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KŘENEK, K. Možnosti použití zařízení pro odvod tepla a kouře v nevýrobních objektech: 
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Bakalářská práce se zabývá problematikou poţárního větrání a moţnosti pouţití 

zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla u nevýrobních objektů. Práce se rovněţ zabývá 

shrnutím současných poznatků o stavu a problémech systémů přirozeného odvodu kouře 

a tepla. Dále je proveden popis a posouzení pouţití těchto systémů v nevýrobních objektech 

a provedena analýza a vyhodnocení moţnosti pouţití systémů přirozeného odvodu kouře 

a tepla ve vybraných objektech.  
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KŘENEK, K. Possibilities of Using the Heat and Smoke Exhaust System in Nonindustrial 

Buildings: bachelor´s thesis, Ostrava: VŠB-TUO, 2010. 47 p. 

 

Key words: smoke, natural smoke and heat exhaust system, smoke curtain, smoke 

ventilator 

 

This bachelor thesis deals with  problems of the fire ventilation and possibilities of 

using natural smoke and heat exhaust systems in nonindustrial buildings. The work also deals 

with  a summary of current knowledge  about status and problems associated with natural 

smoke and heat exhaust systems. Furthermore, there is a description and assessment of using 

these systems in nonmanufacturing buildings and analysis and evaluation of the possibility of 

using natural smoke and heat systems in selected buildings. 
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Úvod 

 

Zařízení pro odvod kouře a tepla jako nejmladší ze skupiny poţárně bezpečnostních 

zařízení získává v současné době stále významnější postavení na poli poţární bezpečnosti 

staveb. To je zapříčiněno především současnými poţadavky na ochranu zdraví a ţivotů osob, 

ale také na ochranu stavebních objektů jakoţ i majetku nacházejícího se v těchto objektech.  

V současné době kdy je stále ve větší míře kladen důraz na odlehčení staveb a na co 

moţná nejniţší náklady investované do výstavby, se stále častěji ve stavebnictví vyuţívá 

mnoho hořlavých materiálů. Typickým příkladem je vyuţití plastických hmot ale i jiných 

materiálů, které jsou neméně nebezpečné při poţáru především z hlediska toxicity 

vznikajícího kouře a zplodin hoření. Právě zmiňovaná toxicita můţe mít za následek usmrcení 

osob při vzniku poţáru. 

Dalším jevem neodmyslitelně spojeným s poţárem a současně důvodem pro pouţití 

zařízení pro odvod tepla a kouře je značné uvolňování tepelné energie. Dochází k tepelnému 

namáhání konstrukcí budov a to můţe mít za následek její zřícení. Toto namáhání je 

způsobeno především kumulací tepla pod stropními konstrukcemi či přímo ve stropních 

konstrukcích objektů. Zařízení pro odvod kouře a tepla zajišťuje bezpečnější únik osob 

z poţárem ohroţených prostor. Právě evakuace osob je jedním z nejdůleţitějších úkolů 

poţární bezpečnosti staveb. 

Tato zařízení mají také značný význam při represivním zásahu jednotek poţární 

ochrany a to především v usnadnění lokalizace a bezpečnějšímu přístupu k ohnisku poţáru 

v zakouřeném prostoru. 

Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy a vyhodnocení moţnosti pouţití 

systémů přirozeného poţárního odvětrání v nevýrobních objektech. Konkrétně jsem se 

zaměřil na vyuţití systémů poţárního odvětrání v obchodních centrech. V práci jsou také 

shrnuty současné poznatky o stavu a problémech těchto systémů. Tomu předchází popis 

procesu hoření, nebezpečí vyplývajících z poţáru a vlivu vznikajícího kouře a zplodin hoření 

na lidský organismus. V této práci jsou také popsány nejčastěji pouţívané způsoby ovládání 

systémů přirozeného poţárního odvětrání. 
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Rešerše 

 

Zde jsou uvedeny hlavní zdroje odborné literatury, z kterých jsem čerpal informace 

při vypracování této bakalářské práce. Další zdroje jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury. 

 

ŠENOVSKÝ, M., PROKOP, P., BEBČÁK, P.: Větrání objektů. Edice SPBI, Ostrava 2007. 

ISBN: 978-80-7385-008-1. 

 

Autoři této publikace se snaţili obsáhnout problematiku větrání budov v co největším 

rozsahu. V této publikaci jsou popsány základy teorie větrání a to jak přirozeného 

tak i nuceného. Dále se tato publikace zabývá poţární bezpečností budov z pohledu jejich 

větrání. 

 

 

Konspekty odborné přípravy I [online]. Hasičský záchranný sbor České republiky. 2009. 

[citováno 2010-01-02]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/konspekty-odborne-

pripravyi.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D 

 

Z tohoto zdroje jsem čerpal informace ohledně procesu hoření a vznikajících produktů. 

Dále nebezpečí vyplývající ze zplodin hoření a účinky vybraných sloučenin na lidský 

organismus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hzscr.cz/clanek/konspekty-odborne-pripravyi.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D
http://www.hzscr.cz/clanek/konspekty-odborne-pripravyi.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D
http://www.hzscr.cz/clanek/konspekty-odborne-pripravy-i.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d#zplodiny
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1 Proces hoření 
 

1.1 Hoření  

Hoření lze definovat jako sloţitý fyzikálně chemický proces, jehoţ základem jsou 

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

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

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

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

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

zvýšením nedokonalosti jejich spalování, sniţováním uvolněného tepla, ochlazováním 

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

Poţárem je dále v této práci myšleno neţádoucí hoření. Grafické znázornění podmínek 

procesu hoření je znázorněno na Obrázku 1.  

 

 

Obrázek 1 Podmínky procesu hoření 

 

1.2 Moţné typy hoření 

Hoření nejčastěji dělíme na dokonalé, nedokonalé a explozivní. Jednotlivé typy hoření 

jsou stručně popsány v této kapitole. 

 

Dokonalé hoření 

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

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

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

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

na volných prostranstvích, kde se průběh poţáru téměř přibliţuje dokonalému hoření. [1]

   Hořlavina 

  Oxidační  

 prostředek 

  Zdroj  

iniciace 

Obrázek 1 Podmínky procesu hoření 
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Nedokonalé hoření 

Nedokonalé hoření je charakteristické tím, ţe vznikají zplodiny hoření schopné 

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

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

říci, ţe jsou váţným nebezpečím pro osoby nacházející se v okolí a zasahující hasiče. Častým 

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

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

vznikají produkty jako kyanovodík, karcinogenní a mutagenní látky atd. [1] 

 

Explozivní hoření  

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

při kterém dochází k náhlému prudkému uvolnění energie a prudkému lokálnímu 

zvýšení teploty a tlaku. Prudká změna tlaku se šíří do okolí jako rázová vlna. Výbuch se dělí 

na fyzikální a chemický. Z hlediska rychlosti oxidace probíhá chemický výbuch buď formou 

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

rychlostí šíření reakční zóny do nezreagované směsi. Deflagrace je výbušná přeměna, 

při které je lineární rychlost šíření reakční zóny do nezreagované směsi vţdy menší neţ 

rychlost zvuku. U detonace je potom rychlost šíření reakční zóny větší neţ rychlost zvuku. [1] 

 

1.3 Jevy provázející hoření 

Mezi jevy provázející a úzce související s hořením řadíme především přenos tepla, 

vznik světelného záření a tvorba zplodin hoření. Jednotlivé jevy jsou stručně popsány níţe. 

 

Přenos tepla 

V kapitole č. 1.1 jsem hoření definoval jako fyzikálně chemickou reakci, při které se 

vţdy uvolňuje teplo. Teplo se v oblasti hoření nehromadí, ale odvádí se do okolí prouděním, 

vedením a sáláním. 

Přenos tepla prouděním probíhá zejména prostřednictvím zahřátého kouře. Vysoce 

zahřátý kouř můţe dokonce zakládat nová ohniska poţáru, coţ významně ovlivňuje šíření 

poţáru.  

Sálavé teplo se vyzařuje z větší části do okolí a z menší části zpět na povrch hořící 

látky. V případě dopadu tohoto tepla na okolní hořlavé konstrukce a materiál se vytváří 

podmínky pro další šíření poţáru. Z hlediska udrţování a rozvoje vlastního hoření je 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
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nejdůleţitější ta část sálavého tepla, která dopadá zpět na povrch hořící látky. Důsledkem je 

vysoká teplota povrchu hořlavé látky, která souvisí s rychlejším odpařováním hořlaviny. Čím 

větší bude mít hořlavá látka výhřevnost, tím více tepla se bude při hoření uvolňovat. Větší 

bude také část sálavého tepla dopadajícího zpět na povrch látky a hoření bude intenzivnější. 

Hodnoty výhřevnosti vybraných pevných látek jsou uvedeny v Tabulce 1. 

 

Tabulka 1 Výhřevnost vybraných pevných látek [2] 

Poloţka 

číslo 

 

Pevné látky 

Normová hodnota 

výhřevnosti [MJ/kg] 

Součinitel 

K 

1.1.2 Dřevo palivové 18 1,1 

1.2.3 Desky dřevotřískové 17 1,0 

1.2.5 Desky dřevovláknité (sololit) 16 1,0 

1.2.19 Papír 17 1,0 

1.3.8 Textilie vlněné 21 1,3 

1.3.9 Textilie bavlněné / lněné 16 1,0 

1.3.14 Polyesterová střiţ 28 1,7 

1.3.9 Textilie bavlněné / lněné 16 1,0 

1.7.4 Linoleum 27 1,6 

1.7.24 Polyvinylchlorid měkčený 22 1,3 

1.7.25 Polyvinylchlorid pěnový 23 1,4 

1.7.26 Polyvinylchlorid tvrdý 20 1,2 

1.8.13 Saze 33 2,0 

Poznámka: Součinitel K vyjadřuje podíl normové hodnoty výhřevnosti dané látky a normové hodnoty 

výhřevnosti dřeva (16,75 MJ/kg). 

 

Přenos tepla vedením je vázán zejména na pevné látky a souvisí s jejich tepelnou 

vodivostí. Z látek, které teplo vedou, jsou rozhodující kovy. Při jejich ohřátí vlivem poţáru 

zvyšují svou teplotu a mohou vést k rozšíření poţáru. Příkladem je ocelové potrubí 

procházející stěnou zahřáté na vysokou teplotu, které můţe být zdrojem zapálení na druhé 

straně stěny. [1] 
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Světelné záření 

Světelné záření je spojeno s existencí plamene. Tento jev se vyskytuje jen u látek 

schopných plamenného hoření. Plamen je vnějším projevem fyzikálně chemické reakce. Tím 

se projevuje hoření látek, které se mohou přeměnit v plyny a páry. U pevných látek, které 

nejsou schopny uvolnit dostatek hořlavých plynů a par probíhá bezplamenné hoření. Většina 

případů hoření probíhá v plynné fázi a za vzniku plamene. Plamen je moţno rozdělit podle: 

 

 způsobu přípravy plynné směsi na kinetický a difúzní. U kinetického plamene je 

hořlavá látka předem smíchána s oxidačním prostředkem (např. výbuch plynu). 

Difúzní plamen je charakteristický tím, ţe k promíchání dochází aţ v průběhu hoření 

(např. hoření kapaliny);  

 typu šíření plamene ve směsi na stacionární a nestacionární. U stacionárního plamene 

je poloha plamene fixována a u nestacionárního se plamen v prostoru přemisťuje;  

 způsobu proudění plynné směsi na laminární a turbulentní. U laminárního nevznikají 

znatelné víry. U turbulentního plamene se hmota značně promíchává a dráhy částic 

jsou nepravidelné; 

 stupně oxidace uhlíku na nesvítivý, svítivý a čadivý.  U nesvítivého plamene hořlavá 

látka obsahuje více neţ 50 % kyslíku a přítomný uhlík se začíná oxidovat tímto 

kyslíkem uţ před pásmem hoření. Svítivý plamen vzniká, pokud látka obsahuje méně 

neţ 50 % kyslíku, volný uhlík se dostává do pásma hoření a tam se oxiduje. Čadivý 

plamen vzniká, pokud látka obsahuje více neţ 60 % uhlíku a malé mnoţství kyslíku. 

Tento uhlík se nestačí oxidovat ani v pásmu hoření a uniká ve formě sazí. [1] 

 

Zplodiny hoření 

Zplodinami hoření se budu podrobněji zabývat v následujících kapitolách, jelikoţ se 

jedná o velmi rozsáhlou problematiku a mou snahu zaměřit tuto bakalářskou práci také na vliv 

zplodin hoření a kouře na člověka.  
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2 Nebezpečí vyplývající z poţáru  

 

Při poţáru dochází k poklesu obsahu kyslíku v ovzduší, zvýšení teploty okolí 

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

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

popsána v následujících kapitolách. 

 

2.1 Sníţený obsah kyslíku v ovzduší 

Během hoření dochází ke spalování kyslíku a k vytlačování vzduchu obsahujícího 

kyslík kouřem a zplodinami hoření. Tím dochází ke sníţení obsahu kyslíku v ovzduší. Funkce 

kyslíku je velmi významná, neboť zajišťuje základní ţivotní pochody v lidském organismu. 

Se sníţenou koncentrací kyslíku se můţeme setkat nejen při poţárech v uzavřených 

místnostech bytů a sklepů ale i v případech, kdy se k hašení poţáru pouţívá dusík, oxid 

uhličitý, halony a jiná hasiva, která vytlačují kyslík z okolí poţáru. Obsah kyslíku v ovzduší 

je přibliţně 21 %. Musíme si uvědomit, ţe jiţ při koncentraci pod 18 % pociťuje lidský 

organismus nedostatek kyslíku. Účinky sníţeného procenta kyslíku v okolní atmosféře 

na lidský organismus jsou uvedeny v Tabulce 2. [1] 

 

Tabulka 2 Účinky sníženého procenta kyslíku v okolní atmosféře na lidský organismus [1] 

Mnoţství O2 ve 

vzduchu [%] 

 

Příznaky 

21 Ţádné – normální podmínky. 

17 Zhoršená koordinace svalové činnosti, zrychlené dýchání kvůli 

kompenzaci sníţeného mnoţství O2. 

12 Bolesti hlavy, závratě, rychlá únava. 

9 Bezvědomí. 

6 Smrt po několika minutách následkem udušení a selhání srdce. 

Poznámka: Jednotlivé symptomy se mohou objevovat při vyšších i niţších koncentracích kyslíku v ovzduší. 

Konkrétní hodnoty závisí na délce pobytu v takovém prostředí. Rovněţ se nebere v úvahu přítomnost kouře 

a zplodin hoření. 
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2.2 Zvýšená teplota prostředí 

Vdechnutí horkých zplodin hoření můţe vést k váţnému poškození dýchacích cest. Je-

li navíc horký vzduch nasycen vodní parou, poškození dýchacích cest je mnohem závaţnější. 

Důsledkem vdechnutí vzduchu o teplotě cca 50°C můţe být váţné sníţení krevního tlaku, 

selhání oběhového systému a edém plic. Je třeba si uvědomit, ţe poškození organismu 

vdechnutím horkých plynů není okamţitě vratný jev ani po přenesení poškozeného na čerstvý 

vzduch. [1] 

 

2.3 Kouř  

Kouř je disperzní systém pevné fáze v ovzduší a je tvořen převáţně částečkami uhlíku. 

V kouři jsou zastoupeny látky ve všech třech skupenstvích, jedná se tedy o plyny a páry, 

kapalné částice a částice tuhé hmoty.  

Plynné sloţky kouře jsou tvořeny jednak plyny obsaţenými ve vzduchu, ale také 

produkty rozkladu (např. CO, NH3, HCl, H2O). Podíl plynných sloţek zastoupených v kouři 

je závislý na teplotě kouře, neboť obsahuje i páry snadno kondenzujících kapalin. Jedná se 

především o vodu, v té se však rozpouští i některé plyny jako je například HCl. 

Kapalná sloţka kouře je tvořena drobnými kapičkami zkondenzovaných par vzniklých 

při tepelné degradaci hořlavých látek. V horkém kouři je podíl kapalné fáze víceméně nulový, 

Postupným chladnutím dochází k jejich kondenzaci. Kondenzační centra vznikají nejsnáze 

na tuhých částicích obsaţených v kouři. 

Tuhé částice v kouři jsou dvojího druhu. První skupinu tvoří částice, které se do kouře 

dostaly působením termických vzestupných proudů. Jedná se o částice popele, částice tuhých 

hořlavých látek ale také prach z okolí poţáru. Tyto látky neprošly ţádnou fázovou změnou 

a do kouře se dostaly pouze mechanickým působením. Druhou skupinu látek tvoří produkty 

vzniklé přeměnou z plynné fáze. Jsou to látky, které označujeme jako saze. Saze jsou tvořeny 

převáţně amorfním uhlíkem, který vzniká tepelným rozkladem plynných produktů pyrolýzy 

tuhých hořlavin při nedostatku kyslíku. [3]  

 

2.3.1 Toxicita kouře 

Toxicita kouře závisí na sloţení hořlaviny a také na podmínkách jeho vzniku. 

Hlavními prvky v hořlavinách je uhlík a vodík. Mimo těchto prvků mohou hořlavé látky 

obsahovat i dusík, halové prvky, síru a další. 
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Uhlík při hoření oxiduje za vzniku CO, CO2, případně sloţitějších sloučenin často 

částečně oxidovaných (např. aldehydy).  

Vodík v případě plamenného hoření oxiduje za vzniku vody. Při pyrolýze 

karbonizujících hmot se můţe odštěpovat i plynný vodík. 

Dusík se v hořlavinách nachází v podobě aminoskupin (−NH2, −NH−, N≡), kyanové 

skupiny (−CN), nitroskupiny (−NO2), popřípadě azoskupiny (−N=N−). Toxicita kouře 

způsobovaná dusíkatými látkami je závislá na vazebné konfiguraci dusíku v hořlavině 

a na podmínkách jejího rozkladu. Je-li dusík v hořlavině obsaţen v podobě aminoskupiny, 

vzniká při tepelném rozkladu amoniak, popřípadě aminosloučeniny. V podmínkách 

vysokoteplotního rozkladu (800°C a více) jsou ve sloučeninách často nacházeny i kyanové 

sloučeniny nebo i kyanovodík. Je-li dusík v palivu vázaný v kyanoskupině, pak v produktech 

hoření převaţují kyanosloučeniny a samotný kyanovodík i při rozkladu za niţších teplot. 

Dusík vázaný v nitroskupině se v produktech hoření nachází nejčastěji v podobě směsi oxidů 

dusíku (NO a N2O3). Při rozkladu azoskupin vzniká plynný dusík. Azoskupiny se v plastech 

nejčastěji nacházejí v barvivech. 

Halové prvky se v kouři vyskytují především jako halogenvodíky. Nejčastěji se 

v plastech vyskytuje chlor (např. polyvinylchlorid, chlorkaučuk), méně častý je výskyt fluoru 

(např. polytetrafluorethylen). Halové prvky se rozpouští ve vznikající vodě a vytváří 

halogenvodíkové kyseliny.  

Síra se běţně nachází v pryţích. Ve zplodinách hoření se síra nejčastěji nachází 

ve formě oxidu siřičitého, resp. jednodušších thiosloučenin. Při pyrolýze převaţují 

thiosloučeniny. Při nízkoteplotní pyrolýze thioplastů můţeme očekávat i vznik sirovodíku. [3] 

 

Odhad toxických účinků 

Při studiu toxicity kouřových zplodin se vyuţívají vhodné analytické metody, které 

umoţní stanovit jejich sloţení. Existuje však i jiný přístup k tomuto problému, coţ je přímé 

sledování toxických účinků kouře na ţivých organismech. Komplexnější výsledky poskytuje 

kombinace obou uvedených postupů. [3] 

 

Analytické stanovení toxicity kouře 

V oblasti přístrojové analýzy plynných zplodin lze volit mezi jednoúčelovými 

analyzátory pro jednotlivé toxické sloţky kouře a komplexní analýzou plynných kouřových 

zplodin. Výsledky přístrojové analýzy poskytují velmi podrobné informace o sloţení kouře. 

Tyto výsledky mohou být také pouţity pro odhad toxických účinků na ţivé organismy. 
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Metody odhadu toxických účinků kouře bez pouţití pokusných zvířat jsou uvedeny v ISO TR 

9122-5 a ISO 13344. K výpočtu toxicity se pouţívají naměřené hodnoty koncentrací 

jednotlivých látek a známých hodnot LC50 popřípadě LD50 pro tyto látky kde:  

 

 LC50 je smrtelná koncentrace toxické látky, jejímţ účinkem hyne 50 % pokusných 

zvířat; 

 LD50 je smrtelná dávka toxické látky, při níţ hyne 50 % pokusných zvířat, je-li 

škodlivina inhalována po dobu 30 min.  

 

Toxickou dávku obdrţíme vynásobením koncentrace škodliviny dobou expozice. 

Hodnoty LC50 a LD50 lze vyhledat v toxikologických tabulkách. [3] 

 

Stanovení toxicity kouře na ţivých organismech 

Přístrojová analýza kouře můţe poskytnout velmi podrobné a přesné výsledky o jeho 

sloţení. To v mnoha případech v praxi zcela postačuje. Skutečná toxicita kouře se však 

od vypočtené často liší. Skutečnou toxicitou je myšlena přímá reakce ţivého organismu 

na kouř. Odchylky výsledků vypočtené toxicity kouře a skutečné toxicity kouře jsou 

způsobeny zanedbáním: 

 

 synergismu ani antagonismu působení jednotlivých toxických plynů; 

 sníţené koncentrace kyslíku v prostředí; 

 teploty prostředí; 

 sníţené odolnosti organismu plynoucí z psychické zátěţe.  

 

Pro objasnění uvedených vlivů je nutno toxické účinky testovat na ţivých 

organismech. Zkoušky se provádějí nejčastěji na laboratorních myších. [3] 

 

2.3.2 Optická hustota kouře 

Optická hustota kouře závisí na mnoţství pevných částeček, které jsou v kouři 

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

výměny plynů dochází ke zřeďování kouře a klesá jeho hustota. K největším hustotám 

zakouření dochází při poţárech v uzavřených prostorách v horních polohách pod střechou 

místností zachvácených poţárem. [4] 
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2.4 Toxicita vznikajících plynů a par při poţáru 

Je třeba si uvědomit, ţe vystavení osob produktům poţáru má negativní dopad 

na jejich organismus. Ten je vystaven účinkům různých dráţdivých aţ toxických látek, 

přičemţ společný účinek těchto látek je synergický. Toxické plyny mají několik škodlivých 

účinků. Některé z nich působí přímo na plíce a způsobují jejich otok, jiné se spojují 

s červenými krvinkami a sniţují schopnost krve přenášet kyslík.  

Mezi nejčastější toxické plyny, se kterými se potkáváme u poţárů, patří zejména oxid 

uhelnatý, oxid uhličitý, oxid siřičitý, nitrozní plyny, chlorovodík a kyanovodík. 

 

Oxid uhelnatý - CO 

CO má na svědomí více úmrtí při poţárech, neţ všechny ostatní zplodiny hoření 

dohromady. Je to bezbarvý plyn bez zápachu, který je lehčí neţ vzduch. Vzniká při 

nedokonalém hoření. Hlavní nebezpečí CO spočívá v jeho schopnosti vázat se na červené 

krvinky (hemoglobin). Za normálních okolností se na hemoglobin váţí molekuly vzdušného 

kyslíku, které jsou krví přenášeny do celého organismu. Nachází-li se v ovzduší zvýšené 

procento CO, dochází k tvorbě karboxyhemoglobinu. Vznik karboxyhemoglobinu je 

způsoben afinitou CO k hemoglobinu, která je přibliţně 200krát větší neţ je tomu u kyslíku. 

Tím je kyslíku znemoţněno se vázat na červené krvinky a dochází k  nedostatečnému 

zásobování organismu kyslíkem. Vliv koncentrace CO na lidský organismus je uveden 

v Tabulce 3.  

Protoţe nejvíce CO vzniká nedokonalým hořením při poţárech v uzavřených 

prostorách objektů, je jeho výbušnost dalším důvodem pro jeho včasné a účinné odvětrání 

z těchto prostor. S extrémně širokou oblastí výbušnosti od 12,5 % do 74 % a relativně nízkou 

teplotou vznícení (609°C) je CO jedním z nejdestruktivnějších plynů, s nimiţ se při poţáru 

můţeme setkat. [4] 
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Tabulka 3 Vliv koncentrace oxidu uhelnatého na lidský organismus [1] 

CO 

[ppm] 

CO ve vzduchu 

[obj %] 

 

Příznaky 

100 0,01 Ţádné příznaky – bez nebezpečí. 

200 0,02 Mírné bolesti hlavy. 

400 0,04 Silné bolesti hlavy po 1 aţ 2 hodinách. 

800 0,08 Silné bolesti hlavy po 45 minutách; nevolnost, mdloby 

aţ bezvědomí po 2 hodinách. 

1000 0,1 Nebezpečná koncentrace – bezvědomí po 1 hodině. 

1600 0,16 Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 20 minutách. 

3200 0,32 Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 5 aţ 10 minutách, 

bezvědomí po 30 minutách. 

6400 0,64 Silné bolesti hlavy a závratě po 1 aţ 2 minutách; bezvědomí 

po 10 aţ 15 minutách. 

12800 1,28 Okamţité bezvědomí, nebezpečí smrti po 1 aţ 3 minutách. 

Poznámka: ppm – počet částic na jeden milion [-] 

 

  

Oxid uhličitý - CO2 

CO2 je nehořlavý plyn bez barvy a zápachu a je těţší neţ vzduch. Je konečným 

produktem hoření látek bohatých na uhlík. Vzduch obsahuje přibliţně 0,03 % CO2. Při této 

koncentraci je CO2 jako produkt látkové výměny odstraňován z plic člověka dýcháním. Při asi 

5 % koncentraci CO2 ve vzduchu dochází ke zrychlenému dýchání doprovázenému bolestmi 

hlavy, závratěmi, pocením a rozrušením. Mezi 10 aţ 12 % CO2 ve vzduchu můţe dojít během 

několika minut ke smrti postiţeného následkem ochrnutí dýchacího centra mozku. [1] 

 

Oxid dusičitý – NO2 

NO2 je hnědý plyn se silným dráţdivým účinkem. Otrava tímto plynem se projevuje 

s časovým zpoţděním. Postiţený se cítí dobře a teprve aţ po 5 aţ 72 hodinách se začíná 

projevovat příznak otravy. Otrava se projevuje poklesem krevního tlaku a zahuštěním krve. 

Poté se dostavují dechové potíţe, které vyúsťují v edém plic. Při opakovaném působení 

vyvolává NO2 chronický zánět spojivek, nosohltanu a průdušek a poškozuje zuby. [4] 
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Oxid siřičitý – SO2 

Je to bezbarvý plyn, štiplavého zápachu, který je těţší neţ vzduch. Vzniká při hoření 

síry a sirných sloučenin. SO2 je dráţdivý v horních cestách dýchacích. Dlouhodobé nebo 

opakované dráţdění vyvolává chronický zánět průdušek s následkem rozedmy plic. Dráţdí 

kůţi a jeho účinek je zhoršován pocením. [4] 

 

Kyanové sloučeniny 

Patří mezi nejprudší jedy. Vznikají rozkladem organických sloučenin obsahujících 

v molekule dusík. Vyskytují se u poţárů, kde se rozkládají přírodní látky obsahující bílkoviny 

(např. peří a vlna) nebo syntetické materiály jako jsou polyamidy, polyuretany a další. 

Příkladem je kyanovodík (HCN). Je to bezbarvý plyn s charakteristickou hořkomandlovou 

vůní. Je přibliţně 20krát více toxický neţ CO. Rychle se vstřebává plícemi, ţaludeční sliznicí 

i kůţí a blokuje tkáňové dýchání. Menší koncentrace vedou k bolestem hlavy, nevolnosti, 

závratím a ke zrychlení dechu a ztrátě vědomí. [4] 
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3 Problematika poţárního větrání 

 

Pokud dojde k poţáru v prostorově rozsáhlém objektu, je jeho průběh jiný neţ kdyby 

probíhal v menším prostoru. V případě poţáru v menším prostoru za předpokladu, ţe jsou 

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

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

mnoţství vzduchu tedy oxidačního prostředku a poţár se šíří mnohem rychleji.  

Při poţáru dochází k vyhořívání materiálu a částí hořlavých konstrukcí, coţ má 

za následek tvorbu kouře. V počáteční fázi poţáru stoupá kouř vlivem rozdílných teplot 

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

v podélném směru rychlostí aţ 5 m/s [5]. Z důvodu včasné evakuace je třeba si uvědomit, 

ţe rychlost chůze průměrného člověka je 1-2 m/s a rychlost běhu 7,5 m/s [5]. Jakmile je celý 

prostor pod stropem zaplněný kouřem tak začne klesat směrem dolů. Doba, kdy dochází 

k poklesu kouře, výrazně závisí na povaze hořlavin a stavebním řešením objektu. 

V případě, kdy není objekt o objemu 10 000 m
3
odvětrán, můţe dojít k zakouření 

objektu během pár minut. Toto tvrzení se potvrdilo při zkoušce provedenou britskou firmou 

Colt International Ltd. Při této zkoušce došlo k celkovému zakouření objektu o objemu 

13 000 m
3
 za méně neţ 2 minuty [5].  

Na Obrázku 2, 3 a 4 je postupně znázorněn průběh pohybu kouře v uzavřeném 

prostoru. Obrázek 5 potom znázorňuje pohyb kouře v případě přítomnosti otvorů pro odvod 

kouře. 

 

 

Obrázek 2 Kouř v počátcích požáru stoupající ke stropní konstrukci [5] 
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Obrázek 3 Pohyb kouře při požáru [5] 

 

 

Obrázek 4 Celkové zakouření prostoru [5] 

 

Základním úkolem poţárního odvětrání je omezení šíření kouře a tepla v objektu 

a zajištění jejich odvedení mimo objekt. Proto je třeba zajistit:  

 

 otvory ve stropní konstrukci pro odvod kouře a tepla z objektu; 

 instalaci kouřových zábran pro omezení rozšíření kouře a tepla po celém objektu; 

 otvory pro přívod vzduchu.  
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Obrázek 5 Objekt s otvory pro odvod kouře a tepla [5] 

 

3.1 Neutrální rovina 

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

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

prostor dostatečně větrán, dochází postupem času k zakouření celého prostoru (viz předchozí 

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

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

hoření. Pod stropem se hromadí kouř a horké zplodiny hoření mající vyšší teplotu a tlak zde 

stoupá. Ve spodní části místnosti je oproti tomu nedostatek plynů, které se ohřívají a stoupají. 

Proto je zde niţší tlak, jehoţ vlivem dochází k přisávání okolního vzduchu do prostoru. 

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

charakteristická atmosférickým tlakem. Tvoří zároveň také hranici mezi horkými zplodinami 

hoření a čistým vzduchem. [4] 

 

3.2 Faktory ovlivňující výměnu plynů  

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

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

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

ovlivňujícími výměnu plynů v objektu jsou směr a síla větru, atmosférický tlak a jiné. [4] 
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Otvory umístěné ve stejné výšce 

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

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

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

třeba zdůraznit, ţe intenzita výměny plynů v tomto případě je niţší neţ v situaci, kdy se 

otvory nachází v různé výšce. [4] 

 

Otvory umístěné v různé výšce 

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

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

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

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

 

 neutrální rovina leţí nad nadpraţím dolních otvorů. V tomto případě dolní otvory 

slouţí pro přívod vzduchu; 

 neutrální rovina leţí pod nadpraţím dolních otvorů. V tomto případě slouţí dolní 

otvory jak pro přívod vzduchu, tak pro odvod kouře a zplodin hoření. [4] 

 

Otvory umístěné v protilehlých stěnách 

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

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

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

k podlaze či parapetu otvorů pro odvod zplodin hoření. [4]  
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4 Zařízení pro přirozený odvod tepla a kouře 

 

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

bezpečnostních zařízení. Tato zařízení podmiňují poţární bezpečnost stavby. Podle [6] jsou 

na projektování, instalaci, provoz, kontrolu, údrţbu a opravy vyhrazených poţárně 

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

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

vztahuje rozsáhlejší certifikace neţ na běţné stavební výrobky.  

 

4.1 Kouřové klapky 

Kouřové klapky lze vyuţít pro běţné denní větrání objektu a podle typu klapky i pro 

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

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

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

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

volné aerodymanické plochy (tj. skutečně účinné plochy odvětrání v případě poţáru), zatíţení 

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

12101-2. 

 

Křídlové kouřové klapky 

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

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

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

izolací, nebo z extrudovaného hliníkového rámu opatřeného průsvitnou polykarbonátovou 

deskou případně izolovaným sklem. [7] 

 

Obrázek 6 Křídlová kouřová klapka [7] 
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Ţaluziové kouřové klapky 

Klapky jsou navrţeny pro odvod velkých objemů vzduchu při běţném větrání a při 

poţáru pro odvod kouře a tepla. Toto zařízení se pouţívá především v objektech, kde není 

potřeba prosvětlení denním světlem. Jsou určeny pro zabudování do střešního i obvodového 

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

ţaluziové listy hliníkové, jednovrstvé nebo dvouvrstvé s vnitřní izolační vrstvou nebo 

transparentní ze speciálního polykarbonátu. Můţeme se setkat i s listy z čirého, lepeného nebo 

dvojitého skla či drátoskla. [7] 

 

Obrázek 7 Žaluziová kouřová klapka [7] 

 

4.2 Kouřové zábrany 

Kouřová zábrana je zařízení pro směrování, zadrţení nebo zabránění pohybu kouře 

a zplodin hoření. Podle [8] se za kouřovou zábranu se pokládá jakákoliv překáţka zabraňující 

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

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

poţáru ve stavebních objektech vytvořením překáţky. Zábrany dělíme na pevné a pohyblivé. 

Jednotlivé druhy kouřových zábran lze bez problému společně kombinovat. Funkce 

pohyblivých nebo manuálně aktivovaných zábran je stejná jako nepohyblivých zábran, 

ale tyto mají navíc moţnost být zataţeny a zakryty pokud nejsou v provozu. Typickými 

vlastnostmi kouřových zábran je:  

 

 vytvoření zásobníku kouře jeho zadrţením a omezením jeho pohybu. Kouřové zábrany 

musí být těsné a dotaţené aţ ke spodní ploše stropní konstrukce či střešního pláště; 

 směrování pohybu kouře předem určeným směrem; 

 zabránění nebo zpomalení vniknutí kouře do jiného prostoru nebo dutiny. 
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Technické podmínky pro kouřové zábrany jsou uvedeny v normě ČSN EN 12101-1. 

 

Pevné kouřové zábrany 

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

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

materiál schopný odolávat kouři při teplotách poţadovaných návrhem. [8] 

Skleněné kouřové zábrany mají uplatnění především v prostorech, kde je kladen důraz 

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

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

k jeho dělení. Na Obrázku 8 je zobrazena pevná kouřová zábrana z drátoskla. Textilní 

kouřové zábrany se naopak především vyuţívají v prostorech, kde je kladen důraz 

na funkčnost. To ovšem nevylučuje jejich pouţití i v jiných prostorách.  

 

 

Obrázek 8 Pevná kouřová zábrana z drátoskla [10] 

 

Pohyblivé kouřové zábrany 

Pohyblivé kouřové zábrany se pouţívají především tam, kde je pouţití pevných 

kouřových zábran nepraktické nebo z hlediska estetiky nepřijatelné. Typickými příklady 
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pohyblivých kouřových zábran jsou roletové, skládací, shrnovací, závěsové nebo posuvné, 

s pouţitím stejných materiálů jako u pevných zábran. 

 Nejčastěji pouţívaným materiálem je textilní tkanina. Na Obrázku 9 je zachycena 

rozvinutá pohyblivá kouřová zábrana z textilní tkaniny. Tkanina je po celou dobu svinuta 

v boxu, kde je také zabudován elektromotor, který dokáţe tkaninu navinout zpět do horní 

úrovně, a který automaticky rozvine tkaninu v případě vzniku poţáru a to po obdrţení daného 

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

a vytvoření vyhovující podmínek pro navinutí tkaniny. [10] 

 

 

Obrázek 9 Textilní pohyblivá kouřová zábrana [10] 

 

4.3 Střešní světlíky  

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

a pro denní větrání. Světlík se skládá ze dvou hlavních částí a to kopule a manţety. Kopule 

střešních světlíků se vyrábějí z akrylátového skla, polykarbonátu nebo ze sklolaminátu. Podle 

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

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

a utěsněny silikonovým tmelem. Manţety kopulových střešních světlíků jsou vyráběny 

ze sklolaminátu nebo oceli. [11] 
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Světlíky se nejčastěji dělí na bodové, pásové a světlíkové pyramidy. Bodové světlíky 

mají většinou kruhový, obdélníkový anebo čtvercový půdorys. Tyto světlíky se umísťují 

samostatně nebo do řad. Pásové světlíky mají oproti bodovým výrazně větší délku proti šířce. 

Světlíkové pyramidy mají půdorysné rozměry větší neţ je tomu u bodových světlíků. 

Pyramida je nejčastěji podporována kovovými ţebry a výplň tvoří polykarbonátové desky. 

Na Obrázku 10, 11 a 12 je postupně zobrazen bodový světlík, pásový světlík 

a světlíková pyramida. 

 

 

Obrázek 10 Bodový světlík [12] 

 

 

 

Obrázek 11 Pásový světlík [12] 
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Obrázek 12 Světlíková pyramida [12] 
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5 Popis a posouzení pouţití systémů pro odvod kouře a tepla 

u nevýrobních objektů 
 

Systémy pro přirozený odvod tepla a kouře se pouţívají především v prostorech 

s vysokou kumulací osob při současně rozsáhlých půdorysných rozměrech. Typickým 

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

Hlavním důvodem pouţití systému poţárního odvětrání je zvětšení délky nechráněné únikové 

cesty a tím prodlouţení doby, po kterou se v případě poţáru mohou osoby na těchto cestách 

zdrţovat. 

Vybavit poţární úseky zařízením pro odvod tepla a kouře je nutné v případech, kdy je 

takto uvedeno v platných normách a předpisech. Podle [9] musí být vybaveny poţární úseky 

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

 

 je omezen přirozený odvod zplodin hoření a kouře;  

 se nachází v prvním podzemním nebo nadzemních podlaţích s výškovou polohou 

hp≤ 45 m podle [13] více neţ 150 osob. Dále v druhém a dalších podzemních 

podlaţích nebo v nadzemních podlaţích s výškovou polohou hp > 45 m, v nichţ je 

podle [13] vice neţ 100 osob;  

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

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

 

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

důraz na ochranu ţivota a zdraví vyskytujících se osob. Tuto ochranu je moţno zajistit 

pomocí systémů přirozeného poţárního odvětrání. Dobře navrţený systém poţárního 

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

aby byly zabezpečeny vhodné podmínky pro evakuaci osob z objektu a omezila se 

na minimum doba vystavení osob účinkům kouře a zplodin hoření. Evakuaci osob 

po nechráněné únikové cestě je podle [9] moţné pokládat za bezpečnou, pokud unikající 

osoby jsou evakuovány z hořícího prostoru či poţárního úseku v časovém limitu, kdy kouř 

a zplodiny hoření nezaplní prostor do úrovně 2,5m nad podlahou (viz výše). 
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5.1 Systémy přirozeného poţárního odvětrání v jednopodlaţních 

obchodních centrech 
 

Nejprve je třeba si uvědomit pravděpodobný průběh poţáru v těchto objektech. Jak jiţ 

bylo zmíněno výše, kouř vznikající při poţáru v uzavřeném prostoru stoupá směrem 

ke stropu. V průběhu pohybu kouře směrem vzhůru je do kouře přisáván okolní vzduch coţ 

zvyšuje konečný objem kouře. Jakmile kouř dosáhne stropu, vytváří se neutrální rovina. 

Kontrola výšky neutrální roviny je hlavním úkolem systému pro odvod kouře a tepla. 

V následujících obrázcích této kapitoly znázorňují červené šipky pohyb kouře při poţáru 

a bílé šipky znázorňují pohyb okolního vzduchu. 

 

 

Obrázek 13 Kouř šířící se z obchodní jednotky do haly [14] 

 

Kouř můţe zaplnit prostor během několika minut. Hustý kouř můţe skrýt označení 

únikových cest a východů z objektu čímţ se značně sniţuje rychlost evakuace osob a ta se 

stává mnohem komplikovanější. Průměrná rychlost pohybu kouře v horizontálním směru se 

pohybuje mezi 1m/s aţ 2m/s [14]. Rychlost pohybu kouře je tedy vyšší neţ rychlost pohybu 

evakuovaných osob uvedená v [9]. V případě ţe se kouř jiţ nemůţe šířit horizontálně (např. 

konec chodby), začne klesat dolů a dochází k jeho recirkulaci.  

 

 

Obrázek 14 Recirkulace kouře v nevětraných objektech [14] 

 

V případě instalace systému pro přirozený odvod kouře a tepla a jeho správném 

návrhu a dimenzování, je moţno neutrální rovinu udrţovat nad poţadovanou výškou.  
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Prvním krokem je objekt prostorově rozdělit do kouřových sekcí. Kouřová sekce je 

základní prostorovou jednotkou, pro kterou se poţární odvětrání navrhuje. Literatura [9] 

definuje kouřovou sekci jako stavebně vymezený prostor, jehoţ účelem je zabránění šíření 

tepla a kouře (zplodin hoření) uvnitř poţárního úseku mimo kouřovou sekci. Poţární úsek 

můţe být řešen jednou nebo více kouřových sekcí u značně rozsáhlých prostorů. Sekce můţe 

být ohraničena jednak stěnami na celou výšku prostoru, nebo kouřovou zábranou bránící 

šíření zplodin hoření a kouře mimo kouřovou sekci. Dalším krokem je potom návrh otvorů 

pro odvod kouře a tepla a otvorů pro přívod vzduchu.   

 

Obrázek 15 Usměrnění a odvod kouře využitím kouřových zábran a kouřových klapek [14] 

 

5.1.1 Poţární odvětrání průchodů 

Jedná se o průchody výšky 3m aţ 5m, přičemţ do těchto průchodů ústí schodiště 

z horních podlaţí a mnohdy jsou tato schodiště navrţena jako chráněné únikové cesty. Jsou-li 

stěny ohraničující průchod poţárně odolné, lze průchod povaţovat za pokračování schodiště 

(chráněné únikové cesty typu A) s moţností směrů úniku ze dvou směrů. Pokud jde 

o chráněné únikové cesty typu B a především typu C, pak v případech jediného směr úniku 

z horních podlaţí musí být zajištěno poţární odvětrání pasáţí. Toto odvětrání se musí 

navrhnout tak, aby unikající osoby nebyly zasaţeny kouřem. Toho lze dosáhnout například: 

 

 sníţením tlaku plynů jejich odvětráním šachtami v přilehlých prostorech; 

 odvětráním průchodu šachtami tak, aby byl zajištěn přívod vzduchu proti pohybu 

unikajících osob.  

 

Pokud stěny ohraničující průchod nejsou poţárně odolné, pak pasáţ můţe být jen 

nechráněnou únikovou cestou, neboť tvoří jeden poţární úsek s přilehlými prostory. [9] 



 

27 

 

5.2 Systémy přirozeného poţárního odvětrání ve vícepodlaţních obchodních 

centrech 
 

Metody a postupy přirozeného poţárního odvětrání ve víceposchoďových obchodních 

centrech jsou mnohem sloţitější neţ u jednopodlaţních center. To je z velké části zapříčiněno 

členitostí objektu. Nákupní centra mívají více úrovní, sloţitější rozvrţení včetně 

komunikačních uzlů, měnící se stropní linii. Vznik poţáru v přízemí je zcela nejhorší moţný 

scénář, kdy jsou v rámci nákupního centra ohroţeny aţ stovky lidí. Po navrţených systémech 

poţárního odvětrání je poţadováno usměrnění a zadrţení kouře v předem určených 

prostorech, tak aby nedošlo k jeho rozšíření do ostatních prostor či podlaţí. K omezení 

rozsahu rozšíření kouře a vytvoření zásobníků kouře se instalují kouřové zábrany (viz kapitola 

4.2).  

 

5.2.1 Poţární odvětráni vyuţitím šachet či potrubí 

Tento způsob odvětrání lze vyuţít u vícepodlaţních objektů. Jedná se buď o odvětrání 

kouřové sekce v jednom podlaţí, nebo o odvětrání kouřových sekcí v několika podlaţích nad 

sebou. Šachtou, popřípadě vertikálním potrubím, lze tedy odvětrat jednu nebo více kouřových 

sekcí. Tyto sekce se mohou nacházet vedle sebe, nebo nad sebou.  Šachta začíná pod stropem 

nejníţe umístěné kouřové sekce, která má být odvětrána. Šachta určená pro jednu kouřovou 

sekci je zpravidla opatřena poţární klapkou u vstupu plynů do šachty. Tato klapka se otevírá 

samočinně v případě vzniku  poţáru. Tím je zabráněno neţádoucímu provětrávání prostoru 

mimo případ poţáru. Šachta určená pro odvětrání více sekcí má otvory pro vstup plynů 

v kaţdé odvětrávané sekci, přičemţ všechny otvory mají poţární uzávěr těsný proti průniku 

kouře. V případě poţáru se otevírá pouze uzávěr sekce, kde poţár vznikl. Při návrhu šachty 

určené pro více sekcí nad sebou, je třeba stanovit průřezovou plochu šachty pro jednotlivé 

sekce. Za výslednou se povaţuje největší poţadovaná průřezová plocha. Počet šachet závisí 

na mnoţství plynů, výšce akumulační vrstvy atd. Pří světlé výšce sekce 4m lze počítat 

s jednou šachtou na kaţdých 200 aţ 300m
2
 půdorysné plochy. Z kouřové sekce by měly být 

zpravidla navrţeny nejméně dvě šachty či potrubí. [9] 

 

5.2.2 Poţární odvětrání zastřešených atrií 

Podle [9] se atrium definuje jako vnitřní vícepodlaţní prostor s řadou alternativních 

uspořádání. Poţární odvětrání je třeba navrhovat podle daných podmínek. V případě návrhu 

poţárního odvětrání je nutností vzít potaz důleţité okolnosti a to zejména: 
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 poţární uzavřenost stěn ohraničujících atrium, které mohou být poţárně odolné, 

nebo bez poţární odolnosti, popř. nemusí vůbec existovat; 

 výskyt nechráněných únikových cest v různých úrovních atria a jejich význam 

pro evakuaci osob; 

 případný rozsah poţáru, součinnost samočinného stabilního hasicího zařízení (dále 

jen SSHZ) apod.  

 

Pokud obvodové stěny atria nevykazují poţární odolnost, tvoří jednotlivá podlaţí 

kouřové sekce. Pod stropní konstrukcí sekce, v které došlo k poţáru, jsou vznikající plyny 

usměrňovány do atria kde stoupají k akumulační vrstvě v atriu. Plyny jsou následně odváděny 

kouřovými klapkami mimo objekt. Pokud dojde k poţáru v nejniţším podlaţí atria, je 

pro poţární odvětrání potřeba zajistit přívod vzduchu v nejniţším podlaţí tvořícím kouřovou 

sekci. Spodní úroveň akumulační vrstvy je třeba stanovit tak, aby se zabránilo šíření zplodin 

hoření a kouře do vyšších podlaţí (např. s polohou neutrální roviny nad nadpraţím nejvýše 

umístěných oken, nebo pod stěnami atria které jsou poţárně uzavřené). Pod neutrální rovinou 

vzniká podtlak, v důsledku čehoţ nemají zplodiny hoření a kouř tendenci pronikat 

do přilehlých prostor výše umístěných podlaţí. 

 Důleţitá je také teplota plynů, která s výškou klesá. Je-li teplota plynů přes 200°C, 

mohlo by dojít k rozšíření poţáru. Při teplotě pod 40°C dochází ke ztrátě vztlaku a přirozené 

odvětrání se stává nefunkční jiţ při malé rychlosti větru (např. 3m/s). Potom je třeba zváţit 

vhodnost instalace nuceného poţárního odvětrání pomocí elektrických ventilátorů. [9] 

Posoudit je třeba i dostatečnost vztlaku. Čím níţe je sekce umístěna, tím větší je objem 

plynů a zároveň teploty plynů jsou niţší. Tím pádem dochází k poklesu vztlaku vznikajících 

plynů. Nejméně příznivé účinky z jednotlivých sekcí se povaţují za výsledné. Pro objem 

plynů je rozhodující poţár v nejniţším podlaţí a pro teplotu plynů v akumulační vrstvě je 

rozhodující poţár v nejvyšším podlaţí. [9] 

Na Obrázku 16 jsou znázorněny moţné způsoby odvětrání vícepodlaţních obchodních 

center. Je znázorněno jak vyuţití odvětrání pomocí šachet či potrubí, a odvětrání jednotlivých 

podlaţí přes atrium.  
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Obrázek 16 Možné způsoby odvětrání vícepodlažních obchodních center [14] 

 

Na Obrázku 17 je potom znázorněn předpokládaný pohyb kouře a zplodin hoření 

v objektu, kdy není atrium poţárně odvětráno. Obrázek 18 naopak znázorňuje předpokládaný 

pohyb kouře a zplodin hoření v případě přirozeného poţárního odvětrání atria.  

 

 

Obrázek 17 Předpokládaný pohyb kouře bez odvětrání atria [14] 

 

Obrázek 18 Předpokládaný pohyb kouře v případě odvětrání atria [14] 
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5.2.3 Poţární odvětrání pasáţí  

Jedná se o pasáţe v obchodních centrech, zpravidla v úrovni prvního nadzemního 

podlaţí, šířky 5 aţ 20m, výšky přes 5m a délky i přes 100m. Pasáţe tvoří komunikační osu, 

z které jsou přístupny provozní jednotky. Provozními jednotkami jsou myšleny prodejny, 

sluţby, herny, restaurace, kavárny a jiná zařízení. Jednotky jsou v jednom či ve dvou 

podlaţích, výjimečně ve třech podlaţích.  

Pasáţ tvořící samostatný poţární úsek se odvětrává klapkami ve střešním plášti. 

Kouřová sekce pasáţe nesmí mít délku větší neţ 60m. Aerodynamická plocha klapek 

zpravidla nepřekračuje 1,2% aţ 1,5% půdorysné plochy kouřové sekce. Provozní jednotky se 

odvětrávají samostatně. Přívod vzduchu do pasáţe je obvykle řešen pomocí vchodových 

dveří, výjimečně potom přívodními klapkami. Pasáţ můţe být součástí poţárního úseku 

přilehlých provozních jednotek, nebo jsou přilehlé poţární úseky odvětrávány přes pasáţ. 

V tomto případě jsou k dispozici tři základní varianty systému poţárního odvětrání: 

 

1) vzduch z pasáţe protéká při podlaze do provozních jednotek a zplodiny hoření 

a kouř se vrací pod stropem zpět do pasáţe, kde stoupají k akumulační vrstvě. 

Existuje několik podmínek, jejichţ splnění podmiňuje funkčnost systému, který se 

posuzuje obdobně jako atrium, a to: 

 

 hloubka přilehlých provozních jednotek (měřeno od roviny mezi pasáţí a provozními 

jednotkami) nesmí přesahovat pěti aţ sedminásobek světlé výšky prodejních jednotek; 

 v rovině mezi pasáţí a provozními jednotkami musí být při poţáru umoţněn přívod 

vzduchu a odvod plynů; 

 pasáţí lze poţárně odvětrat jen sekce provozoven, které jsou přilehlé k pasáţi. 

 

2) pasáţ slouţí pro přívod vzduchu, a to ve směru vnější prostředí - pasáţ - provozní 

jednotky. Odtok zplodin hoření a kouře je zajištěn z kouřových sekcí provozních 

jednotek, a to klapkami ve střešním plášti jde-li o poslední nadzemní podlaţí, nebo 

odvětracími šachtami či potrubím jsou-li nad odvětranou sekcí další podlaţí. 

K zabránění zpětnému proniku plynů do pasáţe se musí na rozhraní pasáţ - 

provozní jednotky zřídit kouřové zábrany. Ty umoţňují současně tvorbu 

akumulační vrstvy v provozních jednotkách.  
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3) v některých případech je moţné uţít kombinace výše zmíněných variant. 

Například obchodní centrum je odvětráno podle druhé varianty a malé provozní 

jednotky podle první varianty. Pasáţ se odvětrává samostatně. [9] 

 

5.3 Metody přívodu vzduchu   

Přívod vzduchu je důleţitý pro správnou funkci přirozeného poţárního odvětrání. 

Proto, aby odvětrání pracovalo efektivně, musí být zajištěn přívod vzduchu prostřednictvím 

určených otvorů. Přívod vzduchu do kouřové sekce je třeba umísťovat co nejníţe u podlahy 

sekce (zpravidla do úrovně 1,5m nad podlahou). Otvory pro přívod vzduchu však mohou být 

umístěny i jinak, coţ je však nutno podrobně posoudit. Přítok vzduchu nesmí vést 

k nestabilitě toku zplodin hoření a kouře. [9] 

U všech systémů poţárního odvětrání musí existovat hmotnostní rovnováha mezi 

přívodem vzduchu do kouřové sekce a odvodem zplodin hoření a kouře. To znamená, ţe se 

posuzují jak přívodní, tak odtahové plochy v kouřové sekci. Jejich vzájemný poměr definuje 

tlakové poměry a tím i polohu neutrální roviny. Označíme-li v sekci, kde došlo k poţáru 

objem plynů a jejich teplotu proměnnými M1 a T1, dále jejich výtok do atria proměnnými M2 

a T2 a jejich pohyb do akumulační vrstvy pod střešní konstrukcí atria proměnnými M3 a T3; 

potom platí, ţe Ml < M2 < M3 a Tl > T2 > T3. Toto posouzení musí být provedeno pro sekce 

ve všech podlaţích. [9] 

 

Moţná řešení umístění otvorů pro přívod vzduchu jsou následující: 

 

 v přilehlých nezakouřených kouřových sekcích; 

 v obvodových stěnách pod předpokládanou výškou neutrální roviny; 

 vyuţití automatického otevření vstupních dveří. 

 

Na Obrázku 19 je znázorněno rozdělení poţárního úseku na dvě kouřové sekce. 

Otvory v nezakouřené sekci je přiváděn vzduch a to pomocí otvorů ve střešní konstrukci, 

v obvodových stěnách a vstupními otvory.  
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Obrázek 19 Možné řešení přívodu vzduch využitím přilehlé kouřové sekce [14] 

 

U Obrázku 20 se jedná o samostatnou kouřovou sekci, kde se nenachází ţádné přilehlé 

sekce pro přívod vzduchu. V tomto případě je třeba přívod vzduchu zajistit z niţší úrovně 

pomocí automatického otevření vstupních dveří nebo pomocí otvorů v obvodových stěnách 

umístěných pod předpokládanou výškou neutrální roviny. 

 

 

Obrázek 20 Možné řešení přívodu vzduch pomocí otevření vstupních dveří a otvorů v 

obvodových stěnách [14] 
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6 Projektování přirozeného poţárního odvětrání  

 

V České republice zatím neexistuje ţádná norma, která je zaměřena na výpočty návrhu 

přirozeného poţárního odvětrání. Projektanti při návrhu postupují podle norem jiných států. 

Je to především německá norma E DIN 18 232-2, francouzské normy NF S 61-938 – NF S 

61-940 a jiné. Dále je moţno při projektování odvětrání postupovat podle předpisů, 

které vydávají asociace pojišťoven a svazy. Příkladem jsou technické podmínky 

pro projektování a montáţ zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla (ČAP CEA 4020: 

Zařízení pro přirozený odvod tepla a kouře) vydané českou asociací pojišťoven. 

V současné době se doporučuje postupovat při projektování přirozeného poţárního 

odvětrání podle zásad uvedených v normě ČSN 730802: Poţární bezpečnost staveb - 

Nevýrobní objekty, jejíţ novelizace byla vydána v květnu 2009. Od původní normy je zde 

rozšířena příloha H: Zásady pro navrhování poţárního odvětrání stavebních objektů. V dubnu 

2008 byl také v České republice schválen návrh evropské normy vydaný jako ČSN P 

CEN/TR 12101-5: Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 5: Směrnice 

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

Tato norma navazuje na kodex evropských předpisů a eurokódů řady EN.   

Projektování můţeme rozdělit na dvě fáze. V první fázi se stanoví, v kterých částech 

objektu musí, popřípadě je vhodné, vybavit zařízením pro odvod kouře a tepla. Druhá fáze je 

jiţ samotný návrh a dimenzování systému poţárního odvětrání.  

Poţární odvětrání se dimenzuje na určitý rozsah poţáru, který se označuje jako tzv. 

návrhový poţár. Návrhový poţár představuje pravděpodobný rozvoj a průběh poţáru 

v poţárním úseku. Pro návrh odvětrávacího zařízení je rozhodující etapa rozvoje poţáru, 

začínající tepelným výkonem 1kW, přičemţ podíl tepla sdílený prouděním plynů je přibliţně 

60 – 80% z celkového uvolněného tepla při poţáru. [15] 

 

6.1 Návrh přirozeného poţárního odvětrání podle ČSN 730802 

Návrh poţárního odvětrání podle [9] se dokládá výpočty, které stanovují: 

 

 členění poţárního úseku do kouřových sekcí; 

 mnoţství uvolněného tepla sdíleného prouděním; 

 hmotnosti nebo objemu zplodin hoření, minimálně hmotnost odváděných zplodin 

hoření a kouře; 
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 akumulační vrstvy zplodin hoření a kouře; 

 teploty zplodin hoření a kouře; 

 velikosti ploch pro přívod vzduchu a odvod zplodin hoření a kouře.  

 

Jak jsem se zmínil v kapitole 5.1 tak základní prostorovou jednotkou pro kterou se 

poţární odvětrání navrhuje je kouřová sekce. Podle [9] by kouřová sekce neměla překročit 

půdorysnou plochu 1 600m
2
 - nejvýše 2 200m

2
 při přirozeném poţárním odvětrání. Délka 

kouřové sekce nesmí být větší neţ 70m. U atrií, pasáţí apod. by délka kouřové sekce neměla 

překročit 60m.  

 

Mnoţství uvolněného tepla 

Mnoţství uvolněného tepla závisí na poţárním zatíţení p [kg/m
2
], součiniteli a [-] 

který vyjadřuje rychlost odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek, době tv [s] pro 

kterou je návrhový poţár určován. Doba tv se volí nejméně podle doby evakuace a zásahu 

jednotek HZS coţ je nejméně 300 sekund. Do časového interval evakuace se započítává 

i doba mezi vznikem poţáru a začátkem evakuace (nejméně však 90 sekund). Pro výpočet 

odváděného kouře a tepla jakoţ i dimenzováni poţárního odvětrání se volí časový interval 

nejméně 5 minut a zpravidla nejvýše 15 minut. 

Mnoţství uvolněného tepla sdíleného prouděním Q1 pro nevýrobní objekty lze určit 

podle rovnice (1), kde kv je parametr vyjadřující dynamiku rozvoje poţáru. 

 kWk
k

t
Q c

v

v 3

2

1 10











       (1) 

 
 sMW

pa
kv /

2000 5,0

5,0






       (2) 

 

Při součinnosti poţárního odvětrání se SSHZ se doporučuje předpokládat konstantní 

mnoţství uvolněného tepla a to v době např. tv=550s, nebo lze pouţít tyto hodnoty Q1 

u nevýrobních objektů: 

Q1 = 1,5 MW při p ≤ 30 kg·m
-2

 

Q1 = 12,3 MW při 30 kg·m
-2

 < p ≤ 45 kg·m
-2

 

Q1 = 13,3 MW při 45 kg·m
-2

 < p ≤ 60 kg·m
-2

 

Q1 = 14,3 MW při 60 kg·m
-2

 < p ≤ 90 kg·m
-2

 

Q1 = 15,5 MW při pv > 90 kg·m
-2

 [9] 
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6.2 Návrh přirozeného poţárního odvětrání podle E DIN 18 232-2: Ochrana 

před kouřem a teplem. Část 2: Kouřovody. Dimenzování, poţadavky 

a montáţ. 
 

Při návrhu přirozeného poţárního odvětrání podle této normy je nutno: 

 

 Rozdělit poţární úsek do kouřových sekcí. Přičemţ plocha kouřové sekce je 

maximálně 1 600m
2
(Ar,max). Pokud je plocha větší je třeba ji rozdělit pomocí 

kouřových zábran do více kouřových sekcí. Vzdálenost mezi kouřovými 

zábranami, popřípadě mezi zábranou a stěnou, je maximálně 60m.   

 Stanovit dobu vývoje poţáru t [min]. Podle bodu 5.6 normy se pouţívá střední 

doba 10 minut. Tuto dobu lze zkrátit na 5 minut, například pokud je instalováno 

spouštěcí zařízení poţárního odvětrání s danými automatickými poţárními hlásiči. 

Za nepříznivých podmínek se doba zvyšuje na 15 aţ 20 minut.  

 Určit plochu poţáru a skupinu dimenzování. Plocha poţáru se určí z rychlosti 

šíření poţáru a očekávané doby vývoje poţáru. Plocha odpovídá skupině 

dimenzování. Skupina dimenzování se určí z tabulky uvedené v normě (viz 

Tabulka 4). 

 

Tabulka 4 Skupiny dimenzování [16] 

Pouţitá doba vývoje 

poţáru [min] 

Skupina dimenzování 

Rychlost šíření poţáru 

Zvlášť malé průměr Zvlášť velké 

5 1 2 3 

10 2 3 4 

15 3 4 5 

20 4 5 6 

>20 5 6 7 

 

 Stanovit plochu pro odvod zplodin hoření a kouře Aw,min a plochu otvorů 

pro přívod vzduchu Azu,min. Potřebná plocha otvorů pro odvod zplodin hoření 

a kouře se určí z tabulky uvedené v [16]. Tato plocha závisí na výšce místnosti, 

výšce nezakouřené vrstvy a skupině dimenzování. Výška nezakouřené vrstvy 

měřena od podlahy ke spodní straně zplodin hoření a kouře je stanovena minimální 
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hodnotou 2,5m. Účinná plocha otvorů pro odvod zplodin hoření a kouře musí být 

minimálně 1,5 násobek aerodymanicky účinných ploch všech otvorů přirozeného 

poţárního větrání největšího poţárního úseku místnosti.  

 

6.2.1 Příklad návrhu poţárního odvětrání 

Pro návrh systému poţárního odvětrání podle E DIN 18 232 jsem si zvolil obchodní 

jednotku v jednopodlaţním obchodním centru. Obchodní jednotka tvoří samostatný poţární 

úsek o délce 100m, šířce 90m, světlé výšce 4m. Zjednodušené schéma obchodní jednotky je 

zachyceno na Obrázku 21. Výpočet návrhu systému odvětrání je rozepsán níţe.  

 

 Rozdělení poţární úsek do kouřových sekcí:  

Počet kouřových sekcí x, kde S je plocha poţárního úseku a Ar,max je maximální 

plocha kouřové sekce:  

sekcí
S

x 6
1600

9000

A maxr,

        (3) 

Plocha kouřové sekce Ar: 

2

r 1500
6

9000

x
A m

S
        (4) 

Obchodní jednotka bude rozdělena do šesti kouřových sekcí (viz obrázek 21). 

Rozměry kouřových sekcí jsem zvolil 45x33,3m. Plochy jednotlivých sekcí jsou 

1 500m
2
.  

 Stanovení doby vývoje poţáru: 

Doba vývoje poţáru je stanovena na t=5 minut z důvodu instalace elektrické 

poţární signalizace (dále jen EPS) v obchodní jednotce. Konkrétně jsou pouţity 

kouřové hlásiče poţáru a je splněna podmínka instalace alespoň jednoho hlásiče na 

kaţdých 200m
2
 plochy poţárního úseku. 

 Určení skupiny dimenzování: 

Podle Tabulky 4 je určena skupina dimenzování 2.  

 Stanovení plochy pro odvod zplodin hoření a kouře: 

Potřebná plocha otvorů pro odvod kouře a tepla Aw,min je podle normy 

(tabulky 2) stanovena na 12m
2
. 

Počet otvorů n a plocha otvorů pro odvod zplodin hoření a kouře Aw, kde Aab je 

plocha pouţitých kouřových klapek (rozměry pouţitých kouřových klapek jsem 

zvolil 1,5 x 1,5m): 
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kusů
A

A
n

ab

w
6

25,2

12min,
        (5) 

25,1325,26 mAnA abw         (6) 

Výška kouřových zábran bude 1m. Podle bodu 5.5 normy musí být mezi 

spodním okrajem hranice kouřové vrstvy a horním hranou přívodního otvoru 

vzdálenost minimálně 1 metr. Výška horní hrany okna od podlahy pro přívod 

vzduchu je 2,5m. Výška vrstvy s nízkým obsahem kouře je 3,5 m.  

 Stanovení plochy otvorů pro přívod vzduchu: 

Plocha musí být minimálně 1,5 násobek odváděcích otvorů. Otvory pro přívod 

vzduchu budou v tomto případě okenní otvory. V kaţdé kouřové sekci se nachází 

4 prosvětlovací pásy z okenních otvorů. Prosvětlovací pás má rozměry 7,5x1,5m. 

Minimální plocha otvorů pro přívod vzduchu Azu,min: 

2

min, 25,205,135,15,1 mAA wzu        (7) 

Skutečná plocha otvorů pro přívod vzduchu Azu: 

  2455,15,74 mAzu         (8) 

 

Spouštění systému poţárního odvětrání bude zajištěno kombinovaným spouštěcím 

zařízením. Konkrétně EPS připojená na spouštěcí jednotku se stlačeným CO2 (viz kapitola 8). 

Při poţáru budou uzavřeny po mocí EPS poţární klapky ve vzduchotechnice. A to z důvodu 

zabránění rozšíření kouře a zplodin hoření a rovněţ znemoţnění správné funkce poţárního 

odvětrání. Pomocí EPS budou také otevřena okna pro přívod vzduchu a kouřové klapky pro 

odvod zplodin hoření a kouře.  

Systém poţárního odvětrání bude napájen ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. 

V tomto případě volím napájení z elektrické sítě. Při výpadku nebo poruchy elektrické sítě 

bude systém napájen z dieselagregátu. Napájení od výpadku sítě do najetí dieselagregátu bude 

překlenuto pomocí nepřerušitelného zdroje napájení (UPS).  

Pokud by vycházelo umístění kouřové klapky například nad trám nesoucí plášť 

střechy, je třeba ji posunout tak aby byla mimo tento trám. V opačném případě by klapka 

nesplňovala poţadavek správné funkce.  
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Obrázek 21 Zjednodušené schéma obchodní jednotky a její rozdělení do kouřových sekcí 
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7 Současné poznatky o stavu a problémech systémů přirozeného 

poţárního odvětrání  
 

Při návrhu přirozeného poţárního odvětrání by se měl vzít v úvahu také vliv větru, 

okolní teplota, zatíţení kouřových klapek sněhem atd. Především vítr můţe negativním 

způsobem ovlivnit funkci přirozeného poţárního odvětrání. Při odvětrání dochází k tlakovým 

rozdílům mezi odvětracími otvory a otvory pro přívod vzduchu. Vítr ovlivňuje také samotné 

otevření odvětracích zařízení. 

V případě ţe teplota odtékajících plynů je niţší neţ 50°C je funkce poţárního 

odvětrání i při malé rychlosti větru značně problémová. V těchto případech je nutno prokázat 

funkčnost odvětrání podrobným výpočtem. [9] 

 

Přirozené poţární odvětrání a samočinné stabilní hasicí zařízení 

Při členění poţárního úseku do kouřových sekcí je také nutné přihlíţet k instalaci 

SSHZ. V případě aktivace SSHZ jsou výrazným způsobem ovlivněny teplotní poměry 

v poţárním úseku, kdy dochází k poklesu uvolněného tepla a teploty plynů. Se změnou 

teplotních poměrů potom dochází k ovlivnění proudění plynů, kouře a zplodin hoření 

v poţárem zasaţeném prostoru. Konkrétně dochází k poklesu vztlaku a rychlosti proudění 

plynů odvětracími otvory.   

Z těchto důvodu je nutno důkladně zhodnotit součinnost SSHZ a přirozeného 

poţárního odvětrání. Jedná se především o to, aby při aktivaci SSHZ nebyla negativně 

ovlivněna činnost odvětrání a opačně. Při aktivaci odvětrání můţe dojít i k neţádoucímu 

ovlivnění SSHZ a to například zpoţděným otevřením sprinklerových hlavic. V tomto případě 

z důvodu odvodu tepla poţárním odvětráním není včas dosaţena otevírací teplota 

sprinklerových hlavic. Proto se upřednostňuje aktivace SSHZ před poţárním odvětráním, 

kromě prostorů zajišťujících především evakuaci osob v případě poţáru. V prostorech 

s výskytem osob se potom upřednostňuje aktivace poţárního odvětrání před SSHZ. SSHZ je 

vhodné aktivovat za předem stanovený časový interval od aktivace poţárního odvětrání. [9] 
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8 Ovládání systémů přirozeného poţárního odvětrání 

 

Ovládáním systémů je myšleno například otevření kouřových klapek, otevření 

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

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

zařízení. Nejčastěji pouţívané spouštěcí zařízení jsou stručně popsány níţe. Podle [9] se také 

odvětrací zařízení uvádí do provozu impulsem z  EPS, nebo z jiného stejně citlivého zařízení. 

Čidla je nutno umístit po celém poţárním úseku. Především nad místy s největší 

pravděpodobností vzniku a šíření poţáru. Většinou se instalují čidla reagující na výskyt kouře. 

 

Ruční spouštěcí zařízení 

Jedná se o nejjednodušší způsob ovládání systémů přirozeného poţárního odvětrání. 

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

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

přístupnost v podmínkách poţáru. [17] 

 

Hydraulické spouštěcí zařízení 

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

hydraulické pumpy ve spojení s tlakovým olejovým potrubím a příslušnými zdvihovými 

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

prostoru vyuţívána také jako otvory pro odvod tepla a kouře, a současně se 

vyuţívají i při běţném větrání. Síla, která ovládá zařízení pro odvod kouře a tepla se přenáší 

ze zdvihového válce přes instalovaný nůţkový mechanismus. 

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

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

Zařízení lze také ovládat z ústředny elektrické poţární signalizace. Je moţné také vyuţít 

ovládání pomocí tlačítkových hlásičů poţáru. [17] 

 
Pneumatické spouštěcí zařízení 

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

se provádí prostřednictvím poplachové skříňky. Jednotka se spouští ručně ovládaným 

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

otevřít. Zařízení se poté uzavírá ručně nebo opět pomocí plynu pod tlakem. Další moţností je 
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propojení s EPS, která uvádí v činnost elektromagnet úderníku umístěný v poplachové 

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

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

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

Spouštěcí jednotky se dělí na jednotrubičkové (obsahují jednu pohotovostní a jednu 

záloţní láhev s CO2) nebo dvoutrubičkové (obsahují čtyři láhve s CO2, z nichţ jedna je 

rezervní). U jednotrubičkových jednotek se musí zařízení uzavírat ručně. U dvoutrubičkových 

jednotek se potom zavírání zařízení uskutečňuje pomocí stlačeného plynu. Nevýhodou těchto 

systémů však je nutnost výměny láhve s CO2 po kaţdém pouţití. Toto spouštěcí zařízení tedy 

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

vzduchu. [17] 

 
Elektrické spouštěcí zařízení 

Elektrické spouštěcí zařízení pracuje na principu elektromechanického blokování, kdy 

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

Uzavřením klapky dochází k předepnutí tlakové pruţiny válce. Pruţina je udrţována 

v koncovém bodě pomocí zapnutého přídrţného elektromagnetu. Po uzavření klapky dochází 

k jeho zablokování. V těchto obvodech se obyčejně pouţívá napětí 24 V. V případě 

přerušením přívodu elektrického proudu elektromagnetu dochází k odblokování a otevření 

klapky. Přerušení elektrického proudu můţeme dosáhnout například pomocí: 

ručního tlačítka; 

tavné pojistky; 

EPS. [17] 

 
Tepelné spouštěcí zařízení 

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

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

předem zvolené teploty okolí. Reakční teplota tepelné pojistky se pohybuje mezi 70 aţ 140°C, 

záleţí na druhu zvolené tepelné pojistky. Reakční doba také závisí na její charakteristice, to 

znamená tvar, velikost, pouţitý materiál, teplotní rozdíl mezi pojistkou a okolními plyny 

a na rychlosti proudění těchto plynů. Při dosaţení reakční teploty dochází k prasknutí pojistky 

a uvolnění zařízení pro odvod tepla a kouře. Nejpouţívanější jsou tepelné tavné pojistky. 

Tavné pojistky by měly mít co nejkratší reakční dobu, která je nepřímo úměrná hmotnosti, 
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velkosti povrchu a tavné teplotě pouţitého materiálu. Ideální umístění pojistek je co nejblíţe 

u stropu, přičemţ její funkce nesmí být ovlivněna ţádnými překáţkami. [17] 

 

Zhodnocení spouštěcích zařízení 

Včasná funkce poţárního odvětrání u ručního spouštění je podmíněna stálou 

přítomností osoby oprávněné k ovládání odvětracího zařízení. Je zde také značná moţnost 

pozdní aktivace z důvodu momentální nepřítomnosti určené osoby. Je třeba také zmínit 

moţné zpoţdění či chybné reakce osoby z důvodu vzniklé stresové situace. Ruční spouštěcí 

zařízení by mělo být přístupné zvenčí budovy, popřípadě umístěné v zabezpečené místnosti 

objektu.  

Včasná aktivace hydraulického a pneumatického spouštěcího zařízení (pokud není 

propojeno s EPS, či bez jednoduché tepelné spouště) je také závislá na přítomnosti osoby 

stejně jako u ručního spouštění. Navíc u těchto spouštěcích zařízení je moţnost vzniku 

technické závady a to jak u hydraulické pumpy, tak u soustavy se stlačeným CO2.  

U elektrického spouštěcího zařízení v kombinaci s ručním tlačítkem je také nutné 

k aktivaci přítomnost osoby. Naopak je tomu v případě, kdy k přerušení proudu docílíme 

pomocí tavné pojistky nebo EPS. Velkou výhodou elektrického spouštěcího zařízení je, 

ţe v případě výpadku elektrické energie, zkratu, porušení kabeláţe nebo jiné poruše dochází 

k aktivaci odvětracího zařízení samočinně. U tohoto spouštěcího zařízení není tedy 

vyţadováno ohnivzdorné uloţení elektrických kabelů. 

Pro včasnou funkci tepelného spouštěcího zařízení je třeba vhodně zvolit reakční 

teplotu tepelné pojistky. V případě instalace SSHZ sprinklerového typu v poţárním úseku 

by se toto zařízení mělo uvést do činnosti, neţ dojde k odvodu kouře a tepla odvětrávacím 

zařízením. Tepelné pojistky musí být chráněny před vodou ze SSHZ tak, aby nedošlo 

k omezení přenosu tepla z poţáru na tepelnou pojistku. Také u tohoto spouštěcího zařízení je 

jeho velkou výhodou aktivace odvětrávacího zařízení samočinně bez nutnosti přítomnosti 

osoby. 
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9 Závěr 

 

Systémy přirozeného poţárního odvětrání mají základní význam pro ochranu osob 

a materiálních hodnot při vzniku poţáru. Tyto systémy procházejí poslední dobou velkým 

vývojem. Zároveň se jedná o jednu z nejméně probádaných oblastí vzduchotechniky. Nejsou 

nám dosud známy a nejsou objeveny všechny fyzikální zákonitosti, kterými se řídí například 

pohyb zplodin hoření a kouře při poţáru. I jiţ známé zákonitosti jsou také poměrně 

komplikované, aby byly vyjádřeny matematickými vzorci a jednoduše aplikovány při návrhu 

poţárního odvětrání.  

Kaţdý nově navrhovaný systém poţárního odvětrání představuje pro projektanta 

novou výzvu a moţnost být kreativní a inovativní. Lze tedy říci, ţe kaţdý systém poţárního 

odvětrání je svým způsobem unikátní. To je způsobeno především tím, ţe kaţdý objekt je 

konstrukčně i prostorově řešen jinak a při návrhu systému poţárního odvětrání se tyto 

skutečnosti musí nutně projevit. Funkčnost a účinnost jednotlivých systémů poţárního 

odvětrání je tedy třeba důkladně analyzovat a zhodnotit u kaţdého řešení. Je třeba, aby měl 

projektant poţárního odvětrání značné odborné znalosti a co nejvíce informací o objektu 

či poţárních úsecích kde bude zařízení pro odvod kouře a tepla instalováno. Úkolem 

projektanta je také vytvořit vhodný systém především v rámci rozpočtu a který zároveň 

splňuje poţadavky investora.  

Při návrhu přirozeného poţárního odvětrání je také je nutno vzít v úvahu klimatické 

podmínky dané lokality, zda je v poţárním úseku instalováno samočinné stabilní hasicí 

zařízení, a jiné okolnosti popsané v této bakalářské práci. Důleţité je také analyzovat 

a zhodnotit předpokládaný pohyb odváděných plynů. V ideálních případech je nad střechou 

či stropem odvětrávané sekce volné prostranství kde jsou plyny odváděny. Nachází-li se 

ovšem kolem vyšší zástavba, je třeba posoudit vliv a dopady odváděných plynů na tuto 

zástavbu. 

K tomu aby systém poţárního odvětrání plnil svou funkci při vzniku poţáru, je 

důleţité včas aktivovat určená zařízení pro odvod tepla a kouře a to pomocí spouštěcího 

zařízení. V případě pozdní aktivace sytému klesá jeho účinnost. Aktivace musí být provedena 

do takové doby, aby nedošlo k rozšíření kouře a zplodin hoření do okolních sekcí, nebo pod 

předpokládanou polohu neutrální roviny. Zhodnocení nejběţněji pouţívaných spouštěcích 

zařízení jsem uvedl v předchozí kapitole.   
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