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Anotace 

PECKA, Lukáš. Přetlakové odvětrání uzavřených hromadných garáží jednotkami PO při 

požáru vozidel. Ostrava, 2012. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava. 

 

 Diplomová práce se zabývá problematikou přetlakové ventilace při požáru vozidel 

v uzavřených hromadných garáží, kde není možné zřídit odváděcí otvor. Diplomová práce je 

tvořena třemi tematickými celky. První tematický celek se zabývá základními informacemi o 

přetlakové ventilaci, požární bezpečnosti hromadných uzavřených garáží a vlastnostmi 

zplodin hoření. V druhé části se provádí praktické zkoušky a měření k problematice 

přetlakové ventilace. V třetí části se analyzují data a poznatky z praktických zkoušek a jsou 

předloženy možné varianty nasazení přetlakové ventilace při požáru vozidel v uzavřených 

hromadných garáží. 
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PECKA, Lukáš. Positive Pressure Ventilation of Enclosed Car Parks Carried out by Fire 

Brigades in Case of Car fire. Ostrava, 2012. Thesis. Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava. 

 
 This thesis deals with positive pressure ventilation during the fire of vehicles in an 

enclosed garage compound, where it is not possible to establish the chimney hole. This thesis 

contains three thematic units. The first one deals with basic information about the positive 

pressurized ventilation, fire safety, enclosed garage compound and the attributes of 

combustion products. In the second part, practical tests and measurements on the issue of 

positive pressurized ventilation are carried out. In the third section, the data are analyzed and 

findings from field tests are presented, as well as possible options for the deployment of 

positive pressure ventilation in cases of vehicle fires in enclosed garage compounds. 
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Úvod 

 

 Se zvyšující se životní úrovní se zvedá i počet motorových vozidel na jednoho 

obyvatele. V minulosti tento trend nebyl brán v úvahu, proto se tato skutečnost projevuje 

hlavně u nově budovaných obytných domů. Zde není možné zřídit dostatečný počet 

venkovních parkovacích stání. Z tohoto důvodu se při výstavbě obytných domů počítá 

s vytvořením parkovacích míst v suterénu objektu, jako je hromadná uzavřená garáž. Ve 

většině případů slouží podzemní garáže pouze pro obyvatele či nájemníky objektu, a proto 

není počet stání pro motorová vozidla tak velký, aby bylo nutno instalovat požárně 

bezpečnostní zařízení (dle [1]), která by přímo ovlivňovala průběh případného požáru vozidla 

(stabilní sprinklerové hasicí zařízení, samočinné odvětrávací zařízení atd.). 

 Jak statistiky ukazují, i v prostorech garáží dochází k požárům vozidel. Jestliže se 

požár vozidla dostane do třetí fáze, je charakterizován značným tepelným výkonem a velkou 

produkcí kouře. V případě požáru v hromadných uzavřených garážích je malá výměna tepla a 

kouře s okolním prostředím, což způsobuje vysokou teplotu a nulovou viditelnost. Tyto 

aspekty zapříčiňují, že je požární zásah pro jednotky požární ochrany velmi komplikovaný a 

nebezpečný. 

 Pro zvýšení výměny tepla a zlepšení viditelnosti se používá přetlaková ventilace. Jejím 

nasazením a použitím se zabývá mnoho odborné literatury, avšak jsou opomíjeny případy, 

kdy nelze vytvořit odváděcí otvor, jako je to například u nemalého počtu uzavřených 

hromadných garáží. 

 Cílem diplomové práce je formulovat zásady použití a ustavení přetlakové ventilace 

v případě požáru vozidel v hromadných uzavřených garážích, kde nelze vytvořit odváděcí 

otvor. 
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Rešerše 

Cílem rešerše je najít odpovědi na otázky: 

 

− Jaký je charakter požáru vozidel v uzavřených hromadných garáží? 

− Jaký je trend používání přetlakové a podtlakové ventilace v zahraničí a u nás? 

− Jaké jsou možnosti přetlakové ventilace v uzavřených hromadných garážích? 

− Jak se reálně zkouší a vyhodnocují zkoušky s přetlakovou ventilací? 

 

Odpovědi k těmto otázkám jsem čerpal z Odborných publikací, jako jsou časopisy Fire 

Engeneering a z článků od Paula Grimwooda. Z tištěných monografií jsem studoval knihy 

z edice SPBI Spektrum, které se zabývají požárně bezpečnostním zařízeními, větráním 

objektů, požární bezpečnosti staveb a taktikou při požárů v garážích. Uživatelské příručky pro 

přetlakové ventilátory a zahraniční literaturu týkající se požárů v garážích a přetlakové 

ventilace jsem vyhledával na webových stránkách.  

 

Větrání objektů [8] 

Tato publikace je rozdělena čtyř tematických celků. První část se věnuje teorii větrání. 

Druhá část je věnována požární bezpečnosti staveb z hlediska jejich větrání. Třetí a čtvrtá část 

je zaměřena na požární represi a ukázkami příkladů odvětrání. 

 

Characterizing Positive Pressure Ventilation using Computational Fluid Dynamics[12] 

 Tato studie se zabývá přetlakovou ventilací v objektu zasaženého požárem. Měří  

a studuje proudění vzduchu v objektu při nasazení přetlakového ventilátoru.  

 

Demonstration of real fire tests in car park and high buildings [13] 

Tato studie demonstruje vliv požáru v garážích a vysokých budovách na únosnost 

jejich ocelových i betonových částí v reálných podmínkách. Také popisuje průběh požáru 

vozidel v otevřených a uzavřených garážích.  
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1 Požární bezpečnost hromadných garáží 

Při navrhování stavby garáže se postupuje podle České technické normy ČSN 730804 

požární bezpečnost staveb - výrobní objekty a dalších souvisejících norem, předpisů, pokud 

není stanoveno jinak ve Vyhlášce č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární 

ochrany staveb. 

1.1 Definice 

Hromadná garáž je objekt, popř. oddělený prostor, který slouží k odstavení nebo 

parkování silničních silničních vozidel a má více než tři stání; stání jsou buď řazena u vnitřní 

komunikace nebo ve více řadách za sebou na celé ploše podlaží, nebo ve více podlaží [2]. 

Požární úsek je prostor stavebního objektu, ohraničený od ostatních částí tohoto 

objektu, popř. od sousedních objektů, požárně dělicími konstrukcemi nebo požárně 

bezpečnostním zařízením a je základní posuzovanou jednotkou z hlediska požární bezpečnosti 

stavebních objektů [1]. 

1.2 Rozdělení garáží 

1.2.1 Dle druhu parkujících vozidel 

Skupina 1 – Pro osobní, dodávkové automobily a jednostopá vozidla. 

Skupina 2 – Pro nákladní automobily, autobusy a speciální automobily. 

Skupina 3 – Pro traktory a samojízdné pracovní stroje. 

1.2.2 Dle seskupení odstavných stání 

Jednotlivé garáže– S nejvýše třemi stáními a s jediným vjezdem [1]. 

Řadové garáže    – S více než třemi stáními, která jsou buď v jedné řadě, nebo ve dvou  

                            řadách za sebou a každé stání v první řadě má samostatný výjezd [1]. 

Hromadné garáže – Sloužící k odstavování (odstavná garáž) nebo parkování (parkovací garáž)  

                               více jak tří vozidel se společným výjezdem [1]. 
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1.2.3 Dle systému parkování  

A) Garáže s vjezdem a výjezdem vozidel 

- Vozidla zajíždějí na své parkovací místo po komunikacích. 

B) Garáž se zakladačovým systémem    

- Plošinové – Vozidla jsou ukládána na pohyblivé plošiny nad sebou, přičemž   

                    maximální počet plošin jsou tři. Instalují se v hromadných garážích  

                    pro zvýšení kapacity (Obr. č. 1) [10]. 

 

 
Obr. č. 1 Zakladačový systém plošinový [19] 

 
 

- Klecové – Vozidla jsou ukládána do pohyblivých klecí (Obr. č. 2) [10]. 

 

 
Obr. č. 2 Zakladačový systém klecový [19] 

 

- Automaticky paletové -Vozidla jsou automaticky ukládána pomocí pohyblivých palet,   

                                      činnost je řízena počítačem (Obr. č. 3) [10]. 
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Obr. č. 3 Zakladačový systém automaticky paletový [19] 

1.2.4 Dle podlaží 

Jednopodlažní – Podlaha je v jedné výškové úrovni. 

Vícepodlažní – Podlaha je ve více výškových úrovních. 

1.2.5 Dle otevřených ploch 

U členění garáží, dle otevřených ploch, se využívá parametru odvětrávání F0 z [1].  

Parametr odvětrávání F0 je závislý na velikosti otvorů v požárním úseku (dále jen „PÚ“) 

k celkovému povrchu PÚ nebo na účinnosti samočinného odvětrávacího zařízení (dále jen 

„SOZ“). Čím je F0 větší, tím má lepší výměnu tepla s okolím při požáru [11]. 

 
∑ ·             (1) 

Soi, hoi ………… plocha v m2 a výška v m i-tých otvorů v obvodových a střešních 

konstrukcích 

Sk ………… povrchová plocha stavebních konstrukcí v m2 

j ………… počet otvorů 

 

Otevřené 

- Jsou PÚ, kde parametr odvětrávání je F0≥0,08m1/2, nebo je-li od kteréhokoliv místa 

v garáži otvor o velikosti S0≤0,005 S vzdálený více než dvacetinásobek světlé výšky, 

musí být F0≥0,1m1/2 , 

- Otvory jsou trvale otevřeny[1]. 
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Částečně otevřené 

- Jsou PÚ, kde parametr odvětrávání se pohybuje v intervalu 0,025m1/2≤F0<0,08 m1/2 

popř. 0,1 m1/2, 

- Otvory jsou trvale otevřeny nebo se samočinně otevřou při vzniku požáru, 

- Při  F0≤0,025m1/2 je garáž odvětrána SOZ [1]. 

Uzavřené 

- Jestliže parametr odvětrávání nesplňuje ani jednu z podmínek, které jsou uvedené 

v otevřených a částečně otevřených PÚ [1]. 

1.2.6 Dle umístění  

Volně stojící 

- Není stavebně včleněna do budovy, která má jinou funkci, než je parkování vozidel, 

nebo celková půdorysná plocha garáží je větší než polovina užitné půdorysné plochy 

celého objektu (včetně garáží), 

- Garáže, které jsou v objektu pro jiný účel, avšak nad nimiž nejsou užitná podlaží[1]. 

Vestavěné 

- Jsou včleněny do budovy, které mají jinou funkci, než je parkování vozidel, a celková 

půdorysná plocha garáží je menší, než polovina užitné půdorysné plochy celého  

objektu (včetně garáží) [1]. 

Nadzemní:  

- Za nadzemní podlaží se považuje každé podlaží, které nemá povrch podlahy níže než 

1,50m  pod nejvyšším bodem přilehlého terénu, ležícím ve vzdálenosti do 3,00m  od 

objektu [3]. 

Podzemní: 

- Podlaží, které má podlahu níže než nadzemní podlaží. 

Kombinované:  

- Garáž se nachází jak v podzemních tak i v nadzemních podlažích. 

1.3 Požárně bezpečnostní zařízení 

 Mezi základní aktivní požárně bezpečnostní zařízení, které se používají v hromadných 

garážích, patří elektrická požární signalizace (dále jen „EPS“), sprinklerové stabilní hasicí 

zařízení (dále jen „SSHZ“), samočinný odvětrávací zařízení (dále jen „SOZ“), detekce plynu  

(dále jen „DP“), polostabilní sprinklerové hasicí zařízení (dále jen „PHZ“), doplňkové 

sprinklerové hasicí zařízení (dále jen „DHZ“) [11]. 
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 Požárně bezpečnostní zařízení, která mohou přímo ovlivnit průběh požáru nebo 

odvětrání uzavřených garáží, jsou SSHZ, PHZ, DHZ, SOZ.  

1.4 Mezní počet parkovacích míst 

Velikost požárního úseku v garážích určuje počet vozidel a skupinu vozidel, která 

parkují v daném prostoru. Zároveň plocha garáží nesmí být větší jak maximální plocha Smax 

[11]. 

1.4.1 Mezní počty míst bez PBZ 

Následující tabulky ukazují mezní počty vozidel PÚ v řadových a hromadných 

garážích. Celková plocha požárního úseku nesmí být větší jak maximální plocha Smax, která se 

vypočítává dle [1]. 

Maximální plocha: 

 · · ·             (2) 

P2 …………. index pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem 

p2 …………. pravděpodobnost rozsahu škod způsobených požárem 

k5 …………. součinitel vyjadřující vliv počtu podlaží v objektu 

k6 …………. součinitel vyjadřující vliv použitých hmot v konstrukčním systému 

objektu 

k7 …………. součinitel vyjadřující vliv následných škod 

 

Tab. č. 1 Nejvyšší počet stání v PÚ hromadné uzavřené garáže [1] 

Položka Hromadná garáž 

Nejvyšší počet stání v PÚ s konstrukčním 

systémem 

Nehořlavým smíšeným hořlavým 

1 
volně stojící 

skupina 1 47 24 11 

2 skupina 2,3 12 6 3 

3 
vestavěná 

skupina 1 33 16 7 

4 skupina 2,3 10 5 2 

Pozn.: Charakteristika konstrukčního systému v [1] 
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 Jestliže PÚ rozdělíme částečně požárním členěním, zvýší se počty vozidel 

v hromadných garážích o jeden a půl násobek původních hodnot [11]. 

PÚ členíme pomocí: 

- Stěny s požární odolnosti u vozidel skupiny 1 EW 15 DP1, EI 15 DP2 a  

u skupiny 2,3 EI 30 D1, EI 30 D2; 

- Samotné stěny nemusí předělovat komunikaci v objektu; 

- Stropy musí být celistvé, vykazovat stejnou požární odolnost a být alespoň 

stejného druhu jako požárně dělicí konstrukce požárního úseku garáže; 

- Komunikaci nebo jiný prostor bez možnosti odstavení vozidla, přičemž šířka 

komunikace či prostoru musí být alespoň 5,0 m u vozidel skupiny 1 (měřeno jako 

vzdálenost např. dvou protilehlých stání), u vozidel skupiny 2, 3 se musí tato šířka 

individuálně posoudit a určí se z podmínky hustoty tepelného toku 15 kW·m-2 na 

protilehlé straně požáru, který se předpokládá v rozsahu tří garážových stání [1]. 

 

Tab. č. 2 Nejvyšší počet stání v jednom oddělení PÚ hromadné uzavřené garáže [1] 

Položka Hromadná garáž 

Nejvyšší počet stání v PÚ s konstrukčním 

systémem 

nehořlavým smíšeným hořlavým 

1 
volně stojící 

skupina 1 18 10 5 

2 skupina 2,3 6 3 1 

3 
vestavěná 

skupina 1 15 6 2 

4 skupina 2,3 3 2 1 

Pozn.: Charakteristika konstrukčního systému v [1] 
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2 Charakteristika požáru vozidel v hromadných garážích 

Charakter požáru a jeho šíření závisí na mnoha faktorech. Mezi faktory, které nejvíce 

ovlivňují požár a jeho šíření, patří druh hořícího vozidla, druh pohonných hmot, velikost 

výměny tepla v garáži, klimatické podmínky a vzdálenosti vozidel mezi sebou [11]. 

2.1 Požáry garáží dle statistik  

 Ve statistickém sledování událostí GŘ HZS ČR se uvádějí položky:  

− Požáry v garážích (mimo budovu); 

− požáry budov pro garážování a údržbu vozidel.  

U budov pro garážování a údržbu vozidel se započítávají kromě požáru v garážích i 

požáry v servisech 

Podle statistiky požárů dle objektu vzniku v ČR mezi roky 2001 až 2009 bylo 

v prostorech pro garážování a údržbu 1200 požárů. A jejich průměrný procentuální podíl ze 

všech požárů je 0,32 %. Průměrný počet požárů v garážích a servisech je 67 požárů za rok 

[11]. 

 

 

Obr. č. 4 Statistika požárů garáží dle umístění [11] 
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2.2 Průběh požáru  

Intenzita hoření se v průběhu požáru mění. U požáru, který není hašen, je doba rozvoje 

požáru obvykle charakterizována čtyřmi fázemi požáru. Délka jednotlivých fází je rozdílná a 

závisí na druhu hořícího materiálu a okolních podmínkách [18]. 

 
Obr. č. 5 Graf průběhu požáru [17] 

2.2.1 První fáze požáru 

Je časový úsek od vzniku požáru až do počátku intenzivního hoření. Podle 

statistických údajů trvá obvykle 3 až 10 minut a jeho délka je závislá na druhu hořlavých látek 

i podmínkách rozvoje požáru. Vzhledem k tomu, že intenzita hoření je ještě poměrně malá, 

protože požárem je zasažena pouze část hořlavých materiálů, je tato fáze nejvýhodnější pro 

zahájení hasebních prací. Likvidace bývá jednoduchou záležitostí a škody způsobené požárem 

jsou minimální [18]. 

2.2.2 Druhá fáze požáru 

Je časový úsek od počátku intenzivního hoření až do doby, kdy jsou požárem zasaženy 

všechny hořlavé materiály. Situace na místě požáru v této fázi již bývá velmi složitá a 

vyžaduje vysoké nároky na organizaci hasebních prací, zvláště blíží-li se požár k závěru této 

fáze. Kovové konstrukce ztrácejí pevnost a hrozí akutní nebezpečí jejich zřícení [18]. 

2.2.3 Třetí fáze požáru 

Je časový úsek od konce druhé fáze, tj. v daném objektu hoří všechny hořlavé látky a 

intenzita hoření dosahuje maxima, až do začátku poklesu intenzity hoření. V této fázi bývají 

narušeny i ostatní nosné prvky a dochází ke zřícení stropů [18]. 
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2.2.4 Čtvrtá fáze požáru 

Je časový úsek od počátku snižování intenzity hoření až do úplného vyhoření 

hořlavých látek. V této fázi již hrozí zřícení vnitřního i obvodového zdiva, komínů, schodišť 

apod. Činnost jednotek PO se zaměřuje na odkrývání a dohašování ohnisek požáru, pokud 

velitel zásahu nerozhodl, že na objektu bude prováděna pouze kontrolní dohlídka až do 

úplného vyhoření [18]. 

2.3 Charakter požáru v uzavřených hromadných garážích 

Při požáru v uzavřených garážích dochází k nižší výměně tepla s okolím, teplo se 

akumuluje rovnoměrně (půdorysně) v prostoru požáru a tím se znatelně zvyšuje celková 

teplota v blízkosti zasaženého vozidla. Za nedostatku oxidovadla dochází k nedokonalému 

hoření a produkci oxidu uhelnatého, který je hořlavý a výbušný. Čím víc se snižuje obsah 

oxidačního prostředku v hořlavém souboru, tím se snižuje i tepelný výkon požáru. Dle Peter 

van de Leur při požáru vozidla za přístupu dostatku oxidovadla může být tepelný výkon až 8 

MW [11].  

2.4 Šíření požáru mezi vozidly  

Šíření požáru mezi vozidly může nastat ze dvou důvodů. První důvod je, že 

vyzařovaná hustota tepelného toku z hořícího vozidla je vyšší než je kritická hustota 

tepelného toku, při kterém se materiál vznítí. 

Druhý důvod je, že při působení určité teploty materiál ztrácí pevnost. V tomto 

případě se jedná o nádrž vozidla, z které při roztrhnutí vytéká pohonná hmota. Při porušení 

nádrže se pohonná hmota rozteče pod ostatní vozidla a v důsledku teploty okolí, která je vyšší 

než teplota hoření, začne hořet. Vznikne jev tzv. pool fire, který se vyznačuje hořením 

materiálu vypařujícího se z vrstvy kapaliny [11].  
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Obr. č. 6 Pool fire [20] 

 

Dle testů společnosti BRE Fire and Security při šíření požáru mezi vozidly stačí 

hodnota hustoty tepelného toku 10 kW/m2, aby docházelo k šíření požáru mezi vozidly. 

V Tab. č. 3 můžeme vidět, které části vozidla jsou nejvíce ohroženy [11]. 

 

Tab. č. 3 Kritická hustota tepelného toku [11] 

Materiál Hustota tepelného toku [kW/m2] 

Mohérová skládací střecha 8 

PVC skládací střecha 9 

Zástěrka pod podběhy 10 

Pneumatika 11 

Okraj blatníku 12 

Střešní box 12,5 

Benzín 16,5 

Kryt kola 17,5 

Mřížka nárazníku 17,5 

Nárazník 18,5 
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3 Kouř 

 Proces tepelného rozkladu a hoření organických hmot doprovází vznik kouře [5]. 

3.1 Definice a složení kouře  

 Kouř je disperzní směs plynných zplodin požáru, nespálených tuhých částic o velikosti 

10-5 až 10-7 cm, zkondenzovaných látek a velké množství vzduchu [8]. 

 

3.1.1 Plynná složka kouře 

 

 Je tvořeny jednak plyny obsaženými ve vzduchu (O2, N2 atd.) a také produkty 

rozkladu oxidovanými i neoxidovanými ( CO2, CO, NH3, HCl, H2O, NOx atd.). Podíl 

plynných látek zastoupených ve hmotě kouře je závislý na teplotě kouře, neboť obsahuje  

i páry snadno kondenzujících kapalin. Jedná se především o vodu (v níž se však rozpouští  

i některé plyny – HCl, NH3), ale také například uhlovodíky [5]. 

3.1.2 Kapalná složka kouře 

 Je tvořena mlhou (drobnými kapičkami) zkondenzovaných par vzniklých při tepelné 

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

postupným chladnutím, po překročení rosného bodu přítomných par, dochází k jejich 

kondenzaci. Kondenzační centra vznikají nejsnáze na tuhých částicích obsažených v kouři [5]. 

 

3.1.3 Tuhé částice kouře 

 Tuhé částice jsou v podstatě dvojího druhu. Toto dělení vychází z mechanizmu vzniku 

a původu částic. V první skupině jsou částice, které se do kouře dostaly z působení 

termických vzestupných proudů – částice popele, částice tuhých hořlavých látek (i hořících  

a žhnoucích), ale také prach z okolí požáru. Jsou to tedy látky, které neprošly žádnou fázovou 

změnou a do kouře se dostaly pouze mechanickým působením. Ve druhé skupině látek 

tvořících tuhou fázi kouře jsou produkty vzniklé přeměnou z plynné fáze. Jsou to látky, které 

se obecně označují jako saze. Saze jsou tvořeny převážně amorfním uhlíkem, který vzniká 

tepelným rozkladem plynných produktů pyrolýzy tuhých hořlavin (u kapalin vypařováním) 

při nedostatku kyslíku. Je to tedy produkt karbonizace hořlavých plynů a par [5].  
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3.2 Vlastnosti kouře 

 Při hoření různých látek vniká kouř, který se liší nejen svým složením, ale i barvou  

a zápachem. 

 Specifickou vlastností kouře je tzv. stárnutí kouře. Tuhé částice v kouři mají velikost 

10-5 až 10-7 cm. Jsou tedy tak malé, že jejich pohyb není ovlivňován gravitačním zákonem, ale 

spíš se u nich jedná o chaotický tzv. Brownův pohyb, v jehož důsledku zůstávají částice ve 

vznosu. S odstupem času dochází ke koagulaci (srážení) částic do větších shluků a na tyto 

shluky už gravitační zákon působí. To se projevuje jako sedání kouře k podlaze [8]. 

3.3 Dělení pásma zakouření 

 Pásmo zakouření se dělí : 

- zónu horkého kouře, 

- zónu studeného kouře. 

3.3.1 Zóna horkého kouře 

 V této zóně je teplota tak vysoká, že vlivem rozdílných hustot kouř stoupá ke stropu, 

zatímco čistý nebo méně znečištěný vzduch je vtlačován do spodní části prostoru. Tuto situaci 

můžeme pozorovat v prostoru, který je blízko ohniska požáru [8]. 

 

3.3.2 Zóna studeného kouře 

 Tato zóna zahrnuje ty prostory, kde se kouř natolik ochladil, že jeho hustota je 

srovnatelná s okolním vzduchem [8]. 

 

3.4 Pohyb kouře v místnosti 

 Jestliže požár bude probíhat v uzavřeném prostoru, bude ovlivněn zejména stropními 

konstrukcemi [8].  

3.4.1 Pohyb kouře v horké zóně 

 Od ohniska požáru stoupá kouř ve formě rozšiřujícího se sloupce. Tento sloupec 

stoupá až ke stropu místnosti a zde se začíná šířit horizontálně, než pokryje celou plochu 

stropu. Pak šíření kouře pokračuje směrem dolů. V prostoru se tak vytváří vrstva kouře, která 

se rozšiřuje tím, jak roste celkové množství vzniklého kouře. 
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 V důsledku rozdílné hustoty kouře a chladnějšího vzduchu pod touto vrstvou vzniká 

v zakouřené horní části místnosti přetlak a v dolní části se vytváří podtlak. Přetlak se 

zmenšuje se svislou vzdáleností od stropu, velikost podtlaku klesá s rostoucí svislou 

vzdáleností od podlahy. Ve spodní úrovni vrstvy kouře se tyto tlaky vyrovnávají, je zde tzv. 

neutrální tlaková rovina, jejíž tlak odpovídá atmosférickému tlak [8]. 

3.4.2 Pohyb kouře ve studené zóně 

 Kouř, postupující od ohniska požáru, je ochlazován sdílením tepla s okolním 

vzduchem, přestupem tepla do stavebních konstrukcí, zvláště u stropů a stěn, a sáláním. 

Prochází-li kouř relativně malými škvírami, je na odvrácené straně ochlazován mnohem 

rychleji, než když prochází většími otvory. Je to dáno rozdílem v poměru mezi průtokem 

masy kouře a množstvím studeného vzduchu, který je kouřem přisáván. 

 Pokud se kouř ochladí na teplotu srovnatelnou s okolním vzduchem, chová se jako 

každá jiná vzdušná nečistota a jeho pohyb je ovlivňován vnějšími silami, jako jsou vítr nebo 

komínový efekt [8]. 

3.5 Výměna plynů 

 Za předpokladu, že je v místnosti dostatek hořlavého materiálu, bude chování požáru a 

pohyb kouře záviset na aeraci místnosti následovně: 

- Bude-li místnost těsně uzavřena, bude neutrální rovina klesat až nad podlahu, celá 

místnost se zaplní kouřem a po jisté době hoření ustane z důvodu nedostatku 

oxidovadla, 

- v místnosti, kde je zajištěna výměna plynů jedním nebo více otvory, se neutrální 

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

přiváděných plynů, odpovídat hmotnostnímu průtoku plynů z místnosti odvedených 

[8]. 

3.5.1 Prostor s jedním otvorem 

 Při požárech je běžným případem, kdy se výměna plynů děje pouze jediným otvorem, 

tj. oknem nebo dveřmi. V těchto případech proudí spodní částí otvoru venkovní vzduch do 

místnosti a vrchní částí otvoru odtéká kouř a další zplodiny hoření do volné atmosféry     

(Obr. č. 7) [8]. 
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Obr. č. 7 Výměna plynů s jedním otvorem 

 

Výška neutrální roviny 

            (3) 

Výměna plynů přes otvor 

 · · · · · · ·         (4) 

h1 – vzdálenost dolního okraje otvoru od neutrální tlakové roviny [m] 

h – výška otvoru [m] 

b – šířka otvoru [m] 

 – hustota vnějšího vzduchu [kg · m ] 

 - hustota zplodin hoření [kg · m ] 

 - součinitel kontrakce 

g – gravitační konstanta 

 - hmotnostní průtok plynu kg · s  

 

3.6 Řízení pohybu kouře 

3.6.1 Ředění kouře 

 Je to mísení kouře s čistým vzduchem, kterým dosahujeme snížení koncentrace kouře. 

 Samovolné zředění kouře může zajistit jeho přijatelnou koncentraci v prostorech, do 

nichž se kouř infiltruje netěsnostmi ze zakouřených místností. Toto je účinné, pokud je 

množství infiltrovaného kouře malé v porovnání s celkovým objemem chráněného prostoru, 

nebo malé v porovnání s množstvím vzduchu obměňovaného větráním tohoto prostoru. 
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V podmínkách požární represe je ředění kouře hlavním fyzikálním principem požárního 

odvětrání [8]. 

3.6.2 Vytváření přetlaku 

 Rozšíření kouře do prostoru můžeme zabránit vytvořením tlakového rozdílu mezi 

zakouřenými prostory a přiléhajícími prostory, kam kouř ještě nepronikl [8]. 
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4 Proudění tekutin 

 Proudění reálných (viskózních) tekutin se řídí stejnými zákony jako proudění ideální 

tekutiny (neviskózní, bez vnitřního tření), formulovanými: 

- Rovnicí kontinuity, vyjadřující podmínku zachování hmoty, 

- pohybovou rovnicí, vyjadřující rovnováhu sil, působících na částice tekutiny [6]. 

 

 Rovnice kontinuity vyjadřuje podmínky spojitosti proudu tekutin jako kontinua. Tato 

podmínka platí nezávisle na vlastnostech tekutiny, a proto platí rovnice odvozená pro ideální 

tekutiny [6]. 

 

  S · v S · v     (5) 

 

S1, S2 – obsah průřezu potrubí[m2] 

v1, v2 – rychlost tekutiny [m · s ] 

 

 U pohybové rovnice pro proudění vzdušin cca do 40 m·s-1 můžeme použít upravenou 

Bernoulliho rovnici. Je-li tekutina viskózní, při proudění se zahřívá (s touto energetickou 

ztrátou není počítáno). 

 

 · · · · .     (6) 

p – tlak [Pa] 

h – výška [m] 

ρ – hustota tekutiny [kg · m ] 

v – rychlost proudící tekutiny [m · s ] 

4.1 Působící síly 

 Pohyb ideální tekutiny je výsledkem působení objemových (hmotových), setrvačných 

a tlakových (povrchových) sil. U reálné tekutiny působí navíc síly tečné (smykové, třecí). 

V nehomogenním rychlostním poli dochází nutně ke vzájemnému posuvu soumezných vrstev 

tekutiny. Tření, které provází všechny mechanické pochody, je u tekutiny způsobeno jejich 

viskozitou [6]. 
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4.2 Vnitřní struktura proudění viskózní tekutiny 

 Podle způsobu pohybu částic viskózní tekutiny rozeznáváme dva charakteristické 

druhy proudění: laminární a turbulentní [6]. 

 

4.2.1 Reynoldsovo číslo 

  Dle velikosti Reynoldsova čísla může určit, jestli se jedná o turbulentní či laminární 

proudění. Reynoldsovo číslo je bezrozměrné [4]. 

 
· ·         (7) 

ρ - hustota tekutiny [kg · m ] 

d – charakteristický rozměr [m] 

v – rychlost proudění [m·s-1] 

 – dynamická viskozita [Pa·s] 

 

4.2.2 Laminární proudění 

 Částice tekutiny nepřecházející pomyslné hranice vrstev rovnoběžných se směrem 

proudu. Mezi soumeznými vrstvami přecházejí jen molekuly (mikroskopické částice). Tření 

mezi vrstvami má tedy molekulární charakter. Tečné napětí v dělící rovině je dáno viskozitou 

tekutiny. Laminární proudění se v technické praxi vyskytuje jen zřídka. Na Obr. č. 8 můžeme 

vidět laminární proudění v tekutině [4]. 

 
Obr. č. 8 Laminární proudění [24] 

4.2.3 Turbulentní proudění 

 V technické praxi oproti laminárnímu proudění se vyskytuje často. Při turbulentním 

prouděním dochází k výměně (přenosu) mezi vrstvami nejen molekul, ale i jejich shluků tzv. 

makročástic [4]. 

 Tření v turbulentním proudění je vyvozeno převážně přenosem hybnosti napříč 

proudem, zprostředkovaným směšovacím pohybem makročástic. Směšovací pohyb částic má 
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nahodilý (stochastický) charakter. Přenos hybnosti v turbulentním proudu je mnohem 

intenzivnější než v laminárním vzhledem ke hmotnosti makročástic vůči molekulám. Na Obr. 

č. 9 můžeme vidět schéma turbulentního proudění v tekutině [4]. 

 

 
Obr. č. 9 Turbulentní proudění [24] 

4.2.4 Přechod z laminárního na turbulentní proudění 

 Přechod do turbulence je ovlivněn celou řadou parametrů, z nichž nejdůležitějšími 

jsou Reynoldsovo číslo, drsnost povrchu, povaha a kvantita rozruchů ve volném proudu 

(intenzita turbulence) a tlakové rozložení ve vnějším proudu. Pokles tlaku má stabilizační 

účinek, vzestup tlaku vede k nestabilitě [4]. 



 

21 

 

5 Ventilace kouře při požáru 

 V podmínkách požární represe je větrání definováno jako speciální činnost, nutná pro 

provedení plánovaného usměrnění a odstranění kouře a tepla z objektu [8]. 

 

Důvody užívání větrání: 

- zamezení šíření požárů horkým kouřem,  

- obnovení viditelnosti v zásahovém prostoru, 

- snížení teploty v zásahovém prostoru, 

- omezení možného ohrožení obyvatel kouřem, 

- snížení škod způsobených požárem [8]. 

5.1 Definice základních termínu ventilace kouře 

Horký kouř  

- Kouř o vysoké teplotě, který je schopen vznítit hořlavé látky v místě zásahu. Projevuje 

se u něj velká stoupavá tendence, způsobená rozdílem jeho hustoty a hustoty okolního 

vzduchu [9]. 

Studený kouř  

- Kouř, jehož teplota poklesla natolik, že není schopen samostatně vznítit hořlavé látky 

v místě zásahu. Stoupavá tendence studeného kouře není tak výrazná jako u horkého 

kouře. Hustota studeného kouře je srovnatelná s hustotou okolního vzduchu [9]. 

Přiváděcí otvor 

- Otvor, kterým se do objektu přivádí čistý vzduch. Zpravidla se jedná o vstupní otvor 

do vnitřní zásahové cesty [9]. 

Odváděcí otvor 

- Otvor, kterým se z objektu odvádí teplo a kouř. Mohou to být dveře, okna, střešní 

vikýře nebo jiné vhodné otvory [9]. 

5.2 Rozdělení ventilace  

 Za základní články požárního větrání je považováno přirozené nebo nucené požární 

větrání a jejich kombinace. Dalším rozdělením, jak můžeme dělit ventilaci je na směr 

proudění kouře a to na vertikální ventilaci (svislé) a horizontální ventilaci (vodorovné).  
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5.3 Přirozená požární ventilace 

 Hlavním principem přirozeného větrání je tlakový spád vyvolaný rozdílem hustot 

kouře a okolního vzduchu, proto je rychlost přímo úměrná rozdílu teplot uvnitř a vně objektu.  

Tato skutečnost vysvětluje neúčinnost přirozeného větrání v zóně studeného kouře a uplatňuje 

se zde za příznivých klimatických podmínek vliv venkovního větru [8]. 

 U horizontálního větrání dochází k vodorovnému proudění kouře ven díky otevření 

vhodných oken či dveří [8]. 

 U vertikálního větrání dochází ke svislému pohybu kouře. Nejčastěji se využije 

nejvýše položený otvor, který se dá použít jako odváděcí otvor (střešní světlíky, vysekané 

otvory ve stropu, střeše atd.), jako přiváděcí otvor se využijí vstupní dveře v přízemí. 

Vertikální větrání využívá komínového efektu [8]. 

 

5.4 Nucená požární ventilace 

 Princip nucené ventilace spočívá ve vytvoření přetlaku nebo podtlaku v budově za 

pomoci mechanických agregátů (odsavače nebo přetlakové ventilátory). Agregáty mohou být 

poháněny spalovacím motorem, elektrickým motorem nebo vodní turbínou [8]. 

5.4.1 Přetlakové (pozitivní) větrání 

 Při pozitivní ventilaci vytváříme pomocí ventilátorů přetlak vzduchu v hořící 

místnosti. Čím větší přetlak se podaří vytvořit, tím rychleji unikají zplodiny hoření do 

okolního prostředí [17].  

 Hlavní předností přetlakové ventilace je to, že: 

- zasahující hasiči mohou zahájit ventilaci budovy, aniž by do ní vstoupili a byli tak ve 

styku se zplodinami hoření,  

- vytváří zcela nové tlakové poměry v budově a může tak podpořit nebo nahradit 

přirozenou vertikální i horizontální ventilaci,  

- zajišťuje většinou mnohem rychlejší odvod kouře a tepla než ostatní typy ventilace,  

- ačkoliv je velmi výkonná, nedochází v jejím průběhu k výraznějším pohybům masy 

vzduchu (např. ke vzniku větru a víření prachu - vytvářený přetlak je relativně malý),  

- přetlakové ventilátory neomezují pohyb zasahujících hasičů,  
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- nedochází ke kontaktu ventilátoru se zplodinami hoření, což ulehčuje údržbu 

ventilátorů a prodlužuje jejich životnost,  

- její použití neovlivňuje typ budovy (velikost, konstrukce apod.),  

- rychlým odvedením zplodin hoření z budovy snižuje vzniklé škody [17].  

 

 Přetlak se v budově vytváří pomocí přetlakových ventilátorů, které vhánějí čerstvý 

vzduch do hořící budovy. Otvor, kterým vzduch tlačíme do budovy, nazýváme vstupní otvor. 

Ventilátor se umísťuje před tento otvor. Pro maximální účinek ventilace musíme zajistit, aby 

plocha výstupního otvoru (místo, kudy zplodiny opouštějí zasažený prostor) odpovídala 75 - 

150 procentům vstupního otvoru. Naopak v [14] se tvrdí, že čím více odvětracích otvorů se 

vytvoří, tím se rychleji odvětrá zakouřený prostor a přetlaková ventilace se stává bezpečnější 

[17]. 

5.4.2 Podtlaková (negativní) ventilace 

 Podtlaková ventilace je nejstarší metodu nucené ventilace, jež se používá u našich 

jednotek. Odvětrání zasažené budovy se provádí pomocí odsavačů, které vytvářejí v okolí 

hořící místnosti umělý podtlak a tím „odsávají“ zplodiny hoření. Odsavače kouře se mohou 

umístit do oken, dveří nebo jiných otvorů. Směr odvodu kouře musí odpovídat směru větru. 

To může podporovat naší snahu o odvětrání budovy jednak tím, že vítr vytváří na návětrné 

straně přetlak, který tlačí čistý vzduch do budovy, jednak urychlí rozptýlení nasávaných 

zplodin hoření po jejich výstupu z odsavače. 

 Velkým problémem negativní ventilace je nutnost utěsnění výstupních otvorů kolem 

sacího potrubí. Při nedostačeném utěsnění ztrácí odsávání na účinnosti a dochází k opětnému 

nasávání kouře do prostoru hoření.  

 Mezi nedostatky negativní ventilace patří zejména to, že:  

- při jejím zřizování jsou hasiči vystaveni produktům hoření,  

- agregát přijde do přímého styku s produkty hoření,  

- odsavače, které jsou nasazeny na chodbách, omezují pohyb hasičů,  

- odsavač kouře nasává vzduch cestou nejmenšího odporu - kromě kouře přisává i čistý 

vzduch.  

 I přes uvedené nedostatky má i dnes používání negativní ventilace své opodstatnění  

a u některých případů (např. podzemní budovy bez oken) je jedinou možností, jak zakouřenou 

místnost odvětrat [17]. 
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6 Požární taktika při požáru v hromadných uzavřených garážích 

 V této kapitole popisuji taktiku, která je uvedena v [9]. Při požáru v hromadných 

garážích je předpoklad rychlého šíření požárů, vysoké teploty, silného zakouření garáží a 

souvisejících objektů.  

 Při požáru v hromadných garážích je nutno průzkumem zjistit : 

- Pásmo hoření a rozsah požáru s využitím infrakamery a detektorů tepla, 

- polohu ohrožených osob v zakouřeném prostoru,  

- zásahové a únikové cesty,  

- možné cesty šíření požáru, 

- pásmo zakouření včetně ohrožení souvisejících objektů. 

 Doporučené nejmenší síly a prostředky v hromadných garážích jsou dva útočné 

proudy. Směr nasazení sil je buď prostorem vjezdu (výjezdu), nebo chráněnými únikovými 

cestami do podlaží pod místem požáru, kde nemusí být zakouření. 

 U přirozeného větrání se využívají větrací otvory a vjezd. Při nucené ventilaci 

využíváme jako přiváděcí otvor vstup z únikové cesty a odváděcí otvor vjezd do garáže. 

 Při průzkumu a hasících pracích mohou nastat následující nebezpečí: 

- Nebezpečí fyzického vyčerpání, 

- nebezpečí intoxikace, 

- nebezpečí opaření, 

- nebezpečí přehřátí, 

- nebezpečí udušení, 

- nebezpečí výbuchu, 

- nebezpečí zřícení konstrukcí, 

- nebezpečí ztráty orientace. 
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7 Ventilátory v požární represi 

 Ventilátor se skládá z lopatek, které jsou upevněny na náboji (oběžné kolo), skříně 

ventilátoru a pohonné jednotky. Pohyb oběžného kola zajišťuje pohonná jednotka, která je 

buď přímo spojena s nábojem, nebo převádí točivý moment prostřednictvím sekundárního 

převodu, jako je například klínový řemen. 

 V požární represi rozdělujeme dva základní typy ventilátoru, a to ty, které jsou 

schopny vytvářet pouze přetlak, a ventilátory, které mohou vytvářet vedle přetlaku i podtlak. 

7.1 Přetlakové ventilátory 

 Tento typ ventilátoru je nejvíce rozšířen u HZS ČR. Od kombinovaných ventilačních 

zařízení se liší hlavně umístěním pohonné jednotky, která bývá přímo za oběžným kolem. 

Tato odlišnost snižuje jeho rozměry a hmotnost (u pohonu spalovacím motorem). Na Obr. č. 

10 můžeme vidět příklad přetlakového ventilátoru. 

 
Obr. č. 10 Přetlakový ventilátor [25] 

7.2 Kombinované ventilační zařízení 

 Tento typ ventilátorů se někdy nazývají odsavače kouře. Hlavní rozdíl oproti 

přetlakovým ventilátorům spočívá v tom, že se užívají k vytvoření podtlaku v uzavřených 

prostorech, odkud odvětrávají kouř. K tomuto potřebují mít před a za oběžným kolem volný 

prostor, protože se skrz tento prostor dopravuje kouř. Z těchto důvodů se pohonné jednotky 

instalují mimo prostor oběžných kol. 
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 K těmto typům ventilátoru se užívá i velké množství příslušenství, jako jsou sací  

a výtlačné potrubí, utěsňovací zástěna atd. Na Obr. č. 11 je ukázka kombinovaného 

ventilačního zařízení. 

 
Obr. č. 11 Kombinované ventilační zařízení Savec 500 S [25] 

7.3 Pohon ventilátorů 

 Pohon ventilátorů můžeme rozdělit na tři základní typy: 

- vodní turbínou, 

- elektrickými motory, 

- spalovacími motory. 

7.3.1 Pohon vodní turbínou 

 Tyto jsou používány hlavně hasičskými sbory, které jsou lokalizovány blízko řek či 

vodních nádrží. 

 Může být také použit v explosivním prostředí, jelikož většina z nich je deklarována 

pro použití v těchto podmínkách. Na Obr. č. 12 je ukázán detail vodního pohonu  

u přetlakového ventilátoru [17]. 
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Obr. č. 12 Pohon na vodní turbínu [26] 

7.3.2 Elektrické motory 

 Obecně je třeba k použití elektrocentrála. U některých sborů jsou využívány zejména  

z důvodu rozměru, hmotnosti a možnosti je připojit k malým elektrocentrálám (2 kW) nebo 

mají zabudované 12 V baterie. Existují i v nevýbušném provedení. Na Obr. č. 13 je ukázán 

detail elektrického motoru [17]. 

 
Obr. č. 13 Pohon elektrický motor [28] 

 
 

 Na Obr. č. 14 je ukázána další varianta ventilátoru pohaněného elektrickým motorem. 

 
Obr. č. 14 Pohon elektrickým motorem [29] 
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7.3.3 Spalovací motory 

 Ventilátory s tímto pohonem jsou pravděpodobně celosvětově nejvíce využívané. 

Výhodou je rychlost nasazení, ventilátor je pouze přinesen a nastartován. Nevýhodou tohoto 

pohonu je malá možnost využití uvnitř budov. Nasazení je omezeno produkcí výfukových 

plynů, rizikem výskytu výbušných plynů, případně nedostatkem kyslíku v ovzduší.  

Na Obr. č. 15 můžeme vidět detail pohonu spalovacím motorem [17]. 

 

 
Obr. č. 15 Pohon spalovacím motorem [28] 

7.4 Vzduchový kužel a výkon přetlakových ventilátorů 

Vzduchový kužel je proud vzduchu tvaru rozšiřujícího se do kužele, jenž vychází 

z přetlakového ventilátoru. Na Obr. č. 16 je znázorněn vzduchový kužel.  

 

 
 

Obr. č. 16 Vzduchový kužel přetlakového ventilátoru [12] 
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 Pro porovnání jednotlivých výkonů přetlakových ventilátorů např. firma Zahas s.r.o. 

udává jmenovitý výkon a efektivní výkon (včetně přisávaného objemu vzduchu). Porovnávat 

podle zmiňovaného výkonu však lze jen ventilátory, které používají stejné označování 

výkonů. Bohužel každý z výrobců přetlakových ventilátorů udává jiný druh výkonu, např. 

průtok, efektivní výkon, neefektivní výkon, jmenovitý výkon, a proto nemůžeme 

plnohodnotně porovnat výkon přetlakových ventilátorů. Tento nedostatek se pokusila 

odstranit norma AMCA 240-96 vydaná americkou neziskovou organizací AMCA (Air 

Movement and Control Association). Jedná se o měření objemu vzduchu při průchodu 

standardním otvorem přibližně o rozměru dveří. V místnosti za tímto otvorem je měřen objem 

prošlého vzduchu. Norma má snahu se co nejvíce přiblížit k reálným podmínkám zásahu. To 

samozřejmě znevýhodňuje ventilátory s příliš rozptýleným kuželem vzduchu, neboť část 

vzduchu se odráží od stěny kolem otvoru. V normě není stanovena jednotná vzdálenost 

umístění ventilátoru od otvoru, a záleží na dispozicích výrobce [17]. 

7.5 Konstrukce ventilátorů 

 V posledních pěti letech na českém trhu začaly objevovat tvz. turboventilátory. Tyto 

turboventilátory se liší od klasických lopatkových ventilátorů celkovou konstrukcí.  

7.5.1 Turboventilátory 

 Pro konstrukci turboventilátorů byly použity poznatky z motorů tryskových letadel. 

Velké množství krátkých lopatek a větší průměr středního náboje dodává vzduchu větší tlak  

a rychlost. U těchto ventilátorů se využívá především rychlost přepravované vzduchu 

z přetlakového ventilátoru.  

 Ze znalosti venturiho efektu víme, že tlak proudící tekutiny je nepřímo úměrný 

rychlosti proudící kapaliny. Z ventilátoru vychází vzdušina o vysoké rychlosti (okolo 

200km/h), tento proud vzdušin má oproti okolí menší tlak (aerodynamický paradox), a tím 

přisává do svého proudu vzdušinu z okolí, čímž se zvyšuje i celkový objemový průtok 

vzdušin. 

 Na Obr. č. 17 je vidět konstrukce turboventilátoru. 
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Obr. č. 17 Konstrukce turboventilátoru [30] 

7.5.2 Klasické ventilátory 

 Klasické ventilátory mají relativně velké objemy průtoku vzduchu, z důvodu velkých 

oběžných kol. Na Obr. č. 18 je ukázka konstrukce klasického ventilátoru. 

 

Obr. č. 18 Konstrukce klasického přetlakového ventilátoru [19] 
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8 Měření průtoku vzdušin při přetlakovém větrání uzavřených 

hromadných garáží 

Při přetlakovém větrání garáží je důležitých několik aspektů. Jeden z hlavních je 

velikost, počet, umístění možných odváděcích a přiváděcích otvorů. Dalším aspektem je sklon 

vjezdu do garáže (dle [2] je maximální podélný sklon vjezdu do garáží 17%). Další okolností, 

která může ovlivňovat přetlakovou ventilaci, je samotná velikost a vnitřní stavební uspořádání 

garáží. Také nelze opomenout vliv povětrnostních podmínek, které při přetlakové ventilaci 

hrají velkou roli. 

Pro ustavování ventilátorů u typů garáží, kde není možné zřídit odváděcí otvor, chybí 

pravidla a postupy ustavování přetlakových ventilátorů. Proto jsem se rozhodl měřit 

objemový průtok v těchto typech garáží. Princip přetlakové ventilace jedním otvorem je 

takový, že spodní částí se vhání vzdušina ventilátory a horní část se používá jako odváděcí 

otvor. 

 Cílem mého měření, bylo určit, v jaké vzdálenosti ventilátorů od vjezdu bude největší 

objemový průtok v horní části vjezdu (odvětrávací plochy). 

8.1 Popis uzavřených hromadných garáží 

 Uzavřené hromadné garáže jsem vybíral tak, aby byla co největší variabilita možných 

okolností, které ovlivňují přetlakovou ventilaci. Ze stavebního hlediska jsem si pro zkoušky 

vybral garáže vícepodlažní, jednopodlažní a garáže s odlišnými sklony vjezdu do garáží.  

8.1.1 Garáže VUT FEKT Brno – Technická 10 

 Jedná se o vícepodlažní podzemní garáž. Podélný sklon vjezdu do garáže je 12%. 

Vjezd je řešen jako dvoupruhový a rozměry vjezdu jsou 5,7 x 2,2 m. Vjezd je orientován na 

jižní stranu. V příloze č. 1 jsou půdorysy a řezy garáží. Na Obr. č. 19 je ukázáno umístění 

vjezdu do garáže s okolím.  
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Obr. č. 19 Vjezd do garáže VUT FEKT BRNO 

 

8.1.2 Garáže HZS MSK Ostrava – Výškovická 40 

 Jedná se o jednopodlažní uzavřené hromadné garáže, které mají vjezd s podélným 

sklonem 0%. Rozměry vjezdu jsou 5 x 2,44 m. 

 Na Obr. č. 20 je umístění vjezdu do garáže s okolím a na Obr. č. 21je půdorys 

jednopodlažních uzavřených garáží. Vjezd je situován na západní stranu. 

 
Obr. č. 20 Vjezd do garáží HZS-MSK Výškovická 40 
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Obr. č. 21 Půdorys garáží HZS MSK Výškovická 40 

 

8.2 Popis měřicích a technických prostředků 

 K měření objemového průtoku vzdušin jsem používal anemometr, pět ukazatelů směru 

proudění vzdušin a dva přetlakové ventilátory. 

8.2.1 Anemometr 

 Proudění vzdušin bylo turbulentní, tudíž nebylo možné určit okamžitou rychlost 

proudění vzdušin (okamžitá rychlost proudění se pohybovala od 1 m/s do 6m/s). Z těchto 

důvodů jsem použil anemometr, který měří průměrnou rychlost proudění za požadovaný čas 

(100 s). Na Obr. č. 22 je anemometr Georg Rodenmuller Dresden N6, který byl použít 

k měření průměrné rychlosti proudění vzdušin. 

 

 
Obr. č. 22 Anemometr 
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8.2.2 Ukazatel směru proudění vzdušin 

 Místo kde se mění směr proudění vzdušin, nazývám v diplomové práci rozhraní směru 

proudění vzdušin. Abych mohl toto rozhraní určit, vyrobil jsem ukazatele směru proudění 

vzdušin.  

 Ukazatel směru toku vzdušin byl vyroben z balsy a padákoviny PAD (Obr. č. 23). 

Tyto ukazatelé byly navázány na statické lanko o průměru 0,2 cm v 10-ti centimetrových 

vzdálenostech. Na jednom lanku bylo deset ukazatelů vyrobených z balsy a padákoviny PAD. 

Tyto ukazatele byly umístěny do kritických míst proudění vzduchu, tj. rozmezí mezi 50 cm od 

povrchu pojízdné plochy do vzdálenosti 50 cm od nadpaží (horní okraj vjezdu). V ostatních 

místech byly umístěny v 10-ti centimetrových vzdálenostech proužky z padákoviny PAD  

o rozměrech 3x10cm . 

 Celý ukazatel směru toku vzdušin je ukázán na Obr. č. 24. 

 

 

  
Obr. č. 23 Detail ukazatele směru toku vzdušin 
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Obr. č. 24 Ukazatel směru proudění vzdušin 

 

8.2.3 Přetlakové ventilátory Papin  

 Pro přívod vzdušin a vytváření přetlaku jsem používal přetlakové ventilátory Papin  

o objemovém průtoku 11000-17000 m3·h-1. Tyto přetlakové ventilátory jsem vybral pro 

měření z důvodu možnosti zapůjčení jak od HZS JMK, tak i HZS MSK. Díky použití stejných 

ventilátorů jsem mohl objektivně porovnat rozdílné ustavení ventilátorů u jiných sklonů 

vjezdů do garáže. K měření objemového průtoku jsem používal dva přetlakové ventilátory, 

jejich umístění vzhledem k vjezdu lze vidět na Obr. č. 25. 
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Obr. č. 25 Ustavení ventilátorů vzhledem k vjezdu 

8.3 Popis měření  

 Měření jsem prováděl s ustavením přetlakových ventilátorů v šesti pozicích 

vzdálených od otvoru 0m, 0,5m, 1m, 2m, 3m, 4m. Sklon ventilátorů kopíroval podélný sklon 

vjezdu. Přetlakové ventilátory byly při měření ustaveny vždy tak, aby byly v 1/3 a 2/3 šířky 

vjezdu. Toto ustavení dále v diplomové práci označuji jako rovnoměrné. 

 Do otvoru vjezdu garáží jsem nainstaloval pět svislých ukazatelů směru toku vzdušin 

(viz Obr. č. 25). Před a po skončení jednotlivých měření byla měřena síla a směr okolního 

větru. Po spuštění přetlakových ventilátorů jsem mohl určit tzv. rozhraní směru proudění 

(místo kde se mění směr proudění vzdušin) díky ukazatelům směru toku vzdušin a tato 

rozhraní bylo zakresleno do předem připraveného náčrtu vjezdu garáže. Po stanovení rozhraní 

směru proudění jsem rozdělil horní část (odvětrávací otvor) na devět segmentů. V každém 

z těchto segmentů jsem změřil průměrnou rychlost proudění vzdušin a zakreslil jsem do 

náčrtu přesné místo měření průměrné rychlosti. Stejným způsobem jsem pokračoval v měření 

průtoku v dalších vzdálenostech přetlakových ventilátorů od vjezdu do garáží (0m, 0,5m, 1m, 

2m, 3m, 4m). 

 Ke každému ustavení byl pořízen videozáznam. Videozáznam jsem rozstříhal na 

fotografie s 0,5 s intervaly pro kontrolu rozhraní směru proudění. Náčrt jsem dle fotografií 

zkontroloval, upravil a převedl do elektronické podoby pomocí rýsovacího programu 

AUTOCAD. V tomto programu jsem změřil přesné plochy segmentů (jednotlivé segmenty 

měly rozdílné plochy kvůli tomu, že každé měření mělo jiné rozhraní směru proudění). 
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 Z naměřených hodnot byly dle vzorce 8 vypočteny objemové průtoky v jednotlivých 

segmentech.  

 ·         (8) 

 

Qi – objemový průtok i segmentu [m3·s-1] 

Si – plocha i segmentu [m2] 

Vi – průměrná rychlost v i segmentu [m·s-1] 

 

 Po součtu objemových průtoku jednotlivých segmentů dle vzorce 9, patřících do svých 

příslušných měření (0m, 0,5m, 1m, 2m, 3m, 4m), byl určen celkový objemový průtok vzdušin 

vzhledem k ustavení přetlakových ventilátorů od vjezdu do garáží. 

 ∑           (9) 

Qi – objemový průtok i segmentu [m3·s-1] 

Qcelk – celkový objemový průtok [m3·s-1] 
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8.4 Výsledky měření v garáži VUT FEKT Brno, Technická 10 

 Jako výstupy z měření jsem použil tabulku s celkovými naměřenými hodnotami a 

nárysy vjezdů s vyznačeným rozhraním směru proudění.  

 Na Obr. č. 26 je ukázán převládající směr větru vzhledem ke garážím. Teplota okolí se 

pohybovala mezi 13-16 °C, dle denní doby.  

 

 
Obr. č. 26 Situace objektu se směrem větru 
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8.4.1 Vzdálenost přetlakových ventilátorů 0 m od vjezdu 

 Na Obr. č. 27 můžeme vidět porovnání přiváděcí (modré vyšrafování) a odváděcí 

(červené vyšrafování) částí. Ve stejném obrázku je patrné rozdělení odváděcí části otvoru na 

devět segmentů, ve kterých se měřila průměrná rychlost proudící vzdušin. Potřebné fyzikální 

veličiny k určení celkového objemového průtoku jsou uvedeny v Tab. č. 4. V téže tabulce je 

uvedený celkový objemový průtok v odváděcí části otvoru. Na začátku měření byla průměrná 

rychlost větru 1,5 m·s-1 a na konci měření 1,7 m s-1. 

 

 

 
Obr. č. 27 Znázornění přiváděcí a odváděcí části otvoru při ustavení ventilátoru 0 m od vjezdu 

 

 

Tab. č. 4 Objemový průtoku při ustavení ventilátorů 0 m od vjezdu 

Plocha [m2] Rychlost [m·s-1] 
Objemový průtok 

segmentu [m3·s] 

Celkový objemový 

průtok [m3·s] 

S1 1,6 v1 0,2 Q1 0,32 

Qcelk 8,1 

S2 0,94 v2 0,7 Q2 0,66 

S3 1,3 v3 1,3 Q3 0,17 

S4 1,38 v4 0,1 Q4 0,14 

S5 0,69 v5 1 Q5 0,69 

S6 1,56 v6 1,2 Q6 1,87 

S7 1,16 v7 0,7 Q7 0,81 

S8 0,43 v8 1,7 Q8 0,73 

S9 0,45 v9 2,6 Q9 1,17 
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8.4.2 Vzdálenost přetlakových ventilátorů 0,5 m od vjezdu 

 Na Obr. č. 28 můžeme vidět porovnání přiváděcí (modré vyšrafování) a odváděcí 

(červené vyšrafování) částí. Ve stejném obrázku je patrné rozdělení odváděcí části otvoru na 

devět segmentů, ve kterých se měřila průměrná rychlost proudící vzdušin. Potřebné fyzikální 

veličiny k určení celkového objemového průtoku jsou uvedeny v Tab. č. 5. V téže tabulce je 

uvedený celkový objemový průtok v odváděcí části otvoru. Na začátku měření byla průměrná 

rychlost větru 1,5 m·s-1 a na konci měření 1,4 m s-1. 

 

 

 
Obr. č. 28 Znázornění přiváděcí a odváděcí části otvoru při ustavení ventilátoru 0,5 m od vjezdu 

 

 

Tab. č. 5 Objemový průtoku při ustavení ventilátorů 0,5 m od vjezdu 

Plocha [m2] Rychlost [m·s-1] 
Objemový průtok 

segmentu [m3·s] 

Celkový objemový 

průtok [m3·s] 

S1 1,7 v1 0,8 Q1 1,36 

Qcelk 12,8 

S2 0,65 v2 1,7 Q2 1,1 

S3 1,23 v3 1,8 Q3 2,2 

S4 1,5 v4 1,4 Q4 2,1 

S5 0,7 v5 1,9 Q5 1,33 

S6 1,35 v6 1,8 Q6 2,43 

S7 1,1 v7 0,8 Q7 0,88 

S8 0,42 v8 1,7 Q8 0,71 

S9 0,37 v9 1,8 Q9 0,67 
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8.4.3 Vzdálenost přetlakových ventilátorů 1 m od vjezdu 

 Na Obr. č. 29 můžeme vidět porovnání přiváděcí (modré vyšrafování) a odváděcí 

(červené vyšrafování) částí. Ve stejném obrázku je patrné rozdělení odváděcí části otvoru na 

devět segmentů, ve kterých se měřila průměrná rychlost proudící vzdušin. Potřebné fyzikální 

veličiny k určení celkového objemového průtoku jsou uvedeny v Tab. č. 6. V téže tabulce je 

uvedený celkový objemový průtok v odváděcí části otvoru. Na začátku měření byla průměrná 

rychlost větru 1,6 m·s-1 a na konci měření 1,5 m s-1. 

 

 

 
Obr. č. 29 Znázornění přiváděcí a odváděcí části otvoru při ustavení ventilátoru 1 m od vjezdu 

 

 

Tab. č. 6 Objemový průtoku při ustavení ventilátorů 1 m od vjezdu 

Plocha [m2] Rychlost [m·s-1] 
Objemový průtok 

segmentu [m3·s] 

Celkový objemový 

průtok [m3·s] 

S1 1,7 v1 1,5 Q1 2,55 

Qcelk 16,87 

S2 0,65 v2 2,2 Q2 1,43 

S3 1,27 v3 2,3 Q3 2,92 

S4 1,85 v4 1,9 Q4 3,52 

S5 0,82 v5 1,8 Q5 1,48 

S6 0,77 v6 2,3 Q6 1,77 

S7 0,89 v7 1,7 Q7 1,51 

S8 0,34 v8 2,4 Q8 0,82 

S9 0,38 v9 2,3 Q9 0,87 
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8.4.4 Vzdálenost přetlakových ventilátorů 2 m od vjezdu 

 Na Obr. č. 30 můžeme vidět porovnání přiváděcí (modré vyšrafování) a odváděcí 

(červené vyšrafování) částí. Ve stejném obrázku je patrné rozdělení odváděcí části otvoru na 

devět segmentů, ve kterých se měřila průměrná rychlost proudící vzdušin. Potřebné fyzikální 

veličiny k určení celkového objemového průtoku jsou uvedeny v Tab. č. 7. V téže tabulce je 

uvedený celkový objemový průtok v odváděcí části otvoru. Na začátku měření byla průměrná 

rychlost větru 1,5 m·s-1 a na konci měření 1,7 m s-1. 

 

 

 
Obr. č. 30 Znázornění přiváděcí a odváděcí části otvoru při ustavení ventilátoru 2 m od vjezdu 

 

 

Tab. č. 7 Objemový průtoku při ustavení ventilátorů 2 m od vjezdu 

Plocha [m2] Rychlost [m·s-1] 
Objemový průtok 

segmentu [m3·s] 

Celkový objemový 

průtok [m3·s] 

S1 0,72 v1 2,9 Q1 2,09 

Qcelk 16,0 

S2 0,82 v2 2,5 Q2 2,05 

S3 1,72 v3 1,8 Q3 3,1 

S4 0,92 v4 2,4 Q4 2,21 

S5 0,45 v5 2,5 Q5 1,13 

S6 0,58 v6 2,8 Q6 1,62 

S7 0,88 v7 2,8 Q7 2,46 

S8 0,32 v8 2,9 Q8 0,93 

S9 0,18 v9 2,3 Q9 0,41 
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8.4.5 Vzdálenost přetlakových ventilátorů 3 m od vjezdu 

 Na Obr. č. 31 můžeme vidět porovnání přiváděcí (modré vyšrafování) a odváděcí 

(červené vyšrafování) částí. Ve stejném obrázku je patrné rozdělení odváděcí části otvoru na 

devět segmentů, ve kterých se měřila průměrná rychlost proudící vzdušin. Potřebné fyzikální 

veličiny k určení celkového objemového průtoku jsou uvedeny v Tab. č. 8. V téže tabulce je 

uvedený celkový objemový průtok v odváděcí části otvoru. Na začátku měření byla průměrná 

rychlost větru 1,6 m·s-1 a na konci měření 1,3 m s-1. 

 

 

 
Obr. č. 31 Znázornění přiváděcí a odváděcí části otvoru při ustavení ventilátoru 3 m od vjezdu 

 

 

Tab. č. 8 Objemový průtoku při ustavení ventilátorů 3 m od vjezdu 

Plocha [m2] Rychlost [m·s-1] 
Objemový průtok 

segmentu [m3·s] 

Celkový objemový 

průtok [m3·s] 

S1 0,73 v1 3 Q1 2,19 

Qcelk 15,95 

S2 0,58 v2 2,9 Q2 1,68 

S3 1,21 v3 2,4 Q3 2,9 

S4 0,92 v4 2,5 Q4 2,3 

S5 0,45 v5 2,9 Q5 1,31 

S6 0,81 v6 2,6 Q6 2,1 

S7 0,88 v7 2,3 Q7 2,02 

S8 0,43 v8 1,8 Q8 0,77 

S9 0,35 v9 1,9 Q9 0,67 
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8.4.6 Vzdálenost přetlakových ventilátorů 4 m od vjezdu 

 Na Obr. č. 32 můžeme vidět porovnání přiváděcí (modré vyšrafování) a odváděcí 

(červené vyšrafování) částí. Ve stejném obrázku je patrné rozdělení odváděcí části otvoru na 

devět segmentů, ve kterých se měřila průměrná rychlost proudící vzdušin. Potřebné fyzikální 

veličiny k určení celkového objemového průtoku jsou uvedeny v Tab. č. 9. V téže tabulce je 

uvedený celkový objemový průtok v odváděcí části otvoru. Na začátku měření byla průměrná 

rychlost větru 1,3 m·s-1 a na konci měření 1,4 m s-1. 

 

 

 
Obr. č. 32 Znázornění přiváděcí a odváděcí části otvoru při ustavení ventilátoru 4 m od vjezdu 

 

 

Tab. č. 9 Objemový průtoku při ustavení ventilátorů 4 m od vjezdu 

Plocha [m2] Rychlost [m·s-1] 
Objemový průtok 

segmentu [m3·s] 

Celkový objemový 

průtok [m3·s] 

S1 1,11 v1 2,7 Q1 3,0 

Qcelk 12,84 

S2 0,47 v2 2,5 Q2 1,16 

S3 0,75 v3 2,2 Q3 1,65 

S4 1,04 v4 2,3 Q4 2,39 

S5 0,45 v5 2,4 Q5 1,08 

S6 0,31 v6 1,8 Q6 0,56 

S7 1,08 v7 2 Q7 2,16 

S8 0,3 v8 1,8 Q8 0,54 

S9 0,16 v9 1,8 Q9 0,29 
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8.5 Shrnutí měření v garáži VUT FEKT Brno, Technická 10 

 Tab. č. 10  ukazuje, že nejoptimálnější ustavení přetlakových ventilátorů od vjezdu je 

1 m. 

 

Tab. č. 10 Celkový objemový průtok 

Vzdálenost [m] 
Celkový objemový 

průtok [m3·s-1] 

Celkový objemový 

průtok [m3·min-1] 

Celkový objemový 

průtok [m3·h-1] 

0 8,10 484,7 29091 

0,5 12,80 767,9 46076 

1 16,87 1011,9 60717 

2 15,99 959,8 57589 

3 15,95 957 57420 

4 12,84 770,4 46224 
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8.6 Výsledky měření v garážích HZS MSK, Ostrava – Výškovická 40 

 Jako výstupy z měření jsem použil tabulku s celkovými naměřenými hodnotami a 

nárysy vjezdů s vyznačeným rozhraním směru proudění vzdušin.  

 Měření jsem prováděl. Na Obr. č. 33 je ukázán směr větru. Teplota okolí se 

pohybovala mezi 6-7 °C, dle denní doby.  

 
Obr. č. 33 Situace objektu se směrem větru 
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8.6.1 Vzdálenost přetlakových ventilátorů 0 m od vjezdu  

 Na Obr. č. 34 můžeme vidět porovnání přiváděcí (modré vyšrafování) a odváděcí 

(červené vyšrafování) částí. Ve stejném obrázku je patrné rozdělení odváděcí části na devět 

segmentů, ve kterých se měřila průměrná rychlost proudící vzdušin. Potřebné fyzikální 

veličiny k určení celkového objemového průtoku jsou uvedeny v Tab. č. 11. V téže tabulce je 

uvedený celkový objemový průtok. Na začátku měření byla průměrná rychlost větru 3,3 m·s-1 

a na konci měření 3,1 m s-1. 

 

 

 
Obr. č. 34 Znázornění přiváděcí a odváděcí části otvoru při ustavení ventilátoru 0 m od vjezdu 

 

 

Tab. č. 11 Objemový průtoku při ustavení ventilátorů 0 m od vjezdu  

Plocha [m2] Rychlost [m·s-1] 
Objemový průtok 

segmentu [m3·s] 

Celkový objemový 

průtok [m3·s] 

S1 1,08 v1 1,5 Q1 1,62 

Qcelk 14,24 

S2 0,74 v2 1,7 Q2 1,26 

S3 1,76 v3 1,8 Q3 3,17 

S4 1,3 v4 2,1 Q4 2,73 

S5 0,56 v5 2,5 Q5 1,4 

S6 1,39 v6 2 Q6 2,78 

S7 0,52 v7 2 Q7 1,04 

S8 0,09 v8 2,7 Q8 0,24 

S9 0 v9 2,5 Q9 0 
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8.6.2 Vzdálenost přetlakových ventilátorů 0,5 m od vjezdu  

 Na Obr. č. 35 můžeme vidět porovnání přiváděcí (modré vyšrafování) a odváděcí 

(červené vyšrafování) částí. Ve stejném obrázku je patrné rozdělení odváděcí části otvoru na 

devět segmentů, ve kterých se měřila průměrná rychlost proudící vzdušin. Potřebné fyzikální 

veličiny k určení celkového objemového průtoku jsou uvedeny v Tab. č. 12. V téže tabulce je 

uvedený celkový objemový průtok v odváděcí části otvoru. Na začátku měření byla průměrná 

rychlost větru 3,0 m·s-1 a na konci měření 2,8 m s-1. 

 

 

 
Obr. č. 35 Znázornění přiváděcí a odváděcí části otvoru při ustavení ventilátoru 0,5 m od vjezdu 

 

 

Tab. č. 12 Objemový průtoku při ustavení ventilátorů 0,5 m od vjezdu  

Plocha [m2] Rychlost [m·s-1] 
Objemový průtok 

segmentu [m3·s] 

Celkový objemový 

průtok [m3·s] 

S1 1,08 v1 1,7 Q1 1,84 

Qcelk 12,26 

S2 0,65 v2 1,3 Q2 0,85 

S3 1,77 v3 1,3 Q3 2,3 

S4 1,3 v4 2,5 Q4 3,25 

S5 0,56 v5 2,3 Q5 1,23 

S6 0,71 v6 2,3 Q6 1,63 

S7 0,49 v7 2,3 Q7 1,13 

S8 0,1 v8 2,8 Q8 0,28 

S9 0 v9 2,3 Q9 0 
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8.6.3 Vzdálenost přetlakových ventilátorů 1 m od vjezdu  

 Na Obr. č. 36 můžeme vidět porovnání přiváděcí (modré vyšrafování) a odváděcí 

(červené vyšrafování) částí. Ve stejném obrázku je patrné rozdělení odváděcí části otvoru na 

devět segmentů, ve kterých se měřila průměrná rychlost proudící vzdušin. Potřebné fyzikální 

veličiny k určení celkového objemového průtoku jsou uvedena v Tab. č. 13. V téže tabulce je 

uvedený celkový objemový průtok v odváděcí části otvoru. Na začátku měření byla průměrná 

rychlost větru 2,8 m·s-1 a na konci měření 2,4 m s-1. 

 

 

 
Obr. č. 36 Znázornění přiváděcí a odváděcí části otvoru při ustavení ventilátoru 1 m od vjezdu 

 

 

Tab. č. 13 Objemový průtoku při ustavení ventilátorů 1 m od vjezdu  

Plocha [m2] Rychlost [m·s-1] 
Objemový průtok 

segmentu [m3·s] 

Celkový objemový 

průtok [m3·s] 

S1 0,82 v1 1,2 Q1 0,99 

Qcelk 17,2 

S2 0,56 v2 1,3 Q2 0,73 

S3 2,05 v3 1,7 Q3 3,49 

S4 1,4 v4 3 Q4 4,2 

S5 0,56 v5 2,3 Q5 1,29 

S6 0,58 v6 1,7 Q6 0,99 

S7 0,54 v7 2,7 Q7 1,46 

S8 0,18 v8 3 Q8 0,54 

S9 1,14 v9 3,1 Q9 3,53 
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8.6.4 Vzdálenost přetlakových ventilátorů 2 m od vjezdu  

 Na Obr. č. 37 můžeme vidět porovnání přiváděcí (modré vyšrafování) a odváděcí 

(červené vyšrafování) částí. Ve stejném obrázku je patrné rozdělení odváděcí části otvoru na 

devět segmentů, ve kterých se měřila průměrná rychlost proudící vzdušin. Potřebné fyzikální 

veličiny k určení celkového objemového průtoku jsou uvedeny v Tab. č. 14. V téže tabulce je 

uvedený celkový objemový průtok v odváděcí části otvoru. Na začátku měření byla průměrná 

rychlost větru 0,1 m·s-1 a na konci měření 0,1 m s-1. 

 

 

 
Obr. č. 37 Znázornění přiváděcí a odváděcí části otvoru při ustavení ventilátoru 2 m od vjezdu 

 

 

Tab. č. 14 Objemový průtoku při ustavení ventilátorů 2 m od vjezdu  

Plocha [m2] Rychlost [m·s-1] 
Objemový průtok 

segmentu [m3·s] 

Celkový objemový 

průtok [m3·s] 

S1 0,78 v1 2 Q1 1,57 

Qcelk 16,69 

S2 0,37 v2 1,8 Q2 0,67 

S3 2,2 v3 0,6 Q3 1,32 

S4 0,88 v4 2,2 Q4 1,94 

S5 0,5 v5 2,3 Q5 1,15 

S6 0,42 v6 2,3 Q6 0,97 

S7 1,07 v7 3 Q7 3,21 

S8 1,89 v8 2,5 Q8 4,73 

S9 0,72 v9 1,6 Q9 1,15 
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8.6.5 Vzdálenost přetlakových ventilátorů 3 m od vjezdu  

 Na Obr. č. 38 můžeme vidět porovnání přiváděcí (modré vyšrafování) a odváděcí 

(červené vyšrafování) částí. Ve stejném obrázku je patrné rozdělení odváděcí části otvoru na 

devět segmentů, ve kterých se měřila průměrná rychlost proudící vzdušin. Potřebné fyzikální 

veličiny k určení celkového objemového průtoku jsou uvedeny v Tab. č. 15. V téže tabulce je 

uvedený celkový objemový průtok v odváděcí části otvoru. Na začátku měření byla průměrná 

rychlost větru 2,0 m·s-1 a na konci měření 2,1 m s-1. 

 

 

 
Obr. č. 38 Znázornění přiváděcí a odváděcí části otvoru při ustavení ventilátoru 3 m od vjezdu 

 

 

Tab. č. 15 Objemový průtoku při ustavení ventilátorů 3 m od vjezdu 

Plocha [m2] Rychlost [m·s-1] 
Objemový průtok 

segmentu [m3·s] 

Celkový objemový 

průtok [m3·s] 

S1 0,98 v1 2,7 Q1 2,65 

Qcelk 12,2 

S2 0,4 v2 2,1 Q2 0,84 

S3 2,2 v3 1,8 Q3 3,96 

S4 0,75 v4 2 Q4 1,5 

S5 0,39 v5 2,3 Q5 0,9 

S6 0,68 v6 2 Q6 1,36 

S7 0,3 v7 2,2 Q7 0,66 

S8 0,09 v8 2 Q8 0,18 

S9 0,09 v9 1,8 Q9 0,16 
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8.7 Shrnutí měření v garáži HZS-MSK Ostrava, Výškovická 40 

 Tab. č. 16  ukazuje, že nejoptimálnější ustavení přetlakových ventilátorů od vjezdu je 

1 m. 

 

Tab. č. 16 Celkový objemový průtok 

Vzdálenost [m] 
Celkový objemový 

průtok [m3·s-1] 

Celkový objemový 

průtok [m3·min-1] 

Celkový objemový 

průtok [m3·h-1] 

0 14,24 854,3 51260 

0,5 12,56 753,6 45216 

1 17,20 1032,2 61931 

2 16,69 1001,1 60066 

3 12,21 732,3 43938 
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9 Zakouření garáží aerosolem 

 Z měření průtoku vzdušin, které jsem měřil v garážích na ulicích Technická v Brně 

a Výškovická v Ostravě, bylo zjištěno ideální ustavení přetlakových ventilátorů vzhledem 

k vjezdu. Toto ustavení bylo ideální pouze za okolnosti, které se při měření vyskytovaly. 

Když opomenu povětrnostní podmínky, tak nejdůležitějším aspektem bylo to, že měření 

nebylo provedeno při skutečném požáru. Tuto skutečnost jsem neopomněl a díky Ing. Petru 

Bebčákovi, Ph.D. mně byla poskytnuta možnost zakouření garáží VUT generátorem aerosolu, 

který vyrábí firma K.B.K. Fire s.r.o. 

 Při průzkumu prostředků na zakouření byl aerosol jedinou možnou variantou, aby 

nedošlo k poškození konstrukci nebo vybavení garáží. Ostatní prostředky pro zakouření 

zamašťovaly či jinak znečišťovaly stěny, nebo byly výrobcem přímo zakázány používat 

v uzavřených prostorech. Svou roli také hrála finanční stránka. Pokud bychom chtěli zakouřit 

uzavřené garáže k účelu zkoušky přetlakové ventilace (pro případ požáru vozidla), cena by se 

pohybovala v řádech desetitisíců Kč, pokud bychom nepoužili dýmovnice, které znečišťují 

konstrukce garáže. 

 Na VUT FEKT v Brně mně vyšli vstříc a nechali pro měření a zkoušku zakouření 

aerosolem vyklidit pětiúrovňové podzemní garáže na sobotu a neděli.  

 

9.1 Průběh zkoušky 

  Místo zvolené pro produkci kouře z generátorů kouře bylo umístěno na druhém 

sjezdu uvnitř garáží. Toto místo bylo vybráno i proto, že se v objektu nacházela EPS, přesněji 

teplotní liniové hlásiče. Pouze prostory sjezdů nebyly střeženy EPS., i z tohoto důvodů bylo 

vybráno toto místo. Na Obr. č. 39 je sjezd, kde byly umístěny generátory kouře. 
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Obr. č. 39 Umístění generátorů kouře 

 

9.1.1 Časová osa průběhu zakuřování 

Časová osa: 

 

0:00 - iniciace generátorů kouře 

2:30 - zakouření horního podlaží garáží  

2:40 - nastartování přetlakových ventilátorů (Obr. č. 40) 
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Obr. č. 40 Ustavení ventilátorů 

 

2:50 – vytvoření přetlaku přetlakovými ventilátory a rozvíření kouře v garáži (Obr. č. 41) 

 

 
Obr. č. 41 Ustavení přetlakových ventilátorů při vytvoření přetlaku  

 

2:55 - proudění kouře do spodních podzemních pater  

4:10 - přemístění přetlakových ventilátorů na vzdálenost 0 m od vjezdu (Obr. č. 42) 
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Obr. č. 42 Ustavení přetlakových ventilátorů ve vzdálenosti 0 m od vjezdu 

 

4:20 - přemístění přetlakových ventilátorů na vzdálenost 0,5 m od vjezdu (Obr. č. 43) 

 

 
Obr. č. 43 Ustavení přetlakových ventilátorů ve vzdálenosti 0,5 m od vjezdu 

 

 
04:30 - přemístění přetlakových ventilátorů na vzdálenost 1 m od vjezdu (Obr. č. 44) 
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Obr. č. 44 Ustavení přetlakových ventilátorů ve vzdálenosti 1 m od vjezdu 

 

5:00 - přemístění přetlakových ventilátorů na vzdálenost 2 m od vjezdu (Obr. č. 45) 

 
Obr. č. 45 Ustavení přetlakových ventilátorů ve vzdálenosti 2 m od vjezdu 

 

5:30 - přemístění přetlakových ventilátorů na vzdálenost 3 m od vjezdu (Obr. č. 46) 
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Obr. č. 46 Ustavení přetlakových ventilátorů ve vzdálenosti 3 m od vjezdu 

 
5:40 - přemístění přetlakových ventilátorů na vzdálenost 4 m od vjezdu (Obr. č. 47) 

 
Obr. č. 47 Ustavení přetlakových ventilátorů ve vzdálenosti 4 m od vjezdu 

 

7:10 došlo k výměně klasických ventilátorů za turboventilátory (Obr. č. 48) 
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Obr. č. 48 Výměna klasických ventilátorů za turboventilátory 

 

9.1.2 Další alternativa ustavení přetlakových ventilátorů při zkoušce 

 Při měření bylo zjištěno, že při rovnoměrném ustavení dochází ke strhávání 

vytlačeného kouře proudem vzdušin z přetlakových ventilátorů. Z tohoto důvodu bylo 

rozhodnuto, že vyzkouším další varianty ustavení, aby nedocházelo k opětovnému strhávání 

kouře zpět do garáže. 

 Na Obr. č. 49 je znázorněno opětovné nasávání kouře. 
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Obr. č. 49 Opětovné nasávání kouře přetlakovým ventilátorem 

 

 Další variantou je ustavení přetlakových ventilátorů na jednu polovinu garáží, jak je 

znázorněno na Obr. č. 50 a. Obr. č. 51. Při tomto ustavení nedocházelo k tak silnému 

přisávání kouře. 

 

 
Obr. č. 50 Ustavení přetlakových ventilátorů na pravé polovině 
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Obr. č. 51 Ustavení přetlakových ventilátorů na levé polovině 
 

9.2 Shrnutí zkoušky přetlakové ventilace zakouřením aerosolem 

 Při zkoušce přetlakové ventilace při zakouření garáží jsem využil poznatky z měření 

objemového průtoku a ustavil jsem přetlakové ventilátory na místo s největší účinností. Avšak 

toto ustavení nebylo optimální z důvodů opětovného přisávání vytlačeného kouře. Proto byly 

zkoušeny nové ustavení, které fungovalo bez většího opětovného přisávání studeného kouře.  
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10 Návrh možností přetlakové ventilace uzavřených hromadných 

garáží 

 Při nasazení přetlakové ventilace musíme mít jasný cíl, kterého chceme nasazením 

přetlakových ventilátorů dosáhnout. Mé návrhy se týkají uzavřených hromadných garáží, 

které mají jediný otvor (vjezd) a nelze využít jiných odváděcích otvorů. Nasazení přetlakové 

ventilace je ovlivněno mnoha faktory. Mezi hlavní faktory, ovlivňující nasazení přetlakové 

ventilaci v uzavřených garáží, patří: 

- směr a síla větru, 

- sklon, profil a umístění vjezdu, 

- počet sil a prostředků, 

- vnitřní dispozice garáže (rozměry, počet podlaží atd.), 

- teplota kouře, 

- množství a velikost otvorů v obvodové konstrukci, 

- místo požáru. 

 Všechny tyto faktory musí velitel zásahu akceptovat a přizpůsobit dle nich své 

rozhodnutí. Ve většině případů plně rozvinutých požárů v uzavřených hromadných garážích 

nelze účinně nasadit přetlaková ventilace. 

  Při požáru se vytvoří uvnitř garáží vlivem vysoké teploty velký tlak. Kouř o vysoké 

teplotě se snaží vyrovnat s teplotou okolí prouděním přes vjezd (jediný otvor v obvodové 

konstrukci). Při nasazení přetlakové ventilace do  vjezdu zmenšíme velikost odváděcího 

otvoru a tím snížíme i výměnu tepla a kouře s okolím (při plně rozvinutém požáru vozidla).  

 Požár vozidla v uzavřeném prostoru je provázen nedokonalým hoření (za nepřístupu 

oxidačního prostředku), při nasazení přetlakové ventilace zvýšíme obsah oxidačního 

prostředku v hořlavém souboru a tím zvýšíme tepelný výkon, rychlost odhořívání a 

pravděpodobnost šíření požáru mezi vozidly. Také při spuštění přetlakových ventilátorů dojde 

k rozvíření kouře a tím pádem ke snížení viditelnosti, jestliže je přítomna neutrální rovina. 

Pokud jsou v kouři výbušné a hořlavé plyny, které jsou mezi hranicemi výbušnosti, je riziko, 

že po přivedení čerstvého vzduchu přetlakovými ventilátory se může vytvořit výbušná směs. 

 Z důvodů, které jsem uvedl, se zdá, že přetlakovou ventilaci není v žádném případě 

vhodné používat, ale existují případy, kde je použití přetlakové ventilace účelné, např. při 

dohašovacích prací. 
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10.1 Vícepodlažní podzemní hromadné uzavřené garáže 

 Při plně rozvinutém požáru vozidel v podzemních garážích nedoporučuji použití 

přetlakové ventilace.  

 Po lokalizaci a likvidaci místa požáru zůstává v podzemních patrech studený kouř, 

který je potřeba odvětrat. Odvětrání studeného kouře je časově a technicky náročné. V případě 

vícepodlažních garáží není vhodné nasadit přetlakové ventilátory do vjezdu, protože 

vytvářeným proudem vzduchu tlačíme kouř do spodních pater garáže. Před spuštěním 

přetlakových ventilátorů musíme zjistit, jestli koncentrace oxidu uhelnatého nedosahuje meze 

výbušnosti.  

 Přetlakové ventilátory by se měly ustavovat od nejnižšího patra, pokud koncentrace 

kyslíku je na takové úrovni, že při ní budou spalovací motory přetlakových ventilátorů 

fungovat. Pokud by koncentrace byla nižší, musely by se použít přetlakové ventilátory na 

elektrický pohon. Příklad ustavení přetlakových ventilátorů je znázorněn v příloze č. 1. V této 

příloze jsou přetlakové ventilátory označeny červeným kruhem. U kruhu je číslice, která 

označuje časovou pozici, kdy by měl být ventilátor ustaven. Modrá šipka ukazuje směr 

proudění. Pro odvětrání podzemních vícepodlažních garáží, rozměrů jako je v příloze č. 1 je 

zapotřebí mít alespoň tři přetlakové ventilátory. 

10.2 Jednopodlažní uzavřené hromadné garáže 

 Stejně jako u vícepodlažních nedoporučuji použití přetlakové ventilace před lokalizací 

místa požáru. Způsob nasazení přetlakové ventilace závisí na teplotě kouře. Kouř rozdělujeme 

dle [9] na teplý a studený kouř. Z tohoto dělení taky vycházím při návrhu přetlakové ventilace  

10.2.1 Odvětrání horkého kouře 

 Způsob odvětrání závisí na teplotě a výšce neutrální roviny, nedají se určit přesná 

pravidla přetlakové ventilace, pouze doporučení, jak by se mělo postupovat. Doporučený 

postup jsem odvodil ze svých měření a ze zkušenosti kolegů při požárech v garážích. 

 Přetlakové ventilátory se nejdřív ustaví 0 m od vjezdu a nastartují se na nejnižší 

otáčky, pokud tok kouře odchází, jak jsme měli v plánu, ustavujeme ventilátory dále ve 

vzdálenosti od vjezdu 0,5 m, 1 m, pokud by se kouř nechoval dle našich představ, 

pokračujeme na vzdálenosti 2 m, 3m od vjezdu. Cílem odvětrání je, aby odváděný kouř nebyl 

opětovně přisáván přetlakovými ventilátory do garáží. 
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 Nejideálnější místo na ustavení ventilátorů, dle mého měření, bylo u 0 % podélného 

sklonu, 1 m od vjezdu, podobné objemové průtoky měla vzdálenost 2 m od vjezdu. U 12 % 

podélného sklonu bylo nejideálnější ustavení 1 m od vjezdu, podobné objemové průtoky měly 

vzdálenosti 2 m a 3 m od vjezdu. Měření jsem prováděl bez zakouření, a proto se ideální 

vzdálenosti mohou měnit vlivem teploty a výšky neutrální roviny.  

  Při jakékoli pochybnosti, že se kouř nechová dle našich předpokladů, měli bychom 

okamžitě vypnout přetlakové ventilátory. 

10.2.2 Odvětrání studeného kouře 

 Při přetlakové ventilaci studeného kouře ustavíme ventilátory tak, aby plocha kuželů 

přetlakových ventilátorů zabírala plochu jedné poloviny vjezdu, jak ukazuje Obr. č. 52. 

 
Obr. č. 52 Přetlakové ventilátory s plochou vzduchového kužele 

 

 U rozhodování, na jakou polovinu umístíme přetlakové ventilátory, rozhoduje směr 

větru a požadavek, kam chceme, aby studený kouř proudil.  

 Podstatou tohoto ustavení je, že jednou polovinou plochy přivádíme čistý vzduch do 

garáží a druhou polovinou odvětráváme studený kouř z objektu. Aby docházelo k co 

nejmenšímu opětovnému přisávaní kouře, ustavujeme přetlakové ventilátory vzhledem ke 
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směru větru. Jestliže je směr větru z pravé strany, ustavíme ventilátory na pravou polovinu 

plochy vjezdu. Při levém směru větru umístíme přetlakové ventilátory naopak na levou 

polovinu.  

 U nedostatečné síle větru, která by nezajistila, aby nedocházelo k opětovnému 

přisávání kouře, můžeme ustavit další přetlakový ventilátor kolmo k již ustaveným 

ventilátorům, jako je znázorněno na Obr. č. 53.  

 
Obr. č. 53 Ustavení třetího přetlakového ventilátoru při nedostatečné síle větru 

 

 Naopak při silném větru si musíme uvědomit, že dochází k velkému strhávání proudu 

vzduchu po směru větru. Proto ustavujeme přetlakové ventilátory s předpokladem tohoto 

strhávání (Obr. č. 54). 
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Obr. č. 54 Ustavení přetlakových ventilátorů při silném větru 

 

 Přetlakovou ventilaci vždy spouštíme na nejmenší otáčky motoru a sledujeme, jestli se 

kouř chová, jak jsme předpokládali. Pokud se bude kouř chovat dle předpokladů, můžeme 

postupně zvyšovat otáčky motoru a tím i výkon přetlakových ventilátorů. 

 Abychom zajistili, aby vzduchový kužel přetlakového ventilátoru zaujme celou výšku 

vjezdu, musíme u přetlakového ventilátoru zvýšit náklon. Velikost náklonu a vzdálenost 

ustavení určíme dle výšky vjezdu.  

 V případě, že bychom měli možnost využít kombinované ventilační zařízení na 

elektrický pohon, můžeme ho umístit do prostoru, kterým se bude odvádět kouř pro zvýšení 

účinnosti odvětrání. 
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Závěr 

 V posledních letech je snahou instalovat do hromadných uzavřených garáží PBZ, 

z důvodu obtížného a nebezpečného hasebního zásahu. Avšak dle normy [1] se nemusí do 

určité velikosti instalovat PBZ v hromadných uzavřených garážích. Největší riziko při 

požárech garáží představuje minimální výměna tepla a kouře s okolím, to má za následek 

vysokou teplotu a nulovou viditelnost. 

 Celá řada publikací pojednává o přetlakové ventilaci v těch situacích, kdy lze vytvořit 

přiváděcí a odváděcí otvory. Avšak případy, kdy odváděcí otvory vytvořit nelze, se odborná 

literatura téměř nezabývá. Z těchto důvodů jsem se věnoval odvětrání kouře přetlakovými 

ventilátory v uzavřených hromadných garážích bez možností vytvoření odváděcích otvorů. 

Z požárů garáží, které se již staly, jsem si vzal příklad a snažil se aplikovat způsob nasazení 

přetlakové ventilace do svého měření. 

 V rámci diplomové práce jsem prováděl jak měření objemového průtoku vzdušin, tak 

praktické zkoušky přetlakové ventilace ze zakouřených garáží aerosolem s reálným 

energetickým zdrojem. Měřením objemového průtoku jsem určil, v jaké vzdálenosti od vjezdu 

je největší účinnost přetlakových ventilátorů bez přítomnosti kouře. Tyto poznatky jsem 

využil ke zkouškám přetlakové ventilace zakouřených garáží, abych ustavil ventilátory na 

správná místa. Ukázalo se však, že toto ustavení nebylo vhodné z důvodů opětovného 

přisávání vytlačeného kouře. Aby nedocházelo k tomuto nechtěnému jevu, byl zaveden jiný 

postup.  Návrhy a postupy pro ustavení přetlakových ventilátorů pro odvětrání studeného a 

teplého kouře popisuji v desáté kapitole. 

 Žádná zkouška zakouřením nemůže plnohodnotně nahradit zakouření skutečným 

kouřem při požáru. Proto jsou mé návrhy určeny pro velitele zásahů, kteří by mohli potvrdit či 

vyvrátit mé předpoklady o optimálním ustavení přetlakových ventilátorů při skutečných 

požárech vozidel v uzavřených hromadných garážích.  
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