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Příloha č. 1: 
Vstupní a výstupní údaje pro výpočet ZOTK – varianta první 

Vstupy   

půdorysná plocha odvětrané sekce Ak 2000,00 m
2
 

konstantní akumulační vrstva kouře hk 7,90 m 

vzdálenost osy odvětracích otvorů od úrovně podlahy hm 20,00 m 

vzdálenost osy odvětracích otvorů od úrovně odhořívání hv 19,50 m 

výška vrstvy s nízkým výskytem kouře od podlahy z´ 12,10 m 

výška vrstvy s nízkým výskytem kouře od úrovně odhořívání Y 11,60 m 

vzdálenost osy přívodních otvorů od podlahy sekce x 0,50 m 

vzdálenost úrovně odhořívání požárního zatížení nad podlahou sekce 

dhv 
0,50 m 

požární zatížení p 77,00 kg/m
2
 

součinitel odhořívání a 1,15 

podíl tepla proudění v celku kq 650 

doba funkčnosti odvětracího zařízení tv 900,00 s 

teplota vzduchu vně objektu te 10,00 °C 

teplota vzduchu uvnitř objektu ti 20,00 °C 

absolutní teplota okolního vzduchu Ti  293,00 °K 

hustota vzduchu  1,2 kg/m
3
 

měrná tepelná kapacita vzduchu cp 1,02 kJ/kg·K 

součinitel s EPS ANO 

součinitel s SHZ NE 

součinitel odtokových otvorů cv 0,65 

součinitel přítokových otvorů cn 0,55 

  Výstupy   

kritická hodnota tepla sdíleného prouděním z hlediska "flashover" 

Q1max 
412465,00 kW 

0,2·Q1max 82493,00 kW 

parametr vyjadřující dynamiku požáru kv 198,00 m
3
/s 

množství uvolněného tepla sdíleného prouděním Q1 13404,00 kW 

hmotnost uvolněných plynů vcházejících do akumulační vrstvy M1 125,00 kg/sec 

teplota odtékajících horkých plynů tg 125,13 °C 

absolutní teplota odtékajících horkých plynů Tg 398,13 °K 

objemová hmotnost odtékajících plynů 0,89 kg/m
3
 

objem odtékajících plynů Vv 140,98 m
3
/s 

objem přitékajícího vzduchu Vn 103,75 m
3
/s 

rychlost proudění na přítoku vn 5,0 m/s 

aerodynamicky volná plocha přítokových otvorů Aan 20,75 m
2
 

geometricky volná plocha přítokových otvorů Agn 37,73 m
2
 

poloha neutrální roviny Y 14,68 m 
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Příloha č. 2: 
Vstupní a výstupní údaje pro výpočet ZOTK – varianta druhá 

Vstupy   

půdorysná plocha odvětrané sekce Ak 2000,00 m
2
 

konstantní akumulační vrstva kouře hk 3,00 m 

vzdálenost osy odvětracích otvorů od úrovně odhořívání hv 15,00 m 

vzdálenost osy přívodních otvorů od podlahy sekce x 1,50 m 

vzdálenost úrovně odhořívání požárního zatížení nad podlahou 

sekce dhv 
1,80 m 

požární zatížení p 32,60 kg/m
2
 

součinitel odhořívání a 1,06 

podíl tepla proudění v celku kq 0,30 

doba funkčnosti odvětracího zařízení tv 900,00 s 

teplota vzduchu vně objektu te 10,00 °C 

teplota vzduchu uvnitř objektu ti 20,00 °C 

hustota vzduchu  1,20 kg/m
3
 

měrná tepelná kapacita vzduchu cp 1,02 kJ/kg·K 

součinitel s EPS ANO 

součinitel s SHZ NE 

součinitel odtokových otvorů cv 0,65 

součinitel přítokových otvorů cn 0,55 

  
Výstupy   

kritická hodnota tepla sdíleného prouděním z hlediska "flashover" 

Q1max 

431960,00 

kW 

množství uvolněného tepla sdíleného prouděním Q1 3656,00kW 

hmotnost uvolněných plynů vcházejících do akumulační vrstvy M1 61,17 kg/sec 

teplota odtékajících horkých plynů tg 83,40 °C 

absolutní teplota odtékajících horkých plynů Tg 356,40 °K 

objemová hmotnost odtékajících plynů 0,99 kg/m
3
 

objem odtékajících plynů Vv 61,76 m
3
/s 

objem přitékajícího vzduchu Vn 49,04 m
3
/s 

rychlost proudění na přítoku vn 5,00 m/s 

aerodynamicky volná plocha přítokových otvorů Aan 9,81 m
2
 

geometricky volná plocha přítokových otvorů Agn 17,84 m
2
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Příloha č. 3: 
Výpočty plochy požáru v závislosti na čase od 0 do 30 min 

 

min 
rychlost vl v 

m/min 
R v m 

SP v 

m
2
 

průběh 

0 0,45 0 0,00 

1 0,45 0,45 0,64 

2 0,45 0,9 2,54 

3 0,45 1,35 5,72 

4 0,45 1,8 10,17 

5 0,45 2,25 15,90 

6 0,45 2,7 22,89 

7 0,45 3,15 31,16 

8 0,45 3,6 40,69 

9 0,45 4,05 51,50 

10 0,45 4,5 63,59 

11 0,9 5,4 91,56 

12 0,9 6,3 124,63 

13 0,9 7,2 162,78 

14 0,9 8,1 206,02 

15 0,9 9 254,34 

16 0,45 9,45 280,41 

17 0,45 9,9 307,75 

18 0,45 10,35 336,36 

19 0,45 10,8 366,25 

20 0,45 11,25 397,41 

21 0,45 11,7 429,83 

22 0,45 12,15 463,53 

23 0,45 12,6 498,51 

24 0,45 13,05 534,75 

25 0,45 13,5 572,27 

26 0,45 13,95 611,05 

27 0,45 14,4 651,11 

28 0,45 14,85 692,44 

29 0,45 15,3 735,04 

30 0,45 15,75 778,92 
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Příloha č. 4: 
 

Požadavky a klasifikace požárních ventilátorů 
 

 Klasifikace z hlediska časové teplotní křivky – F300, F400, F842, kdy ventilátor má 

pracovat při teplotě uvedené u písmena F pro minimální požadovanou dobu 120 min. 

 Klasifikace z hlediska časové teplotní křivky – F200, F600 pro ventilátory s klasifikací 

F200 a F600 je minimální požadovaná doba činnosti ventilátoru při teplotě 200 a 600 

°C 60 min. 

 Objemový průtok a tlak – objemový průtok ventilátorem se nemá po příslušnou dobu 

zkoušky měnit o více než 10% a statický tlak o více než 20%. 

 Zatížení větrem – ventilátor, je-li vybaven klapkami popř. žaluziemi, se musí otevřít 

nejdéle za 30 sekund proti tlaku větru 200 Pa. 

 Zatížení sněhem – klasifikace SL 0 – SL 1000, kdy se musí ventilátor otevřít do účinné 

aerodynamické polohy nejdéle do 30 sekund po aktivaci (hodnota u L znamená tlak 

např. sněhu v Pa) 

 Provoz při nízké teplotě – ventilátor s nezávisle ovládaným regulačním zařízením musí 

vyhovovat z hlediska T/-25/, t /00/ (označení – 25, 00 představuje °C pod nulou při níž 

se požární ventilátory zkouší) obdobně jako v ČSN EN 12 101 – 2. 

 Spolehlivost – ventilátor s nezávisle ovládaným regulačním zařízením musí vyhovovat 

klasifikaci Re 50m Re 1000 (označení 50 a 1000 znamená počet otevření nezávisle 

ovládaných regulačních zařízení), obdobně jako v ČSN EN 12 101 – 2. 

 Výkonová data ventilátoru – dodavatel ventilátoru musí udávat seznam 

aerodynamických a akustických vlastností v souladu s ISO 5801 s ohledem na 

pracovní teploty požárního ventilátoru [1]. 
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Příloha č. 5: 
Vizualizace výstupu zakouření prostoru haly - varianta první 

 

 

 
Časový interval 60 s 

 

 

 
Časový interval 323 s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ověření požárního větrání sportovní haly prostřednictvím matematického modelování

  Bc. Hana Kvitová 

2 

2012 

 

 

 

 

 

 
Časový interval 690 s 

 

 

 
Časový interval 900 s 
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Příloha č. 6: 
Vizualizace výstupu zakouření prostoru haly - varianta druhá 

 

 

 
Časový interval 60 s 

 

 

 

 
Časový interval 323 s 
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Časový interval 900 s 

 


