinu. Jmenovité výkonu u obou odsávačů kouře jsou uvedeny 

pro pozitivní ventilaci. 

Odsávač kouře Savec 500 je vyobrazen na obrázku 9 

Další popis a technické data i s vyobrazením jsou uvedeny v příloze číslo 1. 

 

 

Obrázek 9 Odsávač kouře Savec 500 
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9.3.Odsávače kouře firmy ZHT – group, Hranice – Slavíč 

 

Tato firma uvedla na náš trh podobné ventilátory jako firma Zahas, Lipník nad Bečvou. 

Jedná se o přetlakové ventilátory pod označením Orkán a také odsávače kouře kombinované 

s přetlakovým ventilátorem a to pod označením SucPress 360 a 500.  

První typ je osazen vrtulí o průměru 350 mm a teplotní odolností 160 oC, pohání ho 

motor Honda GX 100 o výkonu 2,25 kW a jeho nominální výkon je 12 500 m3/hodinu. Druhý 

typ je osazen  vrtulí o průměru 500 mm a teplotní odolností 160 oC, pohání ho motor Honda 

GX 200 op výkonu 4,8 kW a jeho nominální výkon je 17 000 m3/hodinu. 

Firma ZHT – group, Hranice - Slavíč dodává na náš trh taky elektrický odsávač kouře 

RF 500, který je osazen čtyřlistou vrtulí, která je poháněná elektromotorem o výkonu 570 W, 

výkon odsávače je 8 300 m3/hodinu. 

Odsávač kouře SucPress 360 je vyobrazen na obrázku 10 

Další popis a technické data s vyobrazením jsou uvedeny v příloze číslo 2. 

 

 

Obrázek 10 Odsávač kouře SucPress 360 
 

 

9.4. Zařízení pro odvod tepla a kouře firmy Leader 

 

Jedná se o ventilátory francouzské výroby, které se v posledních letech začaly rozšiřovat 

ve výzbroji jednotek požární ochrany. Tyto ventilátory na našem trhu prodává firma MHZ – 

Praha. Podrobné technické charakteristiky těchto ventilátoru jsou uvedeny v příloze č. 3. 
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10. Taktika nasazení podtlakové ventilace 

 

Podtlaková ventilace se dá použít ke klasickému odvětrání požářiště po uhašení požáru, 

ale i ve fázi hašení požáru, kdy použití podtlakové ventilace zjednodušuje a zbezpečňuje 

zásah jednotek PO. Při použití podtlakové ventilace platí stejná pravidla, jestli jí použijeme ve 

fázi hašení požáru nebo po uhašení požáru. V jaké fázi použijeme podtlakovou ventilaci 

závisí na rozhodnutí velitele zásahu. Ten musí vyhodnotit vzniklou situaci a na základě svých 

znalostí a zkušeností, průzkumu v místě zásahu a takticko – technické připravenosti všech 

zúčastněných jednotek PO. Pokud podtlakovou ventilaci použijeme ve fázi hašení požáru je 

nutné zpřísnit bezpečnostní požadavky na provedení této ventilace. V nedávných letech 

převládal názor, že nasazení nucené ventilace ve fázi zdolávání požáru před určením ohniska 

požáru je nebezpečné, protože se předpokládalo, že se zvětší přísun čerstvého vzduchu do 

objektu, který bude mít za následek rozvoj požáru a následkem budou větší škody. Praxe však 

ukázala, že při dodržení všech bezpečnostních předpisů a zásad se není čeho obávat a právě 

naopak včasné použití nucené ventilace u zásahu vede k dřívějšímu odhalení ohniska požáru. 

 

 

10.1. Obecné pravidla podtlakové ventilace 

 

Příkaz k použití podtlakové ventilace vydává velitel zásahu, který předem musí zvážit 

všechny okolnosti spojené s odvětráním zasaženého objektu. Jestliže je to možné 

upřednostňuje se přirozená ventilace, pokud však přirozená ventilace je nemožná nebo se jeví 

jako neúčinná nebo málo účinná, nasazuje se nucená ventilace. Před nasazením nucené 

ventilace musí velitel zásahu zvážit možné rizika spojené s použitím nucené ventilace objektu. 

Po rozhodnutí o nasazení nucené ventilace musí ještě rozhodnout, jestli je vhodné nasadit 

podtlakovou nebo přetlakovou ventilaci. Převážnou většinu zásahu lze zvládnout při použití 

přetlakové ventilace. K nasazení nucené podtlakové ventilace přistupujeme jako pomoc při 

přetlakové ventilaci objektu, nebo ve specifických případech, kdy nelze použít přetlakovou 

ventilaci. 

Princip podtlakové ventilace spočívá ve vytvoření podtlaku v objektu a následném odsání 

kouře ventilátorem ven z objektu. Ventilátor se umísťuje na odváděcí otvor, nebo do jeho 

těsné blízkosti. V takovémto případě je však ventilátor s odváděcím otvorem propojen hadicí, 

která je konstruovaná na používání v podmínkách podtlaku, aby nedošlo k jejímu „zborcení“. 
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Je vhodné při vytváření odváděcího otvoru pamatovat na to, že případné netěsnosti mezi 

ventilátorem nebo hadicí a odváděcím otvorem je nutné utěsnit. Pokud by tento prostor nebyl 

utěsněn docházelo by k přisávání okolního čistého vzduchu a ventilace by byla málo účinná 

ne-li neúčinná. Na odsávač kouře je vhodné instalovat i odváděcí hadice, které odvedou kouř 

z bezprostřední blízkosti místa nasazení ventilátoru a zasaženého objektu. Jestliže by tyto 

hadice nebyly instalovány, byla by obsluha i samotný odsávač kouře vystaveny přímím 

účinkům odsátých zplodin hoření. Navíc by mohlo dojít k opětovnému vniknutí těchto 

zplodin hoření do objektu. Odsávač kouře se spouští až po jeho řádné instalaci, utěsnění 

mezer v odváděcím otvoru a po vytvoření přiváděcího otvoru. Pokud by tento otvor nebyl 

vytvořen docházelo by ke vzniku podtlaku v objektu, přisávání vzduchu přes různé mezery a 

škvíry, mohlo by dojít ke vzniku vzdušných vírů a ventilace by neprobíhala podle našich 

představ.  

 

 

10.1.1. Přiváděcí otvor  

 

Jedná se o  otvor, kterým bude do objektu vnikat čerstvý vzduch. Nejčastěji se jedná o 

vstupní otvor na který navazuje vnitřní zásahová cesta. Přiváděcí otvor, pokud je to možné, 

volíme na návětrné straně objektu. U podtlakové ventilace může docházet k tomu, že vzduch 

bude proudit do objektu i přes škvíry a pukliny ve zdivu. U přetlakové ventilace je vstupního 

otvoru nasazen přetlakový ventilátor. 

 

 

10.1.2. Odváděcí otvor  

 

Jedná se o  otvor, kterým bude ze zasaženého objektu odváděn kouř a teplo. Může se 

jednat o otvor horizontální nebo vertikální. Ve většině případů se již tento otvor vytvořil 

samovolně a to v důsledku prohoření dveří, prasknuté tepelné výplně v důsledku tepelného 

namáhání a podobně. Není-li tento otvor vytvořen je ho nutné vytvořit  a to tak, aby byly 

vytvořeny optimální podmínky pro podtlakovou ventilaci. Při správném umístění otvoru např. 

na závětrné straně objektu, může přirozená ventilace pomoci  podtlakové ventilaci při 

odvětrání objektu. Čerstvý vzduch vstupuje do objektu za pomocí větru, tlačí před sebou kouř 
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– vzniká tzv. pístový efekt a napomáhá odvětrání objektu. U nucené podtlakové ventilace je 

v odváděcím otvoru umístěn podtlakový ventilátor. 

 

 

10.1.3. Umístění a velikost vstupního a odváděcího otvoru 

 

Pokud již odváděcí otvor nevznikl samovolně, tak především volíme odváděcí otvor na 

závětrné straně, jeli to možné. Ideální umístění by bylo naproti vstupnímu otvoru.. Tento 

otvor může být stejně jako vstupní otvor vodorovný nebo horizontální. Vhodné je umístit 

odváděcí otvor v nejvyšším bodě odvětrávaného prostoru z důvodu stoupavé tendence teplého 

kouře. 

Odváděcí otvor musí být tak veliký, aby do něho šlo umístit ventilátor nebo ohebnou 

sací hadici, která vede k ventilátoru. Prázdný prostor mezi ventilátorem nebo sacími hadicemi 

a okolní konstrukcí objektů musí byt dokonale utěsněn. Kdyby tomu tak nebylo, docházelo by 

k přisávání okolního čerstvého vzduchu a snížení kvality odsávání. 

Vstupní otvor musí být větší než výstupní otvor. pokud by to tak nebylo docházelo by 

ke vzniku podtlaku v objektu, vzniku turbulence, která snižuje účinnost ventilace. 

Při použití podtlakové ventilace může být přiváděcí otvor za určitých okolností totožný 

s odváděcím otvorem. V takovémto případě je však nutné, aby na ventilátor byly instalovány 

odsávací hadice, které budou zavedeny co nejdál do objektu ( obrázek 9). 

 

odsávač
  kouře

 
 

Obrázek 11 Použití odsávací hadice pro odvod kouře 
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10.2. Rizika spojená s použitím nucené ventilace 

 

Kapitola obsahuje seznam obecně známých případů, kdy se použití nucené ventilace 

nedoporučuje a které jsou popsané v literatuře [3, 12]. 

 

• Nebezpečí žíhavých plamenů – při provádění ventilace začne do objektu vnikat 

čerstvý vzduch, který obsahuje kyslík a pokud je nebezpečí žíhavých plamenů velice 

vysoké, dodáme do objektu kyslík, jako poslední složku nutnou pro vznik žíhavých 

plamenů. 

 

• Možné zvíření výbušných prachů – při proudění vzduchu a kouře v objektu může dojít 

ke zvíření výbušných prachů a v objektu se může vytvořit výbušná koncentrace. Ke 

většímu zvíření výbušných prachů dojde hlavně při vzniku turbulentního proudění 

v objektu. Větší zvíření výbušných prachů předpokládáme při použití přetlakové než 

podtlakové ventilace. 

 

• Špatně zvolený odváděcí otvor – tento otvor většinou vzniká na místě již vzniklých 

otvorů, pokud bude tento otvor nevhodně zvolen, teplo a kouř nebudou odváděny 

přímou cestou ven z objektu, zplodiny hoření budou v objektu cirkulovat a může dojít 

k rozšíření požáru. Tento jev můžeme eliminovat tím, že mezi odsávačem a místem 

požáru instalujeme v objektu odsávací hadice.  

 

• Jsou-li v místě požáru duté stavební konstrukce, může dojít k rozšíření požáru i na tyto 

nezasažené konstrukce. Požár se může dále šířit skrytě a nekontrolovaně. 

 

• Nelze zjistit polohu ohniska požáru – pokud nezjistíme polohu ohniska požáru, je 

předpoklad, že zvolíme špatně i odváděcí otvor. 

 

• Hořící materiál s pomalým šířením plamene, ale s hlubokým pronikáním ohně do 

vnitřní struktury materiálu – dochází k narušení integrity hořícího materiálu, hořící 

materiál může být nasán ventilátorem, může poškodit lopatky oběžného kola 

ventilátoru a dále po opuštění ventilátoru může zapálit hořlavé materiály, které se 

nacházejí v blízkosti vyústění odsávače  
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10.3. Bezpečnostní pravidla při použití podtlakové ventilace 

 

Základní bezpečnostní pravidla při přetlakové ventilaci objektu a odsávání horkého 

kouře nebo studeného kouře jsou uvedeny v Bojovém řádu jednotek požární ochrany, 

metodický list P9 a P10. Metodický list pro použití podtlakové ventilace GŘ HZS ČR 

nevydalo. V zásadě však můžeme použít bezpečnostní pravidla pro přetlakovou ventilaci, 

které jsou popsány v literatuře [3, 12], některé body je však nutné pozměnit pro použití 

podtlakové ventilace. 

• Při použití podtlakové ventilace je nutné použít vícevrstvý zásahový oblek, dýchací 

přístroj a další výstroj a výzbroj, kterou se zasahující hasiči vybaví podle typu objektu 

v němž je prováděn zásah v souladu s Bojovým a Cvičebním řádem jednotek požární 

ochrany nebo podle rozkazu velitele zásahu. Zvláště u jednotek Sboru dobrovolných 

hasičů je toto mít na zřeteli, protože tyto jednotky mnohdy nejsou vybaveny potřebnou 

výstrojí a výzbrojí. 

 

• Nepohybovat se před vyústěním zplodin hoření z odsávače kouře. Z odsávače kouře 

vychází kouř a teplo ze zasaženého objektu a může dojít k popálení osob. Pokud 

odsáváme studený kouř nebo nebezpečnou látku budou osoby v bezprostřední 

blízkosti vyústění, které nebudou vybaveny odpovídajícími ochrannými prostředky, 

vystaveny toxickým účinkům studeného kouře nebo nebezpečné látky. 

 

• V zasaženém objektu se nepohybujeme mezi ohniskem požáru a odváděcím otvorem 

nebo hadicí která je napojena na odsávač. Tímto prostorem je odváděn kouř a teplo od 

požáru. 

 

• Ventilátor spouštíme až máme zajištěn přívod čerstvého vzduchu do objektu a pokud 

je to ve fázi zdolávání požáru musíme mít připraven zavodněný útočný proud pro 

případ okamžitého nasazení. V případě vstupu do objektu je vhodné kouř zchladit 

mlhovým proudem. 

 

• Za chodu ventilátoru nevytvářet samovolně další vstupní otvory. Tyto otvory by 

mohly mít nepříznivý účinek na prováděnou ventilaci. 
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• Pokud dojde k nepředvídanému proudění kouře odsávač vypnout. Ventilaci objektu 

přerušíme a zjistíme příčinu nepředvídaného proudění nebo od nasazení podtlakové 

ventilace upustíme. 

 

• Jestliže předpokládáme opětovné vznícení nehořícího ohniska požáru, vstupujeme do 

objektu pouze se zavodněným útočným proudem. 

 

 

10.4. Postup činností při provádění podtlakové ventilace 

 

V první řadě je především nutné zvážit jestli je použití podtlakové ventilace nezbytné a 

nelze použít jiné a účinnější způsoby odvětrání. Zvažujeme napřed použití přirozené 

ventilace, následně přetlakové ventilace a pokud nepůjde oba dva způsoby použít 

přistupujeme k podtlakové ventilaci. K podtlakové ventilaci přistupujeme až jako k poslední 

možnosti odvětrání zasaženého objektu. Podtlaková ventilace je oproti ostatním typům 

ventilace, kromě přirozené, nejméně účinná, vyžaduje nasazení speciálních technických 

prostředků, odsávače kouře v kombinací se sacími a výtlačnými hadicemi a zástěnou nebo 

jinými prostředky, kterými utěsníme odváděcí otvor. Důležitou součásti rozhodování o 

nasazení podtlakové ventilace je důkladný průzkum místa zásahu. Důkladným průzkumem 

můžeme především zjistit polohu ohniska požáru, řadu skutečností ovlivňující požár a 

následně nasazení podtlakové ventilace. 

 Pokud nasadíme podtlakovou ventilaci na odsávání nebezpečné látky, průzkumem 

zjistíme hlavně o jakou nebezpečnou látku se jedná. 

Doporučený postup činností: 

• důkladný průzkum místa události  

• volba přiváděcího a odváděcího otvoru 

• umístění ventilátoru k odváděcímu otvoru, jeho napojení na odváděcí otvor a utěsnění 

případných mezer  

• v případě potřeby provést napojení odváděcích hadic na odsávač a zajistit odvod 

spalin mimo prostor umístění odsávače 

• spuštění ventilátoru 

• neustálý průzkum místa zásahu, kontrola proudění vzduchu 
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Pokud bude odsávač kouře nasazen při zdolávání požáru je potřeba činnost doplnit o 

tyto body: 

• před spuštěním odsávače mít připravené zavodněné útočné proudy 

• před vstupem zasahujících hasičů do objektu krátce vyčkat, popřípadě provést 

zchlazení zakouřených prostor mlhovým popřípadě roztříštěným proudem 

 

Odsávač kouře můžeme nasadit i při havárii nebezpečné látky. V případě, že budeme 

odsávat nebezpečnou látku je nutné si uvědomit především tyto skutečnosti [3]: 

• o jakou nebezpečnou látku se jedná 

• možná rizika vznikající při úniku nebezpečné látky 

• nutnost nasazení dalších opatření během odvětrání 

• možný dopad na životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 42 
 

11. Praktické nasazení podtlakové ventilace 

 

11.1. Sklepy 

 

Ve sklepních prostorech jsou odsávače kouře nasazeny nejčastěji. Před nasazením 

podtlakové ventilace je třeba si uvědomit a zjistit následující skutečnosti: 

• budeme odsávat horký nebo studený kouř 

• stavební dispozice daného objektu 

 

Při odsávání horkého kouře nám bude pomáhat tzv. komínový efekt, nebude nutné 

umísťovat odsávací hadice co nejníže k podlaze. Do objektu bude nasáván čerstvý studený 

vzduch, který má vyšší hustotu, bude padat k podlaze a bude vytlačovat horký kouř ke stropu 

místnosti. Ten bude následně odsavačem kouře odsán a vyveden mimo zasaženy objekt. 

Způsob nasazení odsávače kouře je patrný z obrázku 10. 

 

odsávač kouře  p vod 
vzduchu
ří

  odvod 
vzduchu

 

Obrázek 12 Nasazení odsávače kouře při požáru sklepa 
 

 Mezi přiváděcím a odsávacím prostorem musí být dostatečná vzdálenost, aby odsávač 

nenasával čistý vzduch. S poklesem teploty zplodin hoření je odsávání těchto zplodin 

z objektu složitější a následně je vhodnější zvolit způsob pro odsávání studeného kouře. 

 

Pokud budeme odsávat studený kouř, nebude nám s odsávání vzduchu pomáhat 

komínový efekt. Studený kouř má přibližně stejnou hustotu jako čerstvý vzduch, který je do 

objektu nasáván. Čerstvý vzduch se bude mísit s kouřem. Bude docházet k ředění kouře. 

Jestliže umístíme přiváděcí otvor blízko odsávacího otvoru, může dojít k tomu, že z místnosti 
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bude odsávám čerstvý vzduch a odvětrání místnosti bude neúčinné. V tomto případě je 

důležité, aby výšková vzdálenost mezi nasávacím místem a přívodním otvorem byla co 

největší. Způsob nasazení odsávače kouře je patrný z obrázku 11.  

 

odsávač kouře  p vod 
vzduchu
ří

  odvod 
vzduchu

 

 

Obrázek 13 Nasazení odsávače při odsávaní studeného kouře ve sklepě 
 

Pokud je to možné umístíme odsávací hadici co nejnížeji ještě před začátkem odsávání 

kouře z objektu. Jestliže to možné není, pak po částečném odvětrání prostoru postupujeme 

s odsávací hadicí níže. Přičemž je nutné dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat  bezpečnostní 

zásady uvedené v předchozí kapitole. 

 

 

11.2. Kabelové kanály 

 

V případě zásahu jednotek požární ochrany v prostorech kabelových kanálů, jejich 

činnost a způsob nasazení bude obdobné jako ve sklepních prostorech, poněvadž kabelové 

kanály jsou většinou umístěny pod úrovní terénu. V případě kabelových kanálů si musíme 

uvědomit, že se rozdělují na průchozí, průlezné, shora přístupné a že pohyb v těchto 

prostorech má mnoho úskalí a je nebezpečny (stísněné prostory, přítomnost kabelů elektrické 

energie, produktovody, toxické a žíravé zplodiny hoření, možnost popálení atd.). Provedení 

zásahu v kabelových kanálech je popsán v Bojovém řadu jednotek PO, metodický list P 20. 
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odsávač
  kouře

pěnotvorná 
 proudnice

požární
uzávěry

 

Obrázek 14 Nasazení odsávače při požáru v kabelovém kanálu 
 

Při hašení požáru v kabelových kanálech často používáme střední nebo lehkou pěnu a 

zde je možné využít podtlakovou ventilaci. Při hašení požáru v kabelovém kanále nasazujeme 

pěnu na jednom konci zasaženého kanálu. Protože při postupu pěny kabelovým kanálem 

vzniká před pěnou přetlak, který brání jejímu pohybu, je nutné na druhém konci kanálu zřídit 

odváděcí otvor, kterým proudí kouř z kanálu ven. Využijeme přirozené ventilace, nebo pro 

urychlení postupu pěny v kanále a zrychlení zásahu můžeme nasadit podtlakovou ventilaci. 

Způsob nasazení podtlakové ventilace je patrný z obrázku 12. Při odsávání kouře z kanálu 

musíme mít na zřeteli, že se jedná o horký kouř, který musí být vyveden na bezpečné 

prostranství, kde nezpůsobí další škody. 

 

 

11.3. Odsávání plynné směsi 

 

Odsávač kouře je možné nasadit i na odsávání plynné směsi těžší než vzduch 

z podzemních prostor. Jedná se o podobný problém jako kdybychom odsávali studený kouř. 

Nasazení odsávače kouře je stejné. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla 

která jsou popsána  v předchozí kapitole nebo v literatuře [3]. Hlavně musí velitel zásahu 

zvážit, jestli při použití podtlakové ventilace nehrozí nebezpečí výbuchu. Nasazení odsávače 

pro odsávaní výbušné koncentrace plynné směsi nedoporučuji, protože odsávače kouře nejsou 

v provedení do výbušného prostředí a nelze zaručit, že při odsávání této směsi nedojde 

k výbuchu. 

Jednotky HZS ČR jsou vybaveny technickými prostředky pro identifikaci nebezpečné 

látky a stanovení koncentrace dané látky v ovzduší v závislosti na její dolní mezi výbušnosti. 

Při známé koncentraci nebezpečné látky v prostoru, velikosti prostoru a skutečného průtoku 
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vzduchu ventilátorem, můžeme výpočtem přibližně stanovit dobu potřebnou k odvětrání. 

Odvětrání za použití ventilace bývá velice účinné a rychlé. Při odvětrávání prostor 

s nebezpečnou látkou se musí postupovat v souladu s pravidly pro zásah na nebezpečnou 

látku  [8, 13]. 

 

 

11.4. Návrh metodického listu 

 

I přestože GŘ HZS ČR ukončilo vydávání metodických listů Bojového řádu jednotek 

požární ochrany a tento bojový řád vydalo knižně, navrhl jsem metodický list pro použití 

podtlakové nucené ventilace, který v Bojovém řádu jednotek požární ochrany chybí. Jsou zde 

pouze dva metodické listy pro použití nucené přetlakové ventilace. Návrh metodického listu 

je uveden u Příloze č. 4. 
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12. Praktická zkouška nasazení podtlakové ventilace 

 

12.1. Dispoziční řešení podzemních prostor 

 

Pro praktickou zkoušku využití podtlakové ventilace byl zvolen sklepní prostor, který se 

nachází v areálu požární stanice Vsetín, HZS Zlínského kraje, na Havlíčkové ulici. Sklepní 

prostory se nacházejí pod úrovní terénu, pouze vstupní část do těchto prostor je z úrovně 

okolního terénu. Do sklepních prostor vede pouze jedno železobetonové schodiště. Sklepní 

prostory jsou vyzděny z pálených cihel o tloušťce 300 mm, které jsou z venkovní strany 

opatřen asfaltovou izolací. Strop je železobetonový. Objem sklepního prostoru je 140 m3. 

Vzdálenost mezi podlahou sklepa a okolním terénem je 3 metry. Rozměry sklepních prostor 

jsou patrny z Přílohy č. 5. 

 

 

12.2. Popis praktické zkoušky odsávaní 

 

K praktické zkoušce byly vybrány dva druhy odsávače a to VTA – 60 a Savec 500. Odsávače 

kouře byly instalovány ve vstupních dveřích, prostor mezi vstupními dveřmi a odsávačem 

kouře byl řádně utěsněn. Přiváděcí otvor byl vytvořen cca 2 metry nad odváděcím otvorem a 

jeho velikost šla plynule regulovat. Sklepní prostory byly zakouřeny studeným kouřem, 

zakouření bylo rovnoměrné ve všech částech sklepních prostor. U obou dvou typů byly 

provedeny tyto následující zkoušky: 

1. Odsávač kouře byl instalován bez sacích hadic,  přívodní otvor byl zřízen a jeho 

plocha byla  0,2 m2. Poměr mezi přívodním a odváděcím otvorem byl  u Savce 500 

1:1 a u VTA – 60 6:1 

2. Na odsávač kouře byly instalovány sací hadice, které byly zavedeny do sklepa na 

podlahu, přívodní otvor nebyl zřízen. 

3. Na odsávač kouře byly instalovány sací hadice, které byly zavedeny do sklepa na 

podlahu, přívodní otvor byl zřízen a jeho plocha byla 0,2 m2 . Poměr mezi přívodním a 

odváděcím otvorem byl u Savce 500 1:1 a u VTA – 60 6:1 

4. Následně bylo přistoupeno ke zkoušce odvětrání těchto sklepních prostor pomocí 

přetlakové ventilace. 
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12.3. Výsledky zkoušek odsávání 

 

Jestliže jsme použili odsávač kouře VTA – 60 nebo Savec 500, výsledky byly stejné, jak 

pozitivní, tak negativní. Jediný rozdíl byl v čase odsátí kouře a to v neprospěch odsávače 

VTA – 60. Při praktické zkoušce variant uvedených výše bylo zjištěno: 

 

varianta číslo 1  

Odsávač kouře byl instalován bez sacích hadic,  přívodní otvor byl zřízen. Došlo 

k odsátí kouře pouze mezi přívodním otvorem a odsávacím otvorem a to ve velmi krátké době 

(1 minuta), protože tento prostor není moc veliký (14 m3) . Ostatní sklepní prostory byly 

nadále silně zakouřeny a to i po 5 minutovém intenzivním odsávání. Zmenšení průřezu 

přívodního otvoru mělo vliv pouze na čas odsátí kouře ze vstupní části.  

 

varianta číslo 2 

Na odsávač kouře byly instalovány sací hadice v délce 10 metrů, které byly zavedeny do 

sklepa na podlahu, přívodní otvor nebyl zřízen. Protože sklepní prostor byl dokonale utěsněn 

a nebyl zřízen přívodní otvor, nedošlo k odsátí žádného kouře z těchto prostor ani po 10 

minutovém intenzivním odsávání. Jednoznačně nejhorší varianta použití odsávače kouře. 

Ukázalo se, že vždy musí být zřízen přívodní otvor. 

 

varianta číslo 3 

Na odsávač kouře byly instalovány sací hadice v délce 10 metrů, které byly zavedeny do 

sklepa na podlahu, přívodní otvor byl zřízen. Tato varianta byla rozdělena do dvou částí. 

V první části byly odsávací hadice ponechány uprostřed sklepní místnosti a během odsávání 

s nimi nikdo nehýbal. Došlo k rychlému odsátí kouře ze schodiště a centrální sklepní části (2 

minuty), rohy místnosti a menší sklepní místnost zůstaly však zakouřeny a jejich další 

odvětrávání bylo velmi pomalé. Čerstvý vzduch, který do sklepních prostor vstupoval 

schodištěm, byl následně ihned odsán odsávačem kouře. Z tohoto důvodu nedošlo k úplnému 

odsátí kouře ze sklepních prostor. 

Následně  byla odsávací hadice prodloužená o 5 metrů a byla zavedena do menší sklepní 

místnosti. Po opětovném zakouření sklepních prostor bylo přikročeno k odsátí kouře. Opět 

došlo k rychlému odsátí kouře ze schodiště, centrální sklepní části + menší sklepní místnost a 
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severní část centrální sklepní části. K řádnému odsátí kouře i z jižní část centrální sklepní 

části bylo nutné přemístit odsávací hadice na druhou část centrální sklepní části. 

 

varianta číslo 4 

Zkouška odvětrání sklepního prostoru pomocí přetlakové ventilace. Během této zkoušky 

došlo pouze k odvedení kouře z nadzemní části prostor. Ve sklepních prostorech nebyl účinek 

ventilace vůbec poznat ani po 10 minutovém odvětrávání, při kterém byla i několikrát měněna 

vzdálenost ventilátoru od přívodního otvoru. 

 

 

12.4. Vyhodnocení  zkoušek 

 

Z pokusu vyplynulo, že při použití odsávače kouře je nejvhodnější umísťovat přiváděcí 

otvor a odsávací otvor na protilehlých stranách místnosti a úhlopříčně. Zkoušky byly 

provedeny se studeným kouřem, který podle mého mínění klade vyšší nároky na správnost 

použití nucené podtlakové ventilace. Při provedení zkoušek s teplým kouřem by byly 

výsledky srovnatelné, ventilaci by pomáhal tzv. komínový efekt, při kterém stoupá teplý 

vzduch vzhůru. 

Bylo zjištěno, že se nelze spoléhat na jmenovitý výkon odsávače kouře, tak jak je to 

uvedeno v technických charakteristikách od výrobce. Odsávač kouře Savec 500 by musel 

tento sklepní prostor odsát do 30 sekund. Doba odvětrání však byla 2 – 3 minuty, podle 

způsobu nasazení, obsluhy ventilátoru. Podtlaková ventilace klade velké nároky na správnost 

použití a špatné nasazení se okamžitě projeví v celkovém čase potřebném k odsátí kouře. 

Při použití odsávače kouře VTA – 60 byly dosažené časy 2,5 krát delší než při použití 

odsávače kouře Savec, i když výkon tohoto odsávače je 4 krát větší něž u VTA – 60. Zkoušky 

obou odsávačů kouře byly provedeny ze stejným přiváděcím otvorem. Poměr mezi přívodním 

a odváděcím otvorem byl u Savce 500 1:1 a u VTA – 60 6:1.  Větší poměr odsávače kouře 

VTA – 60 může mít vliv na lepší účinnost odvětrání. 

Při zkouškách s odsávačem kouře Savec 500 byly použity 4 kusy odsávacích hadic, aby 

došlo k co nejlepšímu odsáti kouře ze všech částí sklepních prostor. Jednotky požární ochrany 

disponují však pouze většinou 2 kusy těchto odsávacích hadic. I při těchto pokusech byly 

nasazeny hadice ze dvou stanic HZS Zlínského kraje. 

V příloze č. 6 je uvedena fotodokumentace z průběhu těchto zkoušek. 
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13. Závěr 

 

 V diplomové práci jsem se věnoval problematice podtlakové ventilace a jejímu použití 

při zásahu. Cílem bylo popsat  principy a zkušenosti s nucenou ventilací prostoru, vyhodnotit  

parametry technických prostředků a navrhnout postupy použití podtlakové ventilace. 

V dnešní době se požární represe neobejde  při zdolávání mimořádných událostí bez 

použití nucené ventilace a to buď přetlakové nebo podtlakové. V poslední době je podtlaková 

ventilace vytlačována do pozadí přetlakovou ventilaci. Přetlaková ventilace má oproti 

podtlakové ventilaci řadu výhod a je právem upřednostňována, ale ne všechny události lze 

zvládnout za použití přetlakové ventilace. Nucená podtlaková ventilace  nachází uplatnění 

především při odvětrání sklepních prostor, kabelových kanálů a odsávání látek těžších než 

vzduch z prostor ležících pod úrovní terénu. 

Díky nasazení podtlakové ventilace v těchto prostorech, dojde ke zlepšení viditelnosti, 

rychlejšímu nalezení ohniska  požáru, snížení teploty v objektu, což pro zasahující hasiče 

znamená menší psychickou a tepelnou zátěž organismu. 

Bezpečné a účinné provedení nucené podtlakové ventilace vyžaduje dokonalou 

technicko – taktickou připravenost všech jednotek PO, které tento druh ventilace používají. 

Použití nucené podtlakové ventilace klade zvýšené nároky na hasiče v oblasti 

bezpečnosti práce a taktéž v oblasti školení a výcviku. Rovněž klade zvýšené nároky při 

údržbě techniky. Rychlé a účinné nasazení nucené ventilace urychlí a zkvalitní zásah 

hasičských jednotek a zamezí vzniku větších škod. 

V práci jsem navrhl taktické postupy v místě nasazení podtlakové ventilace. Popsal jsem 

rizika spojená s touto činností a bezpečností pravidla, které je nutno dodržovat při provádění 

podtlakové ventilace. Obecně jsem se věnoval i teorii výměny plynů na požářišti a dostupné 

metody odvětrání zplodin hoření z objektů. 

V poslední části práce jsem se věnoval praktickému nasazení nucené podtlakové 

ventilace. Porovnávám zde praktické zkušenosti s teoretickými znalostmi. 

I přes ústup podtlakové ventilace se v některých případech bez této ventilace 

neobejdeme. Podtlaková a přetlaková ventilace se ve většině případů používají samostatně, 

přičemž v některých případech by se daly použít současně. Tímto problémem se však moje 

práce nezabývá.   
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Podtlakovou ventilaci používají hasiči velice dlouhou dobu a proto bylo obtížné přinést 

nové základní metody či postupy odvětrávání. Ve své práci jsem se spíše snažil nalézt  

nejúčinnější způsoby pro použití této ventilace. 
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Příloha č. 1 
 

Přetlakové ventilátory firmy Zahas, Lipník nad Bečvou [15] 
 
 
PVP 23 / Papin 350                                                                           

        
Typ PVP 23 / Papin 350 MZ má pevně zabudovanou mlžící trysku, plynulou regulaci vodního 
proudu    
 
 
PVP 56 / Papin 508 
                                                                                           

         

 
 
PVP 56 / Papin 508 HA 
 

                 

                
 
 

 

Pohoná jednotka Honda GX 100 
Výkon motoru (kW) 2,25 
Vrtule průměr 350 mm, třílistá 
Výkon (m3/hodina) Jmenovitý 8 100 

Maximální 23 500 
Hmotnost (kg) 24 
Rozměr (mm) 500 * 410 * 550 

Pohoná jednotka Honda GX 160 
  Výkon motoru (kW) 4 
Vrtule průměr 500 mm, 

pětilistá 
Výkon (m3/hodina) Jmenovitý 12 600 

Maximální 56 000 
Hmotnost (kg) 43 
Rozměr (mm) 600 * 600 * 720 

Pohoná jednotka Vodní turbína 
  Výkon motoru (kW)  
Vrtule průměr 500 mm, 

pětilistá 
Výkon (m3/hodina) Jmenovitý 12 600 

Maximální 63 000 
Hmotnost (kg) 31 
Rozměr (mm) 600 * 600 * 720 



Diplomová práce: Podtlaková ventilace a její užití při zásahu 
Zpracoval: Evžen Táborský 

 2 
 

Příloha č. 1 
 

Přetlakové ventilátory firmy Zahas, Lipník nad Bečvou [15] 
 
 
PVP 39 / Papin 508 E  
                                                                                     

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PVP 80 / Papin 606  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohoná jednotka Elektromotor  
APC 80-2 230 V 

  Výkon motoru (kW) 1,5 
Vrtule průměr 500 mm, 

pětilistá 
Výkon (m3/hodina) Jmenovitý 9 000 

Maximální 39 000 
Hmotnost (kg) 44 
Rozměr (mm) 580 * 560 * 710 

Pohoná jednotka Honda GX 270 
  Výkon motoru (kW) 6,75 
Vrtule průměr 600 mm, 

pětilistá 
Výkon (m3/hodina) Jmenovitý 25 000 

Maximální 80 000 
Hmotnost (kg) 48 
Rozměr (mm) 670 * 650 * 810 
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Příloha č. 1 
 

Odsávač kouře v kombinaci s přetlakovým ventilátorem firmy Zahas, 
Lipník nad Bečvou [15] 

 
Savac 500 
 

ventilátor je přizpůsoben pro použití výrobníku 
lehké pěny a mlžícího zařízení 
 
 
Savec 400 E 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Savec 350 SILENT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pohoná jednotka Honda GX 160 
  Výkon motoru (kW) 4 
Vrtule průměr 500 mm, třílistá 
Výkon (m3/hodina) Jmenovitý 17 000 

Maximální 23 000 
Hmotnost (kg) 48 
Rozměr (mm) 1050 * 400 * 680 

Pohoná jednotka Elektromotor  
APC 80-2 230 V 

  Výkon motoru (kW) 1,5 
Vrtule průměr 420 mm, třílistá 
Výkon (m3/hodina) Jmenovitý 8 500 

Maximální 15 000 
Hmotnost (kg) 10 
Rozměr (mm) 480 * 470 * 470  

Pohoná jednotka Honda GX 120 
  Výkon motoru (kW) 3 
Vrtule průměr 350 mm, třílistá 
Výkon (m3/hodina) Jmenovitý 7 000 

Maximální 9 000 
Hmotnost (kg) 29 
Rozměr (mm) 730 * 410 * 450 
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Příloha č. 2 
 

Přetlakové ventilátory firmy ZHT – Group s.r.o. [15] 
 
 
PPV 10 / Orkan 350 

 
 
 
 
 
 
 
 
PVP 15 / Orkan 500 KS 
 

 
 
 
 
 
 
 
PVP 21 / Orkan 600 KS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pohoná jednotka Honda GXH 50 
Výkon motoru (kW) 1,84 
Vrtule průměr 350 mm, třílistá 
Výkon (m3/hodina) Maximální 10 000 
Hmotnost (kg) 11,8 
Rozměr (mm) 330 * 520 * 530 

Pohoná jednotka Honda GXH 50 
Výkon motoru (kW) 1,84 
Vrtule průměr 350 mm, třílistá 
Výkon (m3/hodina) Maximální 10 000 
Hmotnost (kg) 11,8 
Rozměr (mm) 330 * 520 * 530 

Pohoná jednotka Honda GX 200 
  Výkon motoru (kW) 4,8 
Vrtule průměr 500 mm, třílistá 
Výkon (m3/hodina) 17 000 
Hmotnost (kg) 41 
Rozměr (mm) 600 * 690 * 650 

Pohoná jednotka Honda GX 200 
  Výkon motoru (kW) 4,8 
Vrtule průměr 600 mm, třílistá 
Výkon (m3/hodina) 21 000 
Hmotnost (kg) 43 
Rozměr (mm) 600 * 690 * 700 
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Příloha č. 2 
 

Přetlakové ventilátory firmy ZHT – Group s.r.o. [15] 
 
 
POK-15/GX200 SucPress 500 
 

 
 
 
SucPress 360 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohoná jednotka Honda GX 200 
  Výkon motoru (kW) 4,8 
Vrtule průměr 500 mm, třílistá 
Výkon (m3/hodina) 17 000 
Hmotnost (kg) 42 
Rozměr (mm)  

Pohoná jednotka Honda GX 100 
  Výkon motoru (kW) 2,25 
Vrtule průměr 350 mm, třílistá 
Výkon (m3/hodina) 12 500 
Hmotnost (kg) 25 
Rozměr (mm) 770 * 299 * 458 
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Příloha č. 3 

Ventilátory a odsavače kouře LEADER [15] 
 

Jedná se o přetlakové ventilátory  o různém výkonu francouzské výroby. Technické parametry 
jsou v následující tabulce 
 
 
 Motor, výkon 

[kW] 
Rozměr [mm] Hmotnost [kg] Výkon [m3h-1] 

Leader MT 224 Briggs      2.58 550 * 565 * 410 29 8 000 
Leader MT 236 Briggs      4.4 560 * 530 * 480 38 24 000 
Leader MT 260 Briggs      6.63 730 * 710 * 570 60 40 000 
Leader MT 296 Briggs    13.25 730 * 710 *570 69 64 000 
Leader MT 430 Honda      4.8 610 * 600 *520 40 30 000 
Leader MT 445 Briggs      4.4 640 * 700 *560 43 45 000 
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Příloha č. 4 

 
Metodický list 

 
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu  
Název:  

Podtlaková ventilace při 
zdolávání požáru  

 

Metodický list číslo   
P  

Vydáno dne:  Stran:  2 

 
 

I.Charakteristika 
 

1. Podtlaková ventilace je metoda nuceného odvětrání prostoru, jejíž podstatou je 
odsátí zplodin hoření ze zasaženého objektu a nahrazení čistým vzduchem. Provádí 
se přenosným odsávačem kouře, který se nasazuje převážně vně objektu. Pokud se 
nasazuje uvnitř objektu musí být zplodiny hoření nasáté odsávačem vyvedené 
hadicemi mimo zasažený objekt. 

2. Použité pojmy: 
- Odváděcí otvor  jedná se o  otvor, kterým bude ze zasaženého objektu      
      odváděn kouř a teplo. Může se jednat o otvor horizontální nebo vertikální. 
- Přiváděcí otvor  jedná se o  otvor, kterým bude do objektu vnikat čerstvý  

vzduch. Nejčastěji se jedná o vstupní otvor na který navazuje vnitřní      
zásahová cesta. 

- Horký kou ř – jedná se o kouř o vysoké teplotě, který je schopen vznítit 
hořlavé látky v blízkosti místa zásahu, má nižší hustotu než okolní vzduch 
a proto stoupá vzhůru. 

- Studený kouř – jeho hustota je srovnatelná s okolním vzduchem, jeho 
stoupavá tendence není tak výrazná jako u horkého kouře. 

 
 

II.Postup činností 
 

1. Velitel zásahu musí posoudit, je-li použití podtlakové ventilace vhodné. 
Podtlakovou ventilaci většinou nasazujeme tam, kde není možné provést 
přirozenou nebo přetlakovou ventilaci. Před započetím podtlakové ventilace je 
nutné provést průzkum a zjistit skutečnosti, které by mohly ovlivnit nasazení 
podtlakové ventilace. Od podtlakové ventilace je nutné ustoupit v těchto 
případech: 
a) nebezpečí žíhavých plamenů. 
b) možné zvíření výbušných prachů. 
c) jsou-li v místě požáru duté stavební konstrukce. 
d) hořící materiál s pomalým šířením plamene, ale s hlubokým pronikáním ohně 

do vnitřní struktury materiálu. 
e) nelze zjistit polohu ohniska požáru. 
f) je-li v blízkosti místa vyústění kouře z odsávače hořlavý materiál. 
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Příloha č. 4 

 
Metodický list 

 
2. Pokud nasadíme podtlakovou ventilaci na odsávání nebezpečné látky, průzkumem 

zjistíme hlavně o jakou nebezpečnou látku se jedná. 
      Doporučený postup činností: 

a) důkladný průzkum místa události . 
b) volba přiváděcího a odváděcího otvoru. 
c) umístění ventilátoru k odváděcímu otvoru, jeho napojení na odváděcí otvor a 

utěsnění případných mezer . 
d) v případě potřeby provést napojení odváděcích hadic na odsávač a zajistit 

odvod spalin mimo prostor umístění odsávače. 
e) spuštění ventilátoru. 
f) neustálý průzkum místa zásahu, kontrola proudění vzduchu. 

 
Pokud bude odsávač kouře nasazen při zdolávání požáru je potřeba činnost doplnit   
o tyto body: 
g) před spuštěním odsávače mít připravené zavodněné útočné proudy. 
h) před vstupem zasahujících hasičů do objektu krátce vyčkat, popřípadě provést.  

           zchlazení zakouřených prostor mlhovým popřípadě roztříštěným proudem. 
 
 

III.O čekávané zvláštnosti 
 

1. Při použití podtlakové ventilace je nutné počítat s následujícími komplikacemi: 
a) možnost opětovného vznícení již nehořících ohnisek. 
b) možnost víření kouře uvnitř prostoru v případě nevhodně zvolené ventilace. 
c) velká hlučnost v místě nasazení ventilátoru. 
d) při špatném nasazení nebo krátké odsávací hadici nebude odsán všechen kouř 

2. Možnost zranění hasičů: 
a) vlivem horkého kouře 
b) pokud se budou nacházet mezi ohniskem požáru a odváděcím otvorem 
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Příloha č. 5  
 

Půdorys sklepních prostor 
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Příloha č. 6 

 
 Fotodokumentace 

 

 
Příprava nasazení odsávače kouře Savec  500 

 
 
 

 
Příprava nasazení odsávače kouře Savec  500 
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Příloha č.6  

 
Fotodokumentace 

 

 
Nasazení odsávače kouře Savec  500 

 
 

 
Zadýmení podzemních prostor divadelním dýmem 
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Příloha č.6  
 

Fotodokumentace 
 

 
Odvod dýmu mimo místo nasazení 

 
 

 
Vyústění dýmu přímo z odsávače kouře 


