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Abstrakt 

DOBIÁŠ V.: Větrání  podzemních garáží, diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, 2011, 76 

stran, 1 strana příloh, 1x CD-ROM 

Diplomová práce zpracovává problematiku větrání hromadných garáží. S důrazem převážně 

na problematiku odvodu tepla a kouře z prostoru hromadných garáží, ale také na provozní 

větrání. Okrajově zpracovává problematiku vjezdu vozidel na pohony  CNG, LPG. Zmiňuje 

klíčové body legislativy týkající se tématu. 

Klíčová slova 

Větrání podzemních garáží 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

DOBIÁŠ V.: VENTILATION OF ENCLOSED PARKING GARAGES, Diploma Thesis, 

VŠB-TU Ostrava, 2011, 76 Pages, 1 Annex, 1 CD-ROM 

This diploma thesis unfolds the ventilation problems of enclosed parking garages. In 

particular, there is not only dealt with the exhaust of smokes and heat from enclosed parking 

garages but also the ventilation during their normal operation. Marginally, there are also 

described the issues concerning the drive-in of vehicles driven by LPG and CNG and some 

key legislative matters related to these issues. 

Key words 

Ventilation of enclosed parking garages 
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1. Úvod 

Náplní této práce bylo zpracovat problematiku větrání podzemních garáží. Práce je dělena na 

kapitoly týkající se provozního větrání a na kapitoly týkající se větrání havarijního resp. 

odvodu tepla a kouře v případě požáru. Cílem práce je oba způsoby návrhu vzájemně 

porovnat a zdůraznit odlišnosti. 

Při řešení tématu jsem se zaměřil na větrání nucené, tzn. použitím ventilátorů určených 

k instalaci s odsávacím potrubím, a dále také koncepčně odlišné větrání pomocí proudových 

ventilátorů. Větrání přirozené není detailně řešeno.  

Kapitola 5 je zaměřena na hlavní prvek nuceného větrání, na ventilátory.  

Jelikož mou snahou bylo řešit zadané téma komplexně, je součástí práce i řešení otázky 

vjezdu vozidel s pohonem na LPG, CNG. Kapitola 4 je tomuto tématu věnována.    

Práce dále obsahuje příklad návrhu zařízení určeného k nucenému větrání a to s důrazem na 

odvod tepla a kouře. Je vysvětlen návrh ventilátorů pro tento způsob odvětrání a to jak pro 

klasický způsob pomocí potrubí, tak i u nás méně používaný princip větrání proudovými 

ventilátory. Na ukázkovém příkladu byl výpočet proveden podle metodiky normy BS 7346-7 

a vysvětlen návrh podle ČSN P CEN/TR 12101-5.  

Kapitola 8 uvedené způsoby výpočtu hodnotí a upozorňuje na některé body, které je třeba při 

tvorbě nových normativních podkladů případně vzít v úvahu. 

Kapitola 9 je zaměřena na normu ČSN EN 60 695-6-1 týkající se ztemnění kouřem a zkoušení 

požárního nebezpečí. Tato norma řeší otázku viditelnosti a vývinu kouře, případně zhoršení 

viditelnosti. Podle této normy bychom byli schopni definovat možné nebezpečí vyvolané 

ztemněním kouřem z hořícího materiálu.   

Výsledky a závěry, které by z diskuze odborné veřejnosti případně vzešly, by mohly otevřít 

cestu k častějšímu používání systémů proudových ventilátorů k odvodu tepla a kouře v praxi. 

Zahraniční praxe vhodnost použití proudového větrání potvrzuje.     
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2.  Provozní větrání garáží 

2.1.  Návrh provozního větrání garáží  

Důvodem používání větracích zařízení podle zdroje  5  v garážích je přítomnost oxidu 

uhelnatého, oxidu dusíku, oxidu siřičitého, nespálených uhlovodíků, sazí a olejové mlhy a 

dalších škodlivin. Tyto látky jsou z pohledu dýchání člověka nebezpečné, zejména je to oxid 

uhelnatý, který se projevuje toxickým únikem na organizmus člověka. Dále dráždivě působí 

oxidy dusíku. Saze mohou obsahovat kondenzované karcinogenní uhlovodíky. Kouř ze 

vznětových motorů (zejména olejová mlha a saze) zhoršují viditelnost v uzavřeném prostoru. 

Provozní větrání garáže je dimenzováno převážně podle údaje o množství oxidu uhelnatého 

v garáži, podle této hodnoty dimenzujeme průtok vzduchu a tím se sníží koncentrace ostatních 

škodlivin pod přípustné meze. Je nutné situaci posoudit z pohledu nejčastěji používaných 

zážehových motorů a vznětových motorů, dále je také potřeba posoudit, zda bude povolen 

vjezd vozidlům na pohon LPG, CNG. Pro motory zážehové jsou nejdůležitější emise CO, 

dimenzujeme podle této velikosti. Vznětové motory produkují relativně menší množství CO. 

Jsou-li k dispozici údaje o emisích oxidů dusíku, oxidu siřičitého, provede se výpočet pro 

všechny škodliviny. Je nutné vzít v úvahu, že účinek SO2 a NOx se sčítá. 

Provozní větrání může být svým charakterem, buď přirozené, nebo nucené. Dimenzování 

větrání lze provést podle normy ČSN 73 6058 – Hromadné garáže. 

Přirozeného větrání lze použít v případě nadzemních garáží. Celková volná plocha 

neuzavíratelných otvorů na jedno stání je minimálně 0,15m
2
. Polovina této plochy se 

umisťuje u podlahy a polovina pod stropem. Pokud použijeme větrací šachtu navazující na 

otvor, musí mít průřez nejméně shodný s otvorem, šachta vyšší než 2m musí mít podle normy 

průřez dvojnásobný. Norma ČSN 73 6058 dále hovoří o ploše otvorů, ty se mohou sdružovat, 

vodorovná plocha mezi otvory se volí nejvíce 20m, stěny bez otvorů mohou být vzdáleny od 

otvorů 10m.  

Nucené větrání je nutné použít v případě, když nevyhovuje větrání přirozené. Nucené větrání 

pracuje s nuceným odvodem a přirozeným přívodem, nebo s nuceným odvodem a nuceným 

přívodem vzduchu do prostoru garáže. Přívod vzduchu uvažujeme do objektu o 10-20% nižší 

než průtok odsávaného vzduchu. Norma ČSN 73 6058 pro jedno vozidlo uvažuje emise CO 

MCO  = 0,5m
3
/h.  
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Emisní údaje o ostatních škodlivinách bývají však omezené, pokud jsou údaje k dispozici, 

doporučuje se je zohlednit v případě výpočtu vzduchového množství. 

Dále lze garáže dělit podle způsobu výměny vozidel. Garáže rozdělujeme podle výměny 

vozidel se špičkovým provozem (tzn. zejména společenské objekty divadla, stadiony ….) a 

garáže s průběžnou výměnou vozidel.  

U garáží se špičkovým provozem (tzn. zejména parkovací garáže u společenských objektů) se 

počítá se současným vjezdem a současným výjezdem většího množství vozidel.  Díky této 

situaci je doporučeno volit 900m
3
/h na každé stání v garáži. Jsou-li však známy skutečné 

podmínky, určí se průtok vzduchu pro jedno stání. Z uvedeného čísla je zřejmé, že výše 

uvedený průtok je extrémně vysoký a v praxi mnohdy nerealizovatelný.  Tento údaj byl 

v normě použit v roce 1988. Hodnota byla volena podle tehdejší konstrukce vozidel. Návrh 

větrání v garážích pro špičkový provoz musí vycházet z individuálních požadavků toho 

konkrétního objektu s přihlédnutím k provozu v garáži. Často se přistupuje k posouzení 

s ohledem na časovou změnu koncentrace. Při dimenzování je nutné přihlédnout k měření 

koncentrace CO a řízení provozu v garáži. Jedná se převážně o informační systém instalovaný 

v garážích, varovný systém pro omezení provozu vozidel.  

V garážích s průběžnou výměnou vozidel nevzniká špičkový provoz.  Je proto možné průtok 

vzduchu snížit na normou udanou hodnotu 300m
3
/h. Provozní podmínky lze ještě dostatečně 

zpřesnit údajem délka dráhy, start, zastavování. Údaj uváděný normou je z roku 1988 a i tato 

hodnota je pro dnešní stav vozového parku pro garáže s průběžnou výměnou stále vysoká. 

2.2.   Podmínky použití zařízení pro provozní větrání garáží 

Podle skutečného provozu a konkrétních podmínek, se může průtok vzduchu snížit.  Regulací 

je možné měnit průtok vzduchu, nebo je možné používat větrání přerušovaně podle 

skutečných podmínek v garáži. 

Co se týká distribuce vzduchu je nutné přívodní vyústky umisťovat rovnoměrně, tak aby celý 

prostor byl rovnoměrně provětrán. Odváděcí vyústky se umisťují, buď k podlaze, nebo pod 

strop. 

Pro kontrolu a řízení větrání v garážích s větším počtem stání se instaluje zařízení pro 

automatické měření a signalizaci koncentrace oxidu uhelnatého, případně oxidu dusičitého. 



 9 

Norma ČSN 73 6058 uvádí limitní počet stání 100. Systém větrání podle koncentrace CO je 

doporučen i pro menší garáže než o 100 stáních. 

Jak bylo výše uvedeno, v současné době platí pro navrhování větrání garáží v ČR norma ČSN 

73 6058, která byla vydána v roce 1988. Údaje obsažené v této normě vycházejí z tehdejšího 

stavu techniky. Od této doby došlo k výraznému technickému pokroku s ohledem na 

konstrukci automobilů, týká se to konstrukce moderních zážehových a vznětových motorů. 

V této normě není řešena otázka pohonu dalšími možnými palivy (CNG, LPG). Dále pokročil 

vývoj v oblasti měřící a regulační techniky. Z uvedené myšlenky plyne, že v současné době 

lze návrh větracího zařízení řešit daleko hospodárněji, než jak je tomu při použití normy ČSN 

73 6058. Princip výpočtu, s kterým tato norma počítá není špatný, ale jak bylo zmíněno, je 

třeba přihlédnout k současnému stavu techniky. 

Hodnoty pro výměnu vzduchu na jedno stání jsou tedy 300m
3
/h resp. pro garáže se 

špičkovým provozem 900m
3
/h na stání. Tyto hodnoty byly stanoveny výpočtem pro typické 

výchozí údaje v době vydání ČSN 73 6050. Tato norma dále umožňuje postup podle 

přesnějších (zpřesňujících) údajů. Jedná se zejména o velikost emisí oxidu uhelnatého 

vozidel, frekvence pohybu vozidel. 

2.3.  Technické normy a provozní větrání garáží 

Podobně jako naše ČSN 73 6058, pro kterou jsou rozhodující škodlivinou pro návrh větrání 

oxid uhličitý tak podobně uvažují i současné novější evropské normy. Jedná se zejména o 

rakouskou ÖNORM H 6003 z roku 1997, německá VDI 2053 z roku 2004 nebo švýcarská 

SWKI 96-1 z roku 1997. Rakouská norma ÖNORM H 6003 rozlišuje emise CO samostatně 

pro motory zážehové s katalyzátorem, motory zážehové bez katalyzátoru a motory vznětové. 

Také rozděluje emise podle provozního stavu motoru (studený nebo teplý motor). Dále počítá 

i s variantou jízdy po rovině či klesání nebo stoupání. 

Německá norma VDI 2053 posuzuje emisní údaje CO v závislosti na ujeté dráze vozidla a 

rozlišuje emise podle teplého nebo studeného motoru. 

Pokud navrhujeme větrací systém jako nucený a podtlakový, tak průtok přiváděného vzduchu 

se naší ČSN navrhuje o cca 10-20% nižší než průtok odsávaného vzduchu. Například 

švýcarská SWKI udává rozdíl pouze 10%. 
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Současný technologický stav vozidel parkujících v garážích nejvíce odpovídá normě 

rakouské. Naše norma ČSN 73 6058 umožňuje navrhovat větrání podle zpřesněných údajů 

(jedná se o články 73 a 74). Lze podle praxe některých projektantů vzduchotechniky použít 

skladbu vozidel danou zmíněnou rakouskou normou avšak základní princip naší ČSN 73 6058 

zachovat (v naší normě není skladba vozidel definovaná). Jedná se ale o princip, který je 

nutné předem dojednat. 

V této kapitole jsem stručně uvedl některá data týkající se návrhu provozního větrání. Detailní 

informace týkající se provozního větrání garáží nejsou cílem této diplomové práce. Podle 

mého je nutné vnímat dále i druhou stránku věci (ne méně důležitou) a tou je problematika 

požární bezpečnosti. 
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3. Odvod tepla a kouře z prostor garáží 

Tato kapitola je zaměřena na nucený odvod tepla a kouře. Přirozený, jak jsem zmínil v úvodu, 

nebude dále rozváděn. Uvedu zde některé důvody použití odvodu tepla a kouře v prostorech 

hromadných garáží, zmíním se o některých k tomuto účelu používaných zařízeních. Jsou zde 

také uvedeny informace týkající se tzv. funkčních zkoušek. Jednotlivé body této kapitoly jsou 

prací dále hlouběji rozvedeny.    

3. 1. Důvody použití odvodu tepla a kouře a související zařízení 

Důvodem použití zařízení k odvodu tepla kouře je snadnější evakuace osob a rychlá likvidace 

požáru. Aby vše proběhlo v očekávaných časových intervalech je nutné správné dimenzování 

aktivních a pasivních prvků požární ochrany. Do skupiny aktivních prvků patří elektrická 

požární signalizace, stabilní hasicí zařízení a zařízení pro odvod tepla a kouře. Jak ukazuje 

obrázek 1- závislost teploty v prostoru na čase, je žádoucí potlačit vzniklý požár do tzv. bodu 

celkového vzplanutí (flashover).   

 

Obr. 1 - Závislost teploty na čase v požáru zasaženém prostoru 

Výše zmíněné prvky patřící do aktivní požární ochrany, výrazným způsobem napomáhají 

bezproblémovému průběhu upozornění a následnému řešení vzniklé havarijní situace. Rozsah 

opatření resp. způsob návrhu je závislý na velikosti budovy resp. prostoru a je předmětem 

práce projekční skupiny stavby.  

Systém odvodu tepla a kouře je nutné správně dimenzovat, aby : 

1. byla vytvořena optimální situace pro evakuaci osob 

2. byl umožněn optimální zásah jednotek požární ochrany s ohledem na viditelnost 

v zasaženém prostoru 
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3. byly minimalizovány materiální škody vlivem tepelného namáhání stavební 

konstrukce objektu 

4. byl snížen rozsah ztrát negativním působením zplodin hoření  

Dále je uveden rozbor výše zmíněných bodů. 

Ad 1. Správným dimenzováním systému požárního odvětrání vytvoříme podmínky 

k bezproblémové evakuaci osob, zabráníme tím vzniku paniky. Princip odvodu tepla a kouře 

spočívá v usměrnění pohybu kouře a odvedení kouře a tepla mimo prostor zasaženého 

objektu.  

Ad 2. Důležitý parametr souvisí s akumulační vrstvou kouře nebo také s kouřovou vrstvou, tj. 

výškou spodní úrovně akumulační vrstvy nad podlahou. Řešení odvětrání prostoru garáže 

z pohledu odvodu tepla a kouře je dáno normou ČSN 73 0804 7.2.6 d4) a přílohou I. Podle 

této normy může být spodní plocha akumulační vrstvy minimálně 1,9m nad podlahou garáže 

(podobně ČSN P CEN/TR 12101-5 tabulka 2). Rozbor této problematiky je podrobněji 

rozveden v kapitole 3.3. Důležitá je otázka znění evropské  normy ČSN P CEN/TR 12101-5, 

která dosud nebyla přeložena do českého jazyka. V případě budoucího překladu lze volit i 

odpovídající správnou terminologii. V této souvislosti lze například použít termínu „vrstva 

relativně čistého vzduchu“. Volba správných a odpovídajících termínů je velice důležitá pro 

budoucí výklad a bezproblémové používání proudových ventilátorů k odvodu tepla a kouře. 

Toto téma je v níže uvedené kapitole rozvedeno.  

Ad 3. Z předchozího plyne, že prioritou návrhu je ochrana lidských životů. Správným 

návrhem však zmírníme i tepelné namáhání konstrukce objektu – teplota nepřesáhne kritickou 

teplotu (cca 560°C) konstrukčních materiálů (týká se to zejména ocelových konstrukcí). Dále 

odvodem kouře umožníme bezproblémový zásah jednotkám požární ochrany, dojde 

k rychlému nalezení ohniska požáru a zásahová jednotka se může bezproblémově orientovat 

v prostoru. 

Ad 4.  Odvětrávací zařízení odvádí zplodiny hoření a teplo tak, že zamezí kontaktu 

s materiály, které by mohli být zplodinami hoření a teplotou zasaženy.  
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Zařízení používané v systémech odvodu tepla kouře  – v bodech 

Systém odvodu tepla a kouře využívá k tomuto účelu zmíněné speciálně konstruované 

ventilátory. Ventilátory musí být, jak již bylo uvedeno, schváleny podle normy ČSN EN 

12 101-3. Konstrukci ventilátoru je obsáhleji věnována kapitola 5.   

Potrubní systém (podrobněji v kapitole 3.2.) je dalším nezbytným konstrukčním prvkem. 

K odvodu tepla a kouře je nutné použití certifikovaného potrubí. Toto potrubí je zhotoveno 

z plechového potrubí o tloušťce obvykle 1,25mm. Součástí potrubí jsou nasávací vyústky a 

další části. 

Proti vlivu požáru je dále možné potupovat prvky tzv. pasívní ochrany. Tím se rozumí 

zejména rozdělení stavby na požární úseky a řešení požární odolnosti stavebních konstrukcí.   

Další důležitou součástí systému je i záloha elektrické energie a systém požární signalizace 

(EPS). Systém odvodu tepla a kouře je v případě havárie uveden do chodu díky impulzu od 

EPS, celý systém je napájen ze záložního zdroje a funguje automaticky podle předem 

definovaných pravidel. EPS je tedy technické zařízení, které je schopno detekovat vznikající 

požár, vyhlásit poplach a může provést i další předem daná opatření, jako jsou například, 

rozšiřovat informace o situaci na předem určená místa, ovládat zařízení bránící šíření požáru 

nebo ovládat zařízení provádějící protipožární zásah, nebo také ovládat technologická zařízení 

v případě požáru. Jak je uvedeno v literatuře  4 . 

Příklad obecného blokového schématu zálohy elektrické energie ukazuje obrázek 2. 
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Obr. 2 - Možné blokové schéma zálohy el. energie 

 

Ověření správné instalace zařízení pro odvod tepla a kouře 

Jelikož podle vyhlášky 246/2001Sb. je zařízení odvodu tepla a kouře vyhrazeným druhem 

požární techniky, je třeba podrobit systém před předáním do provozu tzv. funkční zkoušce. 

Dále ČSN 73 0804 v článku 7.2.6 uvádí, že funkčnost požárního odvětrání se kromě 

obvyklých postupů, kterými je např. ověření chodu zařízení, nebo koordinace požárně 

bezpečnostních zařízení, doporučuje ověřit měřením fyzikálních veličin návrhových 

parametrů ZOKT. Měření je vhodné doplnit netoxickou kouřovou zkouškou pro sledování 

obrazu proudění vzduchu prováděnou za účasti místně příslušného hasičského záchranného 

sboru kraje (SPD). Jedná se zejména o požárně rizikové prostory z hlediska evakuace osob a 

z hlediska podmínek zásahových jednotek požární ochrany, doporučuje se stanovit ověření 

funkčnosti požárního odvětrání těchto rizikových prostorů již v požárním projektovém řešení. 

Je důležité, aby součástí projektové dokumentace byla informace o tzv. pravidelných revizích 

SOZ a provedení funkční zkoušky . Ty jsou nařízeny vyhláškou č. 246/2001 Sb. Ministerstva 

vnitra ze dne 29. června 2001 o požární ochraně podle zákona České národní rady č.133/1985 

Sb. – PO-2039/ I-95 ze dne 6. října 1995. 
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Kontrola provozuschopnosti SOZ se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným výše 

uvedenými právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho 

výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo 

podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. 

MV-GŘ HZS ČR vydalo k tomuto tématu Metodický postup  12  pro ověřování funkčnosti 

požárního odvětrání (květen 2010). Detaily měření fyzikálních veličin a provádění zkoušek 

vychází z ČSN EN 12 599 Větrání budov – zkušební postupy a měřící metody pro přejímky 

instalovaných větracích a klimatizačních zařízení.  

3.2.  Základní principy a návrh odvodu tepla a kouře 

Pro hromadné garáže postupujeme při řešení z tzv. návrhového požáru. Dynamika požáru je 

vyhodnocována v jeho první fázi. Návrh tudíž neřeší plně rozvinutý požár. Návrhový 

výpočtový model třídíme do tzv. zónových výpočtů. 

Tepelná energie uvolňovaná v první fázi požáru se dá definovat jako 

                                         Q = QK + QR + Qv                                       (3.1.) 

Pro první fázi požáru uvažujeme složky 

QK konvektivní  složka tepelné energie 

QR radiační složka tepelné energie 

QV teplo sdílené vedením hmotou  

Poměry mezi QK a QR řeší celá řada norem a literatury, pro sestavení výčtu jsem čerpal z  13 , 

QV pro požár v první fázi zanedbáváme 

ČSN EN 1991-1-2   QK = 0,8 . Q 

ISO 16 735    QK = 0,667 . Q 

DIN 18 232    QK = 0,8 . Q 

NFPA 204    QK = 0,7 . Q 

Aktual Bulletin Speciál 20  QK = 0,65 . Q 
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Na rozdíl od postupu návrhu provozního větrání se větrání určené k odvodu tepla a kouře 

nenavrhuje podle rozměrů prostoru a požadované výměny vzduchu v něm. Systém odvodu 

kouře a tepla se navrhuje podle filosofie ochrany evakuovaných osob. To znamená, že 

zadávacím kritériem bude výška mezi povrchem hořícího materiálu a spodní úrovní vrstvy 

kouře Y (m), resp. vrstva relativně čistého vzduchu a teplota plynů ve vrstvě kouře Tg (K). 

V případě, že bude kladen důraz na ochranu konstrukce budovy, bude zadávací parametr dán 

hlavně limitní teplotou materiálů, prvků  nebo konstrukcí budovy Tg (K). Pro případ garáží 

volím prvně jmenovaný ideový scénář. 

 

Příklad výpočtu objemu odváděného kouře je uveden v kapitole 6.1. Podle této hodnoty 

dimenzujeme dále výkon ventilátorů. Návodem může být evropská norma ČSN P CEN/TR 

12101-5.  

 

Práce je zaměřena v podstatě na deterministické modely. Tyto modely dělíme na modelování 

zónové a modelování typu pole (CFD – Computational Fluid Dynamics modely). V případě 

užití dvou zónového modelu požáru řešíme logicky vznik dvou zón (vrstev). Dolní studenou 

s relativně čistým vzduchem v zóně pohybu osob a zónu horkou, která se zahřívá proudem 

zplodin požáru. Do jisté míry se jedná o zjednodušený pohled na situaci. Z modelové situace 

tedy plyne, že vlivem vztlaku se horké zplodiny hoření shromažďují v horní části místnosti 

pod stropem. Kouřová vrstva pod stropem narůstá a v určitém okamžiku může velice rychle 

klesnout k podlaze. Vysvětlením tohoto principu dokazujeme, že jedním z nejdůležitějších 

parametrů pro návrh je výška spodní plochy akumulační vrstvy označená Y, resp.„vrstva 

relativně čistého vzduchu“.  Tento faktor ovlivňuje hmotnostní množství kouře s 1,5-tou 

mocninou.  

V minulých letech díky lokálnímu vývoji v jednotlivých státech současné EU došlo k tomu, 

že každý stát má dnes odlišný pohled na problematiku. Tento přístup má zakotvený svou 

lokální normou. Následující tabulka uvádí výměnu vzduchu v systému provozního větrání a 

odvodu tepla a kouře. Je vidět, že parametry odvětrávaného množství se liší stát od státu, 

následující tabulka 1 to dokumentuje. 
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Tab. 1 - Odlišnost normativních předpisů v některých státech EU  14  

Stát 

Provozní 

větrání Nucený OTK Požární odolnost 

UK 6x/hod 10x/hod 300°C/1hod 

Itálie 3x/hod neřeší se   

Německo 300m
3
/hod 600m3/hod 300°C/1h 

Belgie 300m
3
/hod 600m3/hod 

200-

300°C/120min 

Francie 300m
3
/hod 900m

3
/hod 400°C/120min 

    600m
3
/hod 200°C/120min 

Španělsko 120l/s/na úsek 150l/s/na úsek 300°C/120min 

Finsko 0,9-3,6l/s/m
2
 10m

3
/s/1000m

2
 300°C/120min 

 

Obecně lze pro navrhování použít metodiky zpracované na základě výpočtů, tabulek nebo 

kombinací obou předchozích způsobů. Detailní rozbor jednotlivých metodik překračuje 

rozsah této práce. Postup návrhu uvádím podle výše uvedené evropské normy ČSN P 

CEN/TR 12101-5 přílohy F (F.1.) .  

Uváděné vztahy platí obecně. Pro navrhovaný prostor se volí výpočtový scénář. Pro tzv. velký 

požár, malý požár, velký požár řízený teplotou, požár skladů s vysokými prostorami a požár 

v nákupních prostorách (typické pro nákupní střediska). Rozdělení uvádí norma ČSN P 

CEN/TR 12101-5 v příloze B (postup podle B.1 – B.6). Zde uvádím dva příklady výpočtu pro 

B.1 a B.3  21 . 

Stanovení rychlosti uvolňování zplodin hoření 

„velký požár“ 

B.1  Y ≤ 10. Af
0,5

                                     (3.2.) 
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Y výška mezi povrchem hořících materiálů a spodní úrovní vrstvy kouře (pro garáže 

1,9m) 

  návrhová plocha požáru (m
2
)  

B.2 Mf = Ce P. Y
3

2    (3.3.) 

Mf rychlost uvolňování zplodin hoření (kg.s
-1

) 

Ce koeficient přisávání vzduchu (-), volí se 0,17 velkorozměrné a 0,35 malorozměrné 

prostory 

P obvod požáru (m) 

 „malý požár“ 

V případě tohoto typu postupujeme podle metody  Heskestada   

Pro Y platí zde výše uvedená rovnice B.1. 

B.5 zo=−1,02. D + 0,083. Q0,4                        (3.4.) 

Q celkové uvolněné teplo (kW) 

dále pro hmotnostní tok kouře (kg.s
1
) platí vztah 

   B.6 Mf = 0,071.  Qc
0,33 .  Z − z0 

1,67 .  1 + 0,026 . Qc
0,67  .  Z −  z0 

−1,67           (3.5. ) 

Z  výška nad palivem kde zjišťujeme  (m) 

z0        poloha virtuálního zdroje hoření vůči základně paliva (m) 

 

Dále podle výše zmíněné normy postupujeme výpočtem k objemu odváděného kouře (m
3
/s)   

průtoku Vv 

                                               F.5 Vv =  
M f .Tg

ρo .To
                                               (3.6.) 

Vv  objem odváděného kouře (m
3
.s

-1
) 

Tg absolutní teplota plynů v kouřové vrstvě (K) 

To absolutní teplota okolních plynů (K) 

ρ
o
 hustota okolních plynů (kg/m

3
) 
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Obr. 3 - Množství kouře měřené ve vzduchotechnickém potrubí v závislosti na čase  14  

Teplota vrstvy plynů je daná  

                                                  F.1        θg =
QK

cp .M f
                                         (3.7.) 

QK  tepelný tok sdílený konvekcí (kW) 

cp měrná tepelná kapacity (kJ.kg
-1

.K
-1

) 

𝜃𝑔 teplota plynů ve vrstvě kouře (°C) 

 

Obr. 4 – Rychlost uvolňování tepla (HRR) v závislosti na čase a na typu zdroje  14  
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Teplota  plynů ve vrstvě kouře Tg 

                                                                Tg = To + θg                                        (3.8.) 

𝜃𝑔    nárust teploty plynů ve vrstvě kouře (°C) 

To  absolutní  teplota okolních plynů (K) 

Z výše uvedeného vztahu F.5 (3.6.) vypočteme potřebné množství kouře odváděného 

z prostoru.  

Pro návrh velikosti ventilátoru je třeba dále spočítat tlakovou ztrátu uvažované potrubní trasy.  

 

Potrubí pro odvod tepla a kouře 

Potrubí pro odvod tepla a kouře se odlišuje od potrubí pro běžné větrání tím, že musí odolat 

v případě potřeby zvýšené teplotě.  

Tlakovou ztrátu potrubí u větrání provozního tak i u větrání určeného odvodu tepla a kouře je 

nutné pokrýt výkonem ventilátoru. Tlaková ztráta potrubí je dána ztrátou způsobenou třením 

vzdušiny o plášť vzduchovodu a dále tlakovou ztrátou místními odpory. Lze jí vyčíslit 

vzorcem.  

                                               ∆pz =   
λ .l

d
 . ξ  .

w2

2
 . ρ = K . V

2
                          (3.9.)

           
  

𝜆 … součinitel tření při průchodu vzduchu potrubím (-) 

𝜉 … součinitel místní tlakové ztráty (-) 

d … průměr potrubí (m) 

w … rychlost proudění vzduchu (m/s) 

l … délka potrubí (m) 

Z uvedeného plyne, že křivku popsanou tímto vzorcem lze v souřadném systému zakreslit 

jako parabolu zakreslenou do prvního kvadrantu. 

Potrubní síť může procházet jednotlivými požárními úseky, na které může být objekt dělen. 

Pokud potrubí odvodu tepla kouře neprochází jinými požárními úseky, musí při působení 
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zvýšených teplot zůstat stabilní, celistvé, těsné. Jestliže potrubí prochází jiným požárním 

úsekem, musí také navíc od předchozího případu vyhovět požadavku požární odolnosti. U 

potrubí určeného k odvodu tepla a kouře musíme dokladovat orgánům státního požárního 

dozoru vhodnost použití. V případě, že používáme potrubí pro tzv. dvojí provoz, je nutné, aby 

byly dodrženy požární předpisy. Dále pro úplnost uvádím seznam zkušebních metod pro 

jednotlivé druhy potrubí. Zkušební metoda pro potrubí z jednoho požárního úseku (označení 

single) se jmenuje EN 1366-9. Zkušební metoda pro potrubí odvodu tepla a kouře z více 

úseků (označení multi) je EN 1366-8. Tyto metody platí pro svislé i vodorovné potrubí, 

obdélníkové potrubí ohřívané z vnějšku a nebo z vnitřku. Rozšířená aplikace se provede podle 

normy prEN 15 882-5 a prEN 15 725. 

 

3.3.     Technické normy a požární bezpečnost garáží 

Vyhláška č. 23/2008 Sb.  24  

V současné době se očekává novelizace této vyhlášky. Vyhláška by měla platit nejpozději od 

května nebo června 2011. 

Norma ČSN 73 6058 – Hromadné garáže  20 ,  11  

V dalším textu uvádím některé požárně bezpečnostní požadavky zakotvené v normě ČSN 73 

6058 – Hromadné garáže. 

Čl. 10: Při umisťování garáží musí být dodrženy zejména požadavky požární bezpečnosti.  

Z tohoto důvodu je nutná spolupráce projektanta vzduchotechniky s projektantem požární 

bezpečnosti staveb 

Čl. 13: Požadavky z hlediska požární bezpečnosti na garáže stanoví ČSN 73 0802 a ČSN 73 

0804.  

Čl. 20: Počet vjezdů (výjezdů) z garáže se určuje podle požadavků provozu. Alespoň jeden 

vjezd (výjezd) a příjezdová komunikace k němu musí splňovat požadavky požární 

bezpečnosti (světlá šířka 3,5m a světlá výška 4,0m). 



 22 

Čl. 27: Komunikace pro pěší ve vícepodlažních garážích se musí (pro vertikální provoz pěších 

osob) zabezpečit alespoň schodištěm, které se musí navrhnout a umístit tak, aby vyhovovalo 

z hlediska provozního i z hlediska požární bezpečnosti podle ČSN 730802 a ČSN 73 0804. 

Jak je dále uvedeno v  11 , co se týká garáží „je problematická zejména nízká světlá výška 

těchto prostor. U hromadných garáží kde normou ČSN 73 6058 Hromadné garáže – základní 

ustanovení je připuštěna světlá výška až na hodnotu podchodné výšky, tj. 2,1m. Tato hodnota 

je problematická z pohledu dobrého odvětrání. Do jisté míry je tato hodnota v rozporu 

s požadavkem této normy, kde se uvádí, že světlá výška alespoň jednoho vjezdu má být 4m, 

který je požadován pro účely požární bezpečnosti – míněno pro příjezd vozidel hasičského 

sboru. Norma řeší podrobně půdorysné rozměry (šířku, délku, oblouky ... ) nikoli však výšku   

(vyjma zmíněné minimální výšky 2,1m). Výšky vnitřních komunikací ani stání nejsou blíže 

upřesněny. První fakt je ten, že výškové řešení hromadných garáží vůbec nezohledňuje další 

důležitá technická zařízení a vybavení jako jsou větrací zařízení, požárně bezpečnostní 

zařízení, instalační potrubní rozvody.“ 

Co se týká dále požárních norem ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 je zde uvedena výška spodní 

hladiny akumulační vrstvy, ta pro garáže je připuštěna až na hodnotu 1,9m. Což je hodnota, 

která je ve shodě s evropskou normou.  

Dále se v této příloze I hovoří o způsobu použití proudových ventilátorů (článek I.4.6.)  

Otázkou je způsob jakým lze tyto ventilátory osadit. Určité řešení vidím v uvedení normy 

ČSN EN 60695-6-1 do praxe. Závěry plynoucí z této normy uvádím v kapitole 9.  

Třídění garáží podle normy ČSN 73 0804  19 ,  11  

V následujícím textu se budu zabývat přílohou I, která je celá věnována problematice garáží, 

Tato příloha ve svém úvodu v poznámce hovoří o tom, že pro projektování platí výše uvedená 

norma  ČSN 73 6057 a ČSN 73 6058 podle kterých se i garáže i třídí. Dále se v této příloze I 

hovoří i o použití proudových ventilátorů (článek I.4.6.).  

Výše uvedená norma dělí vozidla podle druhu paliva na vozidla s kapalnými palivy nebo 

elektrickými zdroji a na vozidla s plynnými palivy. Vozidla prvně jmenovaná mohou do 

všech typů garáží. Vozidla na ostatní myšleno na plynná paliva  mohou být podle bodu I.2.3.1 

umístěny jednotlivých garážích a v řadových garážích dále v nadzemních podlažích nejvýše 

však s polovičním počtem vozidel v požárním úseku podle v normě vyobrazené tabulky I.1. 
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V garáži musí ale být detektory úniku plynů. Další bod se týká hromadných garáží nebo 

ostatních případů řadových garáží tak vjezd diskutovaného typu vozidel je povolen pouze 

v případě neuzavřených garáží. V této souvislosti připomínám ohlášenou novelizaci vyhlášky 

23/2008Sb. O možnosti vjezdu vozidel na CNG pohon. 

Hromadné vestavěné nebo volně stojící či přistavěné garáže norma dále člení podle odvětrání 

na otevřené, částečně otevřené a uzavřené podle parametru odvětrání Fo. 

Hromadné garáže se dělí na požární úseky podle počtu stání a vybavení aktivním požárně 

bezpečnostním zařízením. 

Příloha I v článku I.4.6. připouští možnost využití proudových ventilátorů, ale za 

předpokladu, že u otevřených garáží odpovídají plochy So  parametru odvětrání                 

𝐹𝑜   ≥ 0,0045𝑚
1

2  a u částečně otevřených garáží  parametru 𝐹𝑜  ≥ 0,015𝑚
1

2  . U částečně 

otevřených garáží musí být zajištěn  samostatný přívod vzduchu pro proudové ventilátory 

z vnějšího prostředí . Norma uvádí, že tímto zařízením musí být umožněn zrychlený odtok 

uvolněných plynů (kouře) z kteréhokoliv místa požáru , přičemž norma dále doslova uvádí, že 

vzdálenost vyústek každého ventilátoru nemá být větší než 25m od vytékajících otvorů 

v obvodových stěnách (So). Proudové ventilátory lze užít v řadových garážích, které by jinak 

byly uzavřené, v tomto případě se toto zařízení považuje za účinné odvětrání                   

(𝐹𝑜  ≥ 0,0015𝑚
1

2 ). Před používáním garáže musí být funkčnost zařízení ověřena zkouškou.  

 

Obr. 5 - Přehled dalších norem týkajících se požární bezpečnosti 
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4. Větrání garáží s povolením vjezdu vozidel s pohony LPG, CNG   

 

V České republice je provozováno přes 1.800 aut  1 na stlačený zemní plyn - CNG 

(Compressed Natural Gas - stlačený zemní plyn), ale podle platné legislativy v podzemních 

garážích parkovat nemohou. Ve vyhlášce Ministerstva dopravy je povolen vjezd CNG vozidel 

do všech označených uzavřených garáží. U vjezdu do většiny garáží bývá osazena dopravní 

značka zákazu vjezdu CNG, LPG (Liquide Pressure Gas - zkapalněný ropný plyn) vozidel. 

Do hromadných podzemních garáží určených pro veřejnost můžete s CNG autem vjet, 

nicméně vyhláška Ministerstva vnitra zakazuje parkování. Zákaz se týká sice jen hromadných 

podzemních veřejných garáží (v soukromých, nadzemních a otevřených CNG vozidla 

parkovat mohou). 

 

Ve většině evropských zemí (Německo, Rakousko, Slovensko...), parkování možné je. V ČR 

jsou dnes platné dvě vyhlášky, které si vzájemně protiřečí. Předpisy EU nenařizují výrobcům 

CNG aut žádné speciální označení. Lze říci, že CNG vozidla nepředstavují větší hrozbu než 

vozidla benzinová. Zemní plyn používaný k pohonu vozidel vykazuje nižší stupeň požárního 

rizika než pohon benzinový. Navíc proti benzinovým pohonům mají vozidla jezdící na CNG 

několik pojistných prvků. Technicky je studiemi dokázáno, že u technologie CNG vozidel 

nedochází ke zhoršení požární bezpečnosti prostor garáží. Výzkum Centra dopravního 

výzkumu byl zaměřen na zmapování pravidel téměř v celé v Evropě a zkonstatoval, že ze 17 

zemí EU je ČR jediná, kde je garážování CNG vozidel v podzemních hromadných garážích 

zakázáno. Ve většině zemí totiž platí, že schválené homologované vozidlo je bezpečné, ať již 

jezdí na jakékoliv palivo, a není tedy potřeba žádných dalších opatření v případě garážování.  

 

4.1. Současná situace s vjezdem do garáží vozidel na LPG a CNG pohon 

Situace týkající se garážování CNG vozidel 9  

„Ve skutečnosti jsou vozidla na zemní plyn bezpečnější než vozidla používající benzin, naftu 

nebo LPG. Tento fakt vyplývá nejen z fyzikálních vlastností zemního plynu, ze zkušeností z 

dlouhodobého provozu, ale i např. ze studie ADAC. Výsledek náročného testu tohoto 

německého autoklubu prokázal, že CNG automobily jsou bezpečné, a to i v případě požáru“. 
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„Ve vozidle je CNG uchováván v tlakových nádobách vyráběných z oceli, hliníku nebo 

kompozitních materiálů, které jsou ve výsledku bezpečnější než tenkostěnné nádrže na 

kapalné pohonné hmoty. Tlakové nádoby procházejí řadou mnohem přísnějších zkoušek ve 

srovnání se zkouškami nádrží kapalných paliv. Hlavně se zkouší odolnost proti nárazu, 

požáru, zvýšení tlaku, ale také průstřelu. Ve vozidle jsou tlakové nádoby navíc vybaveny 

řadou pojistek (pro případ překročení kritické teploty, tlaku, dále nad průtokové pojistky 

apod.)“. 

Zemní plyn jako palivo v dopravě; [10] 

„Mezi základní výsledky experimentů patří například konstatování a doporučení:  

- Montáž pohonného systému na zemní plyn musí být provedena odbornou oprávněnou 

firmou.  

- Pro montáž pohonného systému musí být použito výhradně ověřených originálních 

dílů, které jsou výrobcem určeny k montáži.  

- Nelze připustit provizoria, nebo neodborné opravy.  

- Při požáru po dosažení tavicí teploty bezpečnostního prvku zásobníku CNG dochází 

ventilem k úniku CNG. Únik je doprovázen zvukovým efektem, který je přirozeným 

jevem.  

- Intenzita požáru se po dobu úniku CNG zvýší. Toto zvýšení je srovnatelné se 

zvýšenou intenzitou při rozlití kapalného paliva z nádrže. Intenzita hoření CNG se 

projevuje v místě tvorby plynovzdušné směsi (cca 5 m od vozidla) nad vozidlem. Jako 

hasivo postačuje voda.  

- Rozlitý benzin nebo nafta vytékají a mohou se šířit do větších vzdáleností po podlaze 

nebo vozovce. Jako hasivo se musí použít pěna.  

- Po úniku a vyhoření CNG již hoří " jen vozidlo", po úniku kapalného paliva hoří toto 

palivo v ploše rozlití a musí se hasit hořící kaluž“. 
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4.2. Technické normy týkající se provozu vozidel na LPG. CNG  

 

Garážování CNG vozidel – legislativa v heslech, převzato citací [1] a doplněno bodem o 

novelizaci vyhlášky MV č. 23/2008 Sb.   

- Usnesení vlády č. 563 / 2005   

- Vyhláška ČÚBP a ČBU 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška MD č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (§ 19, písmeno e) je 

zakázáno vjíždět do uzavřených skladovacích, garážních a obdobných prostorů u nichž 

není výslovně vjezd vozidel poháněných CNG nebo LPG dovolen 

- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Na web stránkách, viz odkaz níže, je oznámen vznik nové úpravy výše zmíněné 

vyhlášky 

Odkaz: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/prosinec-2010/auta-na-cng-budou-

parkovat-v-garazich/1001938/59264 

Internetový zdroj uvádí: 

„V pátek 17. prosince 2010 skončilo meziresortní připomínkové řízení vyhlášky, 

kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 

staveb. Podle této vyhlášky budou již moci v ČR auta na stlačený zemní plyn (CNG) 

parkovat ve všech, tedy i hromadných podzemních garážích pro veřejné užívání, které 

jsou například součástí velkých obchodních center, sportovních hal nebo kulturních 

zařízení.  

Ve většině států EU, včetně našich sousedů (Německo, Rakousko, Slovensko, aj.), to 

dnes již možné je. Vyhláška by měla platit nejpozději od května nebo června 2011.“ 

- norma ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty  

Příloha I – Požární bezpečnost garáží NESOUHLAS s kategorií „vozidla s plynnými 

palivy“ bez rozlišení vlastností ZP (CNG) a LPG 

- připravuje se revize norem ČSN 73 6057 a ČSN 73 6058 – garážování silničních 

motorových vozidel v jednotlivých, řadových a hromadných garážích 

- ČSN EN ISO 15403-1 „Zemní plyn – Zemní plyn používaný jako stlačené palivo pro 

motorová vozidla – část 1: Stanovení kvality, část 2: Specifikace kvality 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/prosinec-2010/auta-na-cng-budou-parkovat-v-garazich/1001938/59264
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/prosinec-2010/auta-na-cng-budou-parkovat-v-garazich/1001938/59264
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- ČSN 65 6517 Motorová paliva – Stlačený zemní plyn – Technické požadavky a 

metody zkoušení - norma je schválena, ÚMNZ provádí formální kontrolu, datum 

vydání bude uvedený ve věstníku ÚMNZ (očekává se do konce r.2009) 

- prováděcí předpis k  Zákonu č.311/2006 Sb. O pohonných hmotách a čerpacích 

stanicích pohonných hmot.  

- Obdobné předpisy: DVGW DIN 51 624 z r. 2008, nařízení 2009/30/EC nahrazující 

nařízení 98/70/EC 

- novela Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. O stanovení emisních limitů a dalších 

podmínek provozování ostatních zdrojů znečišťování ovzduší – kategorizace plnicích 

stanic CNG jako malý zdroj znečišťování. Očekávaná účinnost v r. 2010“ 

 

Způsob použití vozidel s CNG pohonem musí být v souladu s ČSN EN 1127-1 „Výbušná 

prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1:  a EN 13 237 „Prostředí s nebezpečím 

výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s 

nebezpečím výbuchu“. Z titulu výše uvedených norem a dále směrnice Evropského 

parlamentu 94/09/EC (ATEX) je možné prostor zařadit do Zóny 2. Tímto zařazením 

vyjadřujeme, že v daném prostoru vznik výbušné plynné atmosféry, tvořené směsí hořlavých 

látek ve formě plynů a par,  je za běžného provozu pravděpodobný a pokud zmíněná plynná 

atmosféra vznikne, bude přetrvávat pouze krátkou časovou jednotku.   

Důležité je dále posouzení možnosti výskytu iniciačního zdroje v místě parkování vozidla 

s pohonem na plynní paliva. 

Za možné zdroje iniciace lze považovat elektrickou jiskru, statickou elektřinu, zdroj 

plamenného hoření a horký povrch. Vyloučení těchto jmenovaných zdrojů iniciace a hlavně 

z pohledu délky trvání přispěje společně se zařazením prostoru do zóny 2 ke snížení možného 

rizika výbuchu. Je třeba hledat možné principy vzniku havarijní situace. K úniku může dojít 

z důvodu netěsnosti tlakové láhve. Příčinou může být koroze, vada či únava materiálu, 

konstrukční chyba, špatný servis zařízení nebo mechanické poškození. Vývoj situace při 

havárii je dán fyzikálními vlastnostmi plynu, konkrétně CNG je lehčí než vzduch a bude 

stoupat tudíž vzhůru, nelze však u špatně větraných prostor vyloučit lokální výskyt 

koncentrací nad dolní mezi výbušnosti (LEL). Výbuch nebo požár může nastat za přítomnosti 

výše uvedených iniciačních zdrojů (jiskra, zapálená cigareta, atd.) 
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Riziko parkování vozidel na CNG, LPG lze vidět i v přístupu majitele nebo provozovatele 

garáže. Jedná se o nedostatečnou pravidelnou kontrolu větracího zařízení, EPS…. . Dále se to 

může týkat nedostatečným osazením dopravními značkami a bezpečnostními tabulkami.  
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5.  Typy ventilátorů pro odvod tepla a kouře a pro provozní větrání garáží 

Volbu ventilátoru provádíme na základě několika důležitých parametrů. Bez jejich udání se 

nedá ventilátor dimenzovat. V dalším textu se zaměřím hlavně na často diskutované téma, zda   

parametry, kterými je ventilátor pro odvod tepla a kouře definován jsou dány při teplotě 

prostředí (např. 20°C) nebo při teplotě plynoucí z hodnoty požární odolnosti (400°C, resp. 

F400).  Nejen na tuto otázku odpovídá následující kapitola. 

5.1.       Návrh ventilátorů pro odvod tepla kouře 

Pro volbu ventilátoru pro odvod tepla a kouře jsou nejdůležitější dva parametry. Jsou to 

množství vzduchu a statický tlak. Uvedené hodnoty musí doplnit údaj požární odolnosti, 

neboť podle něj je definována izolační třída motoru. V následujícím textu je odvozen vztah 

dokazující správnost udávat výkonové parametry ventilátoru při 20°C.  

Následuje odvození 

Odvození provedeme na základě objemového čísla 𝜑 a tlakového čísla 𝜓 

                                         φ =
V

π .D 2

4
.u2

 ;  u2 =
π .D.n

60
                            (5.1.) 

u2   obvodová rychlost oběžného kola vypočtená z n (ot/min) 

Tlakové číslo po dosazení je úměrné Δ𝑝𝑐  

                                         𝜓 =
Δ𝑝𝑐
𝜌

2
.𝑢2

2 =
Δ𝑝𝑐

𝜌

2
.
𝜋2.𝐷2 .𝑛2

3600

                                  (5.2.) 

V1(T1); V2(T2) 

V1

V2
= 1  protože objemové číslo  φ ≠ f ρ  naopak tlakové číslo  ψ = f(ρ) 
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Obr. 6 - Charakteristika ventilátoru a změna teploty vzdušiny 

Z podílů celkových tlaků dostáváme výsledný vztah  

                                                           
𝑝1

𝑝2
=

𝜌1

𝜌2
                                     (5.3.) 

 

Zakreslením charakteristiky potrubní sítě získáme nový pracovní bod 2 

 

Obr. 7 - Výkonová charakteristika sítě, ventilátoru a znázorněný posun pracovního 

bodu  

Ze stavové rovnice vypočteme závislost: 

                                                         
p

ρ
= r . T                                   (5.4.) 

p1

ρ1
= r . T1 

p2

ρ2
= r . T2 
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p1 =  p2 

                                              
ρ1

ρ2

=  
T2

T1
=  

670

293
                                   

 

Přičemž T2=t2 + 297 (K); T1=t1+ 297 (K) 

Uvedený výsledný vztah rozvedeme na příkladu potřebného celkového tlaku ventilátoru při 

teplotě vzdušiny 20°C a 400°C pro dané množství vzduchu V. Hustota vzduchu při 400°C je 

ρ2 = 0,52kg/m
3 

 ,hustota vzduchu při 20°C je 𝜌1 = 1,2 kg/m
3
. Za teploty je nutné dosadit 

absolutní hodnoty v K a za celkové tlaky v Pa. Ze vztahu vypočteme, že k dodání totožného 

množství vzduchu při 400°C je třeba 2,28 krát nižší tlak než při 20°C. Z uvedeného plyne, 

výše zmíněný výrok, že pokud by byl ventilátor k odvodu tepla a kouře dimenzován použitím 

parametrů daných teplotou požární odolnosti např. 400°C tak při teplotě 20°C by nedosahoval 

očekávaného výkonu (např. při provádění funkčních zkoušek).  

Další parametr doplňující předchozí je údaj o požární odolnosti ventilátoru. Je to údaj daný 

normou ČSN EN 12 101 -3, lze tedy konstruovat ventilátory s požární odolností F200, F300, 

F400(90), F400(120)….. 

Doplňujícím údajem může být to, zda ventilátor bude nutné regulovat, nebo zda má být 

dodáván ventilátor pro provozní i havarijní větrání současně. V tomto případě bývá ventilátor 

osazen tepelnou ochranou. Ventilátory musí mít v případě havarijního provozu (v režimu 

odvodu tepla a kouře) vyblokovány tepelné ochrany. Nadřazenou funkci má vždy režim 

odvodu tepla a kouře. Z těchto důvodů někdy nelze použít ventilátor pro tzv. dvojí provoz. 

Další důležitou veličinou je velikost napájecího napětí. Většinou jsou ventilátory pro odvod 

tepla a kouře osazovány asynchronními motory napájenými 400V, ale zejména pro menší 

vzduchové výkony lze osadit ventilátor motorem na 230V. To umožňuje v případě 

zálohování, dodávku levnějšího 230V záložního zdroje.  

Regulace otáček ventilátorů se nejčastěji provádí přepínáním počtu pólů nebo frekvenčními 

měniči. Pro regulaci frekvenčními měniči musí být motor konstruován. Při napájení měniči 

jsou magnetické obvody, vinutí a izolace namáhány vysokými amplitudami vyšších 

harmonických kmitočtů,  které jsou produktem  pulzně šířkové modulace výstupního 

napětí  ve střídačích.  Z tohoto důvodu je nutné, aby provoz s frekvenčním měničem byl 

schválen patřičným prodejcem. 
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Typy ventilátorů pro odvod tepla a kouře a pro provozní větrání garáží 

Z následujícího grafu lze odečíst charakteristiky různých druhů ventilátorů. Od axiálních po 

radiální s dopředu zahnutými lopatkami, zejména tento typ je problematický na spouštění na 

prázdno (bez zátěže). 

 

 

Obr. 8 - Charakteristiky jednotlivých typů ventilátorů 

Další graf ukazuje vzájemné porovnání výkonových charakteristik jednotlivých typů 

ventilátorů. V grafu jsou zobrazeny různé typy ventilátorů axiálních i radiálních. 

 

Obr. 9 - Výkonové charakteristiky axiálních a radiálních ventilátorů různé 

konstrukce 16  
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Konstrukce ventilátorů a jejich typická charakteristika 

Volbou rozměru spirální skříně a typu oběžného kola volíme průběh závislosti p-V jak plyne 

z diagramu. Je důležité rozhodnout pro jaký účel je ventilátor používán. Pro nucené odvody 

tepla a kouře je nejčastěji používána konstrukce F a G. Pro nástřešní ventilátory je to typ 

oběžného kola jako u ventilátoru typu D, E. Typické parametry ventilátorů pro odvod tepla a 

kouře se většinou pohybují v rozmezí od 10.000m
3
/h do 100.000m

3
/hod a statickým tlakem 

do max. 1.000Pa. Výjimky ale existují.  

A, B typická charakteristika radiálního ventilátoru se štíhlými lopatkami oběžného kola 

C charakteristika axiálního ventilátoru s vysokým nábojem a poměrně velkým počtem 

lopatek oběžného kola 

D, E  typická charakteristika radiálního ventilátoru s dozadu zahnutými lopatkami 

F charakteristika axiálního ventilátoru, konstrukčně s vysokým nábojem a obvykle 12-

nácti lopatkami 

G charakteristika axiálního ventilátoru konstruovaného podle teorie křídla  

Další graf zobrazuje pracovní část p-V charakteristiky. Zobrazuje pracovní bod a kvadraticky 

závislou charakteristiku potrubní sítě. Pracovní bod je průnikem charakteristiky sítě (K.V
2
) a 

p-V závislostí ventilátoru resp. oběžného kola ventilátoru. Důležitým bodem je správná volba 

velikosti výkonu motoru. Výpočet velikosti motoru lze provést podle vzorce 

                                                                          𝑃𝑤 =  
1,2 .𝑉 .𝑝𝑐𝑒𝑙𝑘

𝜂  .3600 .1000
                                       (5.5.)

 

PW příkon motoru (kW) 

V  množství vzduchu dosazeno v (m
3
/h) 

pcelk celkový tlak (Pa) 

𝜂 účinnost oběžného kola 
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Obr. 10 - Charakteristika ventilátoru a charakteristika potrubní sítě 

 

Funkční zkoušky ventilátorů pro odvod tepla a kouře a kontroly provozuschopnosti a údržba 

Je důležité, aby součástí projektové dokumentace byla informace o tzv. pravidelných revizích 

SOZ a provedení funkční zkoušky. Ty jsou nařízeny vyhláškou č. 246/2001 Sb. Ministerstva 

vnitra ze dne 29. června 2001 o požární ochraně podle zákona České národní rady č.133/1985 

Sb. – PO-2039/ I-95 ze dne 6. října 1995. 

Kontrola provozuschopnosti SOZ se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným výše 

uvedenými právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho 

výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo 

podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. 

Vlastní revizi bude úplatně provádět pracovník výrobce či dovozce dodaného zařízení SOZ, 

v termínu stanoveném výše uvedenými předpisy. 
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5.2.           Axiální ventilátory  

U axiálních ventilátorů proudí vzdušina s proudnicemi rovnoběžně s osou ventilátoru. Oběžné 

kolo lze konstruovat jak s jednosměrným tak i obousměrným provozem.  Ventilátor se skládá 

z pláště ventilátoru, oběžného kola a elektromotoru.   

 

Obr. 11 - Axiální ventilátor s řezem oběžného kola 16  

 

 

                        

Obr. 12 - Fotografie potrubního axiálního ventilátoru a nástřešního s klapkovou hlavicí 

 3  
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Obr. 13 - Typický průběh parametrů axiálního ventilátoru  16  

Plášť ventilátoru je nejčastěji z ocelového plechu tloušťky 3mm. Na obou koncích jsou 

navařeny příruby pro připojení buď elastických manžet, nebo přímo potrubí. Elastické 

manžety v případě použití ventilátoru k odvodu tepla a kouře se používají převážně 

k eliminaci délkové roztažnosti potrubí. V případě použití ventilátoru k provoznímu větrání 

slouží převážně k zabránění přenosu vibrací ventilátoru do potrubí.  

Oběžné kolo u ventilátorů pro odvod tepla a kouře je nejčastěji konstruováno z hliníkové 

slitiny. Úhel nastavení lopatek oběžného kola je podle vzduchových parametrů (pracovního 

bodu) nastaven ve výrobním závodě nejčastěji se provádí po 2°.  Podle využití se dá měnit 

směr proudění vzdušiny ventilátorem. U standardních ventilátorů pokud ventilátor funguje 

s obráceným smyslem rotace, než bylo původně zamýšleno, dosahují vzduchové parametry  

zhruba 60 - 80%.  
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Elektromotor je používán nejčastěji asynchronní s kotvou na krátko. Napájecí napětí 400V, 

50Hz. Ventilátory pro odvod tepla a kouře se nejčastěji dodávají v izolační třídě H, pokud se 

jedná o požární odolnost F400. Pro nižší teplotní zatížení F300 nebo F200 lze použít motor 

v izolační třídě F. Ventilátory pro odvod tepla a kouře jsou osazeny elektromotory bez 

tepelných ochran a tudíž je třeba přizpůsobit schéma zapojení. Je dále třeba ošetřit správnost 

zapojení z pohledu smyslu otáčení oběžného kola. Toto ověření by mělo být jedním 

z kontrolních bodů při provádění funkční zkoušky.  

5.3.             Radiální ventilátory 

U radiálních ventilátorů je vzdušina nasávána v axiálním směru a její výtlak je ve směru 

kolmém na směr rotace. Spirální skříň vzduch proudící z rotoru zachycuje a odvádí ho do 

výtlačného hrdla ventilátoru. Dále spirální skříň funguje k přeměně kinetické energie 

dopravované vzdušiny na tlakovou, což funguje jako difuzor. Radiální ventilátor se skládá 

z oběžného kola spirální skříně a motoru. 

 

Obr. 14 - Radiální ventilátor a oběžné kolo  16  
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Obr. 15 - Radiální ventilátory různé konstrukce  3  

 

Obr. 16 - Výkonová charakteristika radiálního ventilátoru  3  

Oběžné kolo má výrobně složitější tvar než kolo axiálního ventilátoru. Oproti axiálnímu se 

díky složitější konstrukci výkon radiálního ventilátoru obtížněji dimenzuje na dané vzduchové 

parametry. To je dáno možností poměrně plynulého natáčení úhlu náběhu lopatek (po 2°) 

axiálního oběžného kola. Pro ventilátory k odvodu tepla a kouře se radiálního oběžného kola 

nejčastěji používá jako základního prvku pro konstrukci nástřešních ventilátorů. Na střeše 

budovy působí radiální nástřešní ventilátor kompaktním dojmem, viz obr. 15.  

Spirální skříň radiálních ventilátorů určených pro odvod tepla a kouře je zhotovena 

z pozinkovaného plechu, v případě nástřešního provedení z hliníkového plechu. V případě 

použití radiálního ventilátoru se spirální skříní na střeše budovy je výrobci ventilátorů 

doporučeno ventilátor chránit před povětrnostními vlivy stříškou nebo obestavěním.  
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Radiální ventilátor oproti axiálním díky své konstrukcí vykazuje příznivější akustické 

parametry, což je dáno konstrukcí  oběžného kola a spirální skříně (hladina akustického 

výkonu a metodika ČSN ISO 3744, ČSN ISO 3746). 

Radiální ventilátory mohou být konstrukčně v provedení s dopředu zahnutými lopatkami, 

radiálně zakončenými lopatkami a dozadu zahnutými lopatkami. Toto rozdělení ventilátorů 

má souvislost s dopravním tlakem ventilátoru. Posouzení se provádí podle velikosti 

teoretického dopravního tlaku ∆𝑝𝑡∞  , je tím větší čím větší je úhel 𝛽2 . 

 

5.4.               Proudové ventilátory 

Proudové ventilátory slouží k dopravě vzduchu v prostoru bez potrubním způsobem. Nasávají 

vnitřní vzduch a působením vystupujícího proudu dávají okolnímu vzduchu hybnost – okolní 

vzduch je strháván výstupním proudem.  Uvedený princip je patrný z vizualizace v programu 

FloVENT na počátku kapitoly 7. Proudové ventilátory se používají k provětrání 

v automobilových tunelech, k provoznímu větrání hromadných garáží a v některých zemích 

evropské unie často i k odvodu tepla a kouře z těchto prostor.  Výhodnost použití v garážích 

je dána možností neinstalovat potrubí ve výškově omezeném prostoru.  Kapitola 7. 

demonstruje na příkladu garáže možnost vizualizace v programu FloVENT. A naznačuje nižší 

výskyt tzv. „dead spots“ v prostoru.  

Konstrukčně proudový ventilátor může vycházet z koncepce axiálního ventilátoru. Na sání a 

výtlaku jsou osazeny tlumiče hluku. V případě nutnosti nasměrovat vycházející proud 

vzduchu z ventilátoru je na výtlaku osazen deflektor. Potřeba nasměrovat proud vzduchu 

plyne z prostorového uspořádání garáže (stropní rámy, překlady, vazníky, sloupy …). 

Ventilátor může fungovat jedním i oběma směry. V případě reverzního chodu musí být 

osazeno jiné oběžné kolo než pro jednosměrný provoz. Zadávacím parametrem není tlak p 

(Pa), ale síla F (N). To je způsobeno absencí potrubí a tudíž jeho plochy S. 

Při studiu proudění v bezprostřední blízkosti stropu je patrný tzv. Coandův jev. Znamená to, 

že proud vzduchu „přilne“ k ploše stropu. Proud, který se takto pod stropem šíří dosahuje 1,41 

(√2 ) krát větší hodnotu rychlosti. U proudu plochého je zvětšení rychlosti rovné 2. Průtok 

vzduchu je stejný jako v nepřilnutém proudu.  
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Obr. 17 - Proudové ventilátory axiální koncepce vlevo a radiální s difuzorem vpravo  3  

 

             

Obr. 18 - Proudové ventilátory s radiálním oběžným kolem a difuzorem  3  

 

Druhá koncepce proudových ventilátorů konstrukčně využívá radiální oběžné kolo. Na 

výtlaku proudového ventilátoru s radiálním oběžným kolem je nutné osadit difuzor, kde 

vzdušina získává rychlostní složku. Ventilátory s radiálním oběžným kolem jsou výhodné 

tam, kde je potřeba zachovat podjezdnou výšku. Dosahují však oproti axiálnímu typu nižších 

množství vzduchu, to plyne z výkonových parametrů radiálního oběžného kola. 

Proudové ventilátory jsou hojně využívány pro větrání prostor tunelů. Právě zde je důležité 

řešit výše zmíněnou reverzibilitu. Důvodem jsou odlišné klimatické podmínky na portálech 

tunelu.   
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5.5.              Ventilátory určené do výbušného prostředí 

 

Obr. 19 - Axiální ventilátor v nevýbušném provedení  3  

Ventilátory do výbušného prostředí mohou svou konstrukcí být buď axiální, nebo radiální. 

Oproti ventilátorům pro provozní větrání nebo pro odvod tepla a kouře musí být konstruovány 

s ohledem na možnost výskytu výbušné látky ve vzdušině. Z toho důvodu přistupujeme 

k určitým technickým opatřením. Je nutné rozlišit, zda motor ventilátoru má pracovat 

v proudu vzdušiny či nikoli. Dále zda motor je umístěn v prostoru s nebezpečím výbuchu. 

Dále zda je dán požadavek na regulaci otáček ventilátoru. 

Důležitá je volba motoru ventilátoru. Povinnost výrobcem je vystavení ES Prohlášení o 

shodě, kterým se stvrzuje provedení motoru podle směrnice 94/9/ES. V označení motoru 

určených pro provoz ve výbušném prostředí je vyobrazen charakteristický znak, který je na 

obrázku 19. Kromě charakteristického znaku se dále uvádí druh prostředí, způsob ochrany 

motoru a písmenný znak Ex (výrobek podle normy ČSN EN 60 079), který nahrazuje dnes již 

neplatné označení EEx podle normy ČSN EN 50 014. 

Země mimo Evropskou unii nemusí uznávat certifikáty ATEX a podmínky vstupu na cizí trh 

mohou mít jiné parametry. 

Důležitou otázkou je regulace otáček ventilátoru např. frekvenčním měničem. Vzhledem 

k tomu, že dodávka ventilátoru a regulačního prvku je rozdělena mezi firmy dodávající 

profesi M.aR. a vzduchotechniku, tak je třeba volit motor s značením d, tzn. pevný závěr 

(nejvyšší stupeň ochrany). Označení e (zajištěný závěr – střední stupeň ochrany) volíme, 
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pokud sestava motor – frekvenční měnič je schválena certifikačním orgánem (např.Pavus, 

Tazus).  

Konstrukčně pokud motor je v nevýbušném provedení a má být regulován frekvenčním 

měničem musí se dovybavit následujícími prvky: 

1) Tři PTC termistory spojené v sérii (teplota 135°C pro T4 nebo 100°C pro T5) 

2) Vícenásobnou průchodkou pro spojení vnitřního prostoru motoru a prostoru 

svorkovnice 

3) Díky pulzně šířkové modulaci a napěťovým špičkám musí být vinutí motoru se 

zesílenou izolací 

4) Dvě kabelové vývodky se svorkou pro připojení stínění kabelového vodiče (silový a 

signální) 

5) Přídavný štítek s textem „Motor je vybaven termistory 140°C pro provoz 

s frekvenčním měničem 25-70Hz“ 
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6.         Větrání garáží pomocí potrubního systému v praxi 

6.1.  Popis a způsob návrhu odvodu tepla a kouře v garážích 

Níže uvedený příklad zpracovává problematiku návrhu nuceného SOZ, s přirozeným 

přívodem vzduchu.   

 

Obecně se pro návrh SOZ uvažují tyto závislosti: 

a) s požárním zatížením, součinitelem a, dobou roste intenzita požáru a tím i množství 

tepla sdíleného prouděním ( QK ) 

b) se zvětšujícím se rozdílem výšek (Y) roste objem plynů, které musí být odvedeny vně 

objektu, přičemž klesá jejich teplota Tg (K) a tím roste  požadovaný  výkon 

ventilátorů. 

c) Nucené požární odvětrání je obecně spolehlivější než přirozené požární odvětrání 

zejména v případech nízkého vztlaku, kdy vliv větru může svými účinky přesáhnout 

přirozený vztlak. 

d) Při návrhu požárního odvětrání je vhodné vytvářet podmínky, kdy unikající osoby 

postupují proti přítoku vzduchu. 

e) Pro požární odvětrání je vždy vhodnější větší počet menších odvětracích otvorů 

(sacích vyústek ) než malý počet velkých otvorů. 

f) Akumulační vrstva odvětrané sekce musí mít svoji spodní plochu nejméně 1,9 m nad 

podlahou, na níž se mohou pohybovat osoby při evakuaci 

 

Výpočet a konkrétní návrh systému: 

Zadání: 

V objektu jsou navrženy garáže o  ploše garážových stání A=1 456,53 m
2
 .Prostor garáže 

tvoří jeden kouřový úsek.Zařízení SOZ je pro odvod zvoleno nucené, pomocí požárního 

ventilátoru teplotní třídy F400(90), sacího potrubí s vyústkami a s přirozeným přívodem 

vzduchu vjezdovým otvorem. 

Řešení: 

Odvod spalin je řešen pod stropem, potrubím se sacími vyústkami. Maximální sací rychlost ve 

vyústce by neměla překročit 6 m/s. Doporučená rychlost spalin v potrubí je 15 m/s. 

Předpokládaná plocha požáru je podle normy ČSN P CEN/TR 12101-5 a tabulky tabulka 1 

odstavec 6.1.2 – obrázek  20                      Af  = 10 m
2
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Předpokládaný obvod požáru je výpočtem P = 11,2 m,  nebo lze uvažovat normou zadaných 

(obr. 20)  

                                                                      P = 12m 

Celkové množství uvolněného tepla vypočteme z hodnot uvedených v ČSN P CEN/TR 

12101-5 a tabulky tabulka 1 odstavec 6.1.2, pro parkoviště a hořící auto je dáno 

q1=400kW/m
2
   

 

 

 

Obr. 20 - Výtah normy ČSN P CEN/TR 12 101-5, uvedena jsou data plocha požáru 

obvod požáru a  uvolněné teplo na jednotku plochy 

 

Teplo sdílené prouděním (konvektivní složka)  plynů je podle ČSN P CEN/TR 12 101-5 

bráno pro garáže jako 80% celkového uvolněného tepla  

QK  = 0,8 . Af . q1  = 0,8 . 10 . 400= 3200kW 

Teplota okolí,  volím to = 15
0
C pro garáže přičítám 6°C tedy  

to = 21°C 

Absolutní teplota okolí  

To  = 294K = 273 + 21 

Minimální výška relativně čisté vrstvy vzduchu nad podlahou pro garáže Y = 1,9 m dáno 

normou ČSN 73 0804 příloha I odstavec I.4.6 strana 149 

 

Volím výšku otvoru pro přívod náhradního vzduchu nad podlahou garáže cca  hi = 0,5m 
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Údaje vyplývající z výpočtu pro jeden kouřový úsek : 

 

                                                         𝐶𝑒 = 
0,9

 𝐴0,5+ 𝑠 
0,3  = 0,258                               (6.1.) 

hS světlá výška garáže (m) 

A plocha (m
2
)  

Ce   je koeficient přisávání vzduchu, pohybuje se v rozmezí 0,17 až 0,35 podle velikosti 

prostory ho počítáme ze vzorce, kde uvažujeme s plochou kouřové sekce a světlou 

výškou garáže 

Hmotnostní množství spalin použitím vzorce (3.2.) se vypočítá  

          𝑴𝒇 =  𝐶𝑒  .𝑃 .𝑌
3

2  = 0,258 . 11,2 . 1,9
1,5

 = 8,19kg/s 

 

Hmotnostní množství spalin 

Teplota spalin v akumulační vrstvě, výpočet podle vzorce (3.7.) 

          𝜽𝒈 =  
𝑄𝐾

𝑀𝑓  . 𝑐𝑝
=  

3200

8,19 .1,01
 = 386,85 °C < 400°C vyhovuje 

cp = měrné teplo spalin uvažuji 1,01kJ/kg K 

 

Objemové množství spalin přitékajících do akumulační vrstvy je podle vzorce (3.6.) 

  

𝑽𝒗 =  𝑀𝑓 .
𝑇𝑔

𝜌  .  𝑇𝑂
= 8,19 .

273 +386,85

1,22+294
= 15,066 . 3600 = 𝟓𝟒𝟐𝟒𝟎 m

3
/h 

Vv  objemové množství odváděného kouře 

 

Minimální aerodynamicky volná plocha sacích vyústek
 

AV  = 15,066 : 6 = 2,51 m
2
; uvažujeme rychlost 6m/s ve vyústce. 

Zde je možné výpočet rozdělit a postupovat podle tabulky 12 z normy DIN 18 232-5 na straně 

11. Výpočet je výhodný z důvodů rychlého a přesného výpočtu. Důvodem použití tohoto 

postupu je aby vyústkou byl odsáván pouze kouř a ne relativně čistý vzduch.  V normě DIN 

uvedená tabulka tuto situaci dobře vystihuje. 

𝑁 ≥  
𝑉𝑣

0,2 𝑚
3
𝑠 
 = 

15,066

0,2
= 75 ks  

N = 75ks minimální počet sacích vyústek 
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Tab. 1 – Výpočet počtu vyústek podle DIN 18 232-5 

 

 

Vypočtená účinná plocha otvoru pro přívod náhradního vzduchu (vjezd)                          

Počítáme s rychlostí v přívodní vyústce 5m/s  

Bv = 15,066 : 5 = 3,01 m
2 

Pro odvod spalin z kouřového úseku je navržen požární ventilátor : 

Technické údaje požárního ventilátoru třídy F400/60 Soler a Palau typu THGT/4-1250-6/12-

18,5kW-400V-50Hz 

 

Obr. 21 – Výkres axiálního ventilátoru výrobce Soler a Palau, typ THGT/4-1250-6/-

18,5kW, F400(120) 

Sací výkon  – 54240 m
3
/hod 

Statický tlak  – 800Pa vypočteno podle vzorce pro tlakové ztráty v potrubí 3.9. 

Průměr oběžného kola – 1250 mm 

El. příkon –  18,5 kW/37A,   napětí 400 V, 50Hz vypočteno podle vzorce 5.5.  

Pozn.: za hodnotu symbol pcelk dosazujeme celkový tlak ventilátoru, nikoli statický 

Požární ventilátor musí být certifikován podle normy ČSN EN 12 101-3.  

Sací potrubí je připojeno k požárnímu ventilátoru třídy F400 pomocí tlumící vložky.  
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6.2.  Výkresová část – potrubní systém 

Součástí přílohy je výkres sestavy ventilátoru pro odvod tepla a kouře umístěný na střeše 

budovy. Výkres sestavy se skládá z vlastního ventilátoru, na straně sání z elastické manžety 

vyrovnávající teplotní dilataci potrubí (v případě osazení sestavy na delším potrubí je užití 

manžet z uvedených důvodů nezbytné). Dále je osazena samočinná klapka.  

Výkres je součástí přílohy 4. 
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7. Větrání garáží s použitím proudových ventilátorů v praxi  14 ,  19 ,  17  

 

 

Obr. 22 - Obraz proudění z proudového ventilátoru – simulace v programu FloVENT 

 14  

 

 

Obr. 23 Simulace obrazu proudění z proudového ventilátoru  14  
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7.1.             Větrání garáží proudovými ventilátory - výpočet 

Výpočetní metodiku jsem čerpal z normy BS 7346 -7. Jedná se o výpočet zakrytých 

parkovacích ploch. 

§9 týkající se proudového větrání a odvodu kouře uvádí: 

“to assist fire-fighters by providing ventilation to allow speedier clearance of  the smoke once 

the fire has been extinguished” 

.... větrací systém pomáhá hasičům při likvidaci požáru  .... 

§10 Proudové větrání v součinnosti s postupem hasičů 

“the objective of the smoke control design is to aid access by the fire service to more quickly 

locate and tackle a fire and carry out search and rescue as necessary” 

… cílem návrhu větracího systému je, aby záchranné složky mohli provádět svou činnost, 

týká se to lokalizace požáru … 

§11 Proudové větrání a únikové cesty 

“the objective ..is to provide for the protection of escape routes for occupants within the story 

as the car on fire......”  

…. Cílem větrání je poskytnout lidem v únikové cestě ochranu před produkty hoření  …..  

John Klot byl jeden z prvních, kdo formuloval základní principy zvládání odvodu kouře a 

tepla. Klot provedl výzkum v tunelovém tubusu. Jeho závěry se dají také vztáhnout na 

prostory garážových stání.  

Následující snímky ukazují situaci pro zdroj hoření o výkonu 8MW, v případě, že 25% tepla 

se ztrácí jako sálavé teplo, řešíme požár o výkonu 6MW (sdíleno prouděním), výpočty 

ukazují, že kouř se bude pohybovat tunelovou rourou o rychlosti cca 1,5m/s. 

Norma BS počítá s tím, že požár v otevřeném prostoru ztratí přibližně 25% vytvářeného tepla 

vyzařováním což ponechává přibližně 75% tepla, které je odváděno prouděním (konvekcí). 

Požár v uzavřeném prostoru se ochlazuje navíc o stěny prostoru. Velikost této ztráty závisí na 

teplotě stěn. Pohybuje se kolem 67% na počátku požáru a 33% v ustáleném stavu. Pro účely 

návrhu postačuje počítat s průměrnou hodnotou tepelné ztráty 50%. V současné době je 
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zvykem počítat s výkonem daný velikostí konvektivní složky proudění 5MW. Výpočet tak 

vede k maximální hodnotě teploty kouřové vrstvy. Pokud započteme výše zmíněné 50% 

ztráty dostaneme minimální teplotu kouře a minimální odsávací množství.   

 

Obr. 24 - Rychlost tvorby kouřové vrstvy  14  

 

Pokud instalujeme do prostoru proudový ventilátor dostatečného výkonu, jak naznačuje 

spodní obrázek, zastavíme šíření kouře daným směrem. Bude to mít, ale za následek vzrůst 

rychlosti kouře v opačném směru.   

 

Obr.25 - Situace v prostoru s proudovým ventilátorem  14  

 

Pokud budeme uvažovat místo tunelové roury prostor hromadných garáží, musíme vzít do 

úvahy menší výšku prostoru. 
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Tab. 2 Závislost rychlosti šíření kouře na vzdálenosti od zdroje 

 

Metodika návrhu podle UK BS 7346 -7, výpočet podle podkladů BS a  14  

Jelikož podklady čerpám z anglické literatury a normy BS  14 ,  17  , ponechávám názvy 

veličin v originálním jazyce. Výpočetní postup je doprovázen číselnými hodnotami včetně 

komentáře, mojí snahou bylo vše přehledně uvést se zachováním originálních anglických 

výrazů. Dále lze dohledat  vzájemnou souvislost s příkladem v kapitole 6.1. a v projekčních 

postupech používaných v ČR. 

Pro stanovení dimenze ventilátorů je třeba spočítat množství kouře, které je třeba odvést 

 

Obr.24 Označení veličin  14  

Podle vztahu pro objem odváděného kouře resp. objemový průtok spalin (3.6.) lze psát: 

 

 

Podle vztahu pro hmotnostní množství kouře (3.3.)  

 

Přičemž   

Ce je 0,21kg/s.m
2
 a je to koeficient  pro velké místnosti s nízkým stropem 

(K) mpambient te Absolutex    kg/m³ 1.22

(K) layer temp smoke Absolutex  (kg/s) production Smoke
  (m³/s) smoke of Volume 

1.5layerclear   theofx Height  (m)perimeter  x Fire 0.21  (kg/s) production Smoke 
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Fire perimeter (P) - obvod požáru uvažujeme podle BS 7346-7 (5.1.) tabulka 1 rozměrově 5m 

x 5m s obvodem 20m, pro garáže s osazenými sprinklery bereme 4MW a  obvod požáru 

uvažujeme  2m x 5m o obvodu 14m 

Height of the clear layer – výšku relativně čistého vzduchu nad povrchem hořícího materiálu 

a spodní úrovní vrstvy kouře uvažujeme podle BS 1,9 – 2,5m, pro náš případ uvažujeme pro 

jednoduchost  2,5m (pozn.: pro typickou garáž v ČR  je obvykle Y=1,9m) 

Provedeme dosazení do vztahu (3.2.) a vyjde nám rychlost uvolňování zplodin hoření, nebo 

hmotnostní množství kouře, po dosazení: 

 

Absolute layer temp (K) – absolutní teplota kouřové vrstvy (K): 

 

Ambient temp (°C) - teplota okolí, pro daný příklad volíme 20°C  

Temp of smoke (°C) - teplota vrstvy kouře, spočteme podle : 

 

Podle BS 7346-7 (5.1.) uvažujeme hodnotu celkového uvolněného tepla 8MW, teplo sdílené 

prouděním (konvektivní složka ) uvažuji podle BS 6MW (25%)   

Provedeme dosazení do vztahu: 

 

Po dosazené do  (3.7)   a  cp = 1,005 kJ.kg
-1

.K
-1

 dostáváme 

 

 mass of smoke (kg/s) - hmotnostní množství kouře,  

             361°C = 6000 / 16,6 

 

  

 

1.52.5x    20mx    0.21  kg/s 16.6 

273  C)( smoke of  temp C)( mpAmbient te  (K) layer temp Absolute oo 

(kg/s) smoke of mass / (kW) smoke ofheat  Convective  C)( smoke of Temp o 

273  C)( smoke of  temp C20  (K) layer temp Absolute oo 

(kg/s) smoke of mass /kW  6000   C)( smoke of Temp o 

273  C361    C20  (K) layer temp Absolute oo 

273  C361    C20  K 654 oo 
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Co se týká hustoty okolního vzduchu 1,22kg/m
3
, je nutné říci, že hustota vzduchu se může 

lišit projekt od projektu. Hustota je závislá na nadmořské výšce. V našem případě a zřejmě u 

většiny dalších projektů budeme uvažovat 1,22kg/m
3
 při 20°C. 

Dosadíme ještě za teplotu okolí: 

            tj. 20°C + 273 = 293K 

Po dosazení do (3.6.) zpět dostáváme objem odváděného kouře: 

 

 

Po vyčíslení (3.6.) dostáváme objem odváděného kouře, resp. objemový průtok spalin: 

 

 

Tímto vztahem jak je uvedeno výše, byl spočten objem odváděného kouře z prostoru garáže.  

Dále lze použitím výpočetní techniky modelovat charakter proudění  14 . Na dolních 

ukázkách vizualizace je mimo jiné vidět stupeň provětrání v takzvaných „dead spots“ –  

hluchých místech.  Uvádím ještě, že velikost znázorněné parkovací plochy je asi 1000m
2
. 

Přičemž modrými obdélníky jsou naznačena místa, kde jsou osazeny proudové ventilátory. 

Vstupní otvor je též přívodním místem čerstvého vzduchu. Odsávací místo je v levé části 

obrázku. Charakter proudění je naznačen na obrázku č.28. Simulace proudění je uložena na 

přiloženém CD-ROM nosiči. 

 

 K293x    kg/m³ 1.22

K654x    kg/s 16.6
  (m³/s) smoke of Volume






 K293x    kg/m³ 1.22

K654x    kg/s 16.6
  (m³/s) 30,4
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Obr. 25 - Půdorys parkovací plochy s osazenými proudovými ventilátory 

 

Vznik „dead spots“ - bez použití proudových ventilátorů:  

 

Obr. 26 Vznik „dead spots“ pokud nejsou zapnuty proudové ventilátory 
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Simulace proudění pokud jsou proudové ventilátory v provozu – je patrný menší výskyt 

hluchých míst. 

 

Obr. 27 Znázornění „dead spots“ pokud jsou proudové ventilátory v provozu 

Následuje obrázek simulace vlastního proudění v garážích. Výsledný charakter proudění je 

lépe patrný na přiloženém nosiči CD-ROM v souboru Příloha 2 

 

Obr. 28 - Simulace proudění vzdušiny v garáži  
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8. Situace v prostoru garáží při požáru a porovnání systémů 

Z předešlé analýzy teoretických podkladů a výpočtových metod podle BS a ČSN lze učinit 

částečné zhodnocení z kterého plyne vzájemné porovnání systémů. 

Provozní větrání lze v garážích typově řešit oběma principy, jak proudovým způsobem tak i 

potrubním. V případě užití potrubního způsobu je třeba při uspořádání potrubní trasy vzít 

v úvahu podjezdnou výšku v prostoru garáží.  Větrání garáže pomocí proudových ventilátorů  

by mělo vycházet z návrhu pomocí softwarových nástrojů CFG (Computational Fluid 

Dynamics).  Ukázka výstupu je podobná jako na přiloženém CD-ROM. 

V případě návrhu havarijního větrání tedy systému určeného k odvodu tepla a kouře, se při 

návrhu postupuje oproti předešlému typu větrání poněkud jiným způsobem. Při návrhu jak 

rozváděli předchozí kapitoly, je nutné použít jiné zadávací veličiny (QK, Y ..).  Vybírat lze ale 

opět z obou typů odvětrání. Studiem normativních podkladů jsem došel k závěru, že je 

v budoucnu nezbytné standardizovat názvosloví v rámci ČR a dále vůči ostatním zemím EU. 

Dále uvnitř našich norem zachovávat termínovou stálost. Jedná se například o použití termínů 

„spodní plocha akumulační vrstvy“ a „vrstva relativně čistého vzduchu“ nebo užití správného 

výrazu „vyústka“ pro koncový potrubní element, kterým je odsáván vzduch resp. kouř a teplo. 

Pokud jde o odvětrání pomocí proudových ventilátorů, tak na obr. 29 vidíme praktické použití 

proudového ventilátoru v garáži. Přičemž z laického pohledu zaujme konstrukční čistota. Jak 

bylo dříve uvedeno, dostatečné provětrání prostoru lze modelovat různými softwarovými 

nástroji.       

 

Obr. 29 - Obrázek typického umístění proudového ventilátoru bez deflektoru  14  
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Na následující sekvenci obrázků je naopak zobrazeno větrání pomocí vzduchotechnického 

potrubí, technická stránka věci byla řešena opět v předchozích kapitolách. 

 

Obr. 30 - Ukázka umístění potrubního systému  14  

 

Další obrázky ukazují chybný způsob montáže plynoucí z nedostatečné přípravy projektové 

dokumentace nebo z nedostatečné odbornosti montážních firem, taktéž i selhání kontrolního 

mechanizmu.  Rozsáhlejší komentář překračuje hranice této práce.  

                                         

Obr. 31 - Ukázka chybné montáže potrubního rozvodu  14  
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Pro dokreslení problematiky předkládám na přiloženém CD-ROMu ukázku ze zkoušky 

uskutečněné v září 2006 - The Sustainable Buildings Division of the UK. Názorná ukázka 

dokumentuje v reálné situaci, jak rychle požár může dosáhnout dramatických rozměrů. A 

dává jasně najevo, že jakékoli podcenění od počátku může mít katastrofální následky jak na 

životech osob tak i materiální.   

 

 

 

Obr. 32 - Záznam reálného požáru v garážích  
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9. Ztemnění kouřem – zkoušení požárního nebezpečí  22  

Jako úvod do problematiky lze zmínit, že viditelnost definována jako vzdálenost na kterou lze 

spatřit objekty nebo zdroj světla. Vznikem požáru v omezeném prostoru dochází k jejímu 

snížení. Díky tomuto jevu může dojít k vzniku paniky nebo snížení orientace osob 

v zasaženém  prostoru.  

Problematika vývinu kouře a požárního nebezpečí je řešena ČSN EN 60 695-6-1 ed.2 z roku 

2006.  Norma uvádí, že vývin kouře, může zhoršit viditelnost a nebo dezorientaci, což může 

ztížit únik z budovy nebo boj s požárem.  

„Částice kouře zhoršují viditelnost jak absorpcí světla, tak jeho rozptylem. V důsledku toho 

mohou nastat obtíže při hledání označení východů, dveří a oken. Viditelnost se často stanoví 

jako vzdálenost, na kterou předmět už není vidět. Závisí na mnoha činitelích, byly však 

nalezeny úzké vztahy mezi viditelností a měřením extinkce kouře.“ 

Přičemž extinkční plocha kouře rozumíme součin součinitele extinkce a objemu zaplněného 

kouřem a právě tato veličina je mírou množství kouře.  

„Vývin kouře a jeho optické vlastnosti lze měřit současně s jinými požárními 

charakteristikami, např. uvolněným teplem, šířením plamene a vytvářením toxických plynů a 

korozivních zplodin“. 

Část normy ČSN EN 60 695-6-1 podává informace o: 

a) Optickém měření ztemnění způsobeného kouře 

b) Všeobecných aspektech optických metod zkoušení kouře 

c) Zvažování zkušebních metod 

d) Vyjadřování výsledků zkoušek kouře 

e) Významnost výsledků optických měření kouře pro posouzení nebezpečí 

Dále norma udává definice pojmů: 

Extinkční plocha kouře – součin součinitele extinkce a objemu zaplněného kouře 

Součinitel extinkce kouře – přirozený logaritmus opacity kouře dělený délkou dráhy 

světelného paprsku použitého k měření opacity kouře  
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Opacita (kouře) – poměr dopadajícího světelného toku k světelnému toku prošlému kouřem 

za stanovených podmínek zkoušky 

Optická hustota (kouře) – dekadický logaritmus opacity kouře 

Kouř – viditelná suspenze tuhých a nebo kapalných částic v plynech vznikající při hoření 

nebo pyrolýze 

Ztemnění kouřem – snížená viditelnosti, které je způsobeno kouřem 

Viditelnost – maximální vzdálenost, na kterou lze vidět a rozpoznat předmět definované 

velikosti, jasnosti a kontrastu. 

Norma  uvádí v současné době velký pokrok v možnostech analýzy zplodin hoření. Bylo 

zjištěno a dokázáno, že složení směsi zplodin hoření závisí především na typu hořících 

materiálů. 

Všeobecné aspekty metod zkoušení kouře 

Norma uvádí, že v současné době byl učiněn velký pokrok v možnostech analýzy zplodin 

hoření. Bylo zjištěno a dokázáno, že složení směsi zplodin hoření závisí především na typu 

hořících materiálů, na převažujících teplotách a větrání. Níže uvedená tabulka 4 uvádí, jak se 

různé fáze požáru projevují ve změnách okolní atmosféry.  

Po zapálení může rozvoj požáru probíhat různými způsoby v závislosti na podmínkách 

prostředí a na uspořádání hořlavých materiálů. Lze však stanovit obecné schéma rozvoje 

požáru v uzavřeném prostoru, kde teplotní křivka má obecně tři fáze a fázi uhasínání (viz 

obrázek 33). 

Fáze 1 odpovídá počáteční fázi požáru před vznikem plamenného hoření, spojené s malým 

vzestupem teploty v prostoru požáru. 

Fáze 2 (rozvíjející se požár) začíná zapálením a končí exponenciálním nárůstem teploty 

v prostoru požáru. Hlavním nebezpečím v této fázi jsou kromě kouře i šíření plamene a 

uvolňování tepla. 

Fáze 3 (plně rozvinutý požár) začíná tehdy, když povrch všech hořlavých materiálů 

nacházejících se v prostoru je rozložen do takové míry, že v celém prostoru dojde k náhlému a 

pálení spojenému s rychlým a velkým vzestupem teploty (celkové vzplanutí).“ 
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Obr. 33 - Vývin tepla v prostoru v závislosti na čase  22  

 

Mechanismy odstraňování částic kouře 

Velké částice kouře lze odstranit mnoha způsoby. Norma uvádí, že je možné odstraňovat 

částice kouře použitím ventilátorů (větráků), dále se uvádí, že při skutečných požárech kouř 

„koluje v prostoru zachváceným požárem. Vzhledem k výskytu těchto jevů při kumulativních 

zkouškách kouře bylo zjištěno, že pro stanovení rychlosti vývinu kouře jsou nejdůležitější 

počáteční fáze expozice (například prvních 10minut).   
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Zásady měření kouře 

„Kouř je tvořen aerosolem složených z částic. Lze měřit buď jeho gravimetrické vlastnosti 

(hmotnost částic), nebo optické vlastnosti (průchod světla kouřem), nebo obojí. Ztemnění 

závisí na počtu, velikosti a druhu částic ležících v dráze světelných paprsků. Jestliže se částice 

považují za nepropustné pro světlo, pak schopnost kouře zeslabovat světlo závisí na součtu 

průřezů částic na dráze světelných paprsků. Tato veličina se měří v jednotkách plochy. 

Měření lze provádět při zkouškách v malém, velkém nebo skutečném měřítku. Zkoušky 

mohou probírat v uzavřených systémech, pak se mluví o kumulativních nebo statických 

metodách. Zkoušet lze i v průtočných systémech, kdy se mluví o dynamických metodách.“ 

Bougerův zákon 

Optická měření kouře vycházejí z Bouguerova zákona, který popisuje zeslabení 

monochromatického světla absorbujícím prostředím 

 

 

 

 

 



 63 

 

Extinkční plocha 

„užitnou mírou množství kouře je celkový účinný průřez všech částic kouře. Tato plocha se 

označuje, jako extinkční plocha kouře S. Extinkční plochu lze chápat jako celkovou plochu 

stínů vržených částicemi kouře ležícími ve svazku světelných paprsků.  

 

Obr. 34 - Extinkční plocha  22  

 

Extinkční plocha závisí na součiniteli extinkce kouře a na objemu, v němž je kouř obsažen, a 

vyjadřuje se vztahem 

                                                                   S = k . V                                                (9.1.) 

Kde V je objem komory obsahující kouř. Tato rovnice platí v případě homogenity kouře. 

Viditelnost 

„jestliže je známa konstanta úměrnosti  mezi viditelností  a k (nebo D), pak lze 

viditelnost snadno vypočítat, pokud jsou známy jak množství kouře (extinkční plocha), tak 

objem zaplněný kouřem.“ 

                                                                                                          (9.2.) 
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                                                                                         (9.3.) 

Viditelnost je přibližně nepřímosměrná součiniteli extinkce, tj. , kde  je konstanta 

úměrnosti. Experimentální údaje mají však značný rozptyl a viditelnost tady závisí i na jiných 

činitelích, např. na vnějším osvětlení, na jasu značek vyzařujících světlo a na odrazivosti 

značek odrážejících světlo. Výpočet viditelnosti pomocí tohoto vztahu se má tedy považovat 

za odhad.  

Stanovením viditelnosti se zabývá BS DD240, Part 1, tam byly voleny hodnoty  rovny 3 

pro značky odrážející světlo a 8 pro značky vyzařující světlo naopak pramen BS uvádí 

hodnoty 2,3 a 5,76. 

 

Obr. 35 – Součinitel extinkce k v závislosti na viditelnosti 𝝎  22  

Prezentace výsledků 

„V současné době existuje mnoho různých způsobů prezentace údajů týkajících se kouře. To 

způsobuje, že porovnání údajů získaných různými zkouškami je obtížné a někdy dokonce 

nemožné. Obtížným se stává i nalezení vztahu mezi výsledky zkoušky a mírou požárního 

nebezpečí, které představuje zkoušený materiál nebo výrobek. Aby se usnadnilo překonání 

těchto problémů, doporučuje se pokud možno vždy vyjadřovat parametry kouře pomocí 

extinkční plochy. Je nutno zaznamenat všechny ostatní významné parametry. K tomu patří 
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všechny podrobnosti o druhu zkušebního vzorku, o podmínkách zkoušky a jakékoli 

pozorovatelné neobvyklé chování. 

Často se uvádějí přepočtené údaje, např. množství vzniklého kouře na jednotku hmotnosti a 

množství vzniklého kouře na jednotku plochy. V těchto případech je důležité zaznamenat i 

prvotní údaje (tj. před přepočtem).“ 

Významnost údajů pro posouzení nebezpečí 

„Možné nebezpečí vyvolané ztemněním kouře způsobeným vývinem kouře z hořícího 

materiálu závisí na řadě činitelů, k nimž patří: 

- Celkové množství vzniklého kouře 

- Měrná extinkční plocha kouře, tj. množství kouře vzniklého na jednotkový úbytek 

hmotnosti hořícího materiálu 

-  Rychlost úbytku hmotnosti hořícího materiálu 

- Objem, v němž se kouř šíří 
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10. Závěr 

Závěrem práce bych chtěl uvést, že cíle bylo dosaženo a práce tudíž obsahuje vzájemné 

porovnání základních principů provozního větrání a systému odvodu tepla a kouře v případě 

havárie. Porovnání obou systémů jsem provedl s vědomím odlišné funkčnosti a zdůraznil 

některé problematické body z technického pohledu, ale i z pohledu současné legislativy.  

Studiem problematiky jsem došel k závěru, že do budoucna je důležitá větší vzájemná 

spolupráce odborníků z oblasti vzduchotechniky a požárních specialistů, jelikož oba obory, 

jak má práce dokazuje, spolu značně souvisí. Týká se to hlavně zavedené a do budoucna 

zaváděné terminologie. Tuto otázku je třeba vidět z pohledu evropské legislativy. Důležité je 

ustálené používání jednotného názvosloví. Zachování technických termínů, které se používají 

historicky a v případě zavedení nových, postupovat s ohledem na vývoj v EU. Domnívám se, 

že je nutné klást důraz na překlad normy ČSN P CEN/TR 12101-5 do českého jazyka.  

Ve své práci jsem v kapitole týkající se provozního větrání ukázal způsob navrhování a na 

příkladu ukázal některé sporné, resp. vzhledem k současné době technicky zastaralé teze. 

Konstatoval jsem, že princip výpočtu daný normou ČSN 73 6057 není rozhodně chybný, ale 

množstevní limity již nezohledňují technický pokrok v oblasti automobilového průmyslu. 

Hovořím o použití normy ČSN 73 6057 z roku 1988 a v tomto období typické skladby 

vozového parku. Jelikož norma už v době svého vydání umožňovala navrhovat větrání podle 

zpřesněných údajů, lze proto v současnosti použít skladbu vozidel používanou například 

novější rakouskou normou  ÖNORM H 6003 z roku 1997.  V ČR je celá řada staveb, kde 

tento princip při respektování závěrů rakouské normy a ČSN 73 6057 byl bez problémů a se 

znalostí věci realizován. 

V kapitolách týkajících se principu odvodu tepla a kouře jsem se zaměřil na zdokumentování 

projektové praxe v ČR a v EU. Práce obsahuje výpočet parametrů pro odvod tepla a kouře 

z prostoru garáží podle v ČR zažité ČSN P CEN/TR 12101-5 a dále je uveden příklad výpočtu 

odvodu tepla a kouře z prostoru garáží podle BS 7346-7, včetně ukázky modelování proudění 

v systému FloVENT. Prostor garáže byl osazen 13-ti kusy axiálních proudových ventilátorů. 

Obraz proudění proudového ventilátoru s dobře patrným tzv. Coandovým efektem jsem 

zdokumentoval v kapitole 7. Animace jak proudění za proudovým ventilátorem, tak i animace 

proudění v celé garáži je na přiloženém nosiči CD-ROM.   
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Tuto práci jsem zpracovával s vědomím toho, že roste četnost požadavků investorů slučovat 

funkce provozního větrání garáží s funkcí odvodu tepla a kouře, to se týká staveb, v kterých 

jsou tyto systémy větrání předepsány. Na tomto místě chci ale uvést, že případné sloučení 

funkce je ne vždy splnitelné. 

Okrajově bylo zpracováno i téma vjezdu vozidel s pohonem na CNG a LPG do garáží. Výčet 

norem byl převzat citací zdroje.   

Kapitola 9 se zabývá viditelností. Kapitolu jsem nazval „Ztemnění kouřem“ podle normy 

ČSN EN 60 695-6-1 ed.2 z roku 2006. Uvedená norma zpracovává téma viditelnosti, tzn. 

vzdálenost, na kterou předmět již není vidět, dále užívá termíny opacita kouře, extinkční 

plocha kouře. Dává odpověď na otázku, co to je kouř z fyzikálního hlediska a na čem 

ztemnění kouřem závisí.  Podle mého mínění by uvedená problematika, která je součástí výše 

jmenované normy, po rozpracování metodiky umožnila mimo jiné i posuzování návrhu 

proudových ventilátorů  určených k odvodu tepla a kouře v prostorách garáží.  
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-3
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𝜓  -  Tlakové číslo 

𝜌1  kg/m
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Af  m
2
  Navrhovaná plocha požáru 

Av  m
2
  Minimální aerodynamická plocha odvodních vyústek 

Bv  m
2
  Minimální aerodynamická plocha přívodních vyústek 
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D  m  Průměr oběžného kola 

P  m  Obvod požáru 
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QV  kW  Energie sdílená vedením 
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3
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VV  m
3
/s  Objem odváděného kouře 

w  m/s  Rychlost proudění 
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