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Úvod 

Všechny budovy, ať nové či rekonstruované, určené pro výrobu či ubytování jsou potenciálně 

ohroženy rizikem vzniku požáru. Předcházení jeho vzniku se zabývá požární prevence. 

V případě, že již k požáru dojde, je potřeba minimalizovat a nejlépe úplně odvrátit škody 

vzniklé na majetku a především na životech a zdraví lidí. Tomuto lze zabránit zejména 

exaktním zpracováním požárně bezpečnostního řešení již při samotném projektu objektu či 

jeho rekonstrukci. Součástí požárně bezpečnostního řešení je v požadovaných objektech          

i návrh systému odvodu kouře a tepla, který zejména v prvotních fázích požárů účinně brání 

jeho rozvoji a dalšímu šíření.  

Při návrhu systému odvodu kouře a tepla u výškového obytného objektu se zajímáme 

především o ochranu lidského života a zdraví. Tedy zejména o poskytnutí dostatečné doby 

k úniku ze zasaženého objektu a doby k provedení záchranných prací. Za tímto účelem je 

v České republice řešeno větrání chráněných a únikových cest za pomoci národních ČSN 73 

08 xx nebo evropských technických norem řady ČSN EN 12 101. 

Diplomová práce ve svém úvodu seznamuje s problematikou hoření, studuje požár v jeho 

prvotní fázi, tedy v době, kdy je relativně nejsnáze „usměrnitelný“. Dále se zabývá účelem, 

druhy a typy chráněných únikových cest a jejich začleněním v národních a evropských 

normách. Studuje požadavky na únikové cesty a samozřejmě problematiku jejich návrhu 

právě v návaznosti na přejímané evropské normy.  

Cílem práce je pak samotný návrh přetlakového větrání chráněné únikové cesty ve výškovém 

obytném objektu, dle metodiky přejaté evropské normy ČSN EN 12101-6, ve které je jako 

jediné tato výpočtová metodika rozpracována. V závěru práce bude provedeno osazení 

základními komponenty systému a zpracován nástin ekonomické náročnosti tohoto návrhu. 
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Rešerše literatury 

Pro popis problematiky odvodu kouře a tepla u výškových obytných objektů jsem provedl 

rešerši literatury, a to jak publikací tištěných, tak internetových zdrojů. 

Mezi hlavní zdroje, ze kterých jsem čerpal informace, patří. 

ČSN EN 12101-6. Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 6: Technické 

podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků - Sestavy. Český normalizační 

institut. 2006. 

Jedná se o českou verzi evropské normy EN 12101:2005, která popisuje zařízení pracující na 

principu rozdílu tlaků, která jsou určená pro odvedení, zadržení či usměrnění kouře. Současně 

pojednává o metodách výpočtu, dimenzování a začlenění navrženého zařízení, jako sestavy, 

do budovy. 

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. [s.l.] : Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Květen 2009. 122 s. 

Norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních objektů a 

pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů a prostorů, pokud změny 

staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. [4] 

POKORNÝ, Jiří, TOMAN, Stanislav. Požární větrání – Větrání chráněných únikových a 

zásahových cest. 1. Vydání. Ostrava : Edice SPBI Spektrum, 2011. 111 s. ISBN 978-80-

7385-104-0. 

Publikace seznamuje se základním členěním chráněných únikových cest a způsoby jejich 

navrhování a větrání dle národních norem. Současně s tím pak popisuje související 

problematiku dimenzování, upozorňuje na vznik možných chyb při výpočtech a souvislost 

s dalšími technickými obory, zejména pak s oborem vzduchotechniky. 

TOPINFO, s.r.o. TZB-info [on-line] © 2001-2012. ISSN 1801-4399. Dostupné z WWW: 

http://www.tzb-info.cz/. 

Portál TZB-info je oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a 

související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov (zkratka TZB). Portál 

informuje o aktuální situaci v jednotlivých oborech, popisuje danou problematiku a umožňuje 

s tím související diskuzi. Pro svou práci jsem čerpal zejména z oboru Vzduchotechnika a 

vytápění. 

http://www.tzb-info.cz/
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1 Požár a hoření 

1.1 K čemu během požáru dochází 

Požár je z hlediska fyzikálních a chemických zákonů natolik složitým fenoménem, že nemohl 

být dosud uspokojivě, úplně a jednoznačně popsán matematickými funkcemi. Pro 

neobyčejnou složitost a nákladnost výzkumných prací, které desítky let zkoumají procesy 

požáru ve všech jeho fázích, nejsou dosud výsledky teorie ani experimentů natolik ucelené a 

prokazatelné, aby se daly uzavřít do jednoduchých návodů, aplikovatelných v technické praxi 

a normativech, které by byly přijatelné v rámci evropského i světového konsenzu. Není ani 

jisté, zda se tak v blízké budoucnosti stane. Přesto již existuje celá řada výstupů požárního 

inženýrství umožňujících praktické výpočty a aplikace. Jde o výsledky matematického 

modelování požáru, různých výpočtových metod nebo praktického ověřování nákladnými a 

dlouhodobými experimenty vědeckých a firemních týmů ekonomicky vyspělých zemí, 

podporovaných pojišťovacími institucemi. [1] 

Je známo, že pro vznik požáru jsou potřebné tři spolupůsobící faktory:  

 hořlavá hmota 

 zápalná (iniciační) teplota 

 kyslík 

Teplota je jednou z nejdůležitějších fyzikálních veličin, které požár charakterizují a provází. 

Na obr. 1 je uvedeno schéma průběhu a rozvoje požáru, které je vyjádřeno jako závislost 

teploty na čase.  

 

Obr. 1 – fáze požáru 
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1.2 1. fáze požáru 

O počáteční, 1. fázi požáru mluvíme do doby, než dojde k celkovému vzplanutí všech 

hořlavých materiálů (flashover). Jedná se o dobu poměrně krátkou, která se pohybuje v řádu 

několika málo minut (2, 3, 5 minut). Proto je potřeba, aby v této době zareagovaly a začaly 

pracovat všechny instalované protipožární systémy a zabránily dalšímu rozvoji požáru. 

1. fáze - 
rozhořívání 

• Je doba mezi vznikem požáru a rozhoření prvních hořlavých 
předmětů. Tato fáze je doprovázena poměrně nízkými teplotami a 
nazývá se jako fáze rozhořívání. 

• Pokud je uvolňování tepla dostatečně intenzívní (tedy hustota 
tepelného toku dosáhne minimálně 20 kW/m2 u podlahy) a teplota 
plynů stoupne do hodnot 400 až 600 °C nastává další fáze. 

2. fáze - 
flashover 

• Je charakterizována prudkým nárůstem teploty a zasažené plochy 
požárem. Během této fáze téměř současně vzplanou všechny hořlavé 
látky v místě požáru. Tato fáze se nazývá flashover. 

3. fáze - plně 
rozvinutý požár 

• Je doba, kdy je požár stabilizován, probíhá intenzivní hoření a 
požárem jsou zachváceny všechny hořlavé předměty v prostoru. 

• Zde teplota dosahuje maximálních hodnot, drží se přibližně na 
konstantní hodnotě a dochází k velmi vysokému a stálému uvolňování 
tepla. Jedná se o plně rozvinutý požár. 

4. fáze - 
dohořívání 

• Je charakterizována nedostatkem hořlavého materiálu a postupným 
snižováním intenzity hoření. 

• Nastává po spotřebování většiny hořlavých materiálů (cca 80 %) a 
pokračuje až do úplného vyhasnutí. Mluvíme o fázi dohořívání.  
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Důležitá je samozřejmě reakce osob, které jsou přítomny vzniku požáru. Pokud rychle 

zareaguje pohotový člověk, může rovněž zabránit dalšímu rozvinutí tím, že ložisko ohně 

zlikviduje vodou (nejedná-li se o požár zařízení pod elektrickým napětím), zabrání přístupu 

kyslíku přehozením silné látky, závěsu apod. nebo použije ruční hasicí přístroj, pokud je v 

blízkosti atp. Není-li to možné, je potřeba alespoň na čas oheň utlumit natolik, aby mohlo 

dojít k rychlé evakuaci ohrožených osob. 

Požár je doprovázen uvolňováním značného množství tepelné energie, obsažené v hořlavých 

hmotách. Fyzikální uvolňování (sdílení) tepla se projevuje třemi způsoby: prouděním, 

vedením a sáláním. V uzavřeném prostoru staveb se proto zkoumá, jaký je nebo může být 

poměr jednotlivých složek uvolňovaného tepelného toku, a tedy jaký účinek jednotlivé složky 

při požáru mají. Z tohoto zjištění se pak může odvíjet návrh technických opatření protipožární 

ochrany. Při požáru tedy rozeznáváme:  

• teplo konvekční (odvod tepla z hořícího materiálu obtékajícími plyny), 

• teplo sálavé (uvolňování tepla z povrchu hořící látky radiací a jeho působení na okolí), 

• teplo vedením (přenos tepelné energie ve vlastní hořící hmotě). 

Poměr těchto složek je v odborné literatuře uváděn různý (obvykle se podíl konvekčního tepla 

pohybuje mezi 60 až 80 % celkového tepla), stejně jako jsou různé typy požárů s odlišnou 

intenzitou svého rozvoje. [1] 

Modelově se rozlišují požáry podle počáteční rozvojové fáze na pomalé, střední, rychlé a 

velmi rychlé. Graficky se tyto modelové požáry vyjadřují jako obecná kvadratická rovnice 

závislosti času [s] a tepelného toku [kW], kde konstanty a exponenty rovnice vyjadřují 

dynamiku rozvoje požáru a další vlastnosti požáru. Pomalý rozvoj požáru se projevuje malou 

uvolňovanou tepelnou energií v čase, má tedy velmi plochou parabolu, zatímco velmi rychlý 

požár je charakteristický velkým uvolňovaným teplem v průběhu svého rozvoje, a má proto 

"klasickou" parabolu. 

K urychlování rozvoje požáru dochází také vlivem souběžně vznikajícího sálavého tepelného 

toku, který způsobuje postupné vznícení hořlavých materiálů v zasaženém prostoru. Sálavé 

teplo je samozřejmě velmi nebezpečné svým intenzivním působením na osoby a zvířata. 

V nových českých návrhových normách se začal používat tzv. návrhový požár, který vytváří 

určitý model pravděpodobného rozvoje a průběhu požáru v příslušném požárním úseku nebo 

v objektu. Tento návrhový požár, případně několik jeho variant, se posuzuje a analyzuje        
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ve vztahu k nejzávažnějšímu možnému ohrožení osob či majetku. Nyní si uvědomme alespoň 

to, že množství uvolněné tepelné energie je důležitou vstupní veličinou pro výpočet řady 

dalších parametrů, charakterizujících rozvoj požáru v uzavřeném prostoru (například teploty, 

množství plynných zplodin hoření, jejich hustoty, doby reakcí indikátorů atd.), ze kterých již 

vede cesta k dimenzování vlastního požárního větracího zařízení. Je evidentní, že nesprávné 

určení uvolněného tepla může vést k chybně navrženému větracímu systému včetně následků 

z toho vyplývajících. Dále je požár doprovázen tvorbou a šířením kouře (obecně plynných 

zplodin hoření). Je všeobecně známo, že kouř a toxické plyny způsobují asi polovinu všech 

obětí při požárech. Proto je důležité znát zákonitosti vývinu kouře a jeho šíření a to zejména  

v uzavřených prostorách staveb. Ze schematického obrázku (obr. 2) je patrné, že kouř vzniká 

v masivním množství na začátku požáru a po dosažení maxima zůstává na přibližně 

konstantní hodnotě. [1] 

 

 

Obr. 2 - schéma tvorby kouře a vývinu teploty při požáru [1] 

 

Ze znalostí chování kouře a tepla vychází také projektant při návrhu a dimenzování požárně 

větracího zařízení. Kouřová zóna nad hořícím objektem (předmětem) se projevuje stoupajícím 

sloupem plynných zplodin, který je vyvoláván vznikajícím přirozeným vztlakem plynů 

(nárůst rozdílu hustoty mezi lehkými plynnými produkty spalování a těžším okolním 

vzduchem). Se stoupající výškou nad ohněm dochází vlivem přisávání okolního vzduchu       

k poklesu teploty v kouřové oblasti a současně k objemovému zvětšení kouřového 
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"produktu". Dynamika rozvoje kouřových plynů je závislá na rychlosti uvolňování tepelné 

energie z hořících předmětů. Kouř a tepelná energie z požáru se hromadí zejména v horní 

horké vrstvě pod stropem stavebního objektu (požárního úseku). Strop zabrání dalšímu 

stoupání a kouřové plyny se začnou pod stropem rozprostírat a šířit k ohraničujícím 

konstrukcím (přepážkám, stěnám). Při dosažení těchto konstrukcí se kouř obrací směrem k 

podlaze, kde opět naráží na hustější (chladnější) okolní vzduch, obrací se zpět, a začíná se 

vrstvit pod stropem. Vytváří se tak rozhraní mezi zakouřeným prostorem a „čistým 

vzduchem“, které se nazývá neutrální rovina. Ta se s rozvojem požáru a zvětšováním objemu 

spalin posouvá směrem k podlaze a postupně zaplňuje celý prostor (obr. 3).  

 

Obr. 3 – vrstvení kouře [1] 

Jestliže se kouř a teplo nezačne odvádět (za současného přívodu okolního vzduchu), dojde k 

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

zaplňování prostoru kouřem se totiž zmenšuje objem přisávaného okolního vzduchu a tím 

dochází ke zvyšování teploty plynných zplodin hoření. Teplo je přitom současně konvekcí 

předáváno do stropu i ohraničujících konstrukcí. Dosažením teploty kouřové vrstvy 200 °C a 

jejím sáláním na předměty pod touto vrstvou dochází k urychlování požáru a překročením 

teploty nad 400 °C nastává zpravidla již výše zmíněný efekt flashover, tedy celkové vzplanutí 

všech hořlavých látek v prostoru, požár přechází do plného rozvoje a zpravidla již není 

běžnými prostředky zastavitelný. Dalším velmi nebezpečným aspektem kouře je kromě jeho 

teploty a zaplňování prostoru také jeho toxicita.  

Ohrožení osob zplodinami hoření a kouře se posuzuje podle ČSN 73 0802 [4]. 

Vyhodnocuje se doba bezpečné evakuace osob po nechráněné únikové cestě, kdy kouřová 

vrstva dosáhne spodním okrajem úrovně 2,5 m nad podlahou. Pokud nejsou splněny 
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požadované podmínky, musí se zabránit šíření kouře samočinným odvětracím zařízením 

(neboli zařízením pro odvod kouře a tepla).  

Bezpečná evakuace z hlediska ohrožení kouřem se samozřejmě požaduje i na chráněné 

únikové cestě. Té se dosahuje například zajištěním příslušného přetlaku v chráněné únikové 

cestě oproti prostoru, kde hoří. [1] 

 

1.3 Legislativní pojmy – výšková obytná budova 

Obytná budova 

Obytná budova je podle ČSN 73 4301 [11] a Vyhlášky č. 268/2009 Sb.[18] stavba určená pro 

trvalé bydlení, ve které alespoň 2/3 podlahové plochy připadají na byty, včetně plochy 

domovního vybavení určeného pro obyvatelé jednotlivých bytů. 

Obytná část budovy 

Obytná část budovy je podle ČSN 734301 [11] část budovy jiného účelu, obsahující byty 

a prostory plnící funkce domovní komunikace a domovního vybavení k těmto bytům. 

Obytná místnost 

Obytná místnost je podle ČSN 73 4301 [11] část bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, 

jídelna), která je určena k trvalému bydlení.  

Byt 

Byt je podle ČSN 73 4301 [11] soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který 

svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení 

a je k tomuto účelu určen. 

Výšková budova 

Definice výškové budovy není předmětem žádné z dostupných norem. Zahraniční literatura 

[30] definuje výškovou budovu jako strukturu, jejíž výška je mezi 35-100 metry. Budovu, 

která má alespoň 12 podlaží, automaticky zařazuje mezi budovu výškovou bez ohledu na to, 

zda je její výška známa či ne.  

Za výstižný termín definice výškové budovy považuji: „Struktura, kde výška má významný 

vliv na možnost evakuace osob“, který pochází rovněž ze zahraničního zdroje [30]. 
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2 Základní cíl požárně bezpečnostního řešení – úniková cesta 

Požární bezpečnost stavebního objektu je schopnost tohoto objektu jako celku bránit 

v případě požáru ztrátám na životech a zdraví osob, popřípadě zvířat a majetku. [4] 

Požární bezpečnost stavebního objektu je zaměřena na úpravy stavebního díla s cílem: 

 umožnit bezpečnou evakuaci osob, popřípadě zvířat a majetku z hořícího a požárem 

ohroženého objektu, 

  bránit šíření požáru po celém objektu, tj. mezi jednotlivými částmi stavebního 

objektu, tzv. požárními úseky, čímž se zabrání vzniku velkých požáru, 

  bránit šíření požáru mimo objekt, na jiný, sousední objekt nebo jeho část, 

  umožnit účinný zásah požárních jednotek při hašení objektu a záchranných pracích. 

K tomuto účelu slouží únikové cesty. ČSN 73 0802 únikové cesty člení: 

• Nechráněné – kterou je každý trvale volný komunikační prostor směřující 

k východu na volné prostranství. 

• Chráněné – viz následující kapitola 

 

2.1 Chráněná úniková cesta 

Chráněná úniková cesta je trvale volný komunikační prostor vedoucí k východu na volné 

prostranství a tvořící samostatný požární úsek, chráněný proti požáru (zplodinám hoření, 

vysokým teplotám a kouři) požárně dělícími konstrukcemi. Osoby vycházející z chráněných 

únikových cest na volné prostranství nesmí být ohroženy požárem či jeho důsledky. [4] 

 

2.2 Charakteristika jednotlivých způsobů větrání chráněných únikových 

cest 

Větrání chráněných únikových cest je jedním z nejvýznamnějších bezpečnostních opatření, 

které podmiňují existenci a ochrannou funkci chráněných únikových cest. [3] 

 

Chráněné únikové cesty (dále CHÚC) se vybavují přirozeným nebo nuceným větráním podle 

typu CHÚC, které jsou: 
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 CHÚC typu A, která je od ostatních požárních úseků oddělena požárními uzávěry 

otvorů a ve které je možno se bezpečně zdržovat 4 minuty; 

 CHÚC typu B, která je od ostatních požárních úseků oddělena požárními uzávěry 

otvorů, její součástí je i samostatně větraná předsíň s kouřotěsnými dveřmi, nebo je 

řešení shodné jako pro typ A, ale cesta je vybavena přetlakovým větráním; je možno 

se v ní bezpečně zdržovat 15 minut; 

 CHÚC typu C, která je od ostatních požárních úseků oddělena požárními uzávěry 

otvorů, jejíž součástí je i samostatně větraná předsíň s kouřotěsnými dveřmi a je 

vybavena přetlakovým větráním a ve které je možno se bezpečně zdržovat 30 

minut.[3] 

 

Všechny typy chráněných únikových cest musí být povinně větrány!  

 

Význam větrání chráněných únikových cest spočívá ve skutečnosti, že více než 90 % 

poškození osob při požáru je způsobeno kouřem a zplodinami hoření, nikoli ohněm 

samotným. 

 

Kromě toho mohou únikové cesty plnit funkci vnitřní zásahové cesty (tj. umožňují vedení 

protipožárního zásahu). V tom případě jsou navíc patřičně uspořádány a vybaveny včetně 

závazně dané nejmenší doby přívodu vzduchu neboli nejmenší doby chodu větracího zařízení.  

Z hlediska větracích systémů, které se používají v chráněných únikových cestách, 

rozlišujeme: 

 

 

Větrání CHÚC 

přirozené nucené přetlakové 
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2.2.1 Přirozené větrání CHÚC  

Přirozené větrání je založeno na tzv. komínovém efektu, kdy pohyb větracího vzduchu 

vyvolává rozdíl hustot vzduchu uvnitř a vně objektu a působení větru. Jeho výpočet a návrh 

není zdaleka tak jednoduchý, jak by se na první pohled mohlo zdát. Z přirozené (fyzikální) 

podstaty tohoto větrání je jasné, že jeho větrací účinek je v průběhu dne značně proměnlivý a 

z hlediska větrací ochrany únikové cesty nejméně spolehlivý. Proto i normou požadovaná 

doba bezpečného pobytu osob při požáru je krátká (do 4 minut). V této době nesmí dojít k 

ohrožení osob zplodinami hoření a větrání musí zajistit takové zředění proniklého kouře, aby 

jeho koncentrace nepřekročila 1 až 2%. Následnou úlohou tohoto způsobu větrání je zajistit 

takové provětrání, které pomůže odvádět proniklý kouř. [5] 

 

Obr. 4 – přirozené větrání CHÚC bez požární předsíně [7] 

 

Přirozené větrání je nejméně spolehlivým způsobem zajištění větrání CHÚC a z hlediska 

početního ne tak jednoduchým, jak by se na první pohled mohlo zdát. Podrobněji bude 

popsáno dále.  
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2.2.2 Nucené větrání CHÚC 

Nucené větrání je takové, které užívá nucený přívod vzduchu ventilátorem. Hlavním 

výkonovým parametrem, kterého chceme dosáhnout, je množství (objemový průtok) 

větracího vzduchu [m3/h]. Ten musí být také prokázán měřením při zkoušce. Odvod vzduchu 

je zajištěn únikem okny, dveřmi, větracími otvory, průduchy, šachtami a netěsnostmi 

stavebních konstrukcí a není řízen ani regulován. Z hlediska tlakových poměrů zde přirozeně 

vzniká určitý mírný přetlak, jakožto druhotný (související) projev. Jeho velikost však není 

definičně určena ani sledována. V prostoru s požárem vzniká při vývinu teplot přetlak, který 

může být vyšší než přetlak v CHÚC vyvolaný nuceným větráním. Úlohou tohoto způsobu 

větrání je omezit průnik zplodin hoření a kouře do únikové cesty nebo je naředit tak, 

aby nepřekročily již zmíněnou koncentraci 1až 2%. [5] 

 

Obr. 5 – nucené větrání CHÚC s požární předsíní [7] 

 

Nucené větrání je spolehlivé a účinné a z hlediska výpočtů a návrhů bezproblémové.  
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2.2.3 Přetlakové větrání CHÚC  

Přetlakové větrání rovněž užívá nucený přívod vzduchu ventilátorem. Hlavním výkonovým 

parametrem, kterého musí být v tomto případě dosaženo, je normou požadovaný přetlak [Pa] 

v prostoru únikové cesty za určitých definovaných podmínek (viz dále). Tento přetlak musí 

být doložen měřením při zkoušce. Druhotný a současně se projevující výkonový parametr je 

množství (objemový průtok) větracího vzduchu [m3/h]. Úlohou tohoto způsobu větrání je 

zabránit průniku zplodin hoření a kouře do únikové cesty. [5] 

 

Obr. 6 – přetlakové větrání CHÚC s požární předsíní [7] 

 

Přetlakové větrání CHÚC je co do výpočtů a návrhu (včetně komponentů, z kterých je 

sestaveno) výrazně složitější než nucené větrání CHÚC. Významnou úlohu zde mají 

definované návrhové podmínky, které by měly co nejvěrněji sledovat skutečné provozní 

podmínky, které mohou nastat při požáru a následné evakuaci. V praxi se však může 

vyskytnout daleko více variant. Jde o to zvolit takové požární scénáře, které budou mít 

vysokou pravděpodobnost shody s podmínkami při reálném požáru. U přetlakového způsobu 

větrání proto rozlišujeme minimálně dva provozní stavy (scénáře): [5] 
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• 1. stav, při kterém jsou všechny dveře z a do CHÚC zavřeny (provoz běžný, ale i 

noční, víkendový apod.), kdy musí být v únikové cestě dosaženo požadovaného 

přetlaku,  

• 2. stav, při kterém je otevřen definovaný počet dveří (provoz evakuační, případně 

zásahový); vždy jsou otevřeny jedny východové dveře do venkovního prostranství 

a dále jedny dveře z hořícího prostoru do CHÚC (běžná evakuace), případně dvoje 

dveře (jedny z hořícího prostoru a druhé z prostoru pod požárem, např. zásahový 

režim).  

Při 2. stavu sledujeme parametr, kterého musí být dosaženo (a prokázáno měřením při 

zkoušce). Jde o rychlost vzduchu v otevřených dveřích [m/s] a správný směr proudu větracího 

vzduchu. 

Uvedená koncepce dvou návrhových stavů vychází z evropské normy [6]. Podobným směrem 

se ubírá čerstvá (a pokrokovější) novelizace národní normy pro výrobní objekty [8]. Je proto 

logické, že je tento koncept aplikovatelný i na nevýrobní objekty, i když v příslušné normě [4] 

není zatím výslovně uveden. 

Pro prvotní základní orientaci ve způsobech větrání použitelných pro daný typ chráněných 

únikových cest nevýrobních objektů nám může posloužit tabulka č. 1. V ní jsou také uvedeny 

hlavní požadované návrhové parametry. Tabulka č. 1 vychází z normativních údajů [4] a 

vytváří ucelený přehled. [5] 
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Tab. č.  1 – shrnutí požadovaných parametrů u jednotlivých typů CHÚC [3,12] 

přirozené nucené přetlakové
ano ano

*buď větrací otvory 1)                                                             

nebo 15 ti násobná výměna 2) nejméně 10 ti násobná výměna

ano
nejméně 10 ti násobná výměna

ano ano
*buď větrací otvory 1)                                                             

nebo 20 ti násobná výměna 2) nejméně 12,5 x výměna

ano ano
*buď otevíratelné okno (při vnitřní dispozici)3)

*nebo větrací průduchy nejméně 12,5 x výměna4)

ano
nejméně 12,5 x výměna

ano
nejméně 12,5 x výměna

ano
*nejméně 25 (12) Pa 5)

*množství vzduchu:
´- buď 15 ti násobná výměna8)

´- nebo výpočtem při otevřených dveřích9)

ano
*nejméně 50 Pa6)

*nejméně 37,5 Pa7)

*množství vzduchu:
´- buď 15 ti násobná výměna8)

´- nebo výpočtem při otevřených dveřích9)

ano
*nejméně 25 Pa6)

*nejméně 12,5 Pa7)

*množství vzduchu:
´- buď 15 ti násobná výměna8)

´- nebo výpočtem při otevřených dveřích9)

ne

typ CHÚC způsob větrání

CHÚC A
ne

ne

podlaží

nadzemní podlaží a 1. PP

druhé a další PP ne

ne

ne

CHÚC B s požárními 
předsíněmi

nenenadzemní i podzemní podlaží
CHÚC B bez 

požárních předsíní

požární předsíň

CHÚC
podzemní podlaží

ne

ne

CHÚC

nadzemní podlaží

požární předsíň ne

nenepožární předsíň

nadzemní i podzemní podlažíCHÚC C

neneCHÚC
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Poznámky: 

1) Jde o návrh, při kterém jsou použity normové hodnoty velikostí otevíratelných či větracích otvorů bez dalšího ověřování účinnosti větrání 
(tj. bez ověřování vlivu teplot a větru). 

2) Jde o výpočtový postup, při kterém má být dosaženo doporučované násobnosti výměny vzduchu za hodinu při normových výpočtových 
okrajových podmínkách (tj. při vlivu teplot a větru). 

3) Norma výslovně nezmiňuje možnost umístění požárních předsíní ve vnitřní dispozici objektu. Takové případy v praxi však často nastávají 
a jediný účinný způsob větrání takových požárních předsíní je nucený. 

4) Norma tuto hodnotu pro požární předsíně výslovně nezmiňuje (viz poznámka 3)). Hodnota je odvozena z normové výměny vzduchu ve 
vlastní CHÚC-B. 

5) Přetlak je udržován mezi chráněnou únikovou cestou a přilehlými požárními úseky. Pokud je v přilehlých požárních úsecích stabilní 
sprinklerové nebo doplňkové sprinklerové hasicí zařízení musí být hodnota přetlaku nejméně 12 Pa. Přetlak nesmí přesáhnout 100 Pa. 

6) Bez sprinklerů. Přetlak vzduchu mezi únikovou cestou a požární předsíní je nejméně 25 Pa, přetlak mezi požární předsíní a přilehlými 
požárními úseky je rovněž nejméně 25 Pa. Tj. tlaková kaskáda je 50-25-0 Pa. Přetlak v prostorách nesmí přesáhnout 100 Pa. 

7) Pokud je v přilehlých požárních úsecích samočinné stabilní hasicí zařízení, pak přetlak vzduchu mezi přilehlými úseky a požární předsíní 
je 12,5 Pa a přetlak mezi požární předsíní a únikovou cestou 25 Pa. Tj. tlaková kaskáda je 37,5-12,5-0 Pa. Přetlak nesmí přesáhnout 100 
Pa. 

8) Jde o problematický parametr. Praktické výpočty prokazují, že touto výměnou nelze obvykle dosáhnout požadovaného přetlaku. 
Přetlakové větrání je tak degradováno na nucené větrání a jeho prioritní úloha zabránit průniku kouře (nikoli jen omezit) do CHÚC se 
ztrácí. (Pozn.: Patnáctinásobná výměna vzduchu je doporučována i pro nejméně chráněnou únikovou cestu CHÚC-A při výpočtovém 
návrhu.) 

9) Výpočet je proveden za předpokladu, že 5% dveřních otvorů (nejméně však dva dveřní otvory) jsou otevřené (započítávají se také 
všechny další trvale otevřené otvory, např. větrací průduchy). Rychlost vzduchu v otevřených dveřích lze předpokládat 1 m/s (při výšce h 
≤ 45 m), resp. 1,5 m/s (při výšce h > 45 m). [3,12] 
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3 Problematika navrhování a požadavků norem 

Stanovení typu a druhu CHÚC je úkolem projektanta požární bezpečnosti staveb, který 

předkládá své požárně bezpečnostní řešení, které mimo jiného obsahuje systémové 

požadavky, určuje počet a typ chráněných únikových cest a další údaje a parametry, které 

musí být v návrhu CHÚC zohledněny (např. doba evakuace, vazba na EPS, požadovaná doba 

chodu, koordinace s ostatními bezpečnostními zařízeními, apod.). Jak však vyplývá 

z předchozí tabulky, v mnoha případech přicházejí při výpočtu větrání CHÚC v úvahu dva 

způsoby řešení.  

Nejlépe tuto problematiku popisuje Ing. Toman ve svém článku [5], a to na dvou příkladech, 

které jsou pro její objasnění nejnázornější. Tyto dva příklady, právě pro jejich srozumitelnost, 

cituji v následující kapitole 3.1 a kapitole 3.3. Upraveny jsou odkazy na jednotlivé normy. 

 

3.1 PŘÍKLAD č. 1 – přirozené větrání CHÚC 

„Příklad je zaměřen na přirozené větrání CHÚC. To může být, podle normy [4], principiálně 

navrženo dvojím postupem. Buď se zvolí velikosti ploch větracích otvorů podle jednoznačně 

daných normových hodnot, nebo se postupuje výpočetním způsobem. 

Pokud se použije první možnosti, při které se navrhnou velikosti ploch otevíratelných nebo 

větracích otvorů podle normových hodnot (například 2 m2) uvedených v čl. 9.4.2, písmeno a) 

bod 1) a 2), pak se již neověřuje účinnost takového větrání CHÚC v konkrétních podmínkách 

řešeného objektu (tj. zajištění bezpečné koncentrace proniklého kouře, vliv účinků teplot, 

větru, výšky budovy a její polohy atd.). 

Při druhé, výpočtové, možnosti se použije postup, který je v normě [4] popsán jako 

zjednodušený (čl. 9.4.3), ve skutečnosti však jednoduchý zdaleka není. Doporučuje se při něm 

vycházet ze zvýšené patnáctinásobné výměny vzduchu pro CHÚC-A nebo dvacetinásobné 

výměny pro CHÚC-B. Měly by při něm být použity následující normové výpočtové okrajové 

podmínky: 
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- teplotní rozdíl do 10°C mezi CHÚC a vnějším prostředím, 

- zvýšená teplota v CHÚC nad úrovní požáru do 20°C, 

- rychlost větru na závětrné straně do 5 m/s, 

- stanovuje se vztlak a rychlost proudění vzduchu - plynů při různých výškových úrovních 

požáru, 

- zohledňují se podmínky toku vzduchu - plynů v CHÚC apod. 

 

Výsledné plochy větracích otvorů mohou pak být v konkrétních podmínkách větší, ale i menší 

než 2 m2. Je dobré si uvědomit, že zadáním okrajových podmínek se vlastně stanovuje jakýsi 

jmenovitý stav větracího zařízení, ke kterému je vztažen jeho jmenovitý výkon, respektive 

větrací účinek. Ten pokryje významnou část roční doby, nikoli však celou, což pramení z jeho 

fyzikální podstaty, jak jsem již uvedl. Normové výpočtové podmínky jsou vcelku jasné, kromě 

údajů o větru. Udávaná rychlost větru do 5 m/s může svádět projektanta k výpočtu právě s 

rychlostí 5 m/s. Ta je však nadbytečně vysoká a odpovídá pouze horským oblastem. 

Celorepublikový průměr je daleko nižší, přičemž údaje pro většinu měst a lokalit jsou běžně 

dostupné (viz příloha č. D). Poněkud záhadná je podmínka vztažení rychlosti větru na 

závětrnou stranu. Pro výpočty bude logičtější předpokládat působení větru na budovu jako 

celek (strana návětrná, závětrná, boční i střecha). Pro relevantní výpočty přirozeného větrání 

CHÚC jsou však normové podmínky bohužel nedostatečné a je nutno je upřesnit a doplnit o 

řadu dalších. Je to například: výchozí teplota venkovního vzduchu, směr převládajících větrů 

na budovu, poloha větracích otvorů vůči větru, hodnoty aerodynamických součinitelů budovy, 

hodnota výtokových součinitelů větracích otvorů atd. Přínosné by bylo rovněž uvedení 

jednotné výpočtové metodiky. Výpočty by měly rovněž prokázat (na to se často zapomíná), že 

dosaženou násobností výměny vzduchu v CHÚC nebude překročena "bezpečná" koncentrace 

kouře 1 až 2%. To souvisí s dalším dílčím a souvisejícím výpočtem, při kterém se posuzuje 

průnik kouře do CHÚC. Z uvedeného popisu je evidentní, že výpočtový postup přirozeného 

větrání CHÚC je komplexnější a poskytne výsledky, které budou výrazně bližší reálnému 

stavu. Pokud se do výpočtů pustíme, zjistíme, že jsou natolik složité a variabilní, že se 

neobejdeme bez příslušného sofistikovaného software. Ten však není běžně dostupný. 

Není pochyb o tom, který z výše uvedených dvou návrhových postupů je složitější. A také není 

pochyb o tom, který postup je v projektech používán. Troufám si odhadnout, že 99,9% 

projektů využívá pouze možnost s návrhem velikosti větracích otvorů 2 m2 a větších a nikdy se 

neověřuje působení větru, ani nekontroluje přípustná koncentrace kouře. Přitom působení 
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větru a poloha větracích otvorů vůči směru větru je rozhodujícím faktorem účinnosti 

přirozeného větrání CHÚC. Nejcitlivější je taková situace, kdy odváděcí (horní) větrací otvor 

je na návětrné straně. V tomto případě se často stane, že působení větru překoná vztlakové 

síly vyvolané rozdílem hustot vzduchu a k přirozenému větracímu účinku vůbec nedojde! To je 

argument pro změnu umístění větracích otvorů, kterou je nutno prosadit u architekta ve 

stavebním řešení objektu. Nechci spekulovat, kolik takových potenciálně rizikových větracích 

zařízení je zrealizováno, ani domýšlet případné následky.“ 

Celkově lze problematiku příkladu č. 1 formulovat takto: 

Přirozené větrání CHÚC je nejméně účinný větrací způsob ochrany únikové cesty. Měl by být 

v praxi užíván co nejméně (rekonstrukce staré zástavby, nízkopodlažní objekty). V extrémně 

teplých letních dnech se větrací efekt zastavuje (případně obrací) a proniklý kouř není 

odváděn. 

Dva umožněné normové postupy návrhu přirozeného větrání jsou značně rozdílné a dávají 

odlišné výsledky. Vhodnější je výpočtový postup, který však není, pro svou složitost, v praxi 

používán. 

Je diskutabilní, zda je pro CHÚC-A nutné věnovat úsilí podrobnému výpočtu, když víme, že 

vlastně musíme prokázat "bezpečný" větrací účinek jen na kratičkou dobu (doba bezpečného 

pobytu osob je zde do čtyř minut). Zvlášť když není určeno, od kterého okamžiku tato doba 

"běží". Myslím si, že pro tento typ únikové cesty je vhodnější (a dostatečné) používat 

návrhového postupu s normovými plochami větracích otvorů, avšak s povinným zohledněním 

působení větru, s ověřením polohy větracích otvorů vůči směru převládajících větrů, ale bez 

výpočtového prokázání "bezpečné" koncentrace proniklého kouře 1 až 2%. 

Pro přirozené větrání nadzemních podlaží CHÚC-B je situace jiná. Zde by přednostně měl být 

používán podrobný výpočtový postup před postupem s konstantními (normovými) velikostmi 

větracích otvorů, protože doba bezpečného pobytu osob je zde výrazně delší, nejméně 15 

minut. Řada výpočtů totiž ukazuje, že přirozeným větráním není tato doba vždy splnitelná. Pro 

takové případy pak musí projektant navrhnout nucené větrání. Jinými slovy: přirozené větrání 

pro CHÚC-B bychom měli používat pouze tehdy, je-li jeho účinek podrobně výpočtově 

prokázán, včetně zajištění přípustné koncentrace proniklého kouře 1 až 2%. Jinak by mělo být 

pro cesty typu B upřednostňováno nucené větrání.“[5] 
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3.2 Vliv větru na tlakové poměry ve výškové budově. 

Přirozené větrání způsobené účinkem větru je založeno na přeměně kinetické energie větru v 

energii tlakovou, která vyvolává pohyb vzduchu v budově přes netěsnosti oken, dveří a 

dalších stavebních konstrukcí. Na návětrné straně budovy vzniká oproti atmosférickému tlaku 

přetlak, na straně závětrné pak podtlak. Složitější situace nastává na střeše budovy, kde je 

rozdíl u střech sedlových, valbových apod., kde na hřebeni dochází k odtržení a de facto 

rozdělení na stranu závětrnou a návětrnou. Názorně situaci popisují obr. č. 7, 8. 

 

 

 

Obr. 7 – rozdělení tlaku vyvolaného účinkem větru na budově - sedlová střecha 

 

 

 

Obr. 8 – rozdělení tlaku vyvolaného účinkem větru na budově – pultová střecha 
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Přirozené větrání způsobené současným účinkem rozdílu teplot a větru je založeno na 

aritmetickém nebo vektorovém součtu obou složek. Obecně toto lze vyjádřit rovnicí: 

 

 𝑑𝑝𝑠𝑜𝑢č = 𝑑𝑝𝑡 + 𝑑𝑝𝑤 = ℎ ∙ 𝑔 ∙ (𝜌𝑒 − 𝜌𝑖) + 𝐴 ∙
𝑤2

2
∙ 𝜌𝑒 (3.1)  

 

kde 

𝑑𝑝𝑠𝑜𝑢č – výsledný tlak vyvolaný současný účinkem rozdílu teplot a větru [Pa], 

dpt  – rozdíl tlaků vyvolaných účinkem rozdílných teplot [Pa], 

𝑑𝑝𝑤  – rozdíl tlaků vyvolaných účinkem větru [Pa], 

ℎ         – vzdálenost osy dolního otvoru k místu, kde je stanoven výsledný tlak [m], 

𝑔  – tíhové zrychlení [m.s-2],  

𝜌𝑒  – hustota venkovního vzduchu [kg.m-3], 

𝜌𝑖  – hustota vnitřního vzduchu [kg.m-3], 

𝐴  – aerodynamický součinitel budovy [-], 

𝑤  – rychlost větru [m.s-1]. 

 

Výhodné a na první pohled názorné je grafické zobrazení. 

Na následujícím obr. 9 je situace nevhodného umístění obou větracích otvorů na jedné, a to 

návětrné straně. K čemu dochází? Celá návětrná strana budovy je vystavena účinkům vnějšího 

přetlaku, tzn., že na vnitřní straně budovy dochází k neustálé infiltraci vzduchu, avšak bez 

možnosti jeho úniku. 

Při součtu vlivu větru a „normální pozice“ ustavení neutrální roviny uvnitř budovy vlivem 

teplot pak dochází k tomu, že neutrální rovina se posune do pozice těsně pod horní větrací 

otvor. Kinetická energie větru tak potlačí komínový efekt v budově. O přirozeném větrání 

v takovéto budově nelze mluvit.   
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Obr. 9 – rozdělení tlaků na budově s větracími otvory na návětrné straně [3] 

Na následujícím obr. 10 jsou některé z variant umístění větracích otvorů v budově. Jak uvádí 

[3] – je možné stanovit minimálně dvacet základních variant s kolmým směrem větru na stěny 

budovy.  

 

Obr. 10 – příklady variant umístění větracích otvorů vůči větru [3] 

Umístění otvorů v polohách (3) je zjevně nevhodné, neboť tím se dostáváme přesně do situace 

popsané na obr. č. 9. 
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3.3 PŘÍKLAD č. 2 – přetlakové větrání CHÚC 

„Příklad je zaměřen na přetlakové větrání CHÚC. Jde o nejúčinnější způsob větrání, při 

kterém je, po určitou dobu, zcela zabráněno průniku kouře a zplodin hoření do chráněné 

únikové cesty. Tím se tato cesta stává pro unikající osoby značně bezpečnější než při jiných 

způsobech větrání. Je to však vykoupeno podstatně složitějším návrhem, provedením i cenou. 

Rozhodně je však řada objektů, kde nepřichází v úvahu jiné řešení. Jde především o budovy se 

značným počtem osob (tzv. shromažďovací prostory) v podzemních i nadzemních podlažích, 

vysokopodlažní budovy, objekty s komplikovanými evakuačními podmínkami, určitá 

zdravotnická zařízení, únikové cesty s evakuačními výtahy apod. Přetlakové větrání je 

normativně požadováno v chráněných únikových cestách typu B bez požárních předsíní a v 

chráněných únikových cestách typu C, jejichž součástí jsou vždy požární předsíně. 

Při návrhu přetlakového větrání se postupuje podle technických norem [4], [8], [6]. První 

dvě normy jsou čistě národní, třetí norma je převzatá evropská. Novelizace národní normy 

pro výrobní objekty [8] je čerstvějšího data. Ve vztahu k přetlakovému větrání CHÚC 

obsahuje podrobnější a pokročilejší poznatky než norma pro nevýrobní objekty [4] a 

koncepčně se tak více přibližuje evropské normě [6]. Proto je jistě logické a oprávněné 

aplikovat principiální zásady uvedené v normách [4] a [8] také na objekty nevýrobní. 

Zásadním obecným problémem je, že národní normy s evropskou normou nejsou zcela 

kompatibilní a to v několika důležitých aspektech. Jako příklad uvádím: 

Definice přetlakově větraných chráněných únikových cest v národních normách (dva typy B a 

C) jsou odlišné od definic v evropské normě (šest tříd A až F). Vzájemným porovnáním lze 

konstatovat, že nejsou identické a také nelze vytvořit snadnou převodní tabulku. Společné je 

pouze principiální řešení, tj. vytváření konkrétní výše přetlaku v únikové cestě vůči přilehlým 

prostorům (požárním úsekům). 

V normách jsou odlišné hodnoty požadovaných přetlaků i odlišné pojetí a způsoby výpočtů 

průtoků (množství) přívodního vzduchu. 

Rozdílné je také stanovení výpočtových okrajových podmínek pro různé návrhové požární 

scénáře, které mohou nastat. Ty současně odpovídají různým typům staveb a odlišnému pojetí 

evakuace. 

Národní normy neobsahují, na rozdíl od evropské normy, výpočtovou metodiku pro návrh 

všech rozhodujících prvků přetlakového větracího systému. 
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Z těchto skutečností vyplývá nelehká úloha projektanta, který přetlakové požární větrání 

chráněných únikových cest navrhuje. Zajímavá situace nastává, pokud investor (zpravidla 

zahraniční) trvá na tom, aby úniková cesta byla řešena výhradně podle evropské normy. 

Zpravidla se dospěje k nějakému kompromisu, zvlášť když se rozehraje patová právnická hra. 

Na území České republiky platí kodex národních norem požární bezpečnosti staveb, které jsou 

prostřednictvím vyhlášky [16] povýšeny na právně závazné předpisy. Jenže přistoupením do 

Evropské unie jsme se zavázali dodržovat dohodnuté právní předpisy, čímž došlo k 

nadřazenosti evropského práva nad právem národním. Necítím se kompetentní k tomu, abych 

konstruoval výsledek dohadování právníků v této oblasti. 

Požadavky uvedené v národních normách jsou, ve vztahu k přetlakovému větrání CHÚC, opět 

zatíženy určitou mírou vzduchotechnických nejasností, případně neúplností. Chybí další 

údaje, nezbytné pro komplexní návrh větracího zařízení a jeho funkceschopnost v příslušných 

provozních režimech. Tento nedostatek v určité míře (i když ne zcela) pokrývá evropská 

norma. Musíme se smířit s tím, že žádný normativní zdroj neposkytuje úplnou návrhovou 

"kuchařku". Projektantovi proto nezbývá jiná cesta, než ještě zapojit tvůrčí, inženýrský 

přístup, při kterém využívá dalších odborných zdrojů i znalostí a sleduje hlavní cíl tohoto 

způsobu větrání. 

Vzhledem k tomu, že uvedená problematika je značně rozsáhlá, omezuji se alespoň na uvedení 

podstatných zásad při návrhu přetlakového větrání CHÚC: 

Základem každého návrhu je určení nejméně dvou možných provozních stavů, které pokud 

možno věrohodně odpovídají skutečným stavům při požáru: 

        1. stav – zavřené dveře. Je definován tak, že všechny dveře na únikové cestě jsou zavřeny 

a hlavním návrhovým kritériem je přetlak, kterého musí být větracím zařízením dosaženo v 

příslušném prostoru (schodiště, požární předsíň, výtahové šachty). Normové hodnoty 

návrhových přetlaků jsou v širokém rozpětí: 5 Pa, 10 Pa, 12 Pa, 12,5 Pa, 25 Pa, 37,5 Pa, 50 

Pa a závisí na konkrétní aplikaci. 

        2. stav – otevřené dveře. Je definován otevřením příslušného počtu dveří a hlavním 

návrhovým kritériem je rychlost vzduchu v otevřených dveřích, které musí být větracím 

zařízením dosaženo. Normové hodnoty návrhových rychlostí jsou 0,75 m/s, 1 m/s, 1,5 m/s, 2 

m/s a opět závisí na konkrétní aplikaci. 
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        3. a další provozní stavy se navrhují v případech komplikovaných evakuací, při prolínání 

a navazování více únikových cest, ve výškových objektech apod. Jejich definice je vždy 

individuální neboť odpovídá konkrétnímu stavebnímu řešení objektu. 

Důležitý je koncepční návrh konkrétního přetlakového větracího zařízení včetně určení všech 

funkčních prvků. Z předchozích odrážek je zřejmé, že jedním zařízením se musí zajistit 

všechny definované provozní stavy. Ty se však mohou vzájemně výkonově značně rozcházet. 

Zařízení musí být proto regulovatelné jak co do udržení přetlaku při 1. provozním stavu, tak 

co do nastavení průtoku (množství) větracího vzduchu při 2. provozním stavu. Tomu odpovídá 

skladba prvků, ze kterých se zařízení skládá. Jde o ventilátor(y), přívodní vzduchovody, 

regulovatelné vyústky, regulovatelné těsné klapky, protidešťové žaluzie, přetlakové klapky 

(případně jiné zařízení na uvolnění přebytečného přetlaku), zařízení pro únik vzduchu z 

hořícího prostoru (na to se často zapomíná a je to hrubá chyba), frekvenční měniče, speciální 

servopohony, snímače diferenčního tlaku, záložní zdroje elektrické energie atd. Nesmí se 

zapomenout na vazbu s detekčním a signalizačním systémem EPS (hlásiče kouře, ústředny, 

atd.), který zajišťuje aktivaci požárního větracího zařízení v CHÚC a rovněž na vazbu a 

koordinaci s ostatními požárně bezpečnostními zařízeními (jsou-li instalována), na chod 

ostatních VZT zařízení v objektu, na monitorování provozních stavů, atd. 

Klíčovou úlohu má výpočetní metodika. Nejprve určíme množství přívodního vzduchu, s 

kterým budeme udržovat příslušný přetlak v CHÚC. Zde je velmi citlivý a ošidný výpočet 

úniků vzduchu přes zavřené dveře a okna v sériovém, paralelním a sério-paralelním 

uspořádání. Významnou roli má únik vzduchu přes výtahové dveře a výtahové šachty a 

započítat je třeba také úniky netěsnostmi stavebními konstrukcemi. Následně vypočítáme 

množství vzduchu potřebné pro zajištění provozního stavu při otevřených dveřích. Při 

stanovení výsledného množství přívodního vzduchu nesmíme zapomenout na úniky 

netěsnostmi v potrubním rozvodu a na další neznámé, potenciální možnosti úniků vzduchu z 

CHÚC. Dále vypočítáme plochu a velikost přetlakové klapky a rovněž vykalkulujeme plochy 

zařízení pro únik vzduchu z příslušných požárních úseků. Na závěr zkontrolujeme dosažené 

násobnosti výměny vzduchu (případně množství vzduchu u výrobních objektů) s minimálními 

normovými požadavky. Upozorňuji na značná rizika při chybných výpočtech. Například v 

národních normách jsou alternativně uváděna množství dodávaného vzduchu jako patnácti 

(dvaceti) násobek objemu únikové cesty za hodinu. Praktické výpočty však ukazují, že touto 

výměnou nelze v řadě případů dosáhnout požadovaného přetlaku. Při zkušebním měření a 

výkonovém zaregulování větracího zařízení se pak ukáže neřešitelný stav - zařízení není 
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schopno dosáhnout přetlakových parametrů, čímž je v podstatě degradováno na nucené 

větrání. Uvedená situace (jsme před dokončením stavby) se nejsnadněji "vyřeší" tak, že se 

předávací protokoly zakamuflují a zařízení je úředně zkolaudováno. Vědomě se tak 

zakonzervuje trvalé potenciální nebezpečí, neboť ten nejhorší okamžik teprve nastane ve chvíli 

skutečného požáru, kdy úniková cesta nezajistí osobám bezpečnou evakuaci. Vystaví je 

neomluvitelným rizikům na zdraví a možná je připraví i o životy. Proto doporučuji uvedenou 

výpočtovou alternativu bedlivě kontrolovat sofistikovanější metodou. Při těchto výpočtech se 

bez softwarového nástroje nemůžeme obejít. 

Součástí návrhu přetlakového větrání je rovněž ověření, zda působení přetlaku v CHÚC 

nepřekročí přípustnou sílu 100 N potřebnou k otevření dveří. Tzv. síla na kliku dveří byla 

normotvůrci konsenzuálně dohodnuta v uvedené hodnotě 100 N a měla by být bez problému 

překonatelná i slabšími osobami, dětmi či seniory. Ověřovací výpočet vychází z rovnice 

momentových sil, jež působí na dveře.“[5] 

 

4 Návrh přetlakového větrání CHÚC ve výškovém obytném objektu 

dle požadavků evropské normy.  

Dále prezentovaný návrh vychází z požadavků ČSN EN 12101-6: Zařízení pro usměrňování 

pohyb kouře a tepla – Část 6. Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu 

tlaků. 

Jedná se o českou verzi evropské normy EN 12101-6:2005, která má status české technické 

normy.  

4.1 Rozdělení budov do kategorií dle způsobu užívání. 

Jak bylo uvedeno, přetlakové větrání je v české normě [4] definováno u dvou ze třech 

typů CHÚC, které se dělí podle doby, po kterou se při požáru mohou osoby v únikové cestě 

bezpečně zdržovat, a to: 

o CHÚC typu A s dobou bezpečného pohybu nejvýše 4 minuty, 

o CHÚC typu B s dobou bezpečného pohybu nejvýše 15 minut, 

o CHÚC typu C s dobou bezpečného pohybu nejvýše 30 minut, 

Jedná se o CHÚC typu B a CHÚC typu C.  

Detailnější rozbor byl již uveden v předchozím textu, popřípadě jej uvádí norma [4]. 
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V ČSN EN 12 101-6 je jako základní klasifikace zařízení k usměrňování pohybu kouře 

zavedeno celkem 6, níže uvedených, samostatných klasifikačních tříd (A-F), které lze užít pro 

uplatnění návrhu využívajícího rozdílu tlaků, pro jakýkoli daný typ budovy. 

 

 

V našem návrhu se budeme zabývat zařízením třídy A.  

 

4.2 Síla potřebná k otevření dveří  

K tomu, aby návrh přetlakového větrání vyhověl, je v každém z případů nutné, aby vyhověl 

požadavku nepřekročení síly působící na kliku dveří, která činí maximálně 100 N. Jedná se o 

sílu, kterou je nutno vyvinout na kliku dveří k jejich otevření vlivem rozdílu tlaků na 

jednotlivých stranách dveří. Tento návrhový předpoklad zabezpečuje, že dveře jsou schopné 

otevřít děti, staré osoby i osoby jinak znevýhodněné. 

Zařízení musí být navrženo tak, aby síla působící na kliku dveří nepřekročila 100 N. Blíže 

norma [6] v kapitole 4.2.2.3. 

 

 

•Pro únikové cesty. Ochrana na místě. 
•Obytné budovy a ostatní bezpečné stavby.   Zařízení třídy A  
•Pro únikové cesty a požární zásah. 
•Archivy, muzea, knihovny a památkově chráněné budovy.  Zařízení třídy B 
•Pro únikové cesty při současné evakuaci. 
•Divadla, kina, obchodní a administrativní budovy. Zařízení třídy C 
•Pro únikové cesty. Riziko při spánku. 
•Nemocnice, hotely, internáty a domovy důchodců. Zařízení třídy D 
•Pro únikové cesty při postupné evakuaci. 
•Školy, kasárna, věznice. Zařízení třídy E 
•Hasící zařízení a únikové cesty. 
•Banky a důležité (státní) budovy s počítačovými sály. Zařízení třídy F 
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 ∆𝑝𝑚𝑎𝑥 =
2(100 − 𝐹𝐷𝐶). (𝑊𝑑 − 𝐷)

𝐷𝐴 .𝑊𝑑
 (4.1)  

 

kde 

∆𝑝𝑚𝑎𝑥 – maximální rozdíl tlaků přes dveře vedoucí do prostoru se zvýšeným tlakem [Pa], 

𝐹𝐷𝐶  – síla, kterou je potřebné vyvinout na kliku dveří, aby se překonal přirozený odpor 

dveří proti otevření bez působení rozdílu tlaků na dveře [N], 

𝑊𝑑  – šířka dveří [m], 

𝐷𝐴  – plocha dveří [m2], 

D  – vzdálenost od středu kliky dveří k nejbližší svislé hraně dveří [m]. 

 

Poznámka: U stanovení hodnoty 𝐹𝐷𝐶 je třeba neopomenout a započítat moment samozavírače 

dveří. Dle ČSN EN 1154 Stavební kování - Zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání, jsou 

stanoveny jednotlivé třídy, přičemž požadavek na 50 Pa splňuje zpravidla nejlépe třída 3, kde 

se moment samozavírače pohybuje v hodnotách 18 – 26 Nm. 

 

∆𝑝𝑚𝑎𝑥 – je u zařízení třídy A je stanoveno ve výši 50 Pa.  

 

4.3 Výpočet netěsností schodiště 

V tomto kroku počítáme se všemi úniky netěsnostmi z chráněné únikové cesty, jinými slovy 

zjišťujeme, jaká je nutná dodávka vzduchu do CHÚC při všech zavřených dveřích, oknech, 

otvorech k udržení přetlaku 50 Pa.  

4.3.1 Stanovení úniku vzduchu okny 

Jsou-li v CHÚC instalována okna, vycházíme z přílohy A normy [6 ] z kapitoly  A.2.1,  

kde celkový únik netěsnostmi kolem oken a dveří se má stanovit pomocí následující 

rovnice, 
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 𝑄𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤 = 0,83 ×  𝐴𝑊  ×  𝑃
1
𝑅 (4.2) 

 

kde 

𝐴𝑊 – celková účinná plocha netěsností oken z prostoru ven, 

𝑃
1
𝑅  – hodnota tlaku v prostoru se zvýšeným tlakem.  

4.3.2 Stanovení úniku přes šachtové dveře 

Je-li ve výtahové šachtě nezávisle zvyšován tlak, lze předpokládat, že únik vzduchu 

touto cestou je zanedbatelný.  

Jestliže je výtahová šachta bez zvýšeného tlaku, ale je napojena na předsíň se 

zvýšeným tlakem nebo na jiný prostor, bude celkový průtok vzduchu záviset na 

následujících trasách jeho úniku: 

- mezi předsíněmi a výtahovou šachtou na všech podlažích 

- mezi výtahovou šachtou a venkovním ovzduším 

Pro stanovení celkového úniku vzduchu za těchto podmínek lze použít následující 

rovnici: 

 𝑄𝐿𝐷 = 0,83 × �
1
𝐴𝑡2

+
1
𝐴𝐹2
�
−12

 ×  𝑃𝐿
1
2 (4.3) 

 

 kde 

𝐴𝑡 – celková plocha netěsnosti mezi všemi výtahovými dveřmi a výtahovou 

šachtou[m2], 

 𝐴𝐹 – celková plocha netěsností mezi výtahovou šachtou a venkovním vzduchem [m2], 

𝑃𝐿 – rozdíl tlaků mezi výtahovou předsíní nebo jiným prostorem a venkovním 

ovzduším. 

Po vyčíslení jednotlivých dílčích průtoků netěsnostmi se stanoví celková teoretická 

hodnota průtoku vzduchu QDC. 
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 𝑄𝐷𝐶 = 𝑄𝐷 + 𝑄𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤 + 𝑄𝐿𝑑 + 𝑄𝑇𝑚(𝑄𝑇𝑛) + 𝑄𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 + 𝑄𝑆𝑇 (4.4) 

 

kde 

𝑄𝐷𝐶  – celková (teoretická) zjištěná hodnota průtoku vzduchu netěsnostmi z prostoru se 

zvýšeným tlakem při zavřených dveřích [m3.s-1], 

𝑄𝐷  – průtok vzduchu netěsnostmi kolem dveří [m3.s-1], 

𝑄𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤 – průtok vzduchu netěsnostmi kolem oken [m3.s-1], 

𝑄𝐿𝑑  – průtok vzduchu netěsnostmi kolem dveří výtahové šachty [m3.s-1], 

𝑄𝑇𝑚  – průtok vzduchu netěsnostmi nuceným odsáváním v provozu (např. toalety) [m3.s-1], 

𝑄𝑇𝑛  – průtok vzduchu netěsnostmi nuceným odsáváním při odstavení z činnosti (např. 

toalety) [m3.s-1], 

𝑄𝑆𝑇  – průtok vzduchu z prostoru se zvýšeným tlakem netěsnostmi stavebních konstrukcí 

[m3.s-1]. [3] 

 

Celkový návrhový průtok přiváděného vzduchu při všech zavřených dveřích QS se stanoví 

z celkové teoretické hodnoty průtoku vzduchu QDC navýšené alespoň o 50 % (navrhuje 

nejistoty v hodnotách předpokládaných úniků vzduchu). 

 

 𝑄𝑆 = 1,5 ∙ 𝑄𝐷𝐶 (4.5) 

 

Tato hodnota se dále navýší o ztrátu 15 % zahrnující ztráty v potrubí. 

 𝑄𝑆𝐷𝑂 = 1,15 ∙ 𝑄𝑆 (4.6) 

 

kde 

𝑄𝑆  – celkový průtok přiváděného vzduchu při všech zavřených dveřích [m3.s-1], 

𝑄𝑆𝐷𝑂   – celkový průtok přiváděného vzduchu včetně netěsností přívodního potrubí [m3.s-1]. 

[3] 
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4.4 Stanovení množství přiváděného vzduchu 

4.4.1 Kritérium pro průtok vzduchu 

Rychlost průtoku vzduchu dveřmi mezi schodištěm se zvýšeným tlakem a předsíní 

nebo chodbou nesmí být menší než 0,75 m/s, jestliže: 

a) na kterémkoli jednom podlaží jsou dveře mezi schodištěm se zvýšeným tlakem a 

předsíní/chodbou a schodištěm se zvýšeným tlakem otevřeny, 

b) výstupní otvor z předsíně/chodby na tomto podlaží je otevřen, 

c) na všech ostatních podlažích jsou všechny dveře mezi schodištěm se zvýšeným tlakem 

a předsíněmi/chodbami zavřeny, 

d) všechny dveře mezi schodištěm se zvýšeným tlakem a koncovým východem jsou 

zavřeny, 

e) koncové únikové dveře jsou zavřeny. 

Návrhové požadavky na zařízení třídy A jsou uvedeny na následujícím obrázku. 

 

Obr. 11 – kritéria pro požadavky na zařízení třídy A [6] 

Legenda: 

1 dveře otevřeny 

2 dveře zavřeny 

3 trasa úniku 

Poznámka: Otevřené dveře mohou indikovat otevřenou cestu průtoku přes 

samostatnou předsíň. 
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U návrhového zařízení A, potom:  

 𝑄𝐷𝑂 = 0,75 ∙ 𝐴𝑑𝑜𝑜𝑟 (4.7) 

 

kde 

𝑄𝐷𝑂  – hodnota průtoku vzduchu otevřenými dveřmi nebo velkými otvory [m3.s-1], 

𝐴𝑑𝑜𝑜𝑟  – plocha otvoru, kterým bude při otevření dveří procházet vzduchu s vyšším 

tlakem [m2]. [3] 

 

4.4.2 Kritérium rozdílu tlaků 

Rozdíl tlaků mezi schodištěm se zvýšeným tlakem a předsíní/chodbou, které jsou 

oddělené zavřenými dveřmi, nesmí být menší než 50 Pa ± 10 %, jestliže: 

a) výstupní otvor z předsíně/chodby na tomto podlaží je otevřen, 

b) na všech ostatních podlažích jsou dveře mezi schodištěm se zvýšeným tlakem a 

předsíní/chodbou zavřeny, 

c) všechny dveře mezi schodištěm se zvýšeným tlakem a koncovým východem jsou 

zavřeny, 

d) koncové únikové dveře jsou zavřeny. 

 

Poznámka: Tolerance ± 10 % není určena pro výpočet, ale pro flexibilitu ve výsledcích 

přejímacích zkoušek.  

Detailnější rozbor poskytuje norma [6] v kapitole 4.2.2. 

 

4.5 Výpočet odlehčení přetlaku 

U přetlakového větrání se musí zhodnotit požadovaný průtok vzduchu při dvou různých 

provozních podmínkách. 1. – otevřené dveře, 2. – uzavřené dveře. Vzhledem k tomu, že ve 

většině případů je průtok při otevřených dveřích větší než při zavřených, mohl by přívodní 

ventilátor nadměrně zvýšit ve schodišti tlak. Z tohoto důvodu je potřeba navrhnout zařízení 

pro odlehčení přetlaku v chráněném prostoru. K tomu se používají buď vyrovnávací 

(přetlakové klapky), nebo zařízení řízené tlakovými čidly (tlak regulující klapky). [6] 
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Plocha odlehčovacích otvorů v prostorách se zvýšeným tlakem se stanoví rovnicí  

 

 𝐴𝑃𝑉 =
𝑄𝑓𝑟 ∙ 𝑄𝑝

0,83 ∙ 60
1
2
 (4.8) 

 

kde 

𝐴𝑃𝑉 – plocha odlehčovacího otvoru ovládaného tlakem [m2], 

𝑄𝑓𝑟 – přívod vzduchu pro zajištění požadovaného průtoku otevřenými dveřmi do místnosti, 

kde dochází k rozvoji požáru [m3.s-1], 

𝑄𝑝 – průtok přiváděného vzduchu do schodiště nebo do předsíně potřebný pro splnění 

požadavku na rozdíl tlaků [m3.s-1]. 

Důležitý je požadavek normy [6], a to: regulovatelné přívodní ventilátory nebo klapky 

ovládané tlakovými čidly se nesmějí použít, pokud zařízení nedosáhlo přes 90 % 

požadovaného nového přívodu vzduchu do 3 vteřin po otevření, nebo zavření dveří.  

 

4.6 Výpočet plochy odlehčovacích otvorů 

Pro udržení požadované rychlosti v otevřených dveřích je nutné zajistit trasu s nízkým 

odporem do venkovního ovzduší. Je-li aktivace zařízení pro únik vzduchu automatická, musí 

být řízena tak, aby se zapojila pouze v oblasti požáru. [6] 

Pro tento účel se bere příslušná hodnota průtoku vzduchu pro otevřené dveře a spočítá se 

celková skutečná plocha na jedno podlaží 

 𝐴𝑉𝑆 =
𝑄𝐷𝑂
2.5

 (4.9) 

kde 

𝐴𝑉𝑆 – čistá plocha otvorů na jednom podlaží existujících na trase ven z budovy, tj. z užitného 

prostoru do šachty, průřezová plocha šachty a plocha horního větracího otvoru [m2], 

𝑄𝐷𝑂 – hodnota průtoku netěsnostmi otevřenými dveřmi nebo velkými otvory [m3.s-1]. 

Detailnější rozbor výpočtu uvádí norma [6]. 
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5 Výpočet přetlakového větrání zařízení třídy A u výškového obytného 

objektu 

Jak je patrné z předchozího textu je návrh přetlakového větrání záležitostí poměrně pracnou a 

náchylnou k chybám. Společnosti, které se danou problematikou zabývají, mají pro tyto 

návrhy samozřejmě vytvořený software, který je jejich know-how. Mně bylo umožněno 

firmou BSH-Klima [14] použít, pouze pro účely této práce, jejich software.  

Zadávaná data vycházejí z návrhu fiktivního výškového obytného domu, jehož schematické 

nákresy jsou uvedeny v příloze. 

 

Základní data:  

Počet podlaží: 14. NP + 1. PP 

Výška objektu (celková): 45,7 m 

Výška objektu (požární): 39,3 m 

Půdorysné rozměry: 22,1 x 19,7 m 

Počet obytných jednotek na podlaží: 5 

Půdorysná plocha CHÚC (schodiště): 5,22 m x 2,25 m = 11,8 m2 

Výška CHÚC: 41,7 m 

Objem CHÚC (schodiště): 500 m3 

Výtahová šachta  

Půdorysný rozměr: 2,25 m x 1,85 m = 4,16 m2 

Objem výtahové šachty: 175 m3 

Tab. č.  2 – základní parametry bytového domu 

 

Jedná se o 14-ti podlažní obytný dům s požární výškou, 5-ti obytnými buňkami v podlaží, 

dvěma výtahy, z nichž jeden slouží jako evakuační a splňuje podmínky dle ČSN EN 81-72. 

[19] 
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5.1 Výpočet přípustného přetlaku v závislosti na síle potřebné 

k otevření dveří 

Výchozí parametry: 

Veškeré dveře ústící do CHÚC jsou rozměru 1,97 m x 0,9 m a musí být v souladu s 

požadavky normy ČSN EN 1154 [27]. 

Poznámka: Značení jednotlivých veličin neodpovídá plně značení dle normy [6] – celý 

výpočet však probíhá přesně dle postupu uvedeného v kapitole 4.2. 

 

 

Obr. 12 – výpočet přípustného přetlaku 
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Tyto dveře nám umožňují maximální přetlak 53,9 Pa, který tak vyhovuje podmínce 

maximální přípustné síly k jejich otevření, která činí 100 N. Jedná se o zásadní podmínku.  

Na následujícím obrázku č. 13, je znázorněn graf, vyjadřující závislost síly potřebné 

k otevření dveří, na rozdílu tlaků. Jedná se o přímku s relativně strmým průběhem, který 

znamená, že další zvýšení rozdílu tlaků zásadně zvyšuje sílu potřebnou k otevření dveří. Její 

význam bude dále objasněn v souvislosti s vlivem přetlakové klapky.  

 

 

Obr. 13 – závislost síly pro otevření dveří na rozdílu tlaků 
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5.2 Výpočet úniků schodišťovou šachtou CHÚC 

Následující část vychází z metodiky výpočtů dle kapitoly 4.3. 

Výchozí parametry: 

Počet dveří otevírajících se do CHÚC:  15+1(dveře v 1. PP) 

Počet dveří otevíracích se z CHÚC:   1 (venkovní dveře o rozměru 1,84 m x 2,62 m) 

 

Dále vycházíme z ploch stěn, stropu a objemu schodiště. Celkově je předpokládán únik pouze 

přes uvedené dveře a možné netěsnosti ve zdech (například praskliny, nezatmelené spáry). 

Orientačně lze hodnoty úniku vzduchu stanovit dle normy [6] , kde jsou v kapitole A.6.2 

uvedeny orientační hodnoty v tabulkách A.3 – A.6. 

Jak plyne z obr. 14, při požadovaném přetlaku 50 Pa, oproti ostatním částem budovy 

(vnitřním i vnějším), činí celkový únik vzduchu netěsnostmi 5480 m3/h = QDC (viz rovnice 

4.4). 
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Obr. 14 – stanovení úniku vzduchu netěsnostmi  
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5.3 Výpočet kritéria rozdílu tlaků a průtoku vzduchu 

 

Kritériem pro rozdíl tlaků (tedy 1. návrhový stav), je stav při zavřených dveřích. Pro náš 

případ potom platí, že pokud množství vzduchu uvedené v předchozí kapitole 5.2, tedy 

množství 5480 m3/h,  budeme dodávat do objemu schodiště, udržíme ve schodišti přetlak 50 

Pa oproti ostatním (okolním) částem budovy. Splníme tak požadované kritérium. 

 

Kritériem pro průtok vzduchu (tedy 2. návrhový stav), je stav při otevřených dveřích. 

Abychom zabránili přetlaku v místě požáru, je v každé obytné buňce a v každém podlaží 

instalována klapka pro únik vzduchu. V našem případě otvor 0,4 m2, který splňuje požadavky 

kapitoly 4.6 – rovnice 4.9. 

Dle normy [6] nesmí rychlost vzduchu při návrhovém stavu s otevřenými dveřmi u zařízení A 

být menší než 0,75 m/s.  

Dodávka vzduchu při stanovených podmínkách, tedy minimální rychlosti vzduchu 0,75 m/s, 

při otevřených dveřích činí 4787 m3/h=QLOB (viz [6]) při generovaném přetlaku 16,9 Pa.  

Následně činí, při generovaném přetlaku 16,9 Pa, únik vzduchu netěsnostmi 3182 m3/h. 

Navrhovaná dodávka pro zajištění 2. návrhového stavu je tak celkem 7969 m3/h. Kritérium 

pro 2. návrhový stav je splněno. 

 

Celkový objemový průtok pro splnění obou návrhových stavů vyjadřuje následující rovnice: 

 

 𝑄𝑆𝐷𝑂 = (𝑄𝐷𝐶 ∙ 1,5 + 𝑄𝐿𝑂𝐵) ∙ 1,15 = 14958 𝑚3/ℎ ≈ 𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎 𝒎𝟑/𝒉 (5.1) 

 

 

Poznámka: Pokud bychom navrhovali CHÚC dle požadavků národní normy ČSN 73 0802 [4] 

splníme bez problémů požadovanou 15-ti násobnou výměnu vzduchu. 
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Obr. 15 – kritérium pro rozdíl tlaků a průtok vzduchu 
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5.4 Tlaková ztráta schodiště 

Norma [6] připouští instalaci vyústek vzduchu minimálně v každém třetím patře. Následující 

část výpisu programu, viz obr. 16, sleduje průběh tlaků podle počtu zvolených podlaží. 

Jednoduše lze říci, že není nutné v našem případě instalovat přívod v každém patře. Tímto se 

však dostaneme k většímu rozptylu tlaků, tedy Δp. Jak je uvedeno v kapitole 4.4.1, příslušná 

tolerance ±10% požadovaného přetlaku 50 Pa, neslouží k výpočtu. Není to ale důvodem 

k tomu, nezabývat se průběhem tlaků na schodišti vůbec.  

Dalším důvodem proč osadit vyústku v každém patře je i její dimenzování. Zajisté je rozdíl u 

vyústky s objemovým  průtokem 3000 m3/h a 1000 m3/h, tím spíš, pokud potrubí probíhá 

vertikálně celým schodištěm. 

V našem případě činí Δp: 

 𝛥𝑝 = 𝑝𝑚𝑎𝑥 − 𝑝𝑚𝑖𝑛 = 52,69 − 47,00 = 5,69 𝑃𝑎 (5.2)  

 

Hodnota je tedy plně v toleranci ±10% požadovaného přetlaku 50 Pa. 

 

Obr. 16 – odhad tlakové ztráty schodiště a tlakový gradient 
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5.5 Výpočet vzduchu pro přetlakové větrání šachty evakuačního výtahu 

V objektu musí být dle normy [4] výtah, který je výtahem evakuačním. Požadovaný přetlak 

ve výtahové šachtě musí být zajištěn rovněž 50 Pa.  

Výpočet probíhá stejně jako v kapitole 5.2. Navíc je však zohledněn tzv. pístový efekt (kabina 

při pohybu v „těsné“ šachtě pracuje jako píst).  

Potom tedy:  Pro zajištění požadovaného přetlaku ve výtahové šachtě musíme zajistit 

dodávku vzduchu v množství 3482 m3/h. 

 

Obr. 17 – stanovení úniku vzduchu ve výtahu 
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5.6 Výpočet odlehčení přetlaku 

Při výpočtu vycházíme z předchozí kapitoly 4.5 a rovnice 4.8. 

 𝐴𝑃𝑉 =
𝑄𝑓𝑟 ∙ 𝑄𝑝

0,83 ∙ 60
1
2

=
1,32972 ∙ 1,5222

0,83 ∙ 60
1
2

= 0,31 𝑚2  (5.3) 

 

Plocha odlehčovacího otvoru ovládaného tlakem musí být min. 0,31 m2. 

Pokud bychom přetlak neodvedli, tlak ve schodišti by velice rychle překročil hodnotu 53,9 Pa, 

která je limitní hodnotou pro splnění podmínky, pro sílu potřebnou k otevření dveří (viz obr. 

13 a kapitola 5.1).  

Pro ilustraci: Do schodiště budeme dodávat až 15000 m3/h. Již při dodávce 10000 m3/h se při 

neodvádění přetlaku dostaneme k hodnotám převyšujícím 100 Pa.  

 

5.7 Ilustrace návrhového řešení 

Následující obrázky názorně ukazují navrhované řešení a situaci při obou návrhových 

stavech. 

 

 

Obr. 18 – řez - normový stav ZAVŘENO 
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Obr. 19 – půdorys – normový stav ZAVŘENO 

 

Obr. 20 – řez – normový stav OTEVŘENO 
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Obr. 21 – půdorys – normový stav OTEVŔENO 

 

Přívodní potrubí je vedeno vertikálně schodištěm s vyústkami v každém patře. Ventilátor je 

situován v 1. PP domu, z důvodu zabránění nasátí kouře. Tlak regulující klapka je nad 

schodištěm s vyústěním na střechu budovy, příp. je k regulaci tlaku užito zařízení 

s integrovanými přetlakovými klapkami. Viz následující kapitola. 
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6 Návrh systému komponent a ekonomické zhodnocení 

Na základě provedeného výpočtu navrhuji dvě možnosti zajištění přetlakového větrání, 

zejména pro vysvětlení principu systému samočinně regulujícího přetlak a pro možnost 

porovnání ekonomické náročnosti. 

Popis funkce samočinně regulujícího zařízení: 

Systém je složen z ventilátoru a pružinou otvírané, samočinné, tlak regulující klapky. Schéma 

poskytuje obr. 22, přičemž červená šipka označuje právě tlak regulující klapku. Systém je 

pružinový, bez pomocné energie. Odpovídající tlak lze nastavit napnutím pružiny na hodnoty 

reakce 25 – 75 Pa. Do dosažení požadovaného tlaku 50 Pa je klapka uzavřená. Při dalším 

vzestupu tlaku se klapka otevře právě tolik, aby uniklo požadované množství vzduchu a na 

schodišti byl udržován požadovaný přetlak. [32] 

 

Obr. 22 – funkce samočinně regulujícího zařízení 

 

 

6.1 Sestava č. 1 

Pro zajištění dodávky vzduchu bude pro schodišťovou šachtu použito protikouřové-přívodní 

zařízení typu RDS s tlak regulujícím zařízením typu DEK-V-DS. Pro výtahovou šachtu bude 

použito samočinně regulující přetlakové zařízení typu RDA 1. Vše od výrobce, firmy 

Eichelberger GmbH [31].  
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Pro schodišťovou šachtu navrhuji použití: 

- Protikouřové-přívodní zařízení, typ RDS: 

Typ RDS 560/2/7,5 

 

 
 

Objemový průtok [m3/h] 15 000 

Statický tlak [Pa] > 500 

Výkon motoru [kW] 7,5 

Počet otáček [1/min] 3 000 

Hmotnost [kg] 234 
 

Tab. č.  3 – protikouřové-přívodní zařízení pro schodišťovou šachtu [31] 

 

 

 

Obr. 23 – rozměry zařízení RDS  

 B [mm] H[mm] bk [mm] b [mm] hk [mm] h [mm] L [mm] 

RDS 560 860 860 830 800 830 800 1082 

Tab. č.  4 – technická data – protikouřové přívodní zařízení RDS [31] 

 

Protikouřové-přívodní zařízení typ RDS je kompaktní jednotka s integrovaným axiálním 

ventilátorem s plynule nastavitelnými lopatkami, pevnými usměrňovacími lopatkami a 

stabilizátorem. To umožňuje bezpečné použití v sériovém či paralelním provozu nebo při 

náhlých změnách provozu (otevírání, zavírání dveří). [31] 
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- Tlak regulující zařízení typ DEK-V-DS: 

Zařízení bude umístěno ve stropě schodišťové šachty s vyústěním na střechu budovy.  

Typ 
DEK-V 600/500-DS 

900/900 
 

 
 

Objemový průtok při 
rozdílu tlaků 50 Pa 
[m3/h] 5 500 

 Hmotnost [kg] 150 
 Rozměry [mm]   
 A 900 
 B 900 
 a 600 
 b 500 
 H 1150 
 Tab. č.  5 – technická data - tlak regulující zařízení typ DEK-V [31] 

Jedná se o kompletní zařízení pro odlehčení přetlaku s integrovanou samočinnou, tlak 

regulující klapkou s těsnou a izolovanou žaluziovou klapkou, která je zařazena za ní. Pohon-

pružinový.  

 

Pro výtahovou šachtu navrhuji použití: 

 

Typ RDA 1 450/4/0,75 
 

 
 

Objemový průtok [m3/h] 5 000 
 Max.  objemový průtok při přetlaku 

50 Pa  [m3/h] 6 000 
 Výkon motoru [kW] 0,75 
 Hmotnost [kg] 190 
 Rozměry [mm] 

  výška: 954 
 šířka: 1052 
 délka (hloubka): 930 
 Tab. č.  6 – samočinně tlak regulující zařízení pro výtahovou šachtu [31] 

Jedná se o samočinně tlak regulující zařízení, princip byl vysvětlen v úvodu kapitoly 6. 
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6.2 Sestava č. 2 

V této sestavě navrhuji, pro zajištění přívodu vzduchu pro schodišťovou i výtahovou šachtu, 

ventilátory typu AXN firmy TLT-Turbo GmbH [32] v součinnosti s tlak regulujícím 

zařízením typ DEK-V-DS firmy Eichelberger GmbH [31]. 

Pro schodišťovou šachtu navrhuji použití: 

- Ventilátor AXN 12/56/630 M-D . 

Pro šachtu výtahovou pak: 

- Ventilátor AXN 12/56/355 M-D. 

 

Nad oběma šachtami bude umístěno:  

- Tlak regulující zařízení DEK-V  

600/500-DS900/900.  

Data byla uvedena v předchozí kapitole. 

Ventilátor typ AXN 12/56/xx – v obou případech se jedná o axiální ventilátory s přímým 

pohonem a statorovými lopatkami. Směr proudění vzduchu je od oběžného kola k motoru. 

Grafické znázornění parametrů pro předvýběr vhodného typu ventilátoru, uvádím v příloze E. 

Dále odkazuji na zdroj [32]. 

Základní technická data uvádí následující tabulka č. 7. 

Axiální ventilátor typ AXN 12/56/630 M-D AXN 12/56/630 M-D2 
Napětí/frekvence [V/Hz] 400/50 400/50 
Pčet fází 3 3 
Jmenovitý proud [A] 6,45 2,9 
Výkon motoru [kW] 3 1,5 
Otáčky [min-1] 1500 3000 
Příruba motoru  250 160 
Druh ochrany IP 55 IP 55 
Způsob spuštění přímý přímý 
Rozměry [mm]     

průměr 634 359 
délka 572 330 

Tab. č.  7 – Technická data ventilátorů typ AXN 12/56/xx [32] 

Obr. 24 – ventilátor AXN, provedení M-D 
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6.3 Ekonomické zhodnocení 

Následující tabulka přináší pouze nástin ekonomické náročnosti provedení přetlakového 

větrání CHÚC u výškového objektu zvoleného typu. Celý systém musí být řízen v součinnosti 

s EPS, která představuje další významnou ekonomickou položku. Jedná se pouze o základní 

ceny elementárních komponent systému, které jsou uvedeny zejména pro představu o 

náročnosti takového systému.  

Nástin ekonomické náročnosti byl i jedním z důvodů proč jsem zvolil návrh systému dle ČSN 

12101-6 [6].  

Zařízení Sestava č. 1 Sestava č. 2 

RDS 560/2/7,5 € 6 224 - 

RDA 1 450/4/0,75 € 7 985 - 

DEK-V 600/500-DS 900/900 € 5 849 € 5 849 (x 2) 

Ventilátor AXN 12/56/630 M-D - € 1 897 

Ventilátor AXN 12/56/335 M-D - € 1 214 

      

Celková cena v Euro: € 20 058 € 14 809 

Celková cena v Kč:  
(při přepočtu 1€ = 25 Kč) 501.450,- 370.225,- 

Tab. č.  8 –  nástin ekonomické náročnosti 

 

7 Doporučení před uvedením do provozu 

Nedílnou součástí každého zařízení je jeho uvedení do provozu. V následující části shrnuji 

všeobecné předpoklady pro uvedení do provozu systému přetlakového větrání CHÚC.  

Aktivace zařízení 

Pro aktivaci zařízení pracujícího na principu rozdílu tlaků musí být použit automatický hlásič 

kouře, neboť v počátečním stadiu požáru může být produkováno značné množství kouře 

dříve, než zareaguje teplený hlásič nebo jiné obdobné zařízení.  

U zařízení třídy A musí být kouřové hlásiče umístěny ve společných předsíních/chodbách, 

nebo mohou být součástí požárně detekčního zařízení chránícího budovu (EPS). 
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Zařízení musí být uvedena do chodu do 60 sekund od zjištění kouře. [6] 

Přívod energie 

Přívod elektrické energie musí být v souladu s ČSN EN 12101-10 [20]. 

Aby se snížilo riziko ztráty přívodu elektrické energie v případě požáru, je nutný sekundární 

přívod elektrické energie. 

Elektrická energie musí být zajištěna třemi prostředky[6]: 

a) Veřejným rozvodem, 

b) sekundárním/záložním rozvodem energie (generátorem), nebo 

c) samostatnými rozvodnami.  

Požadavky na instalace rozvodných potrubí 

Jestliže přívodní potrubí venkovního vzduchu prochází jinými požárními úseky, musí být 

potrubí provedené ve třídě požární odolnosti EI 90. 

Potrubí musí být zkoušeno a klasifikováno v souladu s ČSN EN 13 501-3[22] nebo ČSN EN 

13501-4[23] a musí mít příslušnou klasifikaci pro návrhové kritérium podle ČSN EN 12101-

7[24]. 

Konstrukce potrubí musí být v souladu s ČSN EN 1505[25] a jak norma [6] uvádí, i s ČSN 

EN 1506, která však v únoru 2008 pozbyla platnosti. 

Nasávání venkovního vzduchu musí být provedené tak, aby za žádných okolností nemohl být 

zpětně nasáván kouř. Mělo by být umístěné ve spodní části budovy pod úrovní všech otvorů, 

kterými může unikat kouř z objektu. 

Je-li venkovní vzduch nasáván v úrovni střechy, musí být zajištěny dva vstupní otvory pro 

přívod vzduchu, navzájem od sebe vzdálené a směřující různými směry, aby nemohly být 

ovlivněny stejným zdrojem kouře.  

Dveře a okna 

Všechny dveře instalované na schodišti musí být opatřeny samozavírači.  

U dveří, které se otevírají z prostoru s přetlakem (například dveře ven), je při volbě zavírače 

třeba dbát na to, aby zavírání probíhalo bezpečně i proti předpokládanému přetlaku.  

Upozornění před uvedením do provozu 
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Měření tlaku a kontrola rychlostí proudění ve volných průřezech dveří by se měly provádět 

tehdy, když CHÚC, která má být v přetlaku, je zhotovená v souladu s pozdějším užitím 

budovy, zejména až když všechny dveře, všechna okna atd. jsou osazená a opatřená 

dodatečným těsněním. 

 

7.1 Metodický postup pro ověřování funkčnosti požárního odvětrání 

V návaznosti na změny, které byly provedeny v průběhu let 2009-2010, byla na základě 

požadavku MV-GŘ HZS ČR vypracována, a to především z důvodu jednotného postupu, 

metodická pomůcka [26]. 

Tato pomůcka upravuje postup při ověřování funkčnosti nucených, přetlakových a 

kombinovaných systémů požárního odvětrání. Zejména upravuje postup pro měření veličin 

uvedených v následujících tabulkách. 

Požární odvětrání Sledované veličiny Měřené fyzikální veličiny 

Nucený odvod kouře, 

nucený přívod vzduchu 

Objemový průtok odváděného 

vzduchu 

Rychlost ve vzduchovodu 

Rychlost ve vyústkách 

Rychlost ve výfukové žaluzii  

Objemový průtok přiváděného 

vzduchu 

Rychlost ve vzduchovodu 

Rychlost ve vyústkách 

Rychlost v přívodní žaluzii 

Nucený odvod kouře, 

přirozený přívod 

vzduchu 

Objemový průtok odváděného 

vzduchu 

Rychlost ve vzduchovodu 

Rychlost ve vyústkách 

Rychlost ve výfukové žaluzii 

Objemový průtok přiváděného 

vzduchu 

Rychlost ve dveřích, oknech 

apod. 

Přirozený odvod kouře, 

nucený přívod vzduchu Objemový průtok přiváděného 

vzduchu 

Rychlost ve vzduchovodu 

Rychlost ve vyústkách 

Rychlost v přívodní žaluzii 

Tab. č.  9 – přehled sledovaných a měřených fyzikálních veličin pro ZOKT [26] 
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Požární odvětrání Sledované veličiny Měřené fyzikální veličiny 

Nucené odvětrání CHÚC A, B 
Objemový průtok 

přívodního vzduchu 

Rychlost ve vzduchovodu 

Rychlost ve vyústkách 

Rychlost v přívodní žaluzii 

Přetlakové odvětrání CHÚC B, 

C 

Objemový průtok 

přívodního vzduchu 

Rychlost ve vzduchovodu 

Rychlost ve vyústkách 

Rychlost v přívodní žaluzii 

Rychlost v otevřených dveřích 

Rozdíl tlaků 

Síla pro otevření dveří 

Tab. č.  10 – přehled sledovaných a měřených fyzikálních veličin pro CHÚC [26] 

 

7.2 Informace o změně normy 

Na konferenci ČKAIT [12] bylo nastíněno, že v současné době dochází k přepracování EN 

12101-6. 

Nová EN 12101-6 by měla být pod názvem: Zařízení pro odvod kouře a tepla – Část 6: 

Tlakové diferenciální systémy – Soustavy. 

Je navrhováno rozdělení systémů zařízení pouze do dvou tříd: 

1) Evakuace osob – rychlost proudění vzduchu otevřenými dveřmi cca 1 m/s. 

2) Požární zásah – rychlost proudění vzduchu otevřenými dveřmi cca 2 m/s. 

Probíhají diskuse o umístění vnějších dveří, a pokud jsou tyto dveře otevřené, jaký přetlak by 

měl být udržován v chráněné únikové cestě. Toto bude mít velký dopad na množství vzduchu 

přiváděného do chráněné únikové cesty a tím i velikost celého systému zařízení. 

Přepracovaná EN 12101-6 bude obsahovat zkušební postupy, kterým by měly být 

podrobeny sestavy zařízení pracující na principu rozdílu tlaků. 

Bude stanoven systém certifikace sestav zařízení pracujících na principu rozdílu tlaků. 

Evropská norma EN 12101-13 bude obsahovat směrnice k funkčním doporučením a 

výpočetním metodám a instalování zařízení pracujících na principu rozdílu tlaků.  
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Závěr 

Jak bylo v začátku práce uvedeno, účelem zařízení pro odvod kouře a tepla je zejména 

ochrana lidského zdraví a života. Toto samozřejmě platí i pro chráněné únikové cesty, jejichž 

součástí zařízení je. Právě proto jsou požadavky na chráněné cesty a zařízení odvodu kouře a 

tepla začleněny do národních i evropských norem.  

Cílem práce bylo navrhnout systém odvodu kouře a tepla ve výškovém obytném objektu. 

Přestože bylo možné navrhnout systém pouze podle národních norem, zvolil jsem metodiku 

návrhu dle přejaté evropské normy ČSN EN 12101-6, která umožňuje daleko propracovanější 

postup, který přináší i vyšší funkčnost a účinnost celého systému. Navrhl jsem i systém 

komponent a zhodnotil ekonomickou náročnost systému.  

V práci jsem považoval za nutné seznámit čtenáře i s tím, že ne vše, co je v normě uvedeno, je 

vždy jediný způsob, jak při navrhování zařízení postupovat. Jak bylo objasněno, není vždy ten 

nejjednodušší způsob návrhu ten nejlepší. Vždy je nutné k celému návrhu a dimenzování 

přistupovat nejen z pohledu investora, ale zejména z pohledu zajištění funkčnosti a 

spolehlivosti systému. Často k nevhodnému přístupu při navrhování přispívá i fakt, že česká 

norma nepodává návod jak při návrhu a výpočtu postupovat. Omezuje se pouze na sdělení, že 

„je nutné zajistit“. K nápravě tohoto nedostatku přispívá přejímání norem platných 

v Evropské unii. Vše je však ztíženo tím, že národní a evropské normy nejsou vzájemně 

provázané, zjednodušeně řečeno kompatibilní. Jedná se o zcela jiné přístupy k danému 

problému. Dalším negativem je zpravidla cena, která je v případě návrhu dle evropských 

norem vyšší.  

Ve své práci jsem nejen navrhl systém větrání chráněné únikové cesty, ale především 

upozornil na to, že i naše legislativa má metodiku jak při návrhu postupovat. Tou je nejen 

převzatá evropská norma ČSN EN 12101-6, ale celý kodex norem ČSN EN 12101. Sám jsem 

se přesvědčil o tom, že ani mezi odbornou veřejností, není výpočetní postup podle této 

metodiky znám, byť se jedná o normu převzatou v roce 2006.  

V závěru práce je uvedeno, že se již připravují změny v této normě, které by návrh podle ní 

měly učinit jednodušším. Znění normy v současné podobě umožňuje více variant řešení. 

Nemyslím si však, že je třeba mít na veškerá řešení stanovený postup. Není to nutné a není to 

ani možné. Vždy záleží na zkušenosti, spolupráci a citu projektanta. Co však norma vyžaduje, 

jsou daleko preciznější znalosti dalších technických oborů, zejména pak znalosti z oboru 
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vzduchotechniky. Opět se tak potvrzuje skutečnost, že nejen požární bezpečnost, ale celé 

bezpečnostní inženýrství je co do objemu znalostí oborem vysoce multidisciplinárním.  

Jak tomu bývá, nové věci jsou zpravidla o něco složitější. Souvisí to i s dobou a vývojem 

lidstva, zvyšujícími se nároky na techniku a samozřejmě i na bezpečnost. Věřím, že i má 

práce přispěje k tomu, aby se tato metodika dostala do širšího povědomí. 
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Příloha C. – Výšková obytná budova – půdorys 1. PP.  
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Příloha D. – Větrná mapa ČR.  
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Příloha E. – Grafické znázornění parametrů pro předvýběr ventilátoru. 
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